
Valsts pētījumu programmas zinātniska konference
25. un 26. novembrī tiešsaistē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas notiks Valsts pētījumu programmas projekta
"Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību" starptautiska
zinātniska konference. Tiešraidi varēs skatīties LNB   YouTube un Facebook lapās, kā arī mājaslapā. 
Vairāk

Izstāde "Bēthovens. Orbītas" - vēl pēdējo nedēļu
Izstāde "Bēthovens. Orbītas" apskatāma līdz 28. novembrim. Svētdien, 28. novembrī, tā būs atvērta no plkst.
16.00 līdz 20.00. Aicināt izmantot iespēju to apmeklēt! 
Papildus - 24. novembrī plkst. 12.00 notika pasākumu cikla "Senioru trešdiena" kārtējā tikšanās. Šajā reizē būs
iespēja arī aplūkot izstādi par Bēthovenu kuratores Andas Bolužas vadībā.  
Vairāk par izstādi --- Vairāk par "Senioru trešdienu"

https://lnb.lv/lv/valsts-petijumu-programmas-zinatniska-konference
https://lnb.lv/lv/izstade-bethovens-orbitas
https://lnb.lv/lv/novembra-piedavajums-senioriem
https://lnb.lv/lv/valsts-petijumu-programmas-zinatniska-konference


Virtuālā trešdiena
Novembrī tiešraidē atgriežas “Virtuālās
trešdienas bibliotekāriem”. Pirmais sezonas
pasākums notiks 24. novembrī plkst. 11.00 un
būs veltīts bibliotēku nozares jaunākajām
tendencēm un atziņām no 2021. gada IFLA
Pasaules bibliotēku un informācijas kongresa
(World Library and Information Congress, WLIC).
Vairāk

Meditācijas nodarbība
24. novembrī plkst. 18.00 platformā Zoom notiks
tiešsaistes nodarbība “Saruna par to, ko nevar
izteikt vārdos”. Vada Mārcis Auziņš. Pēc tam –
kopīga meditācija.  
Vairāk

Topošajiem juristiem
24. novembrī plkst. 18.00 platformā Zoom
sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes
docenti Kitiju Biti notiks kārtējā Zinātniski
pētniecisko darbu izstrādes nodarbība
topošajiem juristiem
Vairāk

https://lnb.lv/lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-ifla-wlic-2021-atzinas
https://www.facebook.com/events/416303166661370
https://www.facebook.com/events/266803555367087
https://lnb.lv/lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-ifla-wlic-2021-atzinas
https://www.facebook.com/events/416303166661370
https://www.facebook.com/events/266803555367087
http://lfk.lv/Diskusija-Teicejs-tiessaiste


Diskusija "Teicējs tiešsaistē"
LU LFMI Latviešu folkloras krātuve rīko diskusiju
“Teicējs tiešsaistē”, kas notiks 25. novembrī
plkst. 15.00 platformā Zoom. Tā sniegs atbildes
uz šādiem jautājumiem: Kā noris teicēja un
pētnieka sastapšanās tiešsaistē? Kādas ir
attālinātās saziņas priekšrocības, kādi mīnusi?
Kas sagaidāms nākotnē?
Vairāk

VII pasaules diktāts latviešu valodā
27. novembrī plkst. 12.15 vienlaikus Latvijā un
citviet pasaulē tiešsaistē jau septīto reizi
norisināsies pasaules diktāts latviešu valodā.
Tekstu, ko LNB diktēs Valmieras Drāmas teātra
aktieris Mārtiņš Meiers, īpaši šim nolūkam radījis
dzejnieks, tulkotājs un Latvijas Rakstnieku
savienības prozas un dzejas konsultants Aivars
Eipurs.
Vairāk

Plakātu izstāde
Līdz 9. decembrim LNB oranžērijā (1. stāvā pie
ieejas) apskatāma plakātu izstāde "Zviedrija un
Latvija cauri gadsimtiem: no Latvijas
Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma".
Ieeja bez maksas.
Vairāk

http://lfk.lv/Diskusija-Teicejs-tiessaiste
https://lnb.lv/lv/tuvojas-vii-pasaules-diktats-latviesu-valoda
https://lnb.lv/lv/plakatu-izstade-zviedrija-un-latvija-cauri-gadsimtiem
http://lfk.lv/Diskusija-Teicejs-tiessaiste
https://lnb.lv/lv/tuvojas-vii-pasaules-diktats-latviesu-valoda
https://lnb.lv/lv/plakatu-izstade-zviedrija-un-latvija-cauri-gadsimtiem
https://lnb.lv/lv/lnb-piedava-elgas-sakses-bibliografiju-un-vinai-veltitu-tulkojumu-izlasi


Pievienojies mums

Veltījums Elgai Saksei
LNB Nozaru literatūras centrs ir sagatavojis
bibliogrāfisko izdevumu "Elga Sakse - ungāru
kultūras nesēja Latvijā" – pateicībā par tulkotājas
lielo ieguldījumu ungāru literatūras tulkošanā, kā
arī Latvijas un Ungārijas kultūras saišu
stiprināšanā. Līdz 15. decembrim Humanitāro un
sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā) apskatāma
Elgas Sakses tulkoto darbu izlase.
Vairāk

Latvijas jaunākās grāmatas
LNB Bibliogrāfijas institūts sagatavojis
informatīvā izdevuma "Latvijas jaunākās
grāmatas" 2021. gada 20. un 21. numuru.
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/lnb-piedava-elgas-sakses-bibliografiju-un-vinai-veltitu-tulkojumu-izlasi
https://lnb.lv/lv/latvijas-jaunakas-gramatas-16-31-oktobris-1-15-novembris
https://lnb.lv/lv/lnb-piedava-elgas-sakses-bibliografiju-un-vinai-veltitu-tulkojumu-izlasi
https://lnb.lv/lv/latvijas-jaunakas-gramatas-16-31-oktobris-1-15-novembris

