
Oktobris

1. oktobris – Starptautiskā senioru diena

2. oktobris – Skolotāju diena

3. oktobris – dzimis dzejnieks Eduards Veidenbaums

5. oktobris – dzimusi rakstniece Inga Ābele

8. oktobris – dzimis grafiķis un gleznotājs Kārlis Padegs

14. oktobris – dzimis komponists Zigmārs Liepiņš

15. oktobris – Valsts valodas diena

18. oktobris – dzimis grafiķis, bērnu grāmatu ilustrators, dzejnieks Alberts Kronenbergs

19. oktobris – dzimusi rakstniece, dzejniece, dramaturģe un tulkotāja no igauņu valodas Elīna Zālīte

21. oktobris – dzimis dzejnieks, esejists, publicists Andrejs Eglītis

24. oktobris – Starptautiskā skolu bibliotēku diena, Pasaules informācijas attīstības diena

27. oktobris – dzimis rakstnieks un dzejnieks Aleksandrs Čaks

Dziedam un klausāmies!

Zigmārs Liepiņš

Šķirklis Zigmārs Liepiņš Latvijas mūzikas informācijas centra mājaslapā

https://www.lmic.lv/lv/komponisti/zigmars-liepins-383#work

Šķirklis Zigmārs Liepiņš Nacionālajā enciklopēdijā

https://enciklopedija.lv/skirklis/149052-Zigmars-Liepi%C5%86%C5%A1

Zigmāra Liepiņa mājaslapa http://www.zigmarsliepins.lv/

Šķirklis Dziesma digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dziesma/

Mūziku klausieties straumēšanas vietnēs!

Skatāmies!

Kārlis Padegs

Šķirklis Grafiķa un gleznotāja Kārļa Padega (1911–1940) grafikas sērija „Sarkanie smiekli”, 1930–1931

Latvijas kultūras kanonā https://kulturaskanons.lv/archive/karlis-padegs/
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Šķirklis Kārlis Padegs Nacionālajā enciklopēdijā

https://enciklopedija.lv/skirklis/33557-K%C4%81rlis-Padegs

Rīgas Centrālās bibliotēkas veidota virtuālā izstāde un resursu apkopojums (2021. gads)

https://www.rcb.lv/2021/10/latviesu-gleznotajam-un-grafikim-karlim-padegam-110/

Alberts Kronenbergs

Šķirklis Alberts Kronenbergs portālā literatura.lv

https://literatura.lv/lv/person/Alberts-Kronenbergs/1529477

Alberta Kronenberga poēma 2 daļās. Stāsta un dzied Pēteris Liepiņš. Komponists Imants Zemzaris.

1984. gada ieraksts https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ieludz-radioteatris/alberts-kronenbergs-jeradina.a120136/

Alberta Kronenberga pasakas Pieci kaķi audio ieraksts un ilustrācijas

https://www.youtube.com/watch?v=7zv3co5JS9g

Šķirklis Pasaka digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/pasaka/

Lasām!

Aleksandrs Čaks

Šķirklis Aleksandrs Čaks portalā literatura.lv https://literatura.lv/lv/person/Aleksandrs-Caks/872282

Šķirklis Dzejnieka Aleksandra Čaka (1901–1950) dzejoļu krājums „Mana paradīze”, 1932, un varoņeps

„Mūžības skartie”, 1937–1939 Latvijas kultūras kanonā

https://kulturaskanons.lv/archive/aleksandrs-caks/

Aleksandra Čaka muzejs https://www.muzeji.lv/lv/muzeji-latvija/museum/aleksandra-caka-muzejs

Šķirklis Aleksandrs Čaks Latviešu literatūras interneta bibliotēkā

https://letonika.lv/literatura/Section.aspx?id=2677717

Šķirklis Dzejnieks digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dzejnieks/

Šķirklis Dzeja digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dzeja/

Dziesmas ar Aleksandra Čaka vārdiem klausieties straumēšanas vietnēs!

Eduards Veidenbaums

Šķirklis Eduards Veidenbaums portalā literatura.lv

https://literatura.lv/lv/person/Eduards-Veidenbaums/872249

Šķirklis Eduards Veidenbaums Latviešu literatūras interneta bibliotēkā

https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?id=2190868

Šķirklis Eduards Veidenbaums Nacionālajā enciklopēdijā

https://enciklopedija.lv/skirklis/37989-Eduards-Veidenbaums
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LSM raidījums «Kultūrdevas ābece» par Eduardu Veidenbaumu

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/literatura/kapec-mes-nevaram-aizmirst-eduardu-veidenbaumu.a39310
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Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs ”Kalāči”

http://visit.priekuli.lv/objekts/eduarda-veidenbauma-memorialais-muzejs-kalaci/

Šķirklis Dzejnieks digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dzejnieks/

Šķirklis Dzeja digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/dzeja/

Dziesmas ar Eduarda Veidenbauma vārdiem klausieties straumēšanas vietnēs!

Piedalāmies!

Valodas spēļu klubiņa oktobra konkurss

https://maciunmacies.valoda.lv/izglitiba-diaspora/izglitojosie-pasakumi

Izzinām!

Šķirklis Valoda digitālajā vārdnīcā e-pupa http://epupa.valoda.lv/valoda/

Sīkāk par Valsts valodas dienu, izziņas materiāli https://valoda.lv/valsts-valoda/valsts-valodas-diena/
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