
Lekcija par Rīgas liceja un Vidzemes bruņniecības bibliotēkām
19. februārī plkst. 18.00 Draugu telpā (1. stāvā) LNB pētniece un vēsturniece Kristīne Zaļuma stāstīs
par Rīgas liceja un Vidzemes bruņniecības bibliotēkām, kuru pamati likti jau 17. gadsimtā. Pirms
lekcijas plkst. 17.00 interesenti aicināti uz K. Zaļumas vadītu ekskursiju izstādē "Neredzamā
bibliotēka". Dalība abos pasākumos bez maksas.
Plašāk

Izstāde "Latvijas militārā kartogrāfija"
21. februārī plkst. 16.00 ātrija galerijā (6. stāvā) tiks atklāta izstāde "Latvijas militārā kartogrāfija", kurā
apskatāmi militārām vajadzībām sagatavoti kartogrāfiskie darbi, sākot no 17. gadsimta. Izstāde
apmeklētājiem pieejama līdz 30. decembrim. Ieeja bez maksas.
Plašāk

https://www.lnb.lv/lv/neredzama-biblioteka-lekcija-par-rigas-liceja-un-vidzemes-brunniecibas-bibliotekam
https://www.lnb.lv/lv/izstade-latvijas-militara-kartografija
https://www.lnb.lv/lv/neredzama-biblioteka-lekcija-par-rigas-liceja-un-vidzemes-brunniecibas-bibliotekam
https://www.lnb.lv/lv/izstade-latvijas-militara-kartografija


2020. gads LNB
Piedāvājam noskatīties preses
konferences video ierakstu par
LNB 2020. gada aktualitātēm un
notikumiem. Zem video pieejams
arī šī gada būtiskāko bibliotēkas
notikumu kalendārs.
Plašāk

ELAG konference
Nākamā Eiropas bibliotēku
automatizācijas grupas (ELAG)
konference notiks Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā – no 9. līdz
12. jūnijam. Konferences
pieteikšanās termiņš ir pagarināts
līdz 19. februārim!
Aicinām izmantot iespēju un
piedalīties!
Plašāk

Lekcija jauniešiem
19. februārī plkst. 14.00 Telpā -15+
(M stāvā) sadarbībā ar RSU notiks
studiju programmas "Starta
uzņēmējdarbības vadība" vadītāja
Kristapa Zaļā lekcija jauniešiem
"Vai tehnoloģijas ietekmē mūsu
izvēles?". Dalība bez maksas.
Plašāk

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

https://lnb.lv/lv/notikumi-latvijas-nacionalaja-biblioteka-2020-gada
https://lnb.lv/lv/pieteiksanas-termins-elag-konferencei-19-februaris
https://www.lnb.lv/lv/lekcija-jauniesiem-vai-tehnologijas-ietekme-musu-izveles
https://www.lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/macibu-pakalpojums
https://lnb.lv/lv/notikumi-latvijas-nacionalaja-biblioteka-2020-gada
https://lnb.lv/lv/pieteiksanas-termins-elag-konferencei-19-februaris
https://www.lnb.lv/lv/lekcija-jauniesiem-vai-tehnologijas-ietekme-musu-izveles
https://www.lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/macibu-pakalpojums
https://www.lnb.lv/lv/izstade-2020-muzibas-perspektiva


Ekskursijas izstādē 
19. februārī plkst. 16.00 Izstāžu
zālē I (1. stāvā) notiks izstādes
mākslinieka vadīta ekskursija
latviešu valodā izstādē "2020:
mūžības perspektīva", savukārt 
20. februārī plkst. 16.00 notiks tāda
pati ekskursija krievu valodā.
Dalība bez maksas.
Plašāk

Lekcija un meditācija 
19. februārī plkst. 18.00
Meditācijas telpā (4. stāvā) notiks
saruna par Antuāna de Sent-
Ekziperī grāmatas "Mazais princis"
jauno tulkojumu un meditācija.
Vada Ilmārs Latkovskis. Dalība bez
maksas, bet lūdzam iepriekš
pieteikties. Vietu skaits ierobežots.
Plašāk

Lekcija un meditācija 
20. februārī plkst. 17.00
Audiovizuālajā lasītavā (4. stāvā)
notiks bibliogrāfes Maijas
Zvejnieces stāstījums par LNB
aplūkojamo krājuma izlasi, kas
veltīta Federiko Fellīni daiļradei.
Ieeja bez maksas.
Plašāk

https://www.lnb.lv/lv/izstade-2020-muzibas-perspektiva
https://www.lnb.lv/lv/pasakumi-meditacijas-telpa-februari#19febr
https://www.facebook.com/events/181817159892434/
https://www.lnb.lv/lv/izstade-2020-muzibas-perspektiva
https://www.lnb.lv/lv/pasakumi-meditacijas-telpa-februari#19febr
https://www.facebook.com/events/181817159892434/


Pievienojies mums

Maģistru lasījumi
21. februārī plkst. 10.00
Bibliotēkzinātnes lasītavā 
(8. stāvā) notiks ikgadējā Latvijas
Universitātes Sociālo zinātņu
fakultātes Bibliotēkzinātnes un
informācijas maģistra studiju
programmas II kursa maģistrantu
darbu priekšaizstāvēšana. Ieeja
bez maksas.
Plašāk

Ģimeņu sestdiena
22. februārī plkst. 13.00 Bērnu
literatūras centrā (7. stāvā)
pasākumu cikla "Ģimeņu
sestdiena" ietvaros notiks tikšanās
ar ilustratoru Gustu Linkeviču.
Dalība 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/bibliotekaru-stava-nozares-magistrantu-nosleguma-darbu-prieksaizstavesana-0
https://www.lnb.lv/lv/gimenu-sestdiena-tiksanas-ar-makslinieku-gustu-linkevicu
https://www.lnb.lv/lv/bibliotekaru-stava-nozares-magistrantu-nosleguma-darbu-prieksaizstavesana-0
https://www.lnb.lv/lv/gimenu-sestdiena-tiksanas-ar-makslinieku-gustu-linkevicu

