
Sēlijas diena
Sestdien, 28. septembrī, no plkst. 11.00 LNB ar daudzveidīgu sarunu un aktivitāšu
programmu notiks Sēlijas diena. Tā aktualizēs jautājumu par atsevišķu šī reģiona
pastāvēšanu, kā arī iepazīstinās ar tā kultūras, vēstures, sabiedriskās dzīves izpausmēm,
vērtībām un personībām. Dalība bez maksas.
Plašāk

Izstādes "Jelgavas Stefenhāgeni" noslēgums
24. septembrī plkst. 16.00, noslēdzot izstādi "Jelgavas Stefenhāgeni" (5. stāvā), notiks
ekskursija tās satura autora Paula Daijas vadībā. Savukārt 26. septembrī plkst. 16.00
Letonikas un Baltijas lasītavā (5. stāvā) aicinām apmeklēt LNB krājuma pētnieku
priekšlasījumus "Sarunas pie Stefenhāgenu grāmatu skapja".  Dalība bez maksas. 
Plašāk
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Pieredzes stāsti 
25. septembrī plkst. 11.00
Bibliotēkzinātnes lasītavā (8. stāvā)
notiks kārtējais pasākums ciklā
"Tikšanās bibliotekāru stāvā:
pieredzes stāsti". Rudens sezonu
aizsāksim ar atskatu uz nozīmīgām
kultūras un bibliotēku jomas
konferencēm. Dalība bez maksas.
Plašāk

Atvērtā mācību stunda 
25. septembrī plkst. 16.00 Uzziņu
un informācijas centra Mācību
klasē (M stāvā) notiks atvērtā
mācību stunda bibliotēkā. Ieeja bez
maksas.
Plašāk

Stāsta otra puse
26. septembrī plkst. 18.00 Draugu
telpā (1. stāvā) notiks saruna
"Literārā pastaiga pa Rīgu". Tās
viesi būs radošas personības, kuru
darbos Rīgai veltīta īpaša
uzmanība. Dalība bez maksas.
Plašāk
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Spēļu vakars 
26. septembrī no plkst. 16.00 līdz
20.00 Telpā -15+ (M stāvā) notiks
Spēļu vakars bibliotēkā kopā ar
"Brain Games". Programmā
dažādas galda spēles. Ieeja bez
maksas.

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

Ģimeņu sestdiena
28. septembrī plkst. 13.00 Bērnu
literatūras centra lasītavā (7. stāvā)
"Ģimeņu sestdienas" ietvaros
notiks Sēlijas diena. Būs iespēja
iepazīt Sēlijas kultūru literatūrā,
mūzikā un amatniecībā. Paredzēta
īpaša programma bērniem. Ieeja
bez maksas.



Satiec M. Kosteņecku
28. septembrī no plkst. 13.00 līdz
15.00 Draugu telpā (1. stāvā) būs
sastopama un autogrāfus sniegs
publiciste un rakstniece Marina
Kosteņecka. Turpat no 26.
septembra iegādājama arī viņas
jaunā grāmata "Mans ХХ
gadsimts".
Plašāk

Koncerts
29. septembrī plkst. 15.00 Ziedoņa
zālē (1. stāvā) notiks kamerorķestra
"Sinfonia Concertante" sezonas
atklāšanas koncerts. Ieeja bez
maksas.
Plašāk

Fotogrāmatu izlase
Līdz 27. septembrim Konrāda
Ubāna Mākslas lasītavā (4. stāvā)
skatāma vācu fotogrāfa, iespiedēja
tipogrāfijā, reprogrāfa Dītera
Kirhnera veidota fotogrāmatu un
citu izdevumu izlase "Absolūtā
melnā meklētājiem". Ieeja bez
maksas.
Plašāk
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Pievienojies mums

Sarunas un meditācija
Aicinām uz Klusuma un meditācijas
istabas (4. stāvā) oktobra sarunām
un meditācijas nodarbībām! Dalība
nodarbībās ir bez maksas.
Plašāk

Jaunākās grāmatas
Bibliogrāfijas institūts sagatavojis
informatīvā biļetena "Latvijas
jaunākās grāmatas" 2019. gada 17.
numuru (1.–15. septembris).
Plašāk

Literatūras ceļvedis
Sagatavots "Literatūras ceļveža"
2019. gada 5. numurs
(augusts/septembris). Šoreiz
mazāk oriģinālliteratūras, vairāk –
nozaru un tulkoto izdevumu.
Plašāk
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