
Vasaras pirmdienās gaidām pilsētas viesus un kultūras interesentus
Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00 LNB aicina pilsētas viesus un citus interesentus apmeklēt Gaismas
pils ēkas 1., 11. un 12. stāvu, iepazīt izstādes, uzzināt interesantus faktus par LNB un tās vēsturi, aplūkot
Tautas grāmatu plauktu, kā arī uzkavēties restorānā "Klīversala" uz tasi kafijas vai pusdienām.
Lasītāju apkalpošana pirmdienās nenotiek.
Plašāk

DELFI plus
101. dzimšanas dienas gadā
DELFI dāvina LNB lasītājiem
bezmaksas piekļuvi
pakalpojumam "DELFI plus". Lai
to saņemtu, jābūt reģistrētam LNB
lasītājam vai par tādu jākļūst. 
Plašāk

Baltvilka balva
24. jūlijā 16. reizi tiks pasniegta
Starptautiskā Jāņa Baltvilka
balva. Tās uzdevums ir veicināt
bērnu literatūras attīstību Latvijā,
novērtēt rakstnieku un ilustratoru
darbu, kā arī stiprināt lasīšanas
tradīcijas sabiedrībā.
Plašāk

https://lnb.lv/lv/vasara-pirmdienas-lnb-ipasi-gaida-pilsetas-viesus-un-kulturas-interesentus
https://www.lnb.lv/lv/pieteikums-bezmaksas-piekluvei-delfi-plus-saturam
https://lnb.lv/lv/baltvilka-balva-2020-iespeja-izcelt-latvijas-bernu-un-jauniesu-literaturas-rakstniekus-un
https://lnb.lv/lv/vasara-pirmdienas-lnb-ipasi-gaida-pilsetas-viesus-un-kulturas-interesentus
https://www.lnb.lv/lv/pieteikums-bezmaksas-piekluvei-delfi-plus-saturam
https://lnb.lv/lv/baltvilka-balva-2020-iespeja-izcelt-latvijas-bernu-un-jauniesu-literaturas-rakstniekus-un
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0l488g_lNq9tMIIvF2gd6-jr7bZsFc5S


Bērnu literatūras lasījumi
Gaidot Baltvilka balvas
ceremoniju, piedāvājam 6 autoru
topošo dzejoļu un piedzīvojumu
stāstu video lasījumus. Lasa: A.
Vanaga, E. Gulbe, I. Brūvere, R.
Briede, L. Pastore un I. Zandere.
Plašāk

Svarīgu ideju vēsture
30. jūlijā plkst. 19.00 notiks
filozofa Arta Sveces tiešsaistes
lekcija par liberālismu. Tā aizsāk
Jesajas Berlina Centra lekciju
sēriju "Svarīgu ideju vēsture".
Plašāk

Debašu projekts jauniešiem
Aicinām 18-25 gadus vecus
jauniešus piedalīties
starptautiskā Erasmus+ projektā
"Debatē par būtisko" (Debate
Your Issue), lai apgūtu
debatēšanas mākslu un izpratni
par nozīmīgiem sociāli
politiskiem jautājumiem. 
Plašāk

Audio un video vēsture
LNB priecāsies saņemt
dāvinājumā politiski / sabiedriski /
kulturāli nozīmīgu latviešu
trimdas organizāciju / notikumu
vēsturiskus ierakstus -
audiokasetes, CD un sevišķi –
videokasetes un DVD. 
Plašāk

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0l488g_lNq9tMIIvF2gd6-jr7bZsFc5S
https://lnb.lv/lv/jesajas-berlina-centrs-uzsak-lekciju-seriju-svarigu-ideju-vesture
https://lnb.lv/lv/nacionala-biblioteka-aicina-jauniesus-piedalities-starptautiska-debasu-projekta
https://lnb.lv/lv/aicinam-palidzet-saglabat-tautas-vesturi-audio-un-video-ierakstos
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0l488g_lNq9tMIIvF2gd6-jr7bZsFc5S
https://lnb.lv/lv/jesajas-berlina-centrs-uzsak-lekciju-seriju-svarigu-ideju-vesture
https://lnb.lv/lv/nacionala-biblioteka-aicina-jauniesus-piedalities-starptautiska-debasu-projekta
https://lnb.lv/lv/aicinam-palidzet-saglabat-tautas-vesturi-audio-un-video-ierakstos
https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=BMyYoaV8QMmhbbdj5wsAuw


Pievienojies mums

Literatūras ceļvedis
Sagatavots "Literatūras ceļveža"
2020. gada 5. numurs
(jūlijs/jūlijs).
"Literatūras ceļveža" audio
ierakstus aicinām klausīties arī
LNB vietnes Spotify podkāstā
"Klausītava". 

Grāmatu jaunumi
LNB Bibliogrāfijas institūts
sagatavojis informatīvā izdevuma
"Latvijas jaunākās grāmatas" 2020.
gada   13. numuru (1.-15. jūlijs).
Plašāk

Darbs LNB
Šobrīd pieejamas ir vairākas
vakances, lai pretendētu uz darbu
LNB.
Plašāk

                                                                                     

https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.instagram.com/lnblv/
https://twitter.com/LNB_lv
https://www.youtube.com/user/LNBlv
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29177099.pdf
https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=BMyYoaV8QMmhbbdj5wsAuw
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29176532.pdf
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances
https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=BMyYoaV8QMmhbbdj5wsAuw
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29176532.pdf
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances

