
Konference par grāmatniecības vēsturi
14. martā Ziedoņa zālē (1. stāvā) notiks starptautiska zinātniska konference
"Baltijas grāmata 1918–1940". Dalība bez maksas.
Plašāk

Lekcija jauniešiem  
12. martā plkst. 16.00 Telpā -15+ (M stāvā)
sadarbībā ar RSU notiks Sandras Pallo
lekcija jauniešiem "Ko no jaunieša sagaida
darba devējs?". Dalība bez maksas.
Plašāk

Tiesību zinātņu studentiem  
12. martā plkst. 18.00 Ekonomikas un tiesību
zinātņu lasītavas mācību klasē (2. stāvā)
notiks zinātniskās rakstīšanas nodarbība
tiesību zinātņu studentiem.Dalība bez
maksas.
Plašāk
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Mācību stunda bibliotēkā  
13. martā 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 
13. martā plkst. 18.00 Klusuma un
meditācijas istabā (4. stāvā) notiks saruna
"Meditācija un kvantu fizika" un meditācija
(vada Mārcis Auziņš). Dalība bez maksas.
Plašāk

Diskusija par muzeju kvalitāti
14. martā plkst. 11.00 Draugu telpā (1.
stāvā) notiks diskusija "Muzeji simtgadei.
Izstāžu izvērtējums". Dalība bez maksas.
Plašāk

"Bērnības milicijas" koncerts 
14. martā plkst. 18.00 Audiovizuālajā
lasītavā (4. stāvā), atzīmējot 15 gadus kopš
savā pirmā albuma iznākšanas, grupa
"Bērnības milicija" aicina uz radošo
darbnīcu un koncertu.
Plašāk
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Tibetas kultūras seminārs 
14. martā plkst. 18.00 AsiaRes lasītavā (M
stāvā) notiks Tibetas kultūras seminārs
"Tibetiešu valoda un literatūra". Dalība bez
maksas.
Plašāk

Jauniešu Saeima 
15. martā plkst. 16.00 Telpā -15+ (M stāvā)
notiks pasākums jauniešiem par Latvijas
parlamenta projektu "Jauniešu Saeima".
Dalība bez maksas.

Izstāde par Asju Lāci 
16. un 17. martā no plkst. 12.00 līdz 16.00
LNB 4. stāva galerijā aicinām apskatīt
izstādi "Asja Lācis. Avangarda inženiere"
kopā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas
centra mākslas vēstnešiem. Ieeja bez
maksas.
Plašāk

Zīmējumu teātra izrāde 
16. martā plkst. 13.00 7. stāvā pie Bērnu
literatūras centra aicinām apmeklēt
"Ģimeņu sestdienu", kurā būs iespēja vērot
un iesaistīties Vara Klausītāja Zīmējumu
teātra izrādē. Ieeja bez maksas.
Plašāk
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Izrāde "Karlsons"  
17. martā plkst. 16.00 Ziedoņa zālē (1.
stāvā) notiks Operetes teātra muzikāla
piedzīvojumu spēle bērniem "Karlsons".
Izrāde veidota pēc Astrīdas Lindgrēnes un
Ārnes Oita mūzikla motīviem. 
Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes"
kasēs.
Plašāk

Izdevējdarbības statistika 
LNB Bibliogrāfijas institūts ir sagatavojis
oficiālās statistikas datus par
izdevējdarbību Latvijā 2018. gadā.
Tajos apkopota pamatinformācija par
grāmatu un periodisko izdevumu skaitu, to
tirāžām apkopotā veidā.
Plašāk

Balso par enciklopēdiju! 
Līdz 26. martam aicinām piedalīties
portāla "Delfi" balsojumā grāmatu mākslas
konkursā "Zelta ābele" un balsot par
Nacionālās enciklopēdijas drukāto sējumu
"Latvija"! Balsot iespējams reizi 24
stundās.
Plašāk
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