
Rudenī un ziemā LNB - piecas jaunas izstādes
Šī gada rudens un ziemas sezonā LNB turpina aktīvu darbu pie jaunu, pētniecībā balstītu, izstāžu
veidošanas. Tās iepazīstinās gan ar bibliotēkas un citu krājumu bagātībām, gan vēsturiskām personībām,
faktiem un notikumiem. Šobrīd LNB Izstāžu centra uzmanības fokusā ir piecas izstādes, kas veltītas bērnu
literatūrai, grafikas tehnikām, mākslinieka Borisa Bērziņa 90. gadadienai, igauņu rakstnieka Jāna Krosa
simtgadei un vācu komponista Ludviga van Bēthovena 250. jubilejai.
Vairāk

Vēstures projekts skolēniem Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā
Lai veicinātu 7.–12. klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gs. 60.–80. gados, Daugavpilī, Jelgavā un
Liepājā norisināsies projekts "Zenit stāsti". Jaunieši ir aicināti uzrunāt radiniekus, kas šo laiku piedzīvojuši un
dokumentējuši fotogrāfijās, fiksēt viņu atmiņu stāstus, mēģināt attēlos redzamās vietas atrast mūsdienās un
salīdzināt tās ar pagātni.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/latvijas-nacionalaja-biblioteka-rudens-un-ziemas-sezona-piecas-jaunas-izstades
https://lnb.lv/lv/daugavpili-jelgava-un-liepaja-norisinasies-projekts-zenit-stasti
https://lnb.lv/lv/latvijas-nacionalaja-biblioteka-rudens-un-ziemas-sezona-piecas-jaunas-izstades
https://lnb.lv/lv/daugavpili-jelgava-un-liepaja-norisinasies-projekts-zenit-stasti


Doktorantu seminārs
16. septembrī plkst. 13.00 LU
Literatūras, folkloras un mākslas
institūtā notiks doktorantu
seminārs, kurā astoņi jaunie
institūta zinātnieki iepazīstinās
ar tēmām no topošajiem
promocijas darbiem.
Vairāk

Meditācija tiešsaistē
Meditācijas telpas nodarbības
tiešsaistes platformā   Zoom
atsāksies 16. septembrī plkst.
18.00 un notiks ik trešdienu.
Pirmo sarunu par meditācijas
pamatiem un būtību vadīs
Ilmārs Latkovskis. 
Vairāk

Grafikas tehniku
izstāžu cikls turpinās
No 18. septembra LNB 4.
stāva galerijā būs skatāma
izstāde "Līniju arhīvs.
Zīmējums un akvarelis
Latvijas Nacionālās
bibliotēkas krājumā". Tā
iepazīstinās ar 15.–20. gs.
ārvalstu mākslinieku
zīmējumiem un akvareļiem.
Vairāk

Izstāde "Bez
vardarbības"
Līdz 11. oktobrim LNB 1.
stāvā aplūkojama izstāde
"Bez vardarbības". Tā vēsta
par bērnu audzināšanu bez
vardarbības, izmantojot
pozitīvu disciplīnu, kass
sniedz labumu sabiedrībai
kopumā. 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/doktorantu-seminars
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbibas-tiessaiste-no-16-septembra
https://lnb.lv/lv/izstade-liniju-arhivs-zimejums-un-akvarelis-latvijas-nacionalas-bibliotekas-krajuma
https://lnb.lv/lv/izstade-par-vardarbibas-izskausanu-bernu-audzinasana
https://lnb.lv/lv/doktorantu-seminars
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbibas-tiessaiste-no-16-septembra
https://lnb.lv/lv/izstade-liniju-arhivs-zimejums-un-akvarelis-latvijas-nacionalas-bibliotekas-krajuma
https://lnb.lv/lv/izstade-par-vardarbibas-izskausanu-bernu-audzinasana
https://lnb.lv/lv/izstade-baltiesu-aicinajums-apvienotajam-nacijam


Pievienojies mums

Izstāde ANO 75.
gadadienai
Atzīmējot ANO 75.
gadadienu, LNB oranžērijā
līdz 31. oktobrim apskatāma
izstāde "Baltiešu aicinājums
Apvienotajām Nācijām". 
Vairāk

Ķīniešu mākslinieces
izstāde
Līdz 10. novembrim LNB
AsiaRes lasītavā (M stāvā)
apskatāma ķīniešu
mākslinieces Džao Džiju (赵之
昱 ) ilustrāciju izstāde
"Atskatīties ir kā pirmo reizi
ieraudzīt". 
Vairāk

Gada balva cilvēku ar
invaliditāti atbalstam
Tiesībsargs kopā ar apvienību
"Apeirons" un LNB aicina
pieteikt cilvēkus un NVO
konkursam "Gada balva cilvēku
ar invaliditāti atbalstam". Tā
mērķis ir izcelt cilvēkus, kas
ikdienā iesaistās un pastāv par
cilvēku ar invaliditāti tiesībām
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Vairāk

                                                                                       

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/izstade-baltiesu-aicinajums-apvienotajam-nacijam
https://lnb.lv/lv/lnb-apskatama-kiniesu-makslinieces-izstade
https://lnb.lv/lv/gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam
https://lnb.lv/lv/izstade-baltiesu-aicinajums-apvienotajam-nacijam
https://lnb.lv/lv/lnb-apskatama-kiniesu-makslinieces-izstade
https://lnb.lv/lv/gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam

