
Aicinām svinēt LNB simtgadi
31. augustā no plkst. 10.00 līdz 20.30 ar daudzveidīgu norišu programmu notiks
Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades svinības. Tajās, rīkojot diskusijas, radošās
darbnīcas, izstādes, spēles, koncertus, filmu seansus un citas aktivitātes, piedalīsies
ap 100 sadarbības partneri – LNB draugi un domubiedri. Ieeja bez maksas.
Plašāk

Neredzamā bibliotēka
31. augusta līdz 2020. gada 1. martam LNB 1. stāva izstāžu zālē skatāma jauna
izstāde "Neredzamā bibliotēka". Tā veltīta 14 LNB vēsturiskajām kolekcijām, kas
veidojušas bibliotēkas krājuma pamatu. 
Plašāk

https://www.lnb.lv/lv/31-augusta-notiks-latvijas-nacionalas-bibliotekas-simtgades-svinibas
https://lnb.lv/lv/izstade-neredzama-biblioteka
https://www.lnb.lv/lv/31-augusta-notiks-latvijas-nacionalas-bibliotekas-simtgades-svinibas
https://lnb.lv/lv/izstade-neredzama-biblioteka
https://www.lnb.lv/lv/darba-laiki


Darba laiku izmaiņas 

•  29. augusts – bibliotēka slēgta
sakarā ar gatavošanos simtgades
svinībām.

•  31. augusts – LNB simtgades
svētku programmas norises 10.00–
20.30. Lasītāju apkalpošana šajā
dienā nenotiks.

•   No 1. septembra LNB atsāks
darbu ierastajā darba laikā: P.–Pk.
9.00–20.00, S., Sv. 10.00–17.00.

Origami darbnīca 
30. augustā plkst. 18.00 Baltijas
Austrumāzijas pētniecības centra
(AsiaRes) lasītavā (M stāvā) notiks
Japānas tradicionālās papīra
locīšanas (origami) mākslai veltīta
radošā darbnīca. Ieeja bez maksas.

Digitalizācijas darbnīca 
31. augustā no 10.00 līdz 20.30 -1.
stāvā notiks Latvijas Nacionālās
digitālās bibliotēkas
meistardarbnīca. Visas dienas
garumā digitalizēsim apmeklētāju
atnestos diapozitīvus un
fotogrāfijas, uzklausīsim stāstus un
ievietosim šo kultūras mantojumu
digitālajā kolekcijā "Zudusī Latvija".
Plašāk

https://www.lnb.lv/lv/latvijas-nacionalas-digitalas-bibliotekas-meistardarbnica
https://www.lnb.lv/lv/darba-laiki
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-nacionalas-digitalas-bibliotekas-meistardarbnica


Atklās lasītavu bērniem 
31. augustā plkst. 16.00 Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrība aicina uz LNB Bērnu
literatūras centra pilnveidotās
lasītavas atklāšanu "Viss jauns 7.
stāvā". Ieeja bez maksas.
Plašāk

Meditācijas nodarbības 
Klusuma un meditācijas istaba (4.
stāvā) ar 31. augustu uzsāk jaunu
sezonu. Aicinām iepazīties ar
piedāvājumu un apmeklēt sarunas
un meditācijas nodarbības.
Plašāk

Dzejas rats 1919 
Atzīmējot LNB 100. jubileju, ikviens
aicināts skaļi nolasīt un ieskaņot
kādu no simts 1919. gadā tapušiem
un/vai publicētiem dzejoļiem vietnē
lasi.literatura.lv/lnb100. Akcija
"Dzejas rats 1919" ir LU Literatūras,
folkloras un mākslas institūta
dāvana LNB tās simtgadē.
Plašāk

https://www.lnb.lv/lv/nacionalaja-biblioteka-atklas-pilnveidoto-lasitavu-berniem
https://www.lnb.lv/lv/klusuma-un-meditacijas-istabas-programma
https://lasi.literatura.lv/lnb100
https://www.lnb.lv/lv/dzejas-ieskanosanas-akcija-par-godu-latvijas-nacionalas-bibliotekas-simtgadei
https://www.lnb.lv/lv/nacionalaja-biblioteka-atklas-pilnveidoto-lasitavu-berniem
https://www.lnb.lv/lv/klusuma-un-meditacijas-istabas-programma
https://www.lnb.lv/lv/dzejas-ieskanosanas-akcija-par-godu-latvijas-nacionalas-bibliotekas-simtgadei
https://lnb.lv/lv/saruna-par-latvijas-nacionalo-atminas-un-izglitibas-instituciju-vesturiskajam-kolekcijam


Neredzamā bibliotēka 
4. septembrī, plkst. 18.00 Draugu
telpā, 1. stāvā, ar sarunu par
Latvijas nacionālo atmiņas un
izglītības institūciju vēsturiskajām
kolekcijām tiks atklāta LNB  
izstādes "Neredzamā bibliotēka"  
pasākumu programma. Ieeja bez
maksas.
Plašāk

Lekcija izstādē
5. septembrī plkst. 17.00 Reto
grāmatu un rokrakstu lasītavā (5.
stāvā) notiks lekcija "Jelgava
1769–1919. Kultūras dzīve
Stefenhāgenu laikā" vēsturnieka
Andra Tomašūna vadībā.
Plašāk

Baltijas ceļam − 30 
Atzīmējot akcijas "Baltijas ceļš" 30.
gadadienu, līdz 10. septembrim
Humanitāro un sociālo zinātņu
lasītavā (2. stāvā) skatāma
tematiska krājuma izlase "Baltijas
ceļam − 30". Ieeja bez maksas.
Plašāk

Ignazi Blanka izstāde
Līdz 22. septembrim Konferenču
centra vestibilā (-1. stāvā) skatāma
katalāņu mākslinieka un ilustratora
Ignazi Blanka (Ignasi Blanch)
personālizstāde. Ieeja bez maksas.
Plašāk

https://lnb.lv/lv/izstade-neredzama-biblioteka
https://lnb.lv/lv/saruna-par-latvijas-nacionalo-atminas-un-izglitibas-instituciju-vesturiskajam-kolekcijam
https://lnb.lv/lv/lekcija-par-kulturas-dzivi-stefenhagenu-laika
https://www.lnb.lv/lv/krajuma-izlase-baltijas-celam-30
https://www.lnb.lv/lv/ignazi-blanka-ilustraciju-izstade
https://lnb.lv/lv/saruna-par-latvijas-nacionalo-atminas-un-izglitibas-instituciju-vesturiskajam-kolekcijam
https://lnb.lv/lv/lekcija-par-kulturas-dzivi-stefenhagenu-laika
https://www.lnb.lv/lv/krajuma-izlase-baltijas-celam-30
https://www.lnb.lv/lv/ignazi-blanka-ilustraciju-izstade
https://www.lnb.lv/lv/sagatavots-2018-gada-periodikas-raditajs


Pievienojies mums

Periodikas rādītājs 2018
Bibliogrāfijas institūts ir sagatavojis
gadskārtējo izdevumu "Periodikas
rādītājs". Izdevums apkopo
informāciju par 2018. gadā Latvijā
izdotiem laikrakstiem, žurnāliem un
citiem periodiskajiem izdevumiem.
Plašāk

Jaunākās grāmatas 
Bibliogrāfijas institūts sagatavojis
informatīvā biļetena "Latvijas
jaunākās grāmatas" 2019. gada 15.
numuru (1.-15. augusts).
Plašāk

LNB krājuma jaunumi 
Aicinām iepazīties ar LNB krājuma
2019. gada jūlija jaunieguvumiem.
Plašāk

                                                                       

https://www.facebook.com/lnb.lv/
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https://twitter.com/LNB_lv
https://www.youtube.com/user/LNBlv
https://www.lnb.lv/lv/sagatavots-2018-gada-periodikas-raditajs
https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://www.lnb.lv/lv/lnb-krajuma-jaunieguvumi-2019-gada-julijs
https://www.lnb.lv/lv/sagatavots-2018-gada-periodikas-raditajs
https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://www.lnb.lv/lv/lnb-krajuma-jaunieguvumi-2019-gada-julijs

