
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

Nacionālajā enciklopēdijā: šķirklis par Latvijas valsts simtgades svinībām
Iepazīstinām ar jaunu un apjomīgu šķirkli Nacionālajā enciklopēdijā, kas sniedz pārskatu pār Latvijas valsts
simtgades svinību notikumu īstenošanu laikposmā no 2017. līdz 2021. gadam. Autore: Māra Rozenberga.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://enciklopedija.lv/skirklis/132101-Latvijas-valsts-simtgades-svin%C4%ABbas
https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://enciklopedija.lv/skirklis/132101-Latvijas-valsts-simtgades-svin%C4%ABbas


Stāstu sērija "Vai zini?"
LNB speciālisti iesaistījušies Latvijas Radio 3
projekta rubrikā "Vai zini?", īsos stāstos
aizraujoši iepazīstinot ar maz zināmiem faktiem
par bibliotēkas krājuma materiāliem. Piedāvājam
piecus stāstus par avīzēm pirms 100 gadiem,
trimdas grāmatām, nacistu nolaupītajām
grāmatām, hernhūtiešu kantātēm un senākajiem
tekstiem latviešu valodā, kas saglabājušies līdz
mūsdienām.    
Spotify  
SoundCloud

Gaidot Mārtiņdienu
Gaidot un svinot Mārtiņus, piedāvājam
noklausīties svētku vēstures, tradīciju, recepšu
un ticējumu apkopojumu no LNB krājuma. Šis
ieraksts tika radīts pērn īpaši Āgenskalna
Mārtiņdienas tirgum, bet būs noderīgs arī šogad!
Spotify 
SoundCloud

Meditācijas nodarbība
10. novembrī plkst. 18.00 platformā   Zoom  
notiks tiešsaistes nodarbība ""Karma sutras" un
apzinātības vingrinājumi". Vada Ansis Jurģis
Stabingis. Dalība bez maksas.  
Vairāk

https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=b3e96c58803b4627
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/vai-zini
https://open.spotify.com/episode/007FNaQAN0ebRXfBglGWjM?si=8nNRpcOETliv8K1-1rBv6w
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/martindiena?in=nacionala-biblioteka/sets/sv-tki-un-trad-cijas-lnb-kr-8
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbibas-10-un-17-novembri
https://lnb.lv/lv/lnb-specialisti-piedava-stastus-serija-vai-zini
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbibas-10-un-17-novembri
https://www.facebook.com/events/1264981850603641


Pievienojies mums

Tiesību zinātņu studentiem
10. novembrī plkst. 18.00 platformā Zoom LNB
Nozaru literatūras centrs sadarbībā ar RSU
docenti Kitiju Biti aicina ikvienu tiesību zinātņu
studentu uz kārtējo praktisko Zinātnisko
pētniecisko darbu rakstīšanas skolu. Dalība bez
maksas. 
Vairāk 

Piedāvājums skolām
Tiešraidē no LNB mācību telpas "Virtakas klase"
pieejamas radošās darbnīcas kaligrāfijā, grafikā,
papīra dizainā un grāmatu iesiešanā. Skolēniem
ir iespēja nolikt pie malas datortpeles un paņemt
rokās papīru, otas, irbuļus un zīmuļus, un
praktiski darboties pašiem. Radošās darbnīcas
notiek   Zoom   platformā un tās vada LNB
muzejpedagoģe Zane Siliņa.
Vairāk

Piedāvājums jauniešiem
Latvijas kultūras kanona komanda aicina 13-15
gadus vecus jauniešus palīdzēt saprast, kas
šodien kultūrā ir svarīgs jauniešiem, kā arī - kopā
radīt pasākumu!
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://www.facebook.com/events/1264981850603641
https://lnb.lv/lv/lnb-radoso-darbnicu-piedavajums-skolam-tiesraide
https://lnb.lv/lv/lnb-aicina-jauniesus-pieteikties-notikuma-ziemassvetki-kanona-radisana
https://www.facebook.com/events/1264981850603641
https://lnb.lv/lv/lnb-radoso-darbnicu-piedavajums-skolam-tiesraide
https://lnb.lv/lv/lnb-aicina-jauniesus-pieteikties-notikuma-ziemassvetki-kanona-radisana

