
Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress
27. maijā no plkst. 10.00 tiešsaistē notiks Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress "Pagasta
bibliotēka - vieta kopienas attīstībai". Tā mērķis ir aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un
pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izgausmē un ilgtspējīgas sabiedrības veicināšanā. 
Vairāk 
Reģistrācija (līdz 24.05. plkst. 13.00)

Aptauja par lasīšanas paradumu maiņu pandēmijā
LNB pastāvīgā ekspozīcija "Grāmata Latvijā" līdz 31. maijam rīko aptauju, lai noskaidrotu, kā
izmainījās iedzīvotāju lasīšanas paradumi Latvijā Covid-19 pandēmijas ietekmē. Aptaujas
aizpildīšana aizņems ap 10-15 min laika. Dalībnieki varēs piedalīties izlozē un laimēt LNB
izdevumu "Lasīšanas pandēmija. Esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā". 
Vairāk 
Anketa

https://lnb.lv/lv/notiks-latvijas-pagastu-bibliotekaru-6-kongress-pagasta-biblioteka-vieta-kopienas-attistibai
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejlAut2jKQXtYg0oDBGzOACtnGY2vQiJoYDdT6c_qqXgveuA/viewform
https://lnb.lv/lv/iespeja-piedalities-aptauja-par-lasisanas-paradumu-mainu-pandemijas-ietekme
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekVpK2X0CQKMUDuFyttjSvjHPMZIT9M8gIQW6LRHJhsFFrYQ/viewform
https://lnb.lv/lv/notiks-latvijas-pagastu-bibliotekaru-6-kongress-pagasta-biblioteka-vieta-kopienas-attistibai
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekVpK2X0CQKMUDuFyttjSvjHPMZIT9M8gIQW6LRHJhsFFrYQ/viewform
https://lnb.lv/lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-macisanas-prasme


Virtuālā trešdiena
26. maijā plkst. 11.00 notiks šīs sezonas
noslēdzošā virtuālā trešdiena
bibliotekāriem. Tā būs veltīta bibliotekāru
mācīšanās tēmai, jaunām profesionālās
pilnveides aktivitātēm un prasmēm.
Tiešraide skatāma LNB un Bibliotēku
attīstības centra Facebook lapā un LNB
YouTube kanālā.
Vairāk
 

 

 

Meditācijas nodarbība 
26. maijā plkst. 18.00 platformā   Zoom  
notiks tiešsaistes nodarbība "Enerģijas
aspekti meditācijā" un kopīga meditācija.
Vada Dzintars Vilnis Korns. 

Vairāk
 

 

 

 

 

 

Vasaras skola 
No 16. līdz 20. augustam notiks LNB un
Latvijas Mākslas akadēmijas rīkota vasaras
skola un simpozijs "Meklējot metodes un
materiālus: fotogrāfijas mantojums kultūras
un mākslas vēstures pētniecībā". Vasaras
skolā aicināti piedalīties LMA, LKA, JVLMA
studenti, simpozijs - brīvi pieejams
ikvienam. 
Vairāk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://lnb.lv/lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-macisanas-prasme
https://lnb.lv/lv/nodarbiba-energijas-aspekti-meditacija
https://lnb.lv/lv/iespeja-piedalities-vasaras-skola-par-fotografijas-mantojuma-petniecibu
https://lnb.lv/lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-macisanas-prasme
https://lnb.lv/lv/nodarbiba-energijas-aspekti-meditacija
https://lnb.lv/lv/iespeja-piedalities-vasaras-skola-par-fotografijas-mantojuma-petniecibu


Pievienojies mums

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

 
 
 

Latvijas jaunākās grāmatas 
LNB Bibliogrāfijas institūts ir sagatavojis
informatīvā izdevuma "Latvijas jaunākās
grāmatas" 2021. gada 9. numuru (1.-15.
maijs). 

Vairāk

 
 
 
 
 
 

Vakances 
Aicinām LNB komandai pievienoties
galveno bibliogrāfu darbam A. Apīņa Reto
grāmatu un rokrakstu lasītavām un galveno
bibliogrāfu darbam Letonikas un Baltijas
lasītavā. 
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://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/latvijas-jaunakas-gramatas-1-15-maijs-4
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances
https://lnb.lv/lv/latvijas-jaunakas-gramatas-1-15-maijs-4
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances

