
1941. gada deportāciju 80. gadadienas piemiņas pasākums
Šī gada 14. jūnijā no plkst. 11.00, pieminot 80. gadadienu kopš Padomju Savienība pēc Latvijas
okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas, visā Latvijā vienlaicīgi notiks piemiņas
pasākums "Aizvestie. Neaizmirstie". Tā laikā 119 pašvaldībās tiks nolasīti vairāk nekā 15 000
izsūtīto personu vārdi. Lasījumus plkst. 10.50 ievadīs Valsts prezidenta Egila Levita uzruna, ko
pārraidīs Latvijas Televīzijas 1. programmā (LTV1) un Latvijas Radio 1. programmā (LR1).  
Vairāk 

Bibliotēkas apmeklējums klātienē
16. jūnijā plkst. 12.00 Latvijas Nacionālā bibliotēka atsāks uzņemt lasītājus klātienē. 
Precīza apmeklējuma kārtībā tiks publicēta mājaslapā šonedēļ. 
Darba laiks 

https://lnb.lv/lv/visa-pasaule-vienlaicigi-piemines-1941-gada-deportaciju-80-gadadienu
https://lnb.lv/lv/darba-laiki
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Apsveicam un lepojamies!
LNB Krājuma saglabāšanas centra vadītāja
Iveta Daugule-Balode šī gada maijā pēc
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes
Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas
ekspertu padomes lēmuma saņēmusi
augstāko kvalifikācijas pakāpi
"restaurācijas vecmeistars".
Vairāk
 

 

 

 

Kultūras kanonā jauna sadaļa
Latvijas kultūras kanonā līdzās tādu nozaru
kā tautas tradīcijas, arhitektūra un dizains,
skatuves māksla, literatūra, vizuālā māksla,
mūzika un kino izcilākajām vērtībām tagad
iekļautas arī astoņas kanoniskas Latvijas
ainavas.
Vairāk
 

 

 

 

 

Seminārs 
9. jūnijā plkst. 15.00 notiks Latvijas
Universitātes Literatūras, folkloras un
mākslas institūta (LU LFMI) trešais
audiovizuālais seminārs folkloristikas
vēsturē. Par folkloras ekspedīciju tehnisko
aprīkojumu Latvijas PSR stāstīs LU LFMI
Latviešu folkloras krātuves pētniece un
fondu glabātāja   Dr. philol. h. c.   Māra
Vīksna, demonstrējot vēsturiskus filmētos
materiālus. 

Vairāk

 
 
 
 
 
 

https://lnb.lv/lv/i-daugulei-balodei-restauratores-vecmeistares-pakape
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Meditācijas nodarbība 
9. jūnijā plkst. 18.00 platformā Zoom notiks
tiešsaistes nodarbība "Apzināti sapņi
Tibetas Bon meditācijā". Vada Mārcis
Auziņš. Dalība bez maksas. 

Vairāk
 
 
 
 
 
 

Pēterbaznīcas sarunas - IV daļa 
10. jūnijā plkst. 14.00 tiešraidē no Latvijas
Nacionālās bibliotēkas aicinām sekot līdzi
cikla "Pēterbaznīcas sarunas" ceturtajai,
noslēdzošajai daļai – par Latvijas baznīcu
nākotnes vīzijām. Tiešraide būs skatāma
LNB Facebook un YouTube  lapās un
mājaslapā. 
Vairāk 
 
 
 
 
 

Diskusija par 1941. g. deportācijām 
11. jūnijā Latvijas Nacionālais arhīvs atklās
virtuālu izstādi "1941. gada 14. jūnijs
Latvijas apriņķos". To papildinās kopā ar
LNB organizēta tiešsaistes diskusija "1941.
gada 14. jūnija deportāciju atceroties...", ko
varēs skatīties 11. jūnijā plkst. 13.00 LNB
Facebook un YouTube  lapās un
mājaslapā. 

Vairāk
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Pievienojies mums

Dzintras Erlihas koncerts korē 
12. jūnijā plkst. 19.00 tiešraidē no LNB
kores skanēs pianistes, starptautisko
konkursu laureātes Dzintras Erlihas
digitālais solokoncerts ciklā "Cerībai". 

Vairāk

 
 
 
 
 
 

Latvijas jaunākās grāmatas 
LNB Bibliogrāfijas institūts sagatavojis
informatīvā izdevuma "Latvijas jaunākās
grāmatas" 2021. gada 10. numuru (16.-31.
maijs).  
Vairāk
 
 
 
 
 
 
 
 

Literatūras ceļvedis 
LNB speciālisti sagatavojuši "Literatūras
ceļveža" 2021. gada 4. numuru (maijs). 
Vairāk
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