
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. Konsultācijas un uzziņas
pieejamas darba dienās plkst. 9.00-17.00. 
Tiešsaistes resursu saraksts

Digitālajā nedēļā aicinām iepazīt LNB e-resursus un rīkus
23. un 25. martā trīs nodarbību ciklā tiešsaistē LNB aicina ikvienu iepazīt bibliotēkas e-
piedāvājumu - Digitālo bibliotēku, Nacionālo enciklopēdiju, izdevniecības "Diena" fotonegatīvu
arhīvu, kopkatalogu u.c. Pārraides būs skatāmas LNB Facebook lapā un YouTube kanālā un tās
vadīs LNB speciālisti. 
Vairāk 

https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/digitalaja-nedela-nacionala-biblioteka-piedava-iepazit-e-resursus-un-rikus
https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://lnb.lv/lv/digitalaja-nedela-nacionala-biblioteka-piedava-iepazit-e-resursus-un-rikus


Dalība akcijā Global Greening 
15., 16. un 17. marta vakarā ap 19.30,
atsaucoties Īrijas vēstniecības Latvijā
aicinājumam un vispasaules akcijai
Global Greening, atsevišķi LNB ēkas
elementi tiks izgaismoti zaļā krāsā. Akcijai
pievienosies arī Latvijas Nacionālais
mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais
teātris un Latvijas Universitātes ēka
Torņakalnā.

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

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

Nodarbība topošajiem juristiem 
18. martā plkst. 18.00 platformā Zoom
notiks 2. nodarbība tiesību zinātņu
studentiem kopā ar RSU docenti Dr.iur.
Kitiju Biti par zinātniski pētniecisko darbu
izstrādi.  
Vairāk

https://lnb.lv/lv/tiessaistes-seminari-skolotajiem
https://lnb.lv/lv/informacijpratibas-un-medijpratibas-kursi-skolotajiem
https://www.facebook.com/events/140313634637695
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-seminari-skolotajiem
https://lnb.lv/lv/informacijpratibas-un-medijpratibas-kursi-skolotajiem
https://www.facebook.com/events/140313634637695
https://lnb.lv/lv/lnb-zinatnisko-rakstu-6-sejuma-atversana


Pievienojies mums

Zinātnisko rakstu atvēršana
24. martā plkst. 15.00 tiešraidē LNB
Facebook lapā un YouTube kanālā
notiks LNB Zinātnisko rakstu 6. (XXVI)
sējuma "Latviešu terminoloģija simts
gados" atvēršana. 
Vairāk

Aicinām darbā programmētāju
LNB piedāvā darbu programmētājam.
Pienākumi: jaunu produktu un sistēmu
izstrāde, un uzlabošana; web front-end
un back-end izstrāde; sistēmu
uzturēšana, optimizēšana, testēšana un
kļūdu labošana. Pieteikumu termiņš
pagarināts līdz 21. martam.
Vairāk

Saruna: Ēdiens literatūrā
LNB pastāvīgās ekspozīcijas "Grāmata
Latvijā" programmā piedāvājam jaunu
sarunu "Ēdiens literatūrā" - par to, kādas
gastronomiskas ainas visbiežāk
sastopamas latviešu autoru darbos? Ko
ēda paši rakstnieki un ko - viņu darbu
pētnieki? Sarunājas LU vadošā pētniece
Astra Spalvēna un kolēģi - prof. Ieva
Kalniņa un prof. Ojārs Lāms.
Spotify
SoundCloud

                                                                                       

https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.instagram.com/lnb.lv/
https://twitter.com/LNB_lv
https://www.youtube.com/user/LNBlv
https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/lnb-zinatnisko-rakstu-6-sejuma-atversana
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances
https://open.spotify.com/episode/1UIE5RXNWXmapgmAvoY6JX?si=Lh8Dk-l6Sw-BAkrwJ_tEYw
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/gramata-latvija-gastropoetika
https://lnb.lv/lv/lnb-zinatnisko-rakstu-6-sejuma-atversana
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances

