
Lielie lasīšanas svētki - šogad tiešsaistē
30. martā plkst. 15.00 tiešsaistē LNB Facebook lapā un YouTube kanālā būs skatāms
lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020" noslēguma
pasākums "Lielie lasīšanas svētki". To laikā godinās grāmatu autorus, tulkotājus un
izdevējus, kuru radītās grāmatas saņēmušas visaugstāko lasītāju novērtējumu. 
Vairāk

Papildināta kolekcija "RunA" 
Latvijas Nacionālās digitālās
bibliotēkas kolekcija "Rainis un
Aspazija" ir papildināta ar jaunu datu
kopu - 118 vēstulēm un atklātnēm no
dzejnieku emigrācijas sākumposma
Šveicē (1906-1911). Tas paveikts,
sadarbojoties LNB pētniekiem, LU
studentiem, Memoriālo muzeju
apvienībai un Rakstniecības un
mūzikas muzejam.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/lielie-lasisanas-svetki-sogad-notiks-tiessaiste
https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.youtube.com/channel/UCorC9b7jIZFJDx8j9QA04JA
https://lnb.lv/lv/lielie-lasisanas-svetki-sogad-notiks-tiessaiste
https://lnb.lv/lv/papildinata-kolekcija-rainis-un-aspazija
https://lnb.lv/lv/papildinata-kolekcija-rainis-un-aspazija


Meditācija martā un aprīlī
Ir sagatavots meditācijas nodarbību
plāns turpmākajām nodarbībām.
Tuvākā notiks 31. martā plkst. 18.00
platformā Zoom, to vadīs mācītājs un
meditācijas skolotājs Kārlis Žols.
Nodarbība "Nāve, atdzimšana,
augšāmcelšanās tevī, ap tevi" veltīta
Lieldienu Klusajai nedēļai. 
Vairāk

Diskusija par vārda brīvību 
31. martā plkst. 18.30 tiešsaistē notiks
Jesajas Berlina biedrības rosināta
diskusija "Vai tiešām "diskriminācija
nav viedoklis"? Vērtību plurālisms un
vārda brīvības robežas." Diskusija būs
skatāma tiešraidē Jesajas Berlina
Centra un LNB Facebook lapās un
LNB mājaslapā.
Vairāk

Tiesību zinātņu studentiem 
1. aprīlī plkst. 18.00 platformā Zoom
notiks 4. zinātnisko pētniecisko darbu
rakstīšanas skola tiesību zinātņu
studentiem kopā ar RSU docenti Kitiju
Biti. Šajā nodarbībā varēs apgūt
pētījuma rezultātu prezentēšanu. 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbibas-24-31-marta-un-7-un-14-aprili
https://lnb.lv/lv/jesajas-berlina-biedribas-diskusija-par-varda-brivibu
https://www.facebook.com/events/280749546937711/
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbibas-24-31-marta-un-7-un-14-aprili
https://lnb.lv/lv/jesajas-berlina-biedribas-diskusija-par-varda-brivibu
https://www.facebook.com/events/280749546937711/


Pievienojies mums

Tiešsaistes izlaušanās spēles 
LNB Virtakas klases muzejpedagogi
izstrādājuši divas tiešsaistes
izlaušanās spēles "Vai grāmatas ir
kaitīgas?" un "Digitālās tehnoloģijas -
labi vai slikti?". Spēļu mērķauditorija ir
5.-9. klašu skolēni, taču tās būs
interesenti spēlēt jebkuram. 
Vairāk

Digitālās nedēļas arhīvs 
Piedāvājam iespēju noskatīties trīs
nodarbību ierakstus ciklā "Digitālās
zināšanas Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā". Tajās LNB speciālisti
iepazīstina ar resursiem Periodika.lv,
Grāmatu portāls, Nacionālā
enciklopēdija, "Zudusī Latvija".
meklētājs PRIMO u.c. 
Vairāk

Projekts "Iedvesmas bibliotēka" 
LNB Atbalsta biedrība uzsāk jaunu
projektu "Iedvesmas bibliotēka" un
aicina Latvijas bibliotēkas pieteikt
savas idejas. Biedrības mērķis ir
atbalstīt bibliotēkas ceļā uz pozitīvām
pārmaiņām un iedrošināt pilnveidot
bibliotēku vidi un pakalpojumus.
Projektā var pieteikties ikviena
bibliotēka. 
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://www.lnb.lv/lv/gramata-latvija/virtakas-klase
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0l488g_lNq-tkcp_k9hLUTiMmqRtlvHp
https://lnb.lv/lv/lnb-atbalsta-biedriba-sak-jaunu-projektu-iedvesmas-biblioteka
https://www.lnb.lv/lv/gramata-latvija/virtakas-klase
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0l488g_lNq-tkcp_k9hLUTiMmqRtlvHp
https://lnb.lv/lv/lnb-atbalsta-biedriba-sak-jaunu-projektu-iedvesmas-biblioteka

