
Atgriešanās. Senākā dzīvā grāmata latviešu valodā
No 21. septembra LNB 5. stāva izstāžu zālē, ievadot LNB vairāku gadu notikumu ciklu "Latviešu grāmatai
500", būs skatāma jauna izstāde "Atgriešanās. Senākā dzīvā grāmata latviešu valodā". Tā sniegs iespēju
klātienē Rīgā aplūkot senāko saglabājušos latviešu valodā izdoto grāmatu – jezuīta Petra Kanīzija latviski
tulkoto, 1585. gadā izdoto katehismu. Līdz ar izstādi tiks atvērts arī LNB bibliogrāfu veidots Rīgas jezuītu
kolēģijas grāmatu krājuma katalogs.
Vairāk

Konference par ilgtspējīgas attīstības mērķiem muzejos un bibliotēkās
Ar mērķi stiprināt muzeju un bibliotēku lomu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā 23. un 24. septembrī
norisināsies Baltijas mēroga konference "Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un
bibliotēkās". Konferences moto: Jautā savai bibliotēkai! Jautā savam muzejam! ( Ask Your library! Ask Your
museum! ). Tas atspoguļo bibliotēku un muzeju apņēmību ieņemt ekspertu un sabiedrības padomdevēju lomu
ilgtspējīgas attīstības jautājumos. Konference notiks angļu valodā un būs skatāma LNB Facebook un YouTube
lapās.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/izstade-atgriesanas-senaka-dziva-gramata-latviesu-valoda
https://lnb.lv/lv/konference-par-ilgtspejigas-attistibas-merku-lokalizesanu-baltijas-valstu-muzejos-un-bibliotekas
https://lnb.lv/lv/izstade-atgriesanas-senaka-dziva-gramata-latviesu-valoda
https://lnb.lv/lv/konference-par-ilgtspejigas-attistibas-merku-lokalizesanu-baltijas-valstu-muzejos-un-bibliotekas


Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības fināls
25. septembrī plkst. 12.00 LNB Ziedoņa zālē noslēgsies Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība 2020/2021.
Rīgā ieradīsies 30 reģionālie lasīšanas čempioni no visas Latvijas. Sacensību mērķis ir pilnveidot bērnu
prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un
grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Pasākuma tiešraide būs
skatāma LNB mājaslapā, Facebook un YouTube lapās.

Latviešu grāmatai 500
2025. gadā tiks sagaidīta latviešu grāmatas
piecsimtgade. Atzīmējot rakstītā vārda nozīmi un
ietekmi sabiedrībā cauri gadsimtiem, LNB uzsāk
vairāku gadu notikumu ciklu "Latviešu grāmatai
500". Tā programmu atklās jauna LNB izstāde –
"Atgriešanās. Senākā dzīvā grāmata latviešu
valodā". 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/nacionala-biblioteka-uzsak-vairaku-gadu-notikumu-ciklu-latviesu-gramatai-500
https://lnb.lv/lv/nacionala-biblioteka-uzsak-vairaku-gadu-notikumu-ciklu-latviesu-gramatai-500
https://lnb.lv/lv/audiovizualais-seminars-par-mutvardu-vesturi


Seminārs par mutvārdu vēsturi
22. septembrī plkst. 15.00 tiešsaistē notiks
ceturtais LU LFMI Latviešu folkloras krātuves
(LNB 5. stāvā) rīkotais audiovizuālais seminārs
"Zem egles izpīpēta metode: mutvārdu vēsture".
Semināru vadīs mutvārdu vēstures pētnieces
Ieva Garda-Rozenberga un Māra Zirnīte.  
Vairāk

Koncertlekcija
22. septembrī plkst. 18.00 LNB korē (11. stāvā),
papildinot LNB izstādi "Bēthovens.
Orbītas",  notiks koncertlekcija "Bēthovens.
Latvija. Veltījumi" – muzikāli veltījumi un stāsti
par komponista Ludviga van Bēthovena
laikabiedriem un draugiem Latvijā. Ieeja bez
maksas. Vietu skaits ierobežots.  
Vairāk 

Meditācijas nodarbība
22. septembrī, plkst. 18.00 tiešraidē no LNB
Meditācijas telpas (vietnē Zoom) - nodarbība
kopā ar Induli Paiču. Viņš iepazīstinās ar un
atbildēs uz jautājumiem par savu grāmatu
“Deviņi dvēseles uzdevumi”. Pēc tam –
meditācija.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/audiovizualais-seminars-par-mutvardu-vesturi
https://lnb.lv/lv/koncertlekcija-bethovens-latvija-veltijumi
https://www.facebook.com/events/1073108336774976
https://lnb.lv/lv/audiovizualais-seminars-par-mutvardu-vesturi
https://lnb.lv/lv/koncertlekcija-bethovens-latvija-veltijumi
https://www.facebook.com/events/1073108336774976


Pievienojies mums

Grāmata Latvijā: jauna saruna
Pavārgrāmatas nav tikai recepšu kolekcijas,
tajās sastopami mēģinājumi pārliecināt auditoriju
rīkoties noteiktā veidā vai ietekmēt tās viedokli.
Piektdienā jauna klausāmsaruna -
"Pavārgrāmatas un propaganda".  
SoundCloud
Spotify

Literatūras ceļvedis
LNB raidieraksta "Klausītava" sērija "Literatūras
ceļvedis" papildināta ar jauniem grāmatu
apskatiem. Klausies un izvēlies savu nākamo
grāmatu
Spotify
SoundCloud

                                                                                       

https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.instagram.com/lnb.lv/
https://twitter.com/LNB_lv
https://www.youtube.com/user/LNBlv
http://ej.uz/Klausies_LNB
https://ej.uz/Klausitava
https://ej.uz/Klausitava
https://ej.uz/LNB_SoundCloud

