
Rīgas Starptautiskais kino festivāls 
No 21. līdz 26. oktobrim Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē būs
skatāma Rīgas Starptautiskā kino festivāla (Riga IFF) arhitektūrai veltītā piecu
filmu programma "Architect's Cut". Biļetes jau šobrīd nopērkamas festivāla
tīmekļa vietnē rigaiff.lv un "Biļešu serviss" kasēs.
Plašāk

Tikšanās ar Elmāru Zemoviču 
10. oktobrī plkst. 16.00 Mazajā zālē (4. stāvā) -
tikšanās ar grāmatas "Trīs Rīgas simfoniskie
orķestri" autoru Elmāru Zemoviču. Ieeja bez
maksas.
Plašāk

Lekcija par cigun 
10. oktobrī plkst. 18.00 Baltijas Austrumāzijas
pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā
(M stāvā) notiks Maijas Veides lekcija "Cigun.
Veselības un ilgmūžības prakses". 
Ieeja bez maksas.
Plašāk
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Saruna un meditācija 
10. oktobrī plkst. 18.00 Klusuma un meditācijas
istabā (4. stāvā) notiks saruna par Igora
Kudrjavceva grāmatu "Dieva spēks Tev un
Latvijai" un meditācija. Pasākumu vadīs Igors
Kudrjavcevs. Dalība bez maksas.
Plašāk

Bila Karela lekcija 
11. oktobrī no plkst. 17.30 Klusuma un
meditācijas istabā (4. stāvā) notiks ceļojošā
meditācijas lektora Bila Karela lekcija un
nodarbība "Meditācija un ikdiena". Dalība bez
maksas. 
Plašāk

Dziesmu un sarunu vakars
12. oktobrī plkst. 16.00 Konferenču centrā (-1.
stāvā) notiks dziesmu un sarunu vakars
"Tautasdziesmu teicējas. 1991. Dzīviskais.
Mīstiskais" ar ieskatu 1991. gadā notikušajās
folkloras ekspedīcijās. Ieeja bez maksas.  
Plašāk

Ģimeņu sestdiena
13. oktobrī plkst. 13.00 Bērnu literatūras centrā
(7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros notiks
tikšanās ar grāmatas "Pasakas pupiņu valodā"
autori Sanitu Tiltiņu-Balodi. Ieeja bez maksas.  
Plašāk

Izrāde "Stikla kalns. Daugava"
13. oktobrī plkst. 19.00 Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā notiks Raiņa dramatiskās poēmas
"Daugava" iestudējuma "Stikla kalns. Daugava"
izrāde. Biļetes "Bezrindas.lv". 
Plašāk
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Pievienojies mums

Izrāde "Stikla kalns. Daugava"
14. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 13.00 LNB notiks
dobspieduma meistardarbnīca. Ieeja bez
maksas. Dalībnieku skaits ierobežots, lūdzam
reģistrēties šeit!  
Plašāk

Literatūras ceļvedis 
Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi
"Literatūras ceļveža" 6. numuru (2018. gada
augusts/septembris) (PDF).  
Plašāk

Latvijas jaunākās grāmatas 
Bibliogrāfijas institūts sagatavojis informatīvā
biļetena "Latvijas jaunākās grāmatas" 2018.
gada 18. numuru (16.-30. septembris) (PDF).
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