
Lekcija un ekskursija izstādē "Neredzamā bibliotēka"
18. decembrī plkst. 18.00 Draugu telpā (1. stāvā) notiks Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas
vēstures institūta vadošās pētnieces Kristiānas Ābeles priekšlasījums "Mākslas darbu kolekcijas
Latvijas muižās 19. gadsimtā un to veidotāji". Pirms lekcijas, plkst. 17.00, 1. stāva izstāžu zālē II
notiks LNB pētnieces, izstādes kuratores Kristīnes Zaļumas ekskursija izstādē "Neredzamā
bibliotēka". Ekskursijā visas vietas aizpildītas. 
Plašāk

Izstāde "Rihards Zariņš. Raksti un grafika" 
19. decembrī plkst. 16.00, atzīmējot grafiķa Riharda Zariņa 150 gadu jubileju, 4. stāva galerijā tiks
atklāta izstāde "Rihards Zariņš. Raksti un grafika". Izstāde būs apskatāma līdz 2020. gada 30.
septembrim. Ieeja bez maksas.
Plašāk

 

https://www.lnb.lv/lv/neredzama-biblioteka-lekcija-par-makslas-darbu-kolekcijam-latvijas-muizas-19-gadsimta
https://www.lnb.lv/lv/izstade-rihards-zarins-raksti-un-grafika
https://www.lnb.lv/lv/neredzama-biblioteka-lekcija-par-makslas-darbu-kolekcijam-latvijas-muizas-19-gadsimta
https://www.lnb.lv/lv/izstade-rihards-zarins-raksti-un-grafika


 
 
 

 

Darba laiku izmaiņas: 

•   23. decembris: 9.00-19.00
(pirmssvētku diena)

•   24.-26. decembris: slēgts
(Ziemassvētki)

•   30. decembris: 9.00-19.00
(pirmssvētku diena)

•   31. decembris: slēgts 
(Vecgada diena)

•   1. janvāris: slēgts 
(Jaungada diena)

Grāmatu atvēršana
16. decembrī plkst. 16.00 korē (11.
stāvā) notiks grāmatu
"Starptautiskā drošība" un
"Starptautiskās finanšu un
ekonomiskās attiecības"
atvēršanas svētki. Dalība bez
maksas.
Plašāk

Meditācijas lekcija
16. decembrī Klusuma un
meditācijas istabā (4. stāvā) plkst.
18.00 notiks Tufika Kavāra (Toufic
Kawar) lekcija "Elpošana un
garīgums" (japāniski: Kokyū
Seishin). 
Dalība bez maksas.
Plašāk

https://www.lnb.lv/lv/atvers-rakstu-krajumus-par-starptautisko-drosibu-un-finansu-attiecibam
https://www.facebook.com/events/435239047171335/
https://www.lnb.lv/lv/darba-laiki
https://www.lnb.lv/lv/atvers-rakstu-krajumus-par-starptautisko-drosibu-un-finansu-attiecibam
https://www.facebook.com/events/435239047171335/
https://www.lnb.lv/lv/krajuma-izlase-petera-smita-austrumu-puslode


Akadēmiskie lasījumi 
17. decembrī plkst. 14.30 Baltijas
Austrumāzijas pētniecības centra
(AsiaRes) bibliotēkas lasītavā 
(M stāvā) tiks atklāta krājuma
izlase "Pētera Šmita Austrumu
puslode: atzīmējot profesora 150.
gadadienu" un notiks akadēmiskie
lasījumi "Profesors Šmits un viņa
laikabiedri". Ieeja bez maksas.
Plašāk

Stāsta otra puse 
17. decembrī plkst. 17.00 Draugu
telpā (1. stāvā) notiks sarunu cikla
"Stāsta otra puse" decembra jeb
noslēdzošā saruna "Klusie
līdzgaitnieki". Tā veltīta rakstnieku
dzīvesbiedriem un ģimenes
locekļiem. Ieeja bez maksas.
Plašāk

Seminārs par invaliditāti
17. decembrī plkst. 18.00
Konferenču centra vestibilā 
(-1. stāvā) mākslas izstādes
"Drosme būt" saistīto pasākumu
ietvaros notiks Latvijas
Paralimpiskās komitejas seminārs
"Atklāj sevi caur sportu". Dalība
bez maksas.
Plašāk

https://www.lnb.lv/lv/krajuma-izlase-petera-smita-austrumu-puslode
https://www.lnb.lv/lv/sarunu-cikla-stasta-otra-puse-decembra-saruna-veltita-rakstnieku-dzivesbiedriem-un-gimenem
https://www.lnb.lv/lv/makslinieki-uzruna-sabiedribu-par-invaliditati-izstade-drosme
https://www.lnb.lv/lv/krajuma-izlase-petera-smita-austrumu-puslode
https://www.lnb.lv/lv/sarunu-cikla-stasta-otra-puse-decembra-saruna-veltita-rakstnieku-dzivesbiedriem-un-gimenem
https://www.lnb.lv/lv/makslinieki-uzruna-sabiedribu-par-invaliditati-izstade-drosme


Senioru trešdiena 
18. decembrī plkst. 11.00 Virtakas
klasē (1. stāvā) notiks trešā cikla
"Senioru trešdiena" tikšanās reize.
Klausīsimies pētnieces un
kuratores Kristīnes Zaļumas
stāstījumu izstādē "Neredzamā
bibliotēka" un nodarbosimies ar
grafiku- gatavosim savus ekslibrus.
Dalība bez maksas, pieteikšanās
pa tālruni: 26420065.

Atvērtā mācību stunda 
18. decembrī plkst. 16.00 Uzziņu
un informācijas centra Mācību
klasē (M stāvā) notiks atvērtā
mācību stunda bibliotēkā. Dalība
bez maksas.
Plašāk

Pētījuma prezentācija 
18. decembrī plkst. 17.30 Baltijas
Austrumāzijas pētniecības centra
(AsiaRes) bibliotēkas lasītavā 
(M stāvā) LU pētnieki prezentēs
datus par to, kādiem informācijas
kanāliem Latvijas iedzīvotāji dotu
priekšroku krīzes gadījumā. Ieeja
bez maksas.
Plašāk

 
 

 
 
 
 

https://www.lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/macibu-pakalpojums
https://www.lnb.lv/lv/prezentes-petijuma-rezultatus-par-informacijas-kanaliem-krizes-situacijas
https://www.lnb.lv/lv/makslinieki-uzruna-sabiedribu-par-invaliditati-izstade-drosme
https://www.lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/macibu-pakalpojums
https://www.lnb.lv/lv/prezentes-petijuma-rezultatus-par-informacijas-kanaliem-krizes-situacijas


 

Saruna un meditācija 
18. decembrī plkst. 18.00 Klusuma
un meditācijas istabā (4. stāvā)
notiks adventes 3. meditācija. Vada
Rinalds Grants un Ilmārs
Latkovskis. Dalība bez maksas.
Plašāk

Par cilvēku saskarsmi
18. decembrī plkst. 18.00
Konferenču centra vestibilā 
(-1. stāvā) mākslas izstādes
"Drosme būt" saistīto pasākumu
ietvaros notiks apvienības
"Apeirons" seminārs "Cilvēku
savstarpējā komunikācija un
saskarsme". Dalība bez maksas.
Plašāk

Meditācijas lekcija
19. decembrī Klusuma un
meditācijas istabā (4. stāvā) plkst.
18.00 notiks Tufika Kavāra (Toufic
Kawar) lekcija "Elpošana un
garīgums" (japāniski: Kokyū
Seishin). 
Dalība bez maksas.
Plašāk

https://lnb.lv/lv/klusuma-un-meditacijas-istabas-programma-decembri-adventes-meditacijas#18dec
https://www.lnb.lv/lv/makslinieki-uzruna-sabiedribu-par-invaliditati-izstade-drosme
https://www.facebook.com/events/480451986160008/
https://lnb.lv/lv/klusuma-un-meditacijas-istabas-programma-decembri-adventes-meditacijas#18dec
https://www.lnb.lv/lv/makslinieki-uzruna-sabiedribu-par-invaliditati-izstade-drosme
https://www.facebook.com/events/480451986160008/


Pievienojies mums

Ziemassvētku koncerts
Rīgas Doma kora skola ielūdz uz
Ziemassvētku koncertu 19.
decembrī, plkst. 18.30, Ziedoņa
zālē!  Muzicēs jaunāko klašu koris,
Rīgas Doma zēnu koris, Rīgas
Doma meiteņu koris TIARA,
jauktais koris, gospeļkoris,
ansambļi, solisti, džeza un mūziklu
nodaļas audzēkņi. Biļetes "Biļešu
paradīzes" kasēs.

Ģimeņu sestdiena
21. decembrī plkst. 13.00 Bērnu
literatūras centra lasītavā (7. stāvā)
cikla "Ģimeņu sestdiena" ietvaros
notiks Ziemassvētku radošā
darbnīca. Dalība bez maksas.

Gadagrāmatas
Līdz 20. janvārim Krātuves
izsniegšanas punktā (2. stāvā)
aplūkojama krājuma tematiskā
izlase "Gadagrāmatas", kurā
iekļautas dažāda satura
gadagrāmatas, kas izdotas no
1901. gada līdz mūsdienām. Ieeja
bez maksas.
Plašāk

                                                                               

https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.instagram.com/lnblv/
https://twitter.com/LNB_lv
https://www.youtube.com/user/LNBlv
https://www.lnb.lv/lv/tematiska-krajuma-izlase-gadagramatas
https://www.lnb.lv/lv/tematiska-krajuma-izlase-gadagramatas

