
LNB pakalpojumi pieejami attālināti
Saskaņā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 15. novembrim Latvijas Nacionālā bibliotēka klātienes
apmeklējumam būs slēgta. Tomēr šajā laikā LNB piedāvā izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus.
Darba dienās pieejamas arī attālinātas konsultācijas par vispārīgiem jautājumiem, Digitālo bibliotēku,
datubāzēm, kā arī iespējams reģistrēties par lasītāju. 
Vairāk

Iznākusi grāmata "100 kartes pirms Latvijas valsts"
SIA "Jāņa sēta" un LNB turpina pirms trim gadiem aizsākto sadarbību Latvijas kartogrāfijas vēstures
izzināšanā. Grāmata "100 kartes pirms Latvijas valsts" 100 atvērumos iepazīstina ar aizraujošām kartēm, kas
ilustrē vēstures notikumus līdz Latvijas Republikas dibināšanai. Grāmatas autors ir LNB Karšu lasītavas
galvenais bibliogrāfs Reinis Vāvers.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://lnb.lv/lv/iznakusi-gramata-100-kartes-pirms-latvijas-valsts
https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://lnb.lv/lv/iznakusi-gramata-100-kartes-pirms-latvijas-valsts


Ugunskura sarunas
Sadarbībā ar ekspozīcijas "Sirdsapziņas
ugunskurs" Cēsīs veidotājiem tapis jauns sarunu
cikls - raidieraksts "Ugunskura sarunas".
Ierakstos dzirdamas sarunas ar radošām
personām par totalitārisma mantojumu. Epizodes
klausāmas LNB "Klausītavā". 
Spotify  
SoundCloud

Topošajiem juristiem
LNB Nozaru literatūras centrs novembrī turpinās
sadarbību ar RSU docenti Kitiju Biti, aicinot
ikvienu tiesību zinātņu studentu uz praktisko
Zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas
skolu Zoom platformā. Dalība bez maksas.
Nodarbības notiks 3., 10., 17., 24. novembrī.
Vairāk

Meditācijas nodarbība
3. novembrī plkst. 18.00 platformā Zoom notiks
tiešsaistes nodarbība "Sīraha gudrības grāmata -
sena gudrība mūsdienu skatījumā". Kaspara
Simanoviča priekšlasījums, Ilmāra Latkovska
vadīta meditācija. Dalība bez maksas. 
Vairāk

https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=b3e96c58803b4627
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/ugunskura-sarunas
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-nodarbibas-toposajiem-juristiem-zinatnisko-darbu-izstrade-1
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-kasparu-simanovicu
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-marci-auzinu-0
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-nodarbibas-toposajiem-juristiem-zinatnisko-darbu-izstrade-1
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-kasparu-simanovicu
https://lnb.lv/lv/zinami-bibliotekas-jauno-rakstnieku-konkursa-finalisti


Pievienojies mums

Jauno rakstnieku konkurss
Zināmi trīs jauno romānu autori, kuru darbi
iekļuvuši lasīšanas veicināšanas projekta
"Bibliotēka" organizētā Jauno rakstnieku
konkursa finālā. Darbi tika izvēlēti mēnesi ilga
žūrijas komisijas vērtējuma rezultātā. Konkursa
uzvarētājs būs zināms 22. novembrī.
Vairāk

Zinātniska konference
Šī gada 25. un 26. novembrī tiešsaistē no LNB
plānots, ka notiks Valsts pētījumu programmas
"Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi
valsts ilgtspējai" projekta "Dokumentārā
mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas
starp pētniecību un sabiedrību" starptautiska
zinātniska konference.
Vairāk

Literatūras ceļvedis
LNB speciālisti un draugi sagatavojuši
"Literatūras ceļveža" 2021. gada 7. numuru
(oktobris). 
Vairāk 

                                                                                       

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/zinami-bibliotekas-jauno-rakstnieku-konkursa-finalisti
https://lnb.lv/lv/valsts-petijumu-programmas-zinatniska-konference
https://lnb.lv/lv/literaturas-celvedis-2021-gada-oktobris
https://lnb.lv/lv/zinami-bibliotekas-jauno-rakstnieku-konkursa-finalisti
https://lnb.lv/lv/valsts-petijumu-programmas-zinatniska-konference
https://lnb.lv/lv/literaturas-celvedis-2021-gada-oktobris

