
Turpinās lasītāju apkalpošana tiešsaistē
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, Latvijas Nacionālā bibliotēka turpina lasītāju
apkalpošanu attālināti, piedāvājot digitālos resursus un e-pakalpojumus. 
Tiešsaistes resursu saraksts

Diskusiju cikls "Pēterbaznīcas sarunas". I daļa
9. un 16. aprīlī plkst. 14.00 tiešraidē no LNB aicinām sekot līdzi diskusijai divās daļās ciklā
"Pēterbaznīcas sarunas" - par Latvijas baznīcu nākotnes vīzijām. Pārraides būs skatāmas LNB
Facebook un YouTube lapās, kā arī mājaslapā. Diskusiju I daļā piedalīsies Latvijas Kultūras
akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors
Guntars Prānis un citi. Sarunas vadīs Ilmārs Latkovskis. 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://lnb.lv/lv/diskusiju-cikls-peterbaznicas-sarunas-i-dala
https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://lnb.lv/lv/diskusiju-cikls-peterbaznicas-sarunas-i-dala


Latvijas vēstures avotu seminārs 
7. aprīlī plkst. 11.00 tiešraidē no LNB
notiks zinātniski praktisks seminārs
"Publicēti un nepublicēti Latvijas vēstures
avoti dažādu atmiņu institūciju krājumos.
Tiešraide būs skatāma LNB Facebook un
YouTube lapās, kā arī mājaslapā.
Vairāk

Lekcija "Fotogrāfija reklāmā"
8. aprīlī plkst. 16.00 tiešraidē LNB
Facebook un YouTube lapās, un
mājaslapā notiks RSU docenta Alņa
Stakles vieslekcija "Fotogrāfija reklāmā".
Tās gaitā būs iespēja gūt ieskatu
aktuālās tendencēs reklāmas fotogrāfijā.
Īpaša uzmanība tiks pievērsta
izslēgšanas kultūras laikmeta radītām
situācijām reklāmas pasaulē  
Vairāk

Meditācijas nodarbība 
7. aprīlī plkst. 18.00 platformā  Zoom  
notiks tiešsaistes nodarbība "Meditācijas
pamati. Teorija un prakse" (vada Ilmārs
Latkovskis). Nodarbība paredzēta gan
jau pieredzējušiem praktizētājiem, gan
iesācējiem bez pieredzes. 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/seminars-par-latvijas-vestures-avotiem-dazadu-instituciju-krajumos
https://lnb.lv/lv/alna-stakles-vieslekcija-fotografija-reklama
https://www.lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbibas-24-31-marta-un-7-un-14-aprili#7aprilis
https://lnb.lv/lv/seminars-par-latvijas-vestures-avotiem-dazadu-instituciju-krajumos
https://lnb.lv/lv/alna-stakles-vieslekcija-fotografija-reklama
https://www.lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbibas-24-31-marta-un-7-un-14-aprili#7aprilis
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/medit-cijas-telpa


Meditācijas nodarbību ieraksti 
Tagad meditācijas nodarbības vari
klausīties sev ērtā laikā, vietā un veidā -
LNB straumēšanas vietnēs. Šobrīd
pievienoti divi ieraksti, bet nākotnē to
klāsts tiks papildināts. 
Klausītava (Spotify) 

SoundCloud

Jezuītu bibliotēkas krājums 
Šī gada pavasarī noslēdzies trīs gadu
darbs pie "Rīgas jezuītu kolēģijas
grāmatu krājuma (1583–1621)"
kataloga veidošanas, un nu tas ir
pieejams tiešsaistē LNB datubāzē. 
Vairāk

Darbs Nacionālajā bibliotēkā 
Līdz 11. aprīlim aicinām pieteikties
vakancei "Projektu attīstības vadītājs"
darbam Attīstības departamentā.
Pieejama viena amata vieta uz
nenoteiktu laiku. 
Vairāk

https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=eBikxeMMRNSaFdO_G-Rm7g
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/medit-cijas-telpa
https://lnb.lv/lv/rigas-jezuitu-bibliotekas-krajuma-eksemplari-virtuali-atgriezas-riga
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/medit-cijas-telpa
https://lnb.lv/lv/rigas-jezuitu-bibliotekas-krajuma-eksemplari-virtuali-atgriezas-riga
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances


Pievienojies mums

Literatūras ceļvedis 
LNB darbinieki un partneri sagatavojuši
"Literatūras ceļveža" 2021. gada 2.
numuru (marts). 
Vairāk

In memoriam. Uldis Bērziņš 
Publicējam LNB direktora Andra Vilka
atvadu un pateicības vārdus
rakstniekam, tulkotājam, Aleksandrijas
bibliotēkas Draugu biedrības Latvijas
nodaļas priekšsēdētājam un LNB
draugam - Uldim Bērziņam (1944-
2021). 
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/memoriam-lnb-draugs-uldis-berzins
https://lnb.lv/lv/literaturas-celvedis-2021-gada-marts
https://lnb.lv/lv/memoriam-lnb-draugs-uldis-berzins

