
1941. gada deportāciju 80. gadadienas piemiņas lasījumi
Šodien no plkst. 11.00, pieminot 80. gadadienu kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijām, visā
Latvijā vienlaicīgi notiks piemiņas notikums "Aizvestie. Neaizmirstie". Tā laikā 119 pašvaldībās
lasīs vairāk nekā 15 000 izsūtīto personu vārdus. Lasījumus plkst. 10.55 ievadīs Valsts
prezidenta Egila Levita uzruna, ko pārraidīs LTV1 un LR1. Vairāk 

Jauna izstāde "Bēthovens. Orbītas"
16. jūnijā plkst. 16.00 tiešraidē no LNB notiks apjomīgās izstādes "Bēthovens. Orbītas" svinīgā
atklāšana, pārraidi varēs skatīties LNB mājaslapā, kā arī Facebook un YouTube lapās.
Ekspozīciju klātienē aicinām skatīties jau no 16. jūnija plkst. 12.00. Vairāk 
Gatavojoties izstādes apmeklējumam, noklausies raidierakstu par Bēthovenu un viņa daiļradi! 
Spotify 
SoundCloud

https://lnb.lv/lv/visa-pasaule-vienlaicigi-piemines-1941-gada-deportaciju-80-gadadienu
https://lnb.lv/lv/izstade-bethovens-orbitas
https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=2Mi7RDUCRNaRCvtFvgXTzQ&dl_branch=1
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/saruna-par-geniju-gaidot-izstadi-bethovens-orbitas
https://lnb.lv/lv/visa-pasaule-vienlaicigi-piemines-1941-gada-deportaciju-80-gadadienu
https://lnb.lv/lv/izstade-bethovens-orbitas
https://lnb.lv/lv/bibliotekas-apmeklejums-klatiene-no-16-junija


LNB atvērta no 16. jūnija
No 16. jūnija plkst. 12.00 pēc vairāk nekā
pusgada pārtraukuma LNB atsāks apkalpot
lasītājus klātienē. Vienlaicīgi ēkā varēs
uzturēties 135 lasītāji, apmeklējot visus
stāvus, lasītavas un izstādes. Fakts, vai
lasītāji ir vai nav vakcinēti, neietekmē
iespēju apmeklēt bibliotēku.
Vairāk
 

 

 

Izstāde "Gadsimta latviete"
No 16. jūnija plkst. 12.00 aicinām uz jaunu
izstādi "Gadsimta latviete". Tā veltīta izcilās
Latvijas diplomātes Ainas Nagobads-
Ābolas aizraujošajam dzīvesstāstam.
Vairāk
 

 

 

 

 

 

 

Tiešsaistes seminārs 
16. jūnijā no plkst. 10.00 LNB un Kultūras
informācijas sistēmu centrs aicina muzeju
nozares pārstāvjus piedalīties tiešsaistes
informatīvajā seminārā, kurā varēs iepazīt
ERAF projekta "Kultūras mantojuma satura
digitalizācija" īstenošanas aktualitātes.

Vairāk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lnb.lv/lv/bibliotekas-apmeklejums-klatiene-no-16-junija
https://lnb.lv/lv/izstade-gadsimta-latviete-veltijums-diplomatei-ainai-nagobads-abolai
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-seminars-par-digitala-kulturas-mantojuma-parvaldibu
https://lnb.lv/lv/bibliotekas-apmeklejums-klatiene-no-16-junija
https://lnb.lv/lv/izstade-gadsimta-latviete-veltijums-diplomatei-ainai-nagobads-abolai
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-seminars-par-digitala-kulturas-mantojuma-parvaldibu
https://lnb.lv/lv/meditacija-kopa-ar-ingu-pizani-sezonas-noslegums


Meditācija - sezonas noslēgums 
16. jūnijā plkst. 18.00 platformā Zoom
notiks tiešsaistes nodarbība - Ingas
Pizānes meditatīvā dzeja un saruna par
vērīgumu, kā arī kopīga meditācija Ilmāra
Latkovska vadībā. Šis būs 2021. gada
pirmā pusgada meditācijas nodarbību
sezonas noslēgums.  Dalība bez maksas. 

Vairāk
 
 
 

Sarunas par Latviju 
17. jūnijā plkst. 18.00 LNB un Satversmes
tiesa aicina uz septītajām "Sarunām par
Latviju". Šīs reizes tēma būs "Cilvēka cieņa
un tautas ilgtspēja". Tiešraide būs skatāma
LNB Facebook un YouTube  lapās un
mājaslapā. 
Vairāk 
 
 
 
 
 

2020. gada periodikas rādītājs 
LNB Bibliogrāfijas institūts sagatavojis
gadskārtējo izdevumu "Periodikas rādītājs
2020". Tas apkopo informāciju par 2020.
gadā Latvijā izdotajiem laikrakstiem,
žurnāliem un citiem turpinājumizdevumiem. 

Vairāk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lnb.lv/lv/meditacija-kopa-ar-ingu-pizani-sezonas-noslegums
https://lnb.lv/lv/tiesraide-sarunas-par-latviju-cilveka-ciena-un-tautas-ilgtspeja
https://lnb.lv/lv/sagatavots-2020-gada-periodikas-raditajs
https://lnb.lv/lv/meditacija-kopa-ar-ingu-pizani-sezonas-noslegums
https://lnb.lv/lv/tiesraide-sarunas-par-latviju-cilveka-ciena-un-tautas-ilgtspeja
https://lnb.lv/lv/sagatavots-2020-gada-periodikas-raditajs
https://lnb.lv/lv/projekta-zenit-stasti-parskats


Pievienojies mums

Projekta "Zenit stāsti" pārskats 
Projekts "Zenit stāsti" notika no 2020. gada
augusta līdz šī gada janvārim. Tā ietvaros
tika uzrunāti mazākumtautību un latviešu
jaunieši, lai intervētu savus radiniekus par
dzīvi laikā no 1960. līdz 1980. gadiem.
Piedāvājam iepazīties ar projekta pārskatu. 

Vairāk

 
 
 
 

Blūma diena 2021 
19. jūnijā LNB sadarbībā ar Īrijas
vēstniecību Latvijā tiks atzīmēta
Starptautiskā Blūma diena. Dienas gaitā
būs iespēja saņemt bez maksas Džeimsa
Džoisa daiļdarbu eksemplārus. 
Vairāk
 
 
 
 
 
 
 

Darba laiks svētkos 
22. jūnijs  9.00-16.00 (pirmssvētku diena)  
23. jūnijs  slēgts (Līgo diena)  
24. jūnijs  slēgts (Jāņu diena)  
25. jūnijs  slēgts (darba diena pārcelta uz
19. jūniju)  

                                                                                       

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/projekta-zenit-stasti-parskats
https://www.facebook.com/events/1060448237818511/
https://lnb.lv/lv/projekta-zenit-stasti-parskats
https://www.facebook.com/events/1060448237818511/

