
Saruna: Trimdas latviešu politiskās demonstrācijas
Muzejs un pētniecības centrs "Latvieši pasaulē" sadarbībā ar LNB aicina pieslēgties sarunai "Trimdas latviešu
politiskās demonstrācijas", kas būs skatāma tiešsaistē no LNB Ziedoņa zāles otrdien, 30. novembrī, plkst.
17.30. Pārraide būs skatām LNB Facebook un YouTube lapās.
Vairāk

Starptautiska konference, kas veltīta Regīnai Ezerai
3.   un   4.   decembrī   LU   Literatūras,   folkloras   un   mākslas   institūts     sadarbībā   ar   LNB  aicina uz 
vērienīgu virtuālu konferenci "Regīna Ezera un Austrumeiropas literatūra". Gaidāmi padziļināti un izvērsti
ārvalstu viesu priekšlasījumi, paneļdiskusijas ar ievērojamu rakstnieku un teātra mākslinieku piedalīšanos, kā
arī vietējo un kaimiņvalstu zinātnieku uzstāšanās ar referātiem. Tiešraide: LNB Facebook un YouTube lapās. 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/saruna-trimdas-latviesu-politiskas-demonstracijas
https://lnb.lv/lv/rakstniecei-reginai-ezerai-veltita-starptautiska-zinatniska-konference
https://lnb.lv/lv/saruna-trimdas-latviesu-politiskas-demonstracijas
https://lnb.lv/lv/rakstniecei-reginai-ezerai-veltita-starptautiska-zinatniska-konference


Lasīšanas veicināšanas seminārs
Šī gada novembrī LNB Bērnu literatūras centrs
uzsāk lasīšanas veicināšanas programmas
"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"
tīmekļsemināru ciklu "Lasi! Atbalsti! Iesaisties!".
Pirmais seminārs notiks 30. novembrī plkst.
15.00 platformā   Zoom   un tajā tiks runāts par
Bērnu žūrijas 5+ vecumgrupu, kas paredzēta
pašiem mazākajiem lasītājiem.
Vairāk

Tehnoloģiju konference
1. decembrī plkst. 13.00-17.00 tiešraidē no LNB
notiks "IT Izglītības fonda" tehnoloģiju
konference "Cits kosmoss", kurā būs iespēja
uzzināt par Latvijas sasniegumiem tehnoloģiju
jomā ikdienas dzīves uzlabošanai un
atvieglošanai. Tiešraide: LNB Facebook un
YouTube lapās. 
Vairāk

Meditācijas nodarbība
1. decembrī plkst. 18.00 platformā Zoom notiks
tiešsaistes bilingvālā nodarbība krievu un
latviešu valodās “20 минут
трансцендентальной медитации Махариши.
Transcendentālā meditācija”. Vada Olga
Golubeva.  
Vairāk

https://lnb.lv/lv/lasisanas-veicinasanas-programmas-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-timeklseminars-lasi-atbalsti
https://lnb.lv/lv/tehnologiju-konference-cits-kosmoss
https://www.facebook.com/events/607829687088150
https://lnb.lv/lv/lasisanas-veicinasanas-programmas-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-timeklseminars-lasi-atbalsti
https://lnb.lv/lv/tehnologiju-konference-cits-kosmoss
https://www.facebook.com/events/607829687088150
https://lnb.lv/lv/izstade-autsaideru-maksla


Pievienojies mums

Izstāde "Atsaideru māksla"
Līdz 30. decembrim LNB Konferenču centra
vestibilā (-1. stāvā) skatāma dažādās mākslas
tehnikās veidotu radošo veikumu ekspozīcija –
izstāde "Autsaideru māksla". Šāda veida izstāde
Latvijā notiek pirmo reizi.
Vairāk

Īpašs kalendārs
LNB Atbalsta biedrība izdevusi 2022. gada
fotomākslas kalendāru "Cilvēki un gadalaiki
Roberta Johansona fotogrāfijās. Rīga, 20. gs. 30.
gadi". Sienas kalendārā izmantoti Latvijas
fotogrāfijas vecmeistara Roberta Johansona
darbi, kuros iemūžināti Rīgas dārzi un parki,
Vecrīga, cilvēki un gadalaiki. 
Vairāk
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