
Konference "Kultūras mantojums digitālajā vidē"
21. un 22. maijā notiks starptautiska konference "Kultūras mantojums digitālajā vidē".
Tajā tiks pētītas ar digitālo mantojumu saistītas tēmas, kas kopīgas Baltijas jūras
reģionam. Dalība bez maksas.
Plašāk

Digitālā kultūras mantojuma diena
22. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 notiks pirmā Digitālā kultūras mantojuma diena.
Interesenti varēs iepazīties ar digitalizētā un digitāli radītā kultūras mantojuma –
laikrakstu, žurnālu, grāmatu, attēlu, karšu, nošu izdevumu, kino, audio un video
ierakstu, arhīva dokumentu, kā arī kultūras pieminekļu arhīva lietu – krājumiem un
kolekcijām. Ieeja bez maksas.
Plašāk 
 
 

https://www.lnb.lv/lv/starptautiska-konference-par-kulturas-mantojumu-digitalaja-vide
https://www.lnb.lv/lv/digitala-kulturas-mantojuma-diena
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Ķīnas un Tibetas budisms  
21. maijā plkst. 18.00 Baltijas
Austrumāzijas pētniecības centra
(AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M
stāvā) notiks Agitas Baltgalves atklātā
lekcija "Ķīnas un Tibetas budisms".
Ieeja bez maksas.
Plašāk

Mācību stunda bibliotēkā  
22. maijā 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

Par morālo audzināšanu
22. maijā plkst. 18.00 Humanitāro un
sociālo zinātņu lasītavas mācību telpā
(2. stāvā) notiks Manuela Fernandezsa
priekšlasījums par pētījumu "Skolēnu
morālā audzināšana Latvijas skolās".
Ieeja bez maksas.
Plašāk

Saruna un meditācija 
22. maijā plkst. 18.00 Klusuma un
meditācijas istabā (4. stāvā) notiks
saruna "Ievainotais bērns mūsos un tā
dziedināšana" un meditācija (vada -
Ieva Salmane-Kuļikovska). Dalība bez
maksas.
Plašāk
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Informatīvs seminārs
24. maijā plkst. 12.00 Humanitāro un
sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā)
notiks seminārs par atvērtās tematikas
programmu iespējām, programmu
"Eiropa pilsoņiem" un LNB resursiem.
Ieeja bez maksas.
Plašāk

EP vēlēšanu iecirknis
25. maijā no plkst. 7.00 līdz 20.00 LNB
darbosies Eiropas Parlamenta
vēlēšanu iecirknis Nr. 32. Dienas gaitā
no plkst. 10.00 līdz 17.00 vēlētāji, kuri
reģistrēti šajā iecirknī, kā arī citi
interesenti aicināti piedalīties LNB
vēlēšanu dienas programmas
aktivitātēs.
Plašāk

Labdarības koncerts
25. maijā plkst. 17.00 Ziedoņa zālē
notiks labdarības koncerts "Dodot
dotais vairojas" ārdurvju pārbūves un
ratiņkrēslu pacēlāja uzstādīšanas
atbalstam Rīgas Vīlandes draudzes
dievnamā. Biļetes pieejamas "Biļešu
paradīze" kasēs.
Plašāk

Lekcija bibliotekāru stāvā 
27. maijā plkst. 11.00
Bibliotēkzinātnes lasītavā (8. stāvā)
notiks saruna par Latvijas Kultūras
koledžas piedāvājumu valsts kultūras
nozarei. Tiks aplūkotas arī nozares
interesentiem noderīgs jaunākās
pieredzes apkopojums. Dalība bez
maksas.
Plašāk
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Pievienojies mums

Izdevējdarbības statistika 
Publicēts ikgadējais krājums
"Latvijas izdevējdarbības statistika",
kurā pieejama informācija par 2018.
gadā Latvijā izdoto izdevumu skaitu
un tirāžām apkopotā veidā.
Plašāk 
 
 
 
 

Jelgavas Stefenhāgeni 
Līdz 29. septembrim 5. stāvā
aplūkojama izstāde "Jelgavas
Stefenhāgeni 1769–1919". Tā veltīta
grāmatniecības uzņēmuma "J. F.
Stefenhāgens un dēls" vēsturei, 
ļaujot iepazīt Stefenhāgenu arhīva
dokumentus, dzimtas vēsturi un
izdotās grāmatas.
Plašāk

Latvijas skolas soma 
Piedāvājām vienkopus iepazīt
Latvijas valsts simtgades
programmas iniciatīvas "Latvijas
skolas soma" aktivitātes, ko piedāvā
Latvijas Nacionālā bibliotēka.
Plašāk
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