
Sarunas par Latviju: Vai Latvijas valsts ir taisnīga?
8. decembrī, plkst. 17.30 tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Satversmes tiesa sadarbībā ar LNB
astoto reizi organizē "Sarunas par Latviju". Šajā reizē sarunas dalībnieki diskutēs par to, ko nozīmē taisnīga
valsts un neatkarīga tiesa. Pārraide būs skatām LNB Facebook un YouTube lapās.
Vairāk

Jāņa Stradiņa akadēmiskie lasījumi
10. decembrī no plkst. 14.00 līdz 17.00, turpinot pirms gada uzsākto tradīciju, Latvijas Zinātņu akadēmija
sadarbībā ar LNB aicina piedalīties otrajos akadēmiskajos lasījumos, kas veltīti akadēmiķa Jāņa Stradiņa
(1933–2019) piemiņai. Lasījumiem varēs sekot līdzi gan klātienē - LNB Ziedoņa zālē, gan tiešraidē - LNB
Facebook un YouTube lapās. 
Vairāk
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https://lnb.lv/lv/jana-stradina-akademiskie-lasijumi
https://lnb.lv/lv/astotas-sarunas-par-latviju-vai-latvijas-valsts-ir-taisniga
https://lnb.lv/lv/jana-stradina-akademiskie-lasijumi


Pielaiko profesiju: jurists
7. decembrī plkst. 16.00 tiešraidē no LNB cikla
jauniešiem "Pielaiko profesiju!" ietvaros notiks
virtuāla tikšanās ar LNB juristi Eviju Majori un
LNB Digitālā mantojuma centra Digitālās
bibliotēkas projektu vadītāju Jurģi Īvānu par
jurista profesiju. Tiešraide LNB Facebook un
YouTube lapās.
Vairāk

Izstāde "Vardarbības balsis"
No 8. līdz 21. decembrim LNB 1. stāva izstāžu
zālē skatāma izstāde "Vardarbības balsis"
(Voices of Violence ). Rīko - Dānijas Kultūras
institūts. Ieeja bez maksas.  
Vairāk

Meditācijas nodarbība
8. un 15. decembrī plkst. 18.00 platformā   Zoom
notiks tiešsaistes nodarbība divās daļās "Četras
jogas cilvēka augstākā potenciāla īstenošanai.
Svami Vivekanandas lekciju apkopojums". Vada
Ansis Jurģis Stabingis. Dalība bez maksas.  
Vairāk
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Pievienojies mums

Starpkaru Latvijas ebreju
mākslinieku izstāde
Līdz 2022. gada 5. februārim LNB 4. stāva ātrija
galerijā apskatāma Rīgas Ebreju kopienas un
muzeja "Ebreji Latvijā" veidotā izstāde "Ebreju
mākslinieki starpkaru Latvijā: meklējumos". Ieeja
bez maksas.
Vairāk

Domrakstu konkurss
Atzīmējot Korejas–Latvijas diplomātisko attiecību
30. gadskārtu, noslēdzies Korejas Republikas
vēstniecības Latvijā un LNB rīkots domrakstu
konkursu skolēniem par piecām latviski tulkotām
un krāšņi izdotām korejiešu pasakām. 
Vairāk

Jaunieguvumu e-seriālizdevums
LNB Nozaru literatūras centrs sagatavojis jaunu
e-seriālizdevumu "Jaunieguvumu apskats:
humanitāro un sociālo zinātņu izdevumi
svešvalodās". Apskats iznāk kopš 2021. gada
novembra četras reizes gadā (februārī, maijā,
septembrī un novembrī) interaktīvas e-
publikācijas formātā.  
Vairāk
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