
Izmēģini digitālās bibliotēkas vienoto meklētāju
Mācoties un strādājot attālināti, aicinām izmēģināt un izmantot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas vienoto
meklētāju. Tas piedāvā tūkstošiem periodisko izdevumu, grāmatu, attēlu, karšu, audio un video ierakstu,
rokrakstu, akadēmisko darbu un citu noderīgu resursu.
Vairāk

Mārtiņdienas tirgus kopā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku
8. novembrī no plkst. 8.00 līdz 18.00 aicinām svinēt ražas laiku ar Mārtiņdienas svinībām Āgenskalna tirgū.
Tirgus pagalmā notiks plaša tirgošanās, un tikmēr būs dzirdami audio ieraksti, kuru pamatā - patiesi stāsti par
Mārtiņdienas nozīmību un svinībām Latvijā pagājušajā gadsimtā. Tos īpaši šai dienai sarūpējusi Latvijas
Nacionālā bibliotēka, veicot padziļinātu krājumu izpēti un ieskaņojot balss ierakstus.
Vairāk

https://lndb.lv/
https://kurpes.lv/pasakums/martindienas-tirgus-kopa-ar-latvijas-nacionalo-biblioteku
https://admin.mailigen.com/campaigns/www.digitalabiblioteka.lv
https://kurpes.lv/pasakums/martindienas-tirgus-kopa-ar-latvijas-nacionalo-biblioteku


Izmaiņas lasītavu darba laikā
Lūdzam iepriekš pieteikties, apmeklējot:

Reto grāmatu un rokrakstu lasītavu 
retumi@lnb.lv, 67716025;
Latviešu folkloras krātuvi 
lfk@lulfmi.lv;
Karšu un Sīkiespieddarbu lasītavu 
karte@lnb.lv, 67716031; sikdarbi@lnb.lv;
67716032. 

Lekcija par reliģijas studiju nozīmi
3. novembrī plkst. 15.00 tiešsaistē notiks reliģiju
pētnieka Maikla Strmiskas vieslekcija "Kāpēc
augstākajai izglītībai un sabiedrībai Latvijā ir
vajadzīgas reliģijas studijas". Lekcija notiks angļu
valodā.  
Pieteikties 
Pēc pieteikšanās dalībniekiem tiks izsūtīta saite
uz Zoom tiešsaistes sesiju.  
Vairāk par lekciju

Andra Dzenīša zīmējumu izstāde
3. novembrī plkst. 17.30 LNB 1. izstāžu zālē
jaunās mūzikas festivāla "Arēna" ietvaros tiks
atklāta komponista Andra Dzenīša zīmējumu
izstāde "TETĀLU". Tā skatāma līdz 8.
novembrim. Ieeja bez maksas. 

Meditācija tiešsaistē
4. novembrī plkst. 18.00 Zoom platformā notiks
tiešsaistes nodarbība "Negatīvās emocijas.
Meditācija kā atbrīvošanās ceļš". Pēc tam -
kopīga meditācija. Vada Ilmārs Latkovkis. 
Dalība bez maksas. 
Vairāk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9MSuRBToouVX-Y49Q6pApe0M1jvY0PJrZ_FJd_sJSOqZ3ww/viewform
https://www.facebook.com/events/384645052715106?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A201553789030%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-meditacijas-nodarbibas-novembri
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbibas-21-un-28-oktobri
https://www.facebook.com/events/384645052715106?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A201553789030%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-meditacijas-nodarbibas-novembri
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-lekcija-kas-kopigs-influencerim-un-zurnalistam


Kas kopīgs žurnālistam un influencerim?
5. novembrī plkst. 16.00 LNB Facebook lapas
tiešraidē notiks RSU pasniedzējas Annas
Peipiņas lekcija "Kas kopīgs influencerim un
žurnālistam?". Tajā varēs uzzināt, kāpēc
žurnālistika ir profesija, bet influencera darbība
var būt gan hobijs, gan biznesa veids. Vai
influenceris ir jauna parādība un kāpēc tā tieši
tagad piedzīvo uzplaukumu? 
Vairāk

Diktāts latviešu valodā
VI pasaules diktāts latviešu valodā 7. novembrī
plkst. 12.15 vienlaikus Latvijā un citviet pasaulē
notiks tiešsaistē (www.raksti.org), skatoties
tiešraidi no LNB. Aptuveni 300 vārdu garo tekstu
radījis dzejnieks, publicists un tulkotājs Ilmārs
Šlāpins. To diktēs aktrise un runas pedagoģe
Zane Daudziņa. 
Vairāk

Izstāde "Tuvi-nepazīstamie"
Pieminot Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu,
LNB 1. izstāžu zālē līdz 29. decembrim skatāma
Latvijas un Igaunijas kopizstāde "Tuvie –
nepazīstamie: Igaunija, Latvija un Krišjānis
Barons". Ieeja bez maksas.  
Vairāk

Saruna par Garlību Merķeli
1.novembrī tika atzīmēta literāta, publicista un
izdevēja Garlība Helviga Merķeļa 251.
dzimšanas diena. Tai par godu piedāvājam jums
sarunu ar LU profesori Māru Gruduli un LNB
vadošo pētnieku Paulu Daiju par Merķeli un
izstādi, kas LNB bija apskatāma šī gada pirmajā
pusē. 
Video

https://lnb.lv/lv/tiessaistes-lekcija-kas-kopigs-influencerim-un-zurnalistam
http://www.raksti.org/
https://lnb.lv/lv/pasaules-diktats-latviesu-valoda-tiesraide-no-gaismas-pils
https://lnb.lv/lv/izstade-tuvie-nepazistamie-igaunija-latvija-un-krisjanis-barons
https://www.youtube.com/watch?v=TkzXqPmJS_0
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-lekcija-kas-kopigs-influencerim-un-zurnalistam
https://lnb.lv/lv/pasaules-diktats-latviesu-valoda-tiesraide-no-gaismas-pils
https://lnb.lv/lv/izstade-tuvie-nepazistamie-igaunija-latvija-un-krisjanis-barons
https://www.youtube.com/watch?v=TkzXqPmJS_0
https://lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/literaturas-celvedis


Pievienojies mums

 
 

 
 

Literatūras ceļvedis
LNB speciālisti un partneri sagatavojuši
"Literatūras ceļveža" 2020. gada 7. numuru
(oktobris). 
Vairāk 
"Literatūras ceļveža" grāmatu apskati klausāmi
arī audio formātā: 
Spotify  
SoundCloud

Krājuma jaunieguvumi
Pieejams 2020. gada oktobra LNB krājuma
jaunieguvumu apskats dažādās nozarēs. 
Vairāk

                                                                                       

https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.instagram.com/lnb.lv/
https://twitter.com/LNB_lv
https://www.youtube.com/user/LNBlv
https://lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/literaturas-celvedis
https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/literat-ras-ce-vedis
https://lnb.lv/lv/lnb-krajuma-jaunieguvumi-2020-gada-oktobris
https://lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/literaturas-celvedis
https://lnb.lv/lv/lnb-krajuma-jaunieguvumi-2020-gada-oktobris

