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29. un 30. septembrī bibliotēka būs slēgta
sakarā ar LATO "Rīgas Konferences 2017"
norisi.

26. septembrī plkst. 18.00 Baltijas
Austrumāzijas pētniecības centra
bibliotēkas (AsiaRes) lasītavā (M stāvā)
notiks akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par
cilvēku" lekcija "Morāles kulturālā
evolūcija: ķīniešu partikulārisms un kultūras
epidemioloģija". Ar lekciju uzstāsies
Oksfordas Universitātes pēcdoktorantūras
pētnieks Marks Stenfords. Pasākums notiks
angļu valodā. Dalība bez maksas.

Plašāk

27. septembrī plkst. 14.30 izstāžu zālēs II
un III (1. stāvā) notiks ekskursija izstādē
"Pierakstītā skaņa". Par izstādes saturu,
kas atspoguļo notāciju 20. un 21. gs.,
stāstīs izstādes kurators, komponists un
Mūzikas akadēmijas profesors Rolands
Kronlaks. Ieeja bez maksas.
Izstāde "Pierakstītā skaņa" skatāma līdz 1.
oktobrim.

Plašāk

27. septembrī plkst. 18.00 Telpā -15+ (M
stāvā) notiks diskusiju cikla "Veiksmes
garša" tikšanās ar rakstnieku un finansistu
Tomu Kreicbergu, pasākuma pirmajā daļā
iepazīstot T. Kreicbergu un viņa sasniegto.
Pēc tam ikvienam diskusijas dalībniekam
būs iespēja uzdot sev interesējošus
jautājumus, piemēram, par pensiju fondiem,
darbu Volstrītā, ieguldījumiem nākotnei,
rakstniecību, mācībām ārzemēs u.c. Ieeja
bez maksas.

28. septembrī Latvijas Universitāte
atzīmēs 98. gadadienu. LU dzimšanas
dienas ietvaros plkst. 16.00 Mazajā aulā ar
īpašu lekciju uzstāsies izcilās Aleksandrijas
bibliotēkas direktors Dr. Ismails Serageldīns.
 Lekcijas tēma: “Cīņa ar viltus ziņām un
alternatīvajiem faktiem: aktuālie 21.
gadsimta izaicinājumi. Sabiedrības izpratne
par medijpratību”.
Plašāk

28. septembrī no plkst. 16.00 līdz 20.00
LNB Telpā -15+ (M stāvā) sadarbībā ar
"Brain Games" notiks Spēļu vakars. Ieeja
bez maksas.

Plašāk

26. septembrī no plkst. 16.00 līdz 20.00
Telpā -15+ notiks Ventspils un Igaunijas
jauniešu īsfilmu parāde. Ieeja bez maksas.

Plašāk

27. septembrī plkst. 11.00 Bibliotēku un
informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā)
notiks pasākums ciklā "Tikšanās
bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un
pieredze". Pasākuma tēma – Starptautiskās
bibliotēku asociāciju un institūciju
federācijas jeb IFLA 83. ģenerālkonference
Vroclavā, Polijā. Ieeja bez maksas.

Plašāk

27. septembrī, plkst .16.00 LNB 4. stāvā
tiks atklāta “Sabiedrības par atklātību –
Delna” izstāde “Trauksmes cēlājs var būt
jebkurš no mums”. “Delnas” un izstādes
mērķis ir vairot izpratni un iepazīstināt
sabiedrību ar trauksmes cēlēju drošsirdīgo
rīcību, kas palīdzējusi novērst un atklāt
pārkāpumus un radījusi virkni pozitīvu
pārmaiņu. Izstāde skatāma līdz 27.
oktobrim. Ieeja bez maksas.

Plašāk

27. septembrī plkst. 18:00 Baltijas
Austrumāzijas pētniecības centra
(AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā)
notiks Japānas tradicionālās papīra
locīšanas (origami) mākslai veltīta radošā
darbnīca. Darbnīcas laikā būs iespēja
apskatīt grāmatas par origami, izvēlēties un
salocīt modeli. Apmeklētāji varēs apskatīt arī
dažādus origami papīra veidus. Ieeja bez
maksas.

Plašāk

Vai Tev jau ir sava Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasītāja karte? 
Aicinām reģistrēties par mūsu lasītāju:

tiešsaistē vai bibliotēkas reģistratūrā (1.

stāvā). 
Ja Tev vēl nav 18, būs nepieciešama
vecāku atļauja. 
Lasītāja karti, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, varēsi saņemt pie draudzīgajiem
reģistratūras darbiniekiem!
Tiekamies bibliotēkā!

Šo vēstuli nosūtīja uz augusts.zilberts@lnb.lv. 
Latvijas Nacionālā bibliotēka | Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423 . 
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