
Jaunumi un publiskie pasākumi Gaismas pilī
2017. gada 2.−9. oktobris

3. oktobrī LNB būs atvērta

līdz plkst. 17.00 sakarā ar

diplomātiska pasākuma norisi.

9. oktobrī bibliotēka būs slēgta

(spodrības diena).

Līdz 6. oktobrim Latvijā norit akcija
"Dienas bez rindām". Tajā piedalās arī
LNB, aicinot apmeklēt Gaismas pils
lasītavas, kur tiks sniegtas bezmaksas
konsultācijas par e-pakalpojumu
piedāvājumu LNB.

4. oktobrī plkst. 18.00 Ziedoņa zālē,
uzsākot 16 sarunu kino ciklu "Simtgade un
vēl", notiks tikšanās un saruna ar režisoru
Vari Braslu. Pēc sarunas filmas "Ezera
sonāte" seanss. Ieeja bez maksas.
Plašāk

6. oktobrī plkst. 18.30 korē (11. stāvā)
Latvijas valsts simtgades pasākumu
programmas ietvaros notiks laikmetīgā
izrāžu-lasījumu cikla "Lasām Latvijā"
ceturtais lasījums. Šoreiz izrādes centrā -
1770. gadā izdotā Georga Manceļa "Jauna
latviešu sprediķu grāmata..". Ieeja bez
maksas.

Plašāk

Piektdien, 6. oktobrī plkst. 19.00 un
sestdien, 7. oktobrī plkst. 15.00 un plkst.
18.00 Ziedoņa zālē ar jauno
koncertprogrammu “Sudrabs” trīs koncertus
sniegs vokālā grupa “Latvian Voices”.
 
Biļetes uz 7. oktobra koncertiem (6. oktobra
koncerts – izpārdots) nopērkamas “Biļešu
paradīzes” kasēs.

4. oktobrī plkst. 18.00 Klusuma un
meditācijas istabā (4. stāvā) notiks
meditācijas nodarbība "Jauns sākums".
Nodarbību vadīs "Via Integralis"
kontemplācijas skolotājs Ilmārs Latkovskis.
Ieeja bez maksas.
Ar šo pasākumu tiks atklātas 2017. gada
rudens un ziemas sezonas meditācijas
nodarbības.
Plašāk

5. oktobrī plkst. 18.00 Baltijas
Austrumāzijas pētniecības centra
(AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā)
“Ungārijas dienu 2017" ietvaros tiks atklāta
izlases veida grāmatu izstāde “Atklāj ungāru
literatūru”. Tā apskatāma līdz 5. decembrim.
Ieeja bez maksas.

Plašāk

6. oktobrī plkst. 10.00 Konferenču
centrā (-1. stāvā) notiks konference
"Bibliotēku nozares un saskarnozaru
terminoloģija: teorija un prakse". Dalība bez
maksas.

Plašāk

7. oktobrī plkst. 12.00 Bērnu literatūras
centrā (7. stāvā) cikla "Ģimeņu sestdiena"
ietvaros notiks pasākums "Domāšanas
uzdevumi bērniem". Ieeja bez maksas.

Plašāk

Līdz 20. oktobrim LNB 5. stāva ātrija
galerijā apskatāma Tukuma muzeja
ceļojošā izstāde "Ak, svētā Lestene!".
Baznīcas interjera sendienu fotogrāfijas
uzbur vīziju par kādreizējo baznīcas
iekštelpu bagātību un greznību, atspoguļo
vēsturiskos notikumus, kā arī sniedz ieskatu
restaurācijas procesos. Ieeja bez maksas.

Plašāk

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