
LNB zinātniskie raksti
25. martā plkst. 14.00 Virtakas klasē (1. stāvā) notiks LNB "Zinātnisko rakstu"
4. sējuma krājuma atvēršana. Dalība bez maksas.
Plašāk

Lekcija par situāciju Sīrijā  
19. martā plkst. 16.00 Telpā -15+ (M stāvā)
notiks LU Āzijas studiju nodaļas pētnieka
Dr.hist. Kaspara Kļaviņa lekcija "Sīrijas
pavasaris 2019", kurā viņš dalīsies
iespaidos par savu komandējumu uz
Damaskas Universitāti Sīrijā.
Plašāk

Tiesību zinātņu studentiem  
19. 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  
20. 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 
20. martā plkst. 18.00 Klusuma un
meditācijas istabā (4. stāvā) notiks saruna
"Sievietes seksualitāte un garīgums" un
meditācija (vada Inese Ēbele). Dalība bez
maksas.
Plašāk

Tibetas kultūras seminārs 
21. martā plkst. 17.00 Konferenču centrā
(-1. stāvā) notiks LU Baltijas Austrumāzijas
pētniecības centra organizēts Tibetas
kultūras seminārs "Tibetas budisms". Dalība
bez maksas.
Plašāk

"Caelum" lasītāju klubs
21. martā plkst. 18.00 Telpā -15+ (M stāvā)
notiks biedrības "Caelum" lasītāju kluba
marta tikšanās "Argumentācija un publiskā
runa". Sarunu vadīs Rota Lāce. Ieeja bez
maksas. 
Plašāk
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Seminārs pētniekiem
22. martā plkst. 12.00 Humanitāro un
sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā) notiks
seminārs par pētījumu un inovāciju
programmu "Apvārsnis 2020", atvērto
piekļuvi, atvērtajiem datiem un LNB
resursiem pētniekiem. Dalība bez maksas.
Plašāk

Izrāde par brīnīšanos
22. martā plkst. 18.00 Mazajā zālē (4.
stāvā) notiks Zīmējumu teātra izrāde
"Jatakas" - latviska interpretācija par
Indijas stāstiem, aizraujošos
piedzīvojumos savijot vietējo un eksotisko.
Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes"
kasēs.
Plašāk

Ulda Ausekļa dzeja 
23. martā plkst. 13.00 Bērnu literatūras
centrā (7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas"
ietvaros notiks dzejnieka Ulda Ausekļa
grāmatas "Četras otas" atklāšanas svētki.
Dalība bez maksas. 
Plašāk

Izstāde par Asju Lācis 
23. un 24. 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
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Pievienojies mums

Prāta spēles
23. martā no plkst. 12.00 Draugu telpā (1.
stāvā). stāva notiks erudīcijas sacensību
"Prāta spēles" Latvijas kausa posma
izspēle. Dalībniekus sagaida aizraujoši
jautājumi, pozitīvas emocijas un balvas
labākajiem. Dalība bez maksas.
Plašāk

Digitālā nedēļā
No 25. līdz 29. martam LNB aicina
piedalīties "Eiropas Digitālās nedēļas"
programmas nodarbībās. Tajās varēs iegūt
vērtīgu informāciju par Latvijas Nacionālo
digitālo bibliotēku, digitālajām prasmēm
darba un informācijas meklēšanā, digitālās
koprades projektiem un Nacionālo
enciklopēdiju. Dalība bez maksas.
Plašāk

Terminoloģijas konference 
3. oktobrī LNB notiks pirmās
Terminoloģijas komisijas atcerei veltīta
konference "Latviešu terminoloģija simts
gados". To rīko Latvijas Zinātņu
akadēmijas Terminoloģijas komisija un
LNB. Aicinām pieteikt referātus!
Plašāk
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