
Jaunumi un publiskie pasākumi Gaismas pilī
2017. gada 10.−16. oktobris

10. oktobrī  Klusuma un meditācijas istabā
(4. stāvā) notiks meditācijas nodarbības
bērniem "Klusuma skola". 
Plkst. 17.30 notiks nodarbība 7−10 gadus
veciem bērniem, bet plkst. 18.45
bērniem 11−14 gadu vecumā.
Dalības maksa  EUR 8. Pieteikšanās rakstot

uz: klusumaskola@gmail.com.

Plašāk

11. oktobrī plkst. 18.00 Ziedoņa zālē kino
cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks
tikšanās un saruna ar režisori un producenti
Ilonu Brūveri. Sarunu vadīs kinozinātnieks
Viktors Freibergs. Pēc sarunas filmas
"Versija Vera" seanss. Ieeja bez maksas.

Plašāk

11. oktobrī plkst. 18.00 Klusuma un
meditācijas istabā (4. stāvā) notiks Metta
meditācijas nodarbība "Labvēlīguma
meditācija budistu tradīcijā". Nodarbību vadīs
budistu mūks no Taivānas Hueimiņs
Bhikšu. Kaspara Eihmaņa ievads un
tulkojums. Ieeja bez maksas. Pieteikt savu
dalību nav nepieciešams.

14. oktobrī no plkst. 10.00 LNB ātrijā notiks
muzeja un pētniecības centra "Latvieši
pasaulē" Latvijas simtgadei veltītās "Stāstu
segas" salikšana. Sega būs kā
tekstilmozaīka, kas veidota no 1000
tamborētiem, austiem, šūtiem un citādi
pagatavotiem auduma kvadrātiņiem, kurus
atsūtījuši latvieši ārzemēs. Tās darināšana
dod iespēju latviešiem ārzemēs aktīvi
līdzdarboties Latvijas valsts simtgadē, lai
veidotu unikālu dāvanu Latvijai, kuru var
mantot nākamās paaudzes. 

14. oktobrī plkst. 13.00 LNB 7. stāvā
Ungārijas kultūras dienu ietvaros tiks atklāta
Ungārijas pastmarku muzeja izstāde
bērniem "Pastmarku stāsti". Pasākumu
papildinās radošas aktivitātes bērniem
izstādes iepazīšanai. Ieeja bez maksas.

Plašāk

10. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 17.00
AsiaRes lasītavā (M stāvā) notiks divas
taivāniešu profesoru – prof. Džeņguo Liņa un
mūka prof. Hueimiņa Bhikšu – lekcijas par
budismu un tā filozofiskajiem-reliģiskajiem
aspektiem. Lekcijas notiks angļu valodā.
Dalība bez maksas.

Plašāk

11. oktobrī no plkst. 15.00 LNB korē (11.
stāvā) notiks seminārs "Ticības sala:
budisms un budisma mācības Taivānā".
Pasākums notiks angļu valodā. Dalība bez
maksas.

Plašāk

11. oktobrī plkst. 16.00 Telpā -15+ (M
stāvā) notiks improvizācijas teātra "Tea
Tree" meistarklase. Ieeja bez maksas.

Plašāk

12. oktobrī plkst. 18.00 Ziedoņa zālē notiks
kvantu fiziķa Vjačeslava Kaščejeva lekcija
"Kvantu tehnoloģiju nākotne". Ieeja bez
maksas.

Plašāk

14. oktobrī plkst. 17.00 Ziedoņa zālē notiks
koncerts Silvas Štelfas piemiņai "Mūsu
tuvums ir tuvāks par tuvumu".
Bezmaksas ieejas biļetes pieejamas "Biļešu
Paradīze" kasēs, kā arī stundu pirms
koncerta pie LNB Ziedoņa zāles.

Plašāk

16. oktobrī plkst. 15.00 Telpā -15+ (M
stāvā) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa
universitāti notiks atvērtā lekcija "Simulāciju
spēle par manipulācijas formām medijos un
sociālos tīklos". Izglītojošo nodarbību vadīs
LNT ziņu moderators Mārtiņš Daugulis.
Ieeja bez maksas.

Lepojamies!
Britu raidorganizācija "BBC" savā kultūras
un arhitektūras apskatā apraksta 10
pasaules lielākās, mūsdienīgākās un
skaistākās 21. gadsimta bibliotēkas. Starp
tām arī Latvijas Nacionālā bibliotēka!
Plašāk

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