
"Kolekcijas dienas" par migrāciju padomju laikā  
9. un 10. novembrī, aktualizējot unikālu digitālu vēstures liecību kolekciju
"Migrācija", LNB Konferenču centrā (-1. stāvā) no plkst. 10.00 līdz 18.00
norisināsies Eiropas digitālās bibliotēkas "Europeana" iniciatīva "Kolekcijas
dienas", kas veltītas migrācijas tēmai padomju laikā.
Plašāk

Spodrības diena 
12. novembrī Latvijas Nacionālā bibliotēka būs
slēgta (spodrības diena). 

Edija Boša lekcija jauniešiem 
6. novembrī plkst. 16.00 Telpā -15+ (M stāvā)
sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti notiks
tās asoc. prof. Edija Boša lekcija jauniešiem
"Starpvalstu attiecības - kā tās analizēt?". Ieeja
bez maksas.
Plašāk
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Mesiāna dziesmu cikls 
6. novembrī plkst. 18.00 LNB korē (11. stāvā)
skanēs Olivjē Mesiāna dziesmu cikls soprānam
un klavierēm "Harawi". Atskaņos Marija E.
Sīgere (mecosoprāns, Francija) un Toms
Ostrovskis (klavieres, Latvija). Ieeja brīva. 
Plašāk

Nodarbība tiesību studentiem 
6. novembrī plkst. 18.00 Ekonomikas un tiesību
zinātņu lasītavā (2. stāvā) notiks zinātniskās
rakstīšanas skola tiesību zinātņu studentiem.
Nodarbību vadīs Rīgas Stradiņa universitātes
docente Dr.iur. Kitija Bite. Ieeja bez maksas.  
Plašāk

"Caelum" lasītāju klubs 
6. novembrī plkst. 18.00 Telpā -15+ (M stāvā)
notiks "Caelum" lasītāju kluba novembra
tikšanās reize, kuras tēma - skandināvu
literatūra. Ieeja bez maksas. 
Plašāk

Seminārs par kultūras identitāti 
7. novembrī plkst. 10.00 Konferenču centrā (-1.
stāvā) notiks seminārs par valodu dažādību un
kultūras identitātes problemātiku Baltijā un
Taivānā. Darba valoda: angļu.Ieeja bez maksas. 
Plašāk

Mācību stunda bibliotēkā 
7. novembrī plkst. 16.00 Uzziņu un informācijas
centra Mācību klasē (M stāvā) notiks atvērtā
mācību stunda bibliotēkā, kurā varēs gūt
zināšanas un praktiskas iemaņas e-resursu
izmantošanā. Ieeja bez maksas.  
Plašāk
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https://lv100.lv/programma/kalendars/gramatas-mernieku-laiki-braila-raksta-atversanas-svetki/


"Mērnieku laiki" Braila rakstā 
7. novembrī plkst. 16.00 Draugu telpā (1. stāvā)
notiks brāļu Kaudzīšu grāmatas "Mērnieku laiki"
Braila rakstā atvēršana. Turpat no 7. līdz 21.
novembrim varēs apskatīt izstādi "Citādie
"Mērnieku laiki"". Ieeja bez maksas. 
Plašāk

Saruna un meditācija 
7. novembrī plkst. 18.00 Klusuma un meditācijas
istabā (4. stāvā) notiks saruna "Kāpēc Dievs
neiet politikā?" un meditācija. Pasākumu vadīs
Ilmārs Latkovskis. Ieeja bez maksas.  
Plašāk

Pasākums par jaunsardzi 
8. novembrī plkst. 15.00 Telpā -15+ (M stāvā)
sadarbībā ar Jaunsardzes un informācijas
centru notiks pasākums jauniešiem "Kā kļūt par
jaunsargu?". Ieeja bez maksas.
Plašāk

Izstāde "Gleznas Latvijai" 
8. novembrī plkst. 16.00 Konferenču centra
vestibilā (-1. stāvā) tiks atklāta zviedru
mākslinieka Janerika Johansona izstāde
"Gleznas Latvijai". Izstāde būs apskatāma līdz
13. janvārim. Ieeja bez maksas.
Plašāk

Haralda Vecvagara foto izstāde 
9. novembrī plkst. 16.00 izstāžu zālē (1. stāvā)
tiks atklāta Haralda Vecvagara pirmā fotogrāfiju
izstāde “Portrets”. Izstādi veido 58
dokumentālas fotogrāfijas. Ieeja bez maksas.
Plašāk 
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Pasaules spēles Latvijā 
10. novembrī plkst. 11.00 Telpā -15+ (M stāvā)
sadarbībā ar nevalstisko organizāciju "AFS
Latvija" notiks starpkultūru spēļu cikla pasākums
"Pasaules spēles Latvijā". Ieeja bez maksas.
Plašāk

Masku darbnīca 
10. novembrī plkst. 13.00 Bērnu literatūras
centrā (7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros
notiks masku darbnīca kopā ar mākslinieci Veltu
Emīliju Platupi. Ieeja bez maksas.
Plašāk

Ansambļa "Kārta" koncerts 
10. novembrī plkst. 16.00 Ziedoņa zālē (1.
stāvā) notiks koklētāju ansambļa "Kārta" Latvijas
simtgadei veltīts koncerts "Neskarts un
nepieradināms". Programmā latviešu autoru
kompozīcijas. Ieeja bez maksas.
Plašāk

Lāčplēša dienas koncerts 
11. novembrī plkst. 17.00 Ziedoņa zālē (1.
stāvā) notiks koncerts "Sapnis un mīlestība",
kurā uzstāsies koris "Sapnis", vokālā grupa
"JRVK" un instrumentālais kameransamblis
"P&Co". Ieeja bez maksas. 

Izstāde par partnerību ar ASV 
Līdz 24. novembrim LNB 1. stāva ātrijā skatāma
izstāde, kas ir veltīta Baltijas valstu un ASV-
Baltijas valstu attiecību simtgadei. Ieeja bez
maksas.
Plašāk
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Pievienojies mums

M. Bišofa dāvinājums 
LNB Draugu telpā, atklājot izstādi "Māra Bišofa
Dziesmu un deju svētki. 12 sietspiedes“,
mākslinieks M. Bišofs LNB pasniedza
dāvinājumu - zīmējumu cikla komplektu.
Plašāk

Darbs Mākslas lasītavā 
Aicinām darbā galveno bibliogrāfu Konrāda
Ubāna Mākslas lasītavā!  Pieteikšanās līdz 25.
novembrim.
Plašāk

Krājuma jaunieguvumi 
Piedāvājam iepazīties ar izdevumiem, kas
papildinājuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas
krājumu 2018. gada oktobrī. 
Plašāk
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