
LR 1 jauns raidījums - "Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500"
Ceturtdien, 3. februārī, plkst. 15.35 Latvijas Radio 1 sāksies jauns raidījums “Grāmatai pa pēdām. Latviešu
grāmatai 500”. To veido LR 1 sadarbībā ar LNB, tuvojoties  2025. gadam, kad apritēs 500 gadi, kopš iespiesta
pirmā grāmata latviešu valodā. Raidījuma mērķis ir caur ekspertu pētījumiem un vēstures avotiem izzināt, kā
cauri gadsimtiem attīstījusies latviešu valoda un grāmatniecība, ietekmējot zināšanu, ideju un inovāciju apriti
un izplatību Latvijas teritorijā un veicinot Latvijas piederību Eiropas kultūrtelpai.  
Vairāk 

Izcilās grafiķes un ilustratores Jeļenas Antimonovas darbu izstāde
No 1. februāra LNB 4. stāva ātrija galerijā skatāma izcilās grafiķes un ilustratores Jeļenas Antimonovas (1945–
2002) darbu izstāde “Sīzifs un Kolumbīne”. Tā ļaus atklāt J. Antimonovas piemirsto, bet spilgto māksliniecisko
rokrakstu, pārvērtēt viņas radošo mantojumu un rast tam aktuālu vietu Latvijas mākslas vēstures stāstos.  
Ieeja bez maksas.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/latvijas-radio-1-skanes-jauns-raidijums-gramatai-pa-pedam-latviesu-gramatai-500
https://lnb.lv/lv/grafikes-un-ilustratores-jelenas-antimonovas-darbu-izstade
https://lnb.lv/lv/latvijas-radio-1-skanes-jauns-raidijums-gramatai-pa-pedam-latviesu-gramatai-500
https://lnb.lv/lv/grafikes-un-ilustratores-jelenas-antimonovas-darbu-izstade


Kurš paliks mākslas vēsturē?
Piedāvājam noklausīties jaunu raidieraksta sēriju
rubrikā "Sarunas izstādēs". Jaunākā epizode
veltīta Jeļenas Antimonovas darbu izstādei LNB
"Sīzifs un Kolumbīne". 
SoundCloud 
Spotify

Foto izstāde par ekspedīciju uz
Everestu
No 1. februāra līdz 6. martam LNB Konferenču
centrā (-1. stāvā) būs skatāma latviešu
zemessarga, profesora un polārpētnieka Jura
Alberta Ulmaņa foto izstāde “Ceļš uz Everestu,
kas turpinās”. Autora ceļš uz 8848 metrus augstā
Himalaju kalna spici iemūžināts 32 fotogrāfijās. 
Vairāk

Meditācijas nodarbība
2. februārī plkst. 18.00 platformā   Zoom   notiks
tiešsaistes nodarbība "Sofija – pasaules
gudrības strāva. Garīgums un modernā
pasaule". Pēc tam – kopīga meditācija. Vada
Kārlis Žols. Dalība bez maksas.  
Vairāk

https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/sarunas-izst-d-s
https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=BMyYoaV8QMmhbbdj5wsAuw&nd=1
https://lnb.lv/
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-karli-zolu
https://lnb.lv/lv/grafikes-un-ilustratores-jelenas-antimonovas-darbu-izstade
https://lnb.lv/
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-karli-zolu


Pievienojies mums

Tīmekļsemināru ieraksti
Noslēdzies LNB Bērnu literatūras centra rīkotais
lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2021" trīs
tīmekļsemināru cikls "Lasi! Atbalsti! Iesaisties!".
Piedāvājam noskatīties to video ierakstus. 
Vairāk

Piedāvājums skolotājiem
LNB aicina skolotājus dalīties savā pieredzē par
atmiņas institūciju piedāvājuma – krājuma,
digitālo resursu, materiālu un nodarbību –
izmantošanu mācību saturā. Gaidīsim skolotāju
stāstus un pārrunāsim tos pieredzes apmaiņas
seminārā, kas notiks 17. martā.  
Vairāk

Te ir darbs
LNB regulāri atjaunina savu vakanču sarakstu,
un arī šobrīd pieejamas vairākas pozīcijas. 
Vairāk
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