
Bibliotēkas suvenīri un izdevumi tagad arī e-veikalā
Paplašinājušās iespējas iegādāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas suvenīrus un izdevumus – bibliotēkas
veikals   Draugu telpa   tagad piedāvā iepirkties arī e-veikalā. Aicinām ielūkoties: http://eveikals.lnb.lv 
Vairāk 

Tiešsaistes diskusija "Viltus ziņas ir lipīgas"
8. februārī plkst. 11.00−12.30 Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina uz tiešsaistes diskusiju
par medijpratību Latvijas senioru vidū, priekšlikumiem situācijas uzlabošanai un pieredzi kā iespēju stiprināt
prasmes. Pārraide būs skatāma ministrijas un bibliotēkas Facebook lapās, kā arī LNB mājaslapā.
Vairāk

http://eveikals.lnb.lv/
https://lnb.lv/lv/bibliotekas-suveniri-un-izdevumi-tagad-ari-e-veikala
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-diskusija-senioriem-viltus-zinas-ir-lipigas
https://lnb.lv/lv/bibliotekas-suveniri-un-izdevumi-tagad-ari-e-veikala
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-diskusija-senioriem-viltus-zinas-ir-lipigas


Apsveicam un lepojamies! 
LNB semantiskā tīmekļa eksperts Dr. Uldis
Bojārs saņēmis Latvijas Atvērto tehnoloģiju
asociācijas (LATA) Gada balvu 2021! 
Vairāk

Nodarbības skolotājiem 
Aicinām skolotājus piedalīties tiešsaistes
nodarbībās, lai padziļināti izpētītu LNB
sagatavotos attālināto mācību materiālus, kurus
pedagogi var izmantot darbā ar vidusskolas
klasēm. Februārī un martā notiks četras atvērtās
nodarbības. Pirmā - 8. februārī plkst. 16.00. 
Vairāk

Lekcija par mārketingu 
9. februārī plkst. 16.00 tiešraidē LNB Facebook
un YouTube lapās, kā arī Rīgas Stradiņa
universitātes Facebook   lapā būs skatāma RSU
Eiropas studiju fakultātes docētājas Santas
Bormanes vieslekcija "Mārketings: attīstības,
virzības un panākumu atslēga".  
Vairāk

https://lnb.lv/lv/lnb-eksperts-dr-uldis-bojars-sanem-lata-gada-balvu-2021
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-nodarbibas-skolotajiem
https://lnb.lv/lv/lekcija-marketings-attistibas-virzibas-un-panakumu-atslega
https://lnb.lv/lv/lnb-eksperts-dr-uldis-bojars-sanem-lata-gada-balvu-2021
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-nodarbibas-skolotajiem
https://lnb.lv/lv/lekcija-marketings-attistibas-virzibas-un-panakumu-atslega
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-kaligrafijas-darbnica-berniem-un-jauniesiem


Kaligrāfijas kursi bērniem un
jauniešiem 
9. februārī, plkst. 16.00–17.00 LNB Virtakas
klase aicina uz tiešsaistes kaligrāfijas darbnīcu
bērniem un jauniešiem. Dalība bez maksas.  
Vairāk

Meditācijas nodarbība
9. februārī plkst. 18.00 platformā   Zoom   notiks
tiešsaistes nodarbība " Drig-Drishya Viveka   –
kā nošķirt vērotāju no vērotā". Pēc tam kopīga
meditācija. Vada Ansis Jurģis Stabingis. Dalība
bez maksas.  
Vairāk

Diskusija par sievietēm
izdevējdarbībā 
10. februārī plkst. 15.00–16.30 Īrijas vēstniecība
Latvijā un LNB aicina uz tiešsaistes diskusiju
"Pieredzes apmaiņa: sievietes izdevējdarbībā.
Vai dzimumam ir nozīme?" (Sharing
Experiences: Women in Publishing. Does it
Really Matter?). Pasākumu varēs skatīties LNB
YouTube lapā. 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/tiessaistes-kaligrafijas-darbnica-berniem-un-jauniesiem
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-ansi-jurgi-stabingi
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-diskusija-par-sievietem-izdevejdarbiba
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-kaligrafijas-darbnica-berniem-un-jauniesiem
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-ansi-jurgi-stabingi
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-diskusija-par-sievietem-izdevejdarbiba
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/32976510.pdf


Pievienojies mums

Jaunieguvumu apskats 
Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava
sagatavojusi jaunieguvumu apskatu par
tehnoloģiju un dabaszinātņu izdevumiem
svešvalodās. Šeit atspoguļota informācija par
LNB krājumā pieejamo, pēdējos gados izdoto 
literatūru svešvalodās dabaszinātnēs, medicīnā,
sportā, inženierzinātnēs, lauksaimniecībā,
pārtikas zinātnē un skaistuma industrijā.
Iekļautas arī e-grāmatas. 
Vairāk

Jaunieguvumu apskats 
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava
sagatavojusi jaunumu apskatu par humanitāro un
sociālo zinātņu izdevumiem svešvalodās,
pārstāvot LNB krājumā saņemto, jaunāko
ārvalstīs izdoto nozaru literatūru. Šajā numurā
atsevišķa rubrika atvēlēta grāmatām par
pandēmiju. Tāpat arī iepazīstinām ar pieejamo
periodiku svešvalodās.  
Vairāk

Te ir darbs
LNB aicina darbā galveno bibliogrāfu darbam
Uzziņu un informācijas centra lasītavā. 
Vairāk
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