
LNB apmeklējums no 1. septembra
Sākot ar 1. septembri, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumi tiek sniegti klātienē visos stāvos un
lasītavās. Lai apmeklējums būtu maksimāli drošs saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību, lasītājiem un
Gaismas pils viesiem būs jāņem vērā dažādi nosacījumi. Katrā lasītavā pieejami 50% no telpas ietilpības,
kopskaitā tiek nodrošinātas vairāk nekā 300 darba vietas.
Vairāk

Darba laiks
Darba laiks no 1. septembra
O., C. 9.00-17.00
T., Pk. 12.00-20.00
S. 10.00-17.00
Sv., P. 10.00-15.00. Pieejamas
izstādes, kore, bet lasītāji
apkalpoti netiek.

https://lnb.lv/lv/latvijas-nacionalas-bibliotekas-apmeklejums-no-1-septembra
https://lnb.lv/lv/latvijas-nacionalas-bibliotekas-apmeklejums-no-1-septembra
https://lnb.lv/lv/zinibu-diena-latvijas-nacionalaja-biblioteka


Orientēšanās spēle
Sākot ar 1. septembri, LNB
piedāvā skolēniem Latvijas
kultūras kanona jaunāko
orientēšanās spēli, ko šogad
izstrādājis Bērnu literatūras
centrs. Spēli bez maksas var
saņemt Klientu apkalpošanas
centrā.

"Lampa" Gaismas pilī
No 2. līdz 4. septembrim
Ziedoņa zālē notiks sarunu
festivāla "Lampa"  pasākumi.
Tos būs iespējams gan vērot
klātienē, gan tiešsaistē. 
Vairāk

Asinsdonoru diena
3. septembrī plkst. 10.00-
14.00 LNB notiks asinsdonoru
diena. Donoriem piedāvā
noteikt arī antivielu esamību
pret Covid-19 infekcijas
izraisītāju. Visi donori
piedalās izlozē, lai iegūtu 2
ielūgums uz branču restorānā
"Klīversala".
Vairāk

https://festivalslampa.lv/lv
https://lnb.lv/lv/asinsdonoru-diena-biblioteka-vares-noteikt-covid-19-antivielu-esamibu
https://lnb.lv/lv/zinibu-diena-latvijas-nacionalaja-biblioteka
https://festivalslampa.lv/lv
https://lnb.lv/lv/asinsdonoru-diena-biblioteka-vares-noteikt-covid-19-antivielu-esamibu
https://lnb.lv/lv/tautas-lietiskas-makslas-izstade-prasme


Izstāde "Prasme"
Līdz 30. septembrim M stāvā
skatāma tautas lietišķās
mākslas izstāde "Prasme". 4.
septembrī studiju meistari
piedāvās atvērtās nodarbības
un paraugdemonstrējumus.
Vairāk

"Grāmatu plūdi"
Līdz 30. novembrim 7. stāvā
skatāma Ziemeļvalstu
literatūrai veltīta bērnu
grāmatu izstāde "Grāmatu
plūdi: Ziemeļi satiek Baltiju
bērnu grāmatās". 
Vairāk

Baltā nakts
5. septembrī no plkst. 20.00
līdz 24.00 LNB būs skatāms
laikmetīgās mākslas projekts
"Pavedieni", kas apvieno
mākslinieces Sabīnes Šnē 3D
animāciju "Aukla" un
horeogrāfes Alises Putniņas
laikmetīgās dejas
performanci.
Vairāk

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

https://lnb.lv/lv/tautas-lietiskas-makslas-izstade-prasme
https://lnb.lv/lv/baltaja-nakti-nacionalaja-biblioteka-3d-animacija-un-laikmetiga-deja
https://lnb.lv/lv/latvijas-jaunakas-gramatas-1-15-augusts-3
https://lnb.lv/lv/tautas-lietiskas-makslas-izstade-prasme
https://lnb.lv/lv/bernu-literaturas-izstade-gramatu-pludi
https://lnb.lv/lv/baltaja-nakti-nacionalaja-biblioteka-3d-animacija-un-laikmetiga-deja
https://lnb.lv/lv/latvijas-jaunakas-gramatas-1-15-augusts-3
https://lnb.lv/lv/sagatavots-2019-gada-periodikas-raditajs


Pievienojies mums

Periodikas rādītājs
LNB Bibliogrāfijas institūts ir
sagatavojis gadskārtējo
izdevumu "Periodikas rādītājs.
2019".  Izdevums apkopo
informāciju par 2019. gadā
Latvijā izdotiem laikrakstiem,
žurnāliem  un citiem
turpinājumizdevumiem.
Vairāk

Bibliotēkas ozols
Sveicot LNB 101. dzimšanās
dienā, bibliotēkas Atbalsta
biedrība bibliotēkas ozolam
Vērmanes dārzā uzstādījusi
piemiņas plāksnīti. Ozols bija
simboliska Biedrības dāvana
2013. gada vasarā, kad LNB
pēdējo gadu atradās ēkā K.
Barona ielā 14,  
Vairāk

Audio ekskursija
Izmantojot silto atvasaru, aicinām
doties individuālās velo
ekskursijās vai pastaigās,
klausoties audio gidu "Ceļš uz
Gaismas pili". Tas piedāvā 12
stāstus par LNB vēsturiskajiem
namiem Rīgas centrā un atklāj
daudz jauna arī par pilsētas un
valsts vēsturi.
Spotify
SoundCloud
LNB mājaslapa

                                                                                       

https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.instagram.com/lnblv/
https://twitter.com/LNB_lv
https://www.youtube.com/user/LNBlv
https://lnb.lv/lv/sagatavots-2019-gada-periodikas-raditajs
https://lnb.lv/lv/sagatavots-2019-gada-periodikas-raditajs
http://ej.uz/Klausitava
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/ce-uz-gaismas-pili
https://lnb.lv/lv/101-dzimsanas-diena-apmekletajus-gaidis-visa-lnb-eka
https://lnb.lv/lv/sagatavots-2019-gada-periodikas-raditajs
https://lnb.lv/lv/lnb-atbalsta-biedriba-sveic-latvijas-nacionalo-biblioteku-dzimsanas-diena

