
Saruna pie melnajām klavierēm
12. janvārī plkst. 17.00, barikāžu 31. gadadienas priekšvakarā, tiešraidēs portālā LSM.lv un LNB Facebook
lapā notiks "Saruna pie melnajām klavierēm". Tajā satiksies trīs paaudžu pārstāvji, no kuriem katrs barikāžu
notikumus pieredzējis un pētījis citādi. Galarezultāts tam ir trīs jaundarbi – divas grāmatas un filma –, kas
detalizēti caur vēstures faktiem un cilvēkstāstiem aktualizē 1991. gada janvāra notikumu būtisko nozīmi
Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā.
Vairāk

1991. gada barikādēm veltīta grāmata
Latvijas Nacionālā bibliotēka izdevusi konferences "X stunda. Barikādēm 30" grāmatu. Tajā apkopots bagātīgs
satura izklāsts par barikāžu 30. gadadienai veltītajā konferencē pausto, atskatoties uz 1991. gada janvāra
notikumiem un caurskatot gatavošanos barikādēm un mediju kā ziņneša lomu. Jaunā publikācija būs pieejama
LNB, Latvijas skolu un publiskajās bibliotēkās, kā arī 1991. gada barikāžu un Tautas frontes muzejos.  
Vairāk

https://www.lsm.lv/
https://www.facebook.com/events/923099398344562/
https://lnb.lv/lv/nacionala-biblioteka-aicina-uz-sarunu-pie-melnajam-klavierem
https://lnb.lv/lv/lnb-izdevusi-1991-gada-barikadem-veltitu-gramatu
https://lnb.lv/lv/nacionala-biblioteka-aicina-uz-sarunu-pie-melnajam-klavierem
https://lnb.lv/lv/lnb-izdevusi-1991-gada-barikadem-veltitu-gramatu


Izstāde "Atgriešanās" - pagarināta
Līdz 29. janvārim LNB 5. stāva izstāžu zālē,
ievadot LNB vairāku gadu notikumu ciklu
“Latviešu grāmatai 500”, skatāma izstāde
“Atgriešanās. Senākā dzīvā grāmata latviešu
valodā”.  Tā sniedz iespēju klātienē Rīgā aplūkot
senāko saglabājušos latviešu valodā izdoto
grāmatu – Petra Kanīzija latviski tulkoto, 1585.
gadā izdoto katehismu. Ieeja bez maksas. 
Vairāk

Lekcija par līderību
11. janvārī no plkst. 16.00 tiešraidē notiks Rīgas
Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes
docētāja Kristapa Zaļā lekcija "Līderība: vai tā
mīt ikvienā?" Ar atbilstošu tēmu Jaunajam
gadam RSU turpina lekciju ciklu jauniešiem
sadarbībā ar LNB. 
Vairāk

Meditācijas nodarbība
12. janvārī plkst. 18.00 platformā   Zoom   notiks
tiešsaistes nodarbība "Ķīniešu tējas rituāla
saistība ar budismu, konfuciānismu un daoismu".
Pēc tam – kopīga meditācija. Vada Mārcis
Auziņš. Dalība bez maksas.  
Vairāk

https://lnb.lv/lv/senaka-latviski-saglabajusies-gramata-latvija-lidz-29-janvarim
https://lnb.lv/lv/lekcija-lideriba-vai-ta-mit-ikviena
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-marci-auzinu-1
https://lnb.lv/lv/senaka-latviski-saglabajusies-gramata-latvija-lidz-29-janvarim
https://lnb.lv/lv/lekcija-lideriba-vai-ta-mit-ikviena
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-marci-auzinu-1
https://lnb.lv/lv/animacijas-par-muzikas-macisanos-berniem


Pievienojies mums

Animācija par mūzikas mācīšanos
Tapis projekts "Animācijas un audio pasakas
Ivetas Brikmanes stāstu grāmatām "Septiņi stāsti
par notiņām" un "Pa pēdām notiņām"".
Animācijas par mūzikas mācīšanos bērniem līdz
24. janvārim skatāmas LNB 7. stāva ātrijā – TV
ekrānā.  
Vairāk

Izstāde "Zinātne Latvijai 2022"
Līdz 29. janvārim LNB 1. stāva 1. izstāžu zālē
skatāma izstāde "Zinātne Latvijai 2022". IZM
veidotā izstāde vēsta par 12 Latvijas
zinātniekiem un zinātniecēm, kas pārstāv
dažādas paaudzes, dažādas zinātnes nozares
un dažādas zinātniskās institūcijas, tādējādi
parādot Latvijas zinātnes spēku un
daudzveidību. Ieeja bez maksas.  
Vairāk

Portretu izstāde un filmas seanss
Līdz 30. janvārim LNB Konferenču centrā (-1.
stāvā) skatāma fotoizstāde "Piedzimis
piederīgs?". Tās portretējumos atspoguļoti cilvēki
ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī
publiskotas viņu atziņas, par dzīvi un vērtībām,
par labo un slikto. Izstādes atklāšana notiks 19.
janvārī plkst. 15.00 Ziedoņa zālē, kad tiks
demonstrēts filmas "Modes skate". 
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/animacijas-par-muzikas-macisanos-berniem
https://lnb.lv/lv/izstade-zinatne-latvijai-2022
https://lnb.lv/lv/cilveku-ar-gariga-rakstura-traucejumiem-portretu-izstade
https://lnb.lv/lv/animacijas-par-muzikas-macisanos-berniem
https://lnb.lv/lv/izstade-zinatne-latvijai-2022
https://lnb.lv/lv/cilveku-ar-gariga-rakstura-traucejumiem-portretu-izstade

