
LNB godinās Ulža Bērziņa piemiņu
18. maijā plkst. 15.00 platformā   Zoom notiks izcilā latviešu dzejnieka un atdzejotāja Ulža
Bērziņa (1944–2021) dzimšanas dienai veltīts piemiņas pasākums. U. Bērziņš bija 2016. gadā
dibinātās Aleksandrijas bibliotēkas Draugu biedrības Latvijas nodaļas priekšsēdētājs, aktīvs
Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītājs un atsaucīgs atbalstītājs.  
Reģistrācija 
Vairāk

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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfns4AIOLZlvfcfI274eLj9PmFI5HYpmk1IJXjylknq_rkIWQ/viewform
https://lnb.lv/lv/lnb-godinas-izcila-dzejnieka-ulza-berzina-pieminu
https://lnb.lv/lv/kolekcijas-periodikalv-un-gramatas-jauns-saturs-un-brivpiekluve-lidz-gada-beigam
https://lnb.lv/lv/lnb-godinas-izcila-dzejnieka-ulza-berzina-pieminu
https://lnb.lv/lv/kolekcijas-periodikalv-un-gramatas-jauns-saturs-un-brivpiekluve-lidz-gada-beigam


Pagastu bibliotekāru 6. kongress 
27. maijā tiešsaistē notiks Latvijas pagastu
bibliotekāru 6. kongress "Pagasta bibliotēka
- vieta kopienas attīstības". Tā mērķis ir
aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts
un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo
kopienu izgausmē un ilgtspējīgas
sabiedrības veicināšanā. 

Reģistrācija

Vairāk
 
 

 

Muzeju vebinārs
18. maijā, Starptautiskajā Muzeju dienā,
notiks vebinārs, kas noslēgs izglītojošu
pasākumu programmu "Muzeji Latvijas
ilgtspējīgai attīstībai".
Vairāk
 

 

 

 

 
 

Meditācijas nodarbība 
19. maijā plkst. 18.00 platformā   Zoom  
notiks tiešsaistes nodarbība "Meditācijas
pamati. Teorija un prakse II". Vada Ilmārs
Latkovskis. Dalība bez maksas.
Vairāk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejlAut2jKQXtYg0oDBGzOACtnGY2vQiJoYDdT6c_qqXgveuA/viewform
https://lnb.lv/lv/notiks-latvijas-pagastu-bibliotekaru-6-kongress-pagasta-biblioteka-vieta-kopienas-attistibai
https://lnb.lv/lv/izglitibas-programmas-muzeji-latvijas-ilgtspejigai-attistibai-noslegums
https://lnb.lv/lv/nodarbiba-meditacijas-pamati
https://lnb.lv/lv/notiks-latvijas-pagastu-bibliotekaru-6-kongress-pagasta-biblioteka-vieta-kopienas-attistibai
https://lnb.lv/lv/izglitibas-programmas-muzeji-latvijas-ilgtspejigai-attistibai-noslegums
https://lnb.lv/lv/nodarbiba-meditacijas-pamati
https://lnb.lv/lv/koncertprogramma-krasnas-skanrades


Koncertpogramma "Krāšņās skaņrades"
19. maijā plkst. 19.00 tiešraidē no LNB
kores notiks koncerts "Krāšņās skaņrades".
Vijolniece Magdalēna Geka un pianiste
Iveta Cālīte iepazīstinās Rīgas koncertu
publiku ar dažādu žanru Latvijas un
Eiropas sieviešu komponistu skaņdarbiem,
kas tapuši vairāk nekā pusotra gadsimta
garumā. Tiešraide būs skatāma LNB
Facebook unYouTube lapā, un mājaslapā. 
Vairāk
 

Pielaiko profesiju 
20. maijā plkst. 16.00 tiešraidē LNB cikla
jauniešiem "Pielaiko profesiju!" ietvaros
notiks virtuāla tikšanās ar LNB Skaņu
ierakstu studijas režisoru Renartu
Braufmani. Tiešraidi varēs skatīties un tās
laikā uzdot jautājumus raidījuma viesim
LNB Facebook un YouTube lapās. 
Vairāk
 
 
 
 
 

Sanitas Osipovas priekšlasījums 
Lai veicinātu sabiedrības izpratni par
dzimumu līdztiesības jautājumiem
vēsturiskā aspektā un mūsdienās, LNB
Nozaru literatūras centrs rīko pasākumu
"Dzimumu līdztiesība laikmeta griežos",
kurā būs iespēja apskatīt virtuālās krājuma
izlases un 21. maijā plkst. 15.00
noklausīties Satversmes tiesas
priekšsēdētājas prof., Dr.iur. Sanitas
Osipovas tiešsaistes priekšlasījumu.  
Vairāk
 
 
 
 
 
 
 

https://lnb.lv/lv/koncertprogramma-krasnas-skanrades
https://lnb.lv/lv/pielaiko-profesiju-studija-skanu-ierakstu-studijas-rezisors
https://lnb.lv/lv/sanitas-osipovas-priekslasijums-un-krajuma-izlase
https://lnb.lv/lv/koncertprogramma-krasnas-skanrades
https://lnb.lv/lv/pielaiko-profesiju-studija-skanu-ierakstu-studijas-rezisors
https://lnb.lv/lv/sanitas-osipovas-priekslasijums-un-krajuma-izlase
https://lnb.lv/lv/vasaras-talka-vecas-drukas-labosanai


Pievienojies mums

Vecās drukas labošanas talka 
Lai uzlabotu vecās drukas automātiskās
atpazīšanas kvalitāti Latvijas Nacionālās
digitālās bibliotēkas kolekciju saturā,
aicinām palīdzēt izlabot 10 000 rindiņu
teksta.  

Vairāk

 
 
 
 
 

Latvijas jaunākās grāmatas 
LNB Bibliogrāfijas institūts ir sagatavojis
informatīvā izdevuma "Latvijas jaunākās
grāmatas" 2021. gada 7./8. numuru (1.-30.
aprīlis). 

Vairāk

 
 
 
 
 
 

Jauns raidieraksts 
Gadu pēc raidieraksta "Grāmata Latvijā:
sarunas par grāmatām un lasīšanu"
uzsākšanas publicējam 10. sarunu. Tā vēst
par grāmatniecību trimdā. Sarunājas Anna
Muhka, Viesturs Zanders un Ojārs J.
Rozītis. 

SoundCloud 

Spotify

 

                                                                                       

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/vasaras-talka-vecas-drukas-labosanai
https://lnb.lv/lv/latvijas-jaunakas-gramatas-1-30-aprilis-0
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/gramata-latvija-no-beglu-paunam-lidz-pilniem-gramatplauktiem-gramatnieciba-trimda?in=nacionala-biblioteka/sets/gr-mata-latvij
https://open.spotify.com/episode/5vQAbwKm0QepQWzcmvQXIT?si=BHfUudBfSJaAhwwDx3vyUw
https://lnb.lv/lv/vasaras-talka-vecas-drukas-labosanai
https://lnb.lv/lv/latvijas-jaunakas-gramatas-1-30-aprilis-0

