
Izstāde "Asja Lācis. Avangarda inženiere"
No 2019. gada 31. janvāra līdz 31. martam 4. stāva galerijā skatāma izstāde
par Asju Lācis – starptautiski atzītu, bet Latvijā līdz šim neatklātu vienu no 20.
gadsimta spilgtākajām latviešu radošajām personībām. Ieeja bez maksas. 
Plašāk

Pasākums bibliotekāriem 
30. janvārī plkst. 11.00 Bibliotēkzinātnes
lasītavā (8. stāvā) notiks kārtējais pasākums
ciklā "Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes
stāsti". Ieeja bez maksas.
Plašāk

Mācību stunda bibliotēkā 
30. janvārī plkst. 16.00 Uzziņu un informācijas
centrā (M stāvā) notiks atvērtā mācību stunda,
kurā varēs gūt zināšanas un praktiskas iemaņas
e-resursu izmantošanā. 
Plašāk
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Saruna un meditācija  
30. janvārī plkst. 18.00 Klusuma un meditācijas
istabā (4. stāvā) notiks saruna "Sirds meditācija:
pamati un kvalitātes" un kopīga meditācija. Vada
Valdis Svirskis. Ieeja bez maksas.
Plašāk

Spēļu vakars bibliotēkā 
31. janvārī no plkst. 16.00 līdz 20.00 Telpā
-15+ (M stāvā) notiks Spēļu vakars bibliotēkā
kopā ar "Brain Games". Programmā dažādas
galda spēles. Ieeja bez maksas.

Izstāde "Zīmē un rīmē"
2. februārī plkst. 13.00 7. stāvā "Ģimeņu
sestdienā" notiks izstādes bērniem "Zīmē un
rīmē" atklāšana. Izstāde veidota izmantojot
mākslinieka Alberta Kronenberga radītos tēlus
un tekstus. Izstāde būs apskatāma līdz 24.
martam. Ieeja bez maksas.
Plašāk

Koncerts "Trompešu triumfs"  
3. februārī plkst. 15.00 Ziedoņa zālē (1. stāvā)
notiks orķestra "Sinfonia Concertante" cikla
"Meistari un mācekļi" koncerts "Trompešu
triumfs". Ieeja bez maksas.
Plašāk
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Pievienojies mums

"IKEA" jubilejas izstāde
Līdz 7. februārim oranžērijā (1. stāvā pie
ieejas) apskatāma mājokļu labiekārtošanas
uzņēmuma "IKEA" 75 gadu jubilejas izstāde
"Leģendas atgriežas". Izstādē ‒ leģendāras
"IKEA" mēbeles un mēbeļu dizaina attīstība
cauri gadu desmitiem. Ieeja bez maksas.
Plašāk

Ķīniešu Jaunais gads attēlos
Līdz 10. martam Baltijas Austrumāzijas
pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas
lasītavā (M stāvā) skatāma izstāde "Ķīniešu
Jaunais gads attēlos". Izstādi veido 22
Jaungada attēli no Šanhajas darbnīcām. Ieeja
bez maksas.
Plašāk
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