
Jaunumi un publiskie pasākumi Gaismas pilī
2017. gada 18.–25. septembris

19., 22. un 27. septembrī 1. stāva izstāžu
zālēs II un III notiks ekskursijas izstādē
"Pierakstītā skaņa".  19. septembrī plkst.
10.00 par izstādes saturu, kas atspoguļo
notāciju līdz 19. gs., stāstīs JVLMA rektors
un senās mūzikas pētnieks profesors
Guntars Prānis. Savukārt 22. un 27.
septembrī par izstādes saturu, kas
atspoguļo notāciju 20. un 21. gs., stāstīs
izstādes kurators, komponists un JVLMA
profesors Rolands Kronlaks. Ieeja bez
maksas.

Plašāk

Sestdien, 23. septembrī, no plkst. 8.00
līdz 17.00 LNB notiks Eiropas Sporta
nedēļai veltītas sportiskas un izglītojošas
aktivitātes. Šogad LNB aicina trenēt gan
ķermeni, gan prātu. Dienas gaitā ikviens
varēs iepazīt bibliotēkai īpaši draudzīgos
sporta veidus. Dalība bez maksas.

Plašāk

23. septembrī plkst.13.00 Bērnu
literatūras centrā (7.stāvā) “Ģimeņu
sestdienā” ikviens laipni aicināts spēlēt
spēles par Latviju. Laipni gaidīti
sākumskolas vecuma bērni kopā ar
vecākiem. Ieeja bez maksas.

23. septembrī plkst. 18.00 pie LNB
rampas (-1. stāvā, ieeja no Valguma ielas
puses) notiks "Dzejas slams". Ieeja bez
maksas.

21. un 22. septembrī korē (11. stāvā) un
Ziedoņa zālē (1. stāvā) no plkst. 9.00 līdz
18.00 notiks mākslinieka un rakstnieka Karla
Gotharda Grasa 250. dzimšanas dienai
veltīta starptautiska zinātniska konference.
Dalība bez maksas.
Vēl līdz 24. septembrim LNB 1. stāva
izstāžu zālē I ir iespējams apskatīt arī K. G.
Grasam veltītu izstādi "Gleznains ceļojums
no Dzērbenes līdz Sicīlijai. Karls Gothards
Grass". Ieeja bez maksas.

Plašāk

Tuvojoties izstādes “Gleznains ceļojums no
Dzērbenes līdz Sicīlijai. Karls Gothards
Grass” (1. stāva izstāžu zālē) noslēgumam,
23. septembrī plkst. 12.00 aicinām uz
mākslas vēsturnieces un kuratores
Edvardas Šmites ekskursiju izstādē.
Dalība bez maksas. Vietu skaits ierobežots.
Lai piedalītos, lūdzam reģistrēties:

http://ej.uz/Ekskursija_Grass_2309 

25. septembrī plkst. 17.00 LNB
Konferenču centrā (-1. stāvā) notiks
grafoloģijas speciālistes Anitas Milleres
lekcija. Dalība bez maksas.

Plašāk

Tiesībsargs sadarbībā ar LNB un Invalīdu
un viņu draugu apvienību "Apeirons" līdz
5. oktobrim aicina ikvienu paust savu
atbalstu Latvijas nevalstiskajām
organizācijām, kas palīdzējušas cilvēkiem ar
invaliditāti un veicinājušas viņu izglītošanos,
nodarbinātību vai vienkārši iestājušās par
viņu vajadzībām un interesēm.

Plašāk

Šo vēstuli nosūtīja uz augusts.zilberts@lnb.lv. 
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