
Valsts prezidents Egils Levits - cikla "Latviešu grāmatai 500" patrons
21. septembrī, uzsākot notikumu ciklu "Latviešu grāmatai 500", LNB pulcējās dažādu valsts kultūras un
atmiņas institūciju vadītāji un pārstāvji. Viņus uzrunāja LNB direktors Andris Vilks, iepazīstinot ar cikla
programmu un aicinot piedalīties tās kopīgā īstenošanā. Valsts prezidents Egils Levits šajā dienā kopā ar
citiem valstu līderiem piedalījās ANO Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, tādēļ sanāksmes dalībniekiem bija
atsūtījis rakstisku sveicienu un apliecināja, ka ir apņēmies būt notikumu cikla "Latviešu grāmatai 500" patrons.
Vairāk

Pielaiko profesiju! Tikšanās ar LNB muzejpedagoģēm
28. septembrī plkst. 16.00 tiešraidē no LNB cikla jauniešiem "Pielaiko profesiju!" ietvaros notiks virtuāla
tikšanās ar LNB pastāvīgās ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" muzejpedagoģēm Anitu Smelteri un Zani Siliņu
sarunā par muzejpedagoga profesiju bibliotēkā. Tiešraidi varēs skatīties LNB mājaslapā, kā arī Facebook un
YouTube lapās.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/valsts-prezidents-egils-levits-cikla-latviesu-gramatai-500-patrons
https://lnb.lv/lv/pielaiko-profesiju-tiksanas-ar-lnb-muzejpedagogem
https://lnb.lv/lv/valsts-prezidents-egils-levits-cikla-latviesu-gramatai-500-patrons
https://lnb.lv/lv/pielaiko-profesiju-tiksanas-ar-lnb-muzejpedagogem


Skaļās lasīšanas sacensību rezultāti
Aizvadītajā nogalē LNB norisinājās Nacionālo
skaļās lasīšanas sacensību fināls.  Tajā
piedalījās 29 reģionālie lasīšanas čempioni no
visas Latvijas. Uzvaras laurus plūca un par LNB
Bērnu direktori kļuva Helma Elvīra Križevica!
Video tiešraidē pasākumu vēroja teju 4 000
interesentu no 10 valstīm. Ieraksts pieejams
ŠEIT. 

Vairāk

Jauns katalogs
LNB atklāts Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēkas
(1583–1621) katalogs   "Catalogue of the Riga
Jesuit College Book Collection   (1583–1621).  
History and Reconstruction of the Collection"   /
"Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–
1621) katalogs. Krājuma vēsture un
rekonstrukcija". To var iegādāties LNB Draugu
telpā. 
Vairāk

Senioru trešdienas
29. septembrī plkst. 12.00 Virtakas klasē (1.
stāvā) notiks pasākumu cikla "Senioru
trešdienas" kārtējā tikšanās. Šoreiz dalībnieki
varēs izmēģināt vienu no grāmatu siešanas
tehnikām – ķīniešu tradicionālo iesējumu, iepazīt
Humanitāro un sociālo zinātņu un Ekonomikas
un tiesību zinātņu lasītavu, aplūkot krājuma izlasi
"Rīgas Franču licejam 100", piedalīties vārdu
minēšanas spēlē, uzzināt par grāmatām sērijā
"Pilsoniskā izglītība" un saņemt tās dāvanā.  
Vairāk 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1068401237233174
https://lnb.lv/lv/nacionalo-skalas-lasisanas-sacensibu-rezultati
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/lnb-atsak-ikmenesa-ciklu-senioru-tresdienas
https://lnb.lv/lv/nacionalo-skalas-lasisanas-sacensibu-rezultati
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/lnb-atsak-ikmenesa-ciklu-senioru-tresdienas
https://www.facebook.com/events/1104488103419769


Meditācijas nodarbība
29. septembrī, plkst. 18.00. Meditācijas telpā (4.
stāvā) klātienē un tiešraidē platformā Zoom
notiks nodarbība, kurā LU profesore Tatjana
Tračevska stāstīs par korejiešu zen 208 koānu
grāmatas izdevumu krievu valodā savā
tulkojumā. Tiks sniegti koānu piemēri.  
Pēc tam - kopīga meditācija.
Vairāk

Sinfonia Concertante koncerts
29. septembrī plkst. 19.00 Ziedoņa zālē notiks
cikla "Meistari un mācekļi" 31.
koncertprogrammas koncerts   Voyage.
Uzstāsies kamerorķestris Sinfonia Concertante,
diriģents Guntis Kuzma. Solisti – Ilona Meija,
Kreigs Gudmens (Francija), Vita Rozēna, Egija
Sproģe, Darja Baranova, Elīna Saveļjeva, Kitija
Kellija Staltmane (flauta), Darja Smirnova (vijole).
Vairāk

Pirmajam latviešu kartogrāfam 160!
1. oktobrī plkst. 14.00 tiešraidē no LNB būs
skatāms pirmajam latviešu kartogrāfam un
ievērojamam etnogrāfam Matīsam Siliņam veltīts
pasākums. Tajā piedalīsies pārstāvji no apgāda
"Jumava", Viesatu pagasta bibliotēkas, LNB
Letonikas un Baltijas lasītavas, kā arī - savās
atmiņās dalīsies M. Siliņa ģimenes pārstāve.
Pārraide skatāma LNB mājaslapā, kā arī
Facebook un YouTube lapās.
Vairāk

https://www.facebook.com/events/1104488103419769
https://lnb.lv/lv/sinfonia-concertante-koncerts-ziedona-zale
https://lnb.lv/lv/pirmajam-latviesu-kartografam-matisam-silinam-veltita-parraide
https://www.facebook.com/events/1104488103419769
https://lnb.lv/lv/sinfonia-concertante-koncerts-ziedona-zale
https://lnb.lv/lv/pirmajam-latviesu-kartografam-matisam-silinam-veltita-parraide


Pievienojies mums

Grāmata Latvijā: jauna saruna
Jaunās LNB izstādes “Atgriešanās. Senākā
dzīvā grāmata latviešu valodā” kuratora Gustava
Strengas saruna ar Upsalas Universitātes
bibliotēkas direktoru Laršu Burmanu - par
bibliotēkām, kara trofejām, vēsturisko
(ne)taisnīgumu un grāmatām. 
SoundCloud
Spotify

Jauno rakstnieku konkurss
Pēc divas nedēļas ilguša vērtēšanas procesa ir
zināmi 10 jaunie autori, kuri turpina cīņu par
sava romāna izdošanu. Jauno rakstnieku darbu
fragmentus lasīja gan žūrijas komisija, gan
balsojumā vērtēja sabiedrība. Vērtēšanas
nākamā kārta turpināsies līdz 25. oktobrim, kad
būs zināmi trīs fināla darbi, kuri tiks nodoti
izskatīšanai izdevējam. 
Vairāk

Izstāde PostSensorium
Līdz 12. novembrim 1. stāva izstāžu zālē
skatāma RIXC Mākslas un zinātnes festivāla
izstāde   PostSensorium. Festivāls un izstāde
šogad pētīs cilvēku virtuālās un reālās dzīves
izaicinājumus, kuru pārvarēšanai uzmanības
centrā ir mūsu sensorā uztvere un ķermeniskā
pieredze. Ieeja izstādē bez maksas.
Vairāk

                                                                                       

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://lnb.lv/lv/zinami-10-romani-kas-iekluvusi-jauno-rakstnieku-konkursa-pusfinala
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https://lnb.lv/lv/zinami-10-romani-kas-iekluvusi-jauno-rakstnieku-konkursa-pusfinala
https://lnb.lv/lv/ar-izstadi-postsensorium-atklats-rixc-makslas-un-zinatnes-festivals

