
Vasarā pirmdienās īpaši gaidām pilsētas viesus un kultūras interesentus
Līdz pat 30. augustam pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00 Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina
pilsētas viesus un citus interesentus apmeklēt Gaismas pils ēku, iepazīt izstādes, uzzināt
interesantus faktus par LNB un tās vēsturi, aplūkot Tautas grāmatu plauktu, kā arī baudīt Rīgas
panorāmu no kores 11. un 12. stāvā. Vairāk 

Aptaujas rezultāti: Kā lasām gadu pēc pandēmijas sākuma?
Pērn LNB pastāvīgās ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" komanda sāka iedzīvotāju aptauju, lai
uzzinātu, kāds bijis ārkārtējās situācijas iespaids uz lasīšanai izvēlēto saturu un lasīšanas
ieradumiem. Šogad aptauja veikta atkārtoti, un iegūtie dati salīdzināti. Vairāk 
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Rīgas jezuītu grāmatu plaukts
Īsi pirms Jāņiem Upsālas Universitātes
bibliotēkā (UUB), piedaloties Valsts
prezidentam Egilam Levitam, kā arī UUB
un LNB speciālistiem, norisinājās Rīgas
jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma
rekonstrukcijas projekta prezentācija un
Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu plaukta
atklāšana.
Vairāk
 

 

 

LNB pēta tiešsaistē
LNB uzsāk jaunu tiešsaistes pasākumu
ciklu "LNB pēta", lai iepazīstinātu ar LNB
vadošo bibliotēkzinātnes, grāmatzinātnes
un saistīto nozaru pētnieku veikumu,
sagatavotajām publikācijām un
izdevumiem. Pirmā pārraide notiks 30.
jūnijā plkst. 11.00, to varēs skatīties LNB
mājaslapā, kā arī YouTube un Facebook
lapās. 

Vairāk
 

Grāmatas atvēršana 
2. jūlijā plkst. 11.00 tiešsaistē no LNB
notiks Jāņa Plepa, Edgara Pastara un Ilzes
Plakanes jaunās grāmatas
"Konstitucionālās tiesības. Trešais
izdevums ar Daiņa Īvāna priekšvārdu"
atvēršana. Pasākuma norisi varēs skatīties
LNB mājaslapā, kā arī YouTube un
Facebook lapās. 

Vairāk
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Vasaras skola 
Līdz 5. jūlijam ir pagarināta pieteikšanās
LNB un Latvijas Mākslas akadēmijas rīkotai
vasaras skolai par fotogrāfijas pētniecību,
kas notiks no 16. līdz 20. augustam.
Aicināti jebkuras augstskolas bakalaura un
maģistrantūras programmu studenti. 

Vairāk
 
 
 
 

Eiropas debašu sacensības 
Ir sākušās Erasmus+ programmas jauniešu
debašu projekta Debate Your Issue
sacensības. Pirmās jau notikušas Lietuvā,
taču vasaras gaitā gan tiešsaistē, gan
klātienē paredzētas sacīkstes arī Čehijā,
Beļģijā, Serbijā, Polijā un Latvijā. 

Vairāk
 
 
 
 
 

Sarunas par Latviju 
Piedāvājam noskatīties ierakstu 17. jūnijā
notikušajam LNB un Satversmes tiesas
pasākumam "Sarunas par Latviju". Temats
- "Cilvēka cieņa un tautas ilgtspēja".  

Video
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Pievienojies mums

Latvijas jaunākās grāmatas 
LNB Bibliogrāfijas institūts sagatavojis
informatīvā izdevuma "Latvijas jaunākās
grāmatas" šī gada 11. numuru (1.-15.
jūnijs). 

Vairāk

 
 
 
 
 
 
 

Mākslas instalācija - puzurs 
Līdz 2023. gada beigām LNB 2. stāvā
apskatāma skaņas un tēlniecības
instalācija "Divu metriku polemika", kuras
centrā ir liela iekārta skulptūra, kas
atvasināta no latviešu un lietuviešu
tradicionālajiem puzuriem. 

Vairāk
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