
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 (tostarp digitālā bibliotēka,
datubāzes, Nacionālā enciklopēdija, lekciju, diskusiju, konferenču audio un video ieraksti.
Konsultācijas un uzziņas pieejamas darba dienās plkst. 9.00-17.00. 
Tiešsaistes resursu saraksts

Izdevējdarbības statistika
Apkopota statistika par izdevējdarbību
Latvijā 2020. gadā. LNB informācijas
speciālistes-pētnieces Elza Ungures
veiktā datu analīze liecina, ka
izdevējdarbības nozarē vērojama krīze -
grāmatu un laikrakstu tirāža sasniegusi
zemāko punktu kopš valstiskās
neatkarības atjaunošanas.
Vairāk
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Seminārs | Zenit stāsti
10. martā plkst. 15.00 tiešraidē LNB
Facebook lapā notiks projekta   "Zenit
stāsti"   seminārs. Tajā aplūkos tādus
tematus kā stāstniecība, komunikācija
paaudžu starpā, sarunas nozīme saiknes
veidošanā starp paaudzēm, pagātnes
notikumu interpretācijas.
Vairāk

Tikšanās ar arhitektu Jāni Dripi
11. martā plkst. 16.00 tiešraidē LNB
Facebook lapā un mājaslapā cikla
jauniešiem "Pielaiko profesiju!" ietvaros
notiks virtuāla tikšanās ar LNB galveno
arhitektu un arhitektūras kritiķi Jāni Dripi. 
Vairāk 
 
 
 

Meditācijas nodarbība
10. martā plkst. 18.00 notiks tiešsaistes
nodarbība "Dzīves māksla un Ēriha
Fromma interpretācija par to" (vada
Mārcis Auziņš) un kopīga praktiska
meditācija (vada Ilmārs Latkovskis).  
Vairāk
 
 
 

Semināri skolotājiem I
16. un 17. martā skolēnu pavasara
brīvlaikā tiešsaistē Zoom   notiks
informatīvi semināri skolotājiem, kuru
laikā varēs uzzināt, kādu atbalstu
izglītības procesā var sniegt LNB
muzejpedagogi. Programmā - Virtakas
klases un Latvijas kultūras kanona
piedāvājums. 
Vairāk
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Semināri skolotājiem II 
17., 18. un 19. martā, tiešsaistē  Zoom  
notiks informācijprasmes un mediju
prasmes mācību kurss programmā "LNB
informācijas resursi: atbalsts mācību
procesam vispārējā izglītībā". 
Vairāk
 
 
 

Dalība kampaņā Global Greening 
15. un 17. marta vakarā ap 19.30,
atsaucoties Īrijas vēstniecības Latvijā
aicinājumam un vispasaules kampaņai
Global Greening, atsevišķi LNB ēkas
elementi tiks izgaismoti zaļā krāsā.
 
 
 
 

Terminoloģijas konference 
8. oktobrī LNB un LZA plāno rīkot
gadskārtējo terminoloģijas konferenci.
Šobrīd interesenti tiek aicināti pieteikt
referātus dalībai konferencē. 
Vairāk

Latvijas jaunākās grāmatas 
LNB Bibliogrāfijas institūts piedāvā
informatīvā izdevuma "Latvijas jaunākās
grāmatas" šī gada 4. numuru (16.-28.
februāris). 
Vairāk
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Pievienojies mums

Saruna ar Maiju Kurševu 
Aicinām noskatīties sarunu ar mākslinieci
Maiju Kurševu par darbu pie LNB
izstādes “Līniju arhīvs. Zīmējums un
akvarelis Latvijas Nacionālās bibliotēkas
krājumā”. Izstāde turpina grafikas
tehnikām veltīto izstāžu ciklu, šoreiz
iepazīstinot ar 15.–20. gadsimta ārvalstu
mākslinieku zīmējumiem un akvareļiem.  
Skatīties
 
 
 
 
 

Jaunāko grāmatu apskatu audio 
Bibliotēkas raidieraksts "Klausītava" gan
Spotify, gan SoundCloud platformās
piedāvā iepazīt jaunāko grāmatu
apskatus. Tās lasījuši un vērtējuši LNB
darbinieki un partneri. Šeit klausāmas arī
sarunas par lasīšanu, konferenču ieraksti
un stāsti par aizraujošo LNB krājumā.  
Spotify
SoundCloud
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