
Ekskursijas izstādē par Asju Lācis
Līdz 31. martam katru sestdienu un svētdienu 4. stāvā no plkst. 12.00 līdz
16.00 aicinām uz ekskursijām kopā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centra
mākslas vēstnešiem izstādē par Asju Lācis - starptautiski atzītu, bet Latvijā līdz
šim neatklātu vienu no 20. gadsimta spilgtākajām latviešu radošajām
personībām. Dalība bez maksas. 
Plašāk

Spodrības diena 
11. februārī Latvijas Nacionālā bibliotēka būs
slēgta (spodrības diena).
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Vēlamās nākotnes meistarklase 
5. februārī plkst. 16.00 Virtakas klasē (1.
stāvā) notiks meistarklase ar Latvijas Digitālo
čempionu Reini Zitmani par "Red Bull" projektu
un radošo ideju konkursu "Futur/io" un
vēlamās nākotnes modelēšanu. Dalība bez
maksas.  
Plašāk

Mācību stunda bibliotēkā 
6. februārī plkst. 16.00 Uzziņu un informācijas
centrā (M stāvā) notiks atvērtā mācību stunda,
kurā varēs gūt zināšanas un praktiskas iemaņas
bibliotēkas e-resursu izmantošanā. 
Plašāk

Saruna un meditācija  
6. februārī plkst. 18.00 Klusuma un meditācijas
istabā (4. stāvā) notiks saruna "Pašiejūtība un
tās saistība ar meditāciju" un meditācija, kuras
vadīs Ieva Salmane-Kuļikovska. Dalība bez
maksas, iepriekš reģistrēties nav nepieciešams.
Plašāk

Diskusija: datu vizualizācija
6. februārī plkst. 18.30 Humanitāro un sociālo
zinātņu lasītavas mācību telpā notiks diskusiju
kluba "Pasaules vēsmas datu vizualizācijā"
pirmā tikšanās. Temats - datu vizualizācijas
klasika. Dalība bez maksas. 
Plašāk

Leļļu darbnīca bērniem
9. februārī plkst. 13.00 Bērnu literatūras
centrā (7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros
notiks radošā darbnīca "Katram savu mīļlellīti"
kopā ar leļļu mākslinieci Elitu Šmēdiņu. Ieeja
bez maksas.
Plašāk
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Pievienojies mums

LNB jaunieguvumi  
Piedāvājam iepazīties ar LNB krājuma
jaunieguvumiem 2019. gada janvārī.
Plašāk
 
 
 
 

"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

Izstāde par bibliotēkām  
Līdz 18. februārim Draugu telpā (1. stāvā)
apskatāma ceļojošā izstāde "Bibliotēkas,
kas palīdzēja izaugt Latvijai". Tajā
atspoguļoti stāsti par 12 Latvijas
publiskajām bibliotēkām, kurām ir būtiska
nozīme Latvijas tapšanā par valsti.
Plašāk
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