
Gadskārtējā terminoloģijas konference
8. oktobrī LNB un Latvijas Zinātņu akadēmija rīkos gadskārtējo terminoloģijas konferenci. Tās temats –
"Kultūras mantojuma institūciju datu sadarbspēja digitālajā telpā: terminoloģiskais aspekts". Konference notiks
tiešsaistē   Zoom   platformā. Darba valoda - angļu. 
Programma un reģistrācija
Vairāk

Meditācija kopā ar Mārci Auziņu
6. oktobrī, plkst. 18.00 platformā Zoom notiks tiešsaistes nodarbība “Budistu klasiskie teksti kā klausāmie
teksti”. Vada Mārcis Auziņš. Pēc tam – kopīga meditācija.
Vairāk

https://lnb.lv/sites/default/files/media/aktualitates/Interoperability_of_Data_of_Cultural_Heritage_Institutions_08_10_2021_Programme.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRh4PIVrUp6ovRV7iTSc-GyHhsH8AXtdZRPcB28VEoJoeE2Q/viewform
https://lnb.lv/lv/konference-kulturas-mantojuma-instituciju-datu-sadarbspeja-digitalaja-telpa-terminologiskais-aspekts
https://www.facebook.com/events/961987884352136
https://lnb.lv/lv/konference-kulturas-mantojuma-instituciju-datu-sadarbspeja-digitalaja-telpa-terminologiskais-aspekts
https://www.facebook.com/events/961987884352136


NBS orķestra koncerts
Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris
klausītājus aicina uz savas jaunās
koncertsezonas atklāšanas koncertiem. Viens no
tiem 7. oktobrī plkst. 19.00 notiks LNB Ziedoņa
zālē.
Vairāk

Izstāde "Komenska mantojums"
Līdz 9. oktobrim LNB 1. stāva ātrijā skatāma J.
A. Komenska Nacionālā Pedagoģijas muzeja un
bibliotēkas izstāde "Izglītība visiem: J. A.
Komenska mantojums" un saistīta tematiska
krājuma izlase no LNB kolekcijas. Ieeja bez
maksas. 
Vairāk 

Izstāde "Atgriešanās"
Līdz 19. decembrim LNB 5. stāva izstāžu zālē,
ievadot LNB vairāku gadu notikumu ciklu
"Latviešu grāmatai 500", skatāma jauna izstāde
"Atgriešanās. Senākā dzīvā grāmata latviešu
valodā". Tā sniedz iespēju klātienē Rīgā aplūkot
senāko saglabājušos latviešu valodā izdoto
grāmatu – nīderlandiešu jezuīta Petra Kanīzija
latviski tulkoto 1585. gadā izdoto katehismu.
Vairāk

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1068401237233174
https://lnb.lv/lv/nbs-staba-orkestris-aicina-uz-koncertsezonas-atklasanas-koncertiem
https://lnb.lv/lv/izstade-izglitiba-visiem-j-komenska-mantojums
https://lnb.lv/lv/izstade-atgriesanas-senaka-dziva-gramata-latviesu-valoda
https://lnb.lv/lv/nbs-staba-orkestris-aicina-uz-koncertsezonas-atklasanas-koncertiem
https://lnb.lv/lv/izstade-izglitiba-visiem-j-komenska-mantojums
https://lnb.lv/lv/izstade-atgriesanas-senaka-dziva-gramata-latviesu-valoda


Pievienojies mums

Kultūras kanona konkurss
Latvijas Kultūras akadēmija un LNB līdz 10.
novembrim aicina Latvijas vispārizglītojošo skolu
10.–12. klašu un profesionālās izglītības skolu
vecāko kursu audzēkņus pieteikties Latvijas
kultūras kanona konkursam "Kultūras kanona
desmitgade. Ainavas paplašināšana: daba,
kultūra un es".  
Vairāk

Literatūras ceļvedis
LNB sagatavojusi "Literatūras ceļveža" š.g. 6.
numuru (augusts/septemberis).
Vairāk

"Literatūras ceļvedi" audio formātā varat
klausīties arī šeit: 
SoundCloud
Spotify

In memoriam: Aina Nagobads-Ābola
Šajās dienās pieminam mūžībā devušos izcilo
latviešu diplomāti un Nacionālās bibliotēkas
idejas atbalstītāju Aina Nagobads-Ābolu 1920-
2021). Šeit lasāmi LNB direktora Andra Vilka
rakstītie atvadu vārdi A. Nagobads-Ābolai.

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/sakusies-pieteiksanas-desmitajam-kulturas-kanona-konkursam
https://www.facebook.com/events/1104488103419769
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/literat-ras-ce-vedis
https://ej.uz/Klausitava
https://lnb.lv/lv/memoriam-aina-nagobads-abola-1920-2021
https://lnb.lv/lv/sakusies-pieteiksanas-desmitajam-kulturas-kanona-konkursam
https://lnb.lv/lv/literaturas-celvedis-2021-gada-augustsseptembris
https://lnb.lv/lv/memoriam-aina-nagobads-abola-1920-2021

