
Digitālās pētniecības seriāls
Iepazīstinām ar LNB veidotu raidījumu par digitālo humanitāro zinātņu resursiem un pētniecību.
Šīs sērijas fokusā stāstījums un demonstrācija par periodisko izdevumu digitalizāciju - sākot ar
materiāla atlasi, fiziskā stāvokļa izvērtēšanu, kā arī uzlabošanu, un beidzot ar praktisko
digitalizācijas tehnisko procesu. 
Vairāk 

Kamermūzikas koncerts - Debisī, Ravels, Lezūrs
1. maijā plkst. 18.00 pārraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas kores izskanēs Debisī, Ravela
un Lezūra vokālās kamermūzikas cikli. Šos augstvērtīgos franču mūzikas meistardarbus
interpretēs Marija Elizabete Sīgere (mecosoprāns, Francija) un Toms Ostrovskis (klavieres,
Latvija).  
Vairāk

https://www.youtube.com/watch?v=l4k0PMmzppA
https://www.facebook.com/events/1086436745177357
https://www.youtube.com/watch?v=l4k0PMmzppA
https://www.facebook.com/events/1086436745177357


Cikls jauniešiem "Pielaiko profesiju" 
Šodien, 26. aprīlī, plkst. 16.00 tiešraidē no
LNB notiks virtuāla tikšanās ar LNB
galvenajām bibliogrāfēm Signi Mežjāni un
Lieni Mukāni sarunā par bibliotekāra
profesiju. Pārraide skatāma LNB Facebook
un YouTube lapā. 
Vairāk
 
 
 
 
 

Virtuālā trešdiena 
28. aprīlī plkst. 13.00 tiešraidē no LNB
pārraižu studijas būs skatāms cikla
"Virtuālās trešdienas bibliotekāriem"
jaunākais raidījums - tas veltīts dizaina
domāšanai bibliotēkās. TIešraidi varēs
skatīties LNB Facebook un YouTube lapās.
Vairāk
 

 

 
 

Meditācijas nodarbība 
28. aprīlī plkst. 18.00 platformā   Zoom  
notiks tiešsaistes nodarbība "Viljamss
Džeimss par reliģisko pieredžu dažādību".
Vada LU profesors un meditācijas praktiķis
ar daudzu gadu pieredzi Mārcis Auziņš.
Dalība bez maksas.

Vairāk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lnb.lv/lv/pielaiko-profesiju-studija-bibliografes-signe-mezjane-un-liene-mukane
https://lnb.lv/lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-dizaina-domasana-bibliotekas
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-marci-auzinu
https://lnb.lv/lv/pielaiko-profesiju-studija-bibliografes-signe-mezjane-un-liene-mukane
https://lnb.lv/lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-dizaina-domasana-bibliotekas
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-marci-auzinu
https://lnb.lv/lv/pavasara-konference-bernu-literatura-un-gramatu-maksla


Pievienojies mums

Konference bērnu literatūrā 
30. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00 LNB
Facebook un YouTube lapā notiks LNB
Bērnu literatūras centra un Latvijas Bērnu
un jaunatnes literatūras padomes rīkotā
pavasara konference bērnu literatūras un
bibliotēku speciālistiem "Stāv Lappuse kā
Kaujas zirgs / Uz Dzejas pakaļkājām". 

Vairāk

 
 
 
 

2021. gada grāmatu kolekcija 
LNB lasīšanas veicināšanas programma
"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" šogad
notiek jau 21. gadu, un nu publicēta jaunā,
ekspertu izraudzītā un ieteiktā, grāmatu
kolekcija. 
Vairāk
 
 
 
 
 

Aicinām ziedot "Grāmatu startam" 
LNB Bērnu literatūras centra un Atbalsta
biedrības īstenotajai lasīšanas
veicināšanas programmai "Grāmatu starts"
tagad iespējam ziedot labdarības portālā
ziedot.lv. 

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/pavasara-konference-bernu-literatura-un-gramatu-maksla
https://lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-vertesanai-2021-gada-jauna-gramatu-kolekcija
https://gaisma.lv/lv/jaunumi/aicina-ziedot-gramatu-startam
https://lnb.lv/lv/pavasara-konference-bernu-literatura-un-gramatu-maksla
https://lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-vertesanai-2021-gada-jauna-gramatu-kolekcija
https://gaisma.lv/lv/jaunumi/aicina-ziedot-gramatu-startam

