
Periodika.lv un Grāmatu portāls: jauns saturs un brīvpiekļuve līdz gada beigām
Šogad Digitālās bibliotēkas kolekcijas "Periodika.lv" un "Grāmatas" papildinātas ar jaunu saturu -
tie ir gan iepriekš nedigitalizēti izdevumi, gan papildināts esošo materiālu hronoloģiskais
aptvērums. Uzlabota arī portālu tehnoloģiskā veiktspēja. Vienlaikus starp LNB un AKKA/LAA
noslēgtais līgums paredz brīvu piekļuvi šīm vietnēm līdz pat gada beigām.  
Vairāk 

Pēterbaznīcas sarunas. III daļa
14. maijā plkst. 14.00 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas aicinām sekot līdzi cikla
"Pēterbaznīcas sarunas" trešajai daļai – par Latvijas baznīcu nākotnes vīzijām. Tiešraide būs
skatāma LNB Facebook un YouTube vietnēs. Piedalīsies Inese Šīrava (LIAA), Guntis Zemītis (LU
LVI), Ojārs Spārītis (LMA). 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/kolekcijas-periodikalv-un-gramatas-jauns-saturs-un-brivpiekluve-lidz-gada-beigam
https://lnb.lv/lv/diskusiju-cikls-peterbaznicas-sarunas-iii-dala
https://lnb.lv/lv/kolekcijas-periodikalv-un-gramatas-jauns-saturs-un-brivpiekluve-lidz-gada-beigam
https://lnb.lv/lv/diskusiju-cikls-peterbaznicas-sarunas-iii-dala


Valsts augstākie apbalvojumi 
Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu
kapitula lēmumu trim LNB darbiniekiem -
Vijai Daukštei, Jānim Andrejam Krēsliņam,
Astrīdai Iltnerei - piešķirti augstākie Latvijas
valsts apbalvojumi.
Vairāk
 
 
 
 
 
 

Bibliotekāru biedrības Gada balva 
Izvērtējot 21 pieteikumu nominācijā "Gada
notikums Latvijas bibliotēkās 2020", pirmo
vietu balsojumā ieguvis projekts "Zenit
stāsti", savukārt godpilnajā otrajā vietā -
vērienīgais projekts "Līdzekļu Covid-19
seku likvidēšanai kultūras nozarē apgūšana
- Grāmatu iepirkums un bibliotēku un
muzeju darbinieku mācības.
Vairāk
 

 
 

Meditācijas nodarbība 
12. maijā plkst. 18.00 platformā Zoom
notiks tiešsaistes meditācijas nodarbība
"Meditācija un lūgsna. Kopīgais un
atšķirīgais". To vadīs Valdis Svirskis. Dalība
bez maksas.
Vairāk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lnb.lv/lv/latvijas-valsts-augstakie-apbalvojumi-trim-lnb-darbiniekiem
https://lnb.lv/lv/lbb-gada-balvas-nominacijas-gada-notikums-latvijas-bibliotekas-2020-uzvaretajs-projekts-zenit-stasti
https://lnb.lv/lv/nodarbiba-meditacija-un-lugsna-kopa-ar-valdi-svirski
https://lnb.lv/lv/latvijas-valsts-augstakie-apbalvojumi-trim-lnb-darbiniekiem
https://lnb.lv/lv/lbb-gada-balvas-nominacijas-gada-notikums-latvijas-bibliotekas-2020-uzvaretajs-projekts-zenit-stasti
https://lnb.lv/lv/nodarbiba-meditacija-un-lugsna-kopa-ar-valdi-svirski
https://lnb.lv/lv/koncerts-sonates-klarnetei-un-klavierem


Pievienojies mums

Koncerts tiešsaistē 
16. maijā plkst. 16.00 LNB korē notiks
pianistes Agneses Egliņas un klarnetista
Gunta Kuzmas tiešsaistes koncerts
"Sonātes klarnetei un klavierēm". Tajā
skanēs Kamillo Šūmaņa, Andra
Vecumnieka un Platona Buravicka
skaņdarbi. 
Vairāk
 
 
 
 
 

Turpinās projekts "Pilsoniskā izglītība" 
Aprīlī noslēgta vienošanās starp Vācijas
vēstniecību Rīgā un LNB par projekta
"Turpinot pilsonisko izglītību Latvijā (..)"
turpināšanu, papildinot projektā tapušo 
grāmatu sēriju ar jaunas tematikas
izdevumiem. 
Vairāk
 
 
 
 

Jaunieguvumi 
Piedāvājam sarakstu ar š. g. aprīlī LNB
krājumā ienākušām jaunām grāmatām un
citiem materiāliem. 

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/koncerts-sonates-klarnetei-un-klavierem
https://lnb.lv/lv/atbalstits-lnb-projekts-turpinot-pilsonisko-izglitibu-latvija-pilsonibas-izglitibas-federalas
https://lnb.lv/lv/lnb-krajuma-jaunieguvumi-2021-gada-aprilis
https://lnb.lv/lv/koncerts-sonates-klarnetei-un-klavierem
https://lnb.lv/lv/atbalstits-lnb-projekts-turpinot-pilsonisko-izglitibu-latvija-pilsonibas-izglitibas-federalas
https://lnb.lv/lv/lnb-krajuma-jaunieguvumi-2021-gada-aprilis

