
Līdz 6. aprīlim apkalpojam lasītājus tiešsaistē
Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī līdz 6. aprīlim Latvijas Nacionālā bibliotēka lasītājus apkalpos
tikai attālināti, piedāvājot digitālos resursus un e-pakalpojumus. 
Tiešsaistes resursu saraksts

Sveicam profesori Lolitu Fūrmani
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas profesore un LNB topošās
izstādes "Bēthovens. Orbītas" satura
autore Lolita Fūrmane ieguvusi prestižo
JVLMA un LMT Gada balvu 2020. 
Apsveicam!

Rakstu krājuma atvēršana
2. martā plkst. 15.00 tiešraidē no LNB
notiks zinātnisko rakstu krājuma "Latvijas
zemes no 19. gadsimta beigām līdz 1918.
gadam: ceļš līdz valstij" atvēršana. Tā būs
skatāma LNB mājaslapā un Facebook
lapā.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://lnb.lv/lv/tiesraide-atvers-rakstu-krajumu-par-latvijas-zemem-no-19-gs-beigam-lidz-1918-g
https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://lnb.lv/lv/tiesraide-atvers-rakstu-krajumu-par-latvijas-zemem-no-19-gs-beigam-lidz-1918-g


Aicinām balsot
Lai portālā Ziedot.lv varētu sākt
ziedojumu vākšanu labdarības projektam
"Grāmatu starts", nepieciešams
sabiedrības atbalsts. Lūdzam nobalsot
par projektu,
spiežot Like ierakstam Facebook lapā.
Balsot

Meditācijas nodarbība
24. februārī plkst. 18.00 tiešsaistē
platformā   Zoom   notiks nodarbība
"Sirds meditācija ar aktuālā laika
priekšvārdu". Vada Valdis Svirskis.  
Dalība bez maksas.  
Vairāk 

Skaļās lasīšanas sacensības
LNB sadarbībā ar Latvijas bērnu un
jaunatnes literatūras padomi arī 2021.
gadā turpina Skaļās lasīšanas
sacensības. Šobrīd 5. klašu skolēni visā
valstī var sākt gatavoties aizraujošam
pirmās kārtas konkursam, sadarbojoties
ar savu skolu vai bibliotēku. Dalība bez
maksas. 
Vairāk

https://www.facebook.com/Ziedot.lv/photos/pcb.3778024152256242/3778008145591176
https://lnb.lv/lv/sirds-meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-valdi-svirski
https://lnb.lv/lv/lnb-aicina-skolenus-piedalities-skalas-lasisanas-sacensibas
https://www.facebook.com/Ziedot.lv/photos/pcb.3778024152256242/3778008145591176
https://lnb.lv/lv/sirds-meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-valdi-svirski
https://lnb.lv/lv/lnb-aicina-skolenus-piedalities-skalas-lasisanas-sacensibas
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-nodarbibas-toposajiem-juristiem-zinatnisko-darbu-izstrade-0


Nodarbības topošajiem juristiem
Nozaru literatūras centrs martā turpina
sadarbību ar RSU docenti   Dr.iur.   Kitiju
Biti un aicina ikvienu tiesību zinātņu
studentu uz praktisko zinātniski
pētniecisko darbu rakstīšanas skolu
tiešsaistē. Nodarbības notiks 11., 18., 25.
martā un 1. aprīlī no plkst. 18.00 līdz
20.00   Zoom   platformā.  
Vairāk

Konkurss jaunajiem rakstniekiem
Lasīšanas veicināšanas projekts
"Bibliotēka" izsludina pieteikšanos jauno
rakstnieku romānu konkursam, kā
rezultātā ar ilggadēja latviešu literatūras
mecenāta "Baltic International Bank"
atbalstu tiks izdots viens agrāk
nepublicēta autora darbs. 
Vairāk

Jaunākās grāmatas
Bibliogrāfijas institūts ir sagatavojis
informatīvā izdevuma "Latvijas jaunākās
grāmatas" 2021. gada 3. numuru (1.-15.
februāris). 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/tiessaistes-nodarbibas-toposajiem-juristiem-zinatnisko-darbu-izstrade-0
https://lnb.lv/lv/projekts-biblioteka-izsludina-konkursu-jaunajiem-rakstniekiem
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29736881.pdf
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-nodarbibas-toposajiem-juristiem-zinatnisko-darbu-izstrade-0
https://lnb.lv/lv/projekts-biblioteka-izsludina-konkursu-jaunajiem-rakstniekiem
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29736881.pdf
https://lnb.lv/lv/memoriam-janis-kreslins-seniors-1924-2021


Pievienojies mums

Klausītava
Bibliotēkas raidieraksts "Klausītava" gan
Spotify, gan SoundCloud platformās
piedāvā arvien jaunus audio ierakstus -
grāmatu ieskaņojumus, diskusijas par
grāmatām un lasīšanas vēsturi,
konferenču un lekciju ierakstus, kā arī
iepazīstināšanu ar LNB krājuma
materiāliem. 
Spotify 
SoundCloud

Darba piedāvājums 
LNB meklē Norišu centra vadītāju
darbam Komunikācijas departamentā.
Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku. 
Vairāk

In memoriam: Jānis Krēsliņš seniors
17. februārī 96 gadu vecumā Ņujorkā
mūžībā devies bibliotekārs, bibliogrāfs un
grāmatzinātnieks Jānis Krēsliņš seniors. 
Šeit iespējams izlasīt LNB direktora
Andra Vilka atvadu vārdus J. Krēsliņam. 
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https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets
https://www.lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances
https://lnb.lv/lv/memoriam-janis-kreslins-seniors-1924-2021
https://lnb.lv/lv/memoriam-janis-kreslins-seniors-1924-2021
https://www.lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances
https://lnb.lv/lv/memoriam-janis-kreslins-seniors-1924-2021

