
Noslēdzies Eiropas jauniešu debašu projekts
Ar sacensību pēdējo posmu Briselē un starptautisku fināla konferenci noslēdzies   Erasmus+   programmas
projekts  "Debatē par būtisko". Konferencē tika prezentēts projekta pārskats, tā norise, gūtā pieredze, kā arī
pilsoniskais aktīvisms, pašizpausme, kritiskā domāšana, darbs ar jauniešiem un debašu loma mūsdienās.
Projekts ilga pusotru gadu, tajā piedalījās 150 jaunieši no sešām Eiropas valstīm, tostarp Latvijas.
Vairāk

Ziedoņa zālē - Baltijas jūras festivāla programmas pasākumi
Pateicoties LNB sadarbībai ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, 18. septembrī plkst. 19.00
Ziedoņa zālē Baltijas jūras festivāla programmas ietvaros zviedru žurnālists Frederiks Vadstrēms sarunāsies ar
komponistu Raimondu Tigulu un rakstnieci Noru Ikstenu. Sarunas noslēgumā plkst. 20.00 Ziedoņa zālē uz lielā
ekrāna varēs skatīties un klausīties tiešraidi no Stokholmas – Hendeļa "Mesiju" Zviedrijas Radio simfoniskā
orķestra un Radio kora izpildījumā diriģenta Reinharda Gēbela vadībā. Saruna būs angļu valodā.  
Ieeja bez maksas.
Vairāk

https://www.youtube.com/watch?v=x-eCgidxvHg&t=6979s
https://lnb.lv/lv/nosledzies-eiropas-jauniesu-debasu-projekts-debate-par-butisko
https://lnb.lv/lv/ziedona-zale-baltijas-juras-festivala-saruna-un-nosleguma-koncerta-tiesraide
https://lnb.lv/lv/nosledzies-eiropas-jauniesu-debasu-projekts-debate-par-butisko
https://lnb.lv/lv/ziedona-zale-baltijas-juras-festivala-saruna-un-nosleguma-koncerta-tiesraide


Ķīniešu gleznošanas studijas izstāde
No 15. septembra Baltijas Austrumāzijas
pētniecības centra bibliotēkas (AsiaRes) lasītavā
(M stāvā) būs skatāma ķīniešu gleznošanas
studijas "Lidojošā ota" pasniedzēju un studējošo
mākslas darbu izstāde "Ūdens un krāsu mīlas
dziesma". Ieeja bez maksas.  
Vairāk

Jaunā sezona Meditācijas telpā
LNB Meditācijas telpas jaunās sezonas
nodarbību programma tiks atsākta 15. septembrī
plkst. 18.00. Tajā fokusēsimies uz meditatīvām
grāmatām un tekstiem. Dalībniekiem būs iespēja
iepazīties ar jaunākajiem izdevumiem, saņemt
literatūras ieteikumus no citiem, kā arī parunāties
par jau labi zināmām grāmatām un tekstiem. 
Vairāk 

Kino Ziedoņa zālē
16. septembrī plkst. 18.00 LNB Ziedoņa zālē būs
skatāmas divas režisores Rūtas Celmas-Kello
filmas: "Kārlis Skalbe" (1990) un "Mīla. Dzeja.
Dievs" (pirmizrāde, 2021). Pirms filmas "Mīla.
Dzeja. Dievs" seansa – režisores un radošās
komandas uzrunas. Ieeja pasākumā bez
maksas.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/kiniesu-gleznosanas-studijas-makslas-darbu-izstade
https://lnb.lv/lv/meditacijas-telpas-nodarbibas-klatiene-un-tiessaiste-septembri
https://lnb.lv/lv/rezisores-rutas-celmas-kello-filmas-mila-dzeja-dievs-pirmizrade
https://lnb.lv/lv/kiniesu-gleznosanas-studijas-makslas-darbu-izstade
https://lnb.lv/lv/meditacijas-telpas-nodarbibas-klatiene-un-tiessaiste-septembri
https://lnb.lv/lv/rezisores-rutas-celmas-kello-filmas-mila-dzeja-dievs-pirmizrade
https://lnb.lv/lv/aicinam-balsot-par-jauno-rakstnieku-romaniem-viens-darbs-tiks-izdots


Pievienojies mums

Aicinām balsot!
Sākusies manuskriptu vērtēšana lasīšanas
veicināšanas projekta "Bibliotēka" izsludinātajā
Jauno rakstnieku konkursā. No 122 jaunajiem
rakstniekiem, kuri pavasarī pieteicās konkursam,
romānus ir iesnieguši 45 dalībnieki. Ikviens tiek
aicināts iepazīties ar jaunajiem autoriem un viņu
darbu fragmentiem, un balsot par saviem
favorītiem portālā LSM.lv līdz 19. septembrim. 
Vairāk

Gada balva cilvēku ar invaliditāti
atbalstam
Šoruden jau septīto gadu tiesībsargs kopā ar
Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" un
LNB aicina pieteikt cilvēkus un NVO konkursam
"Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam". Tā
mērķis ir identificēt labās prakses piemērus,
izcelt un novērtēt individuālus sasniegumus, kā
arī sekmēt Latvijas nevalstisko organizāciju
darbu. Nominantu pieteikšana - līdz 5. oktobrim. 
Vairāk

Vakance
LNB meklē projektu vadītāju darbam
Komunikācijas departamenta Norišu centrā.
Viena amata vieta uz nenoteiktu laiku.
Pieteikšanās līdz 21. septembrim. 
Vairāk

                                                                                       

https://www.facebook.com/lnb.lv/
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https://twitter.com/LNB_lv
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https://lnb.lv/lv/aicinam-balsot-par-jauno-rakstnieku-romaniem-viens-darbs-tiks-izdots
https://lnb.lv/lv/gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam-0
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances
https://lnb.lv/lv/aicinam-balsot-par-jauno-rakstnieku-romaniem-viens-darbs-tiks-izdots
https://lnb.lv/lv/gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam-0
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