
Ziedojumi Ukrainai
Atsaucoties labdarības veikalu tīkla "Otrā elpa" aicinājumam, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas darbinieki
Ukrainas karavīriem un civiliedzīvotājiem brīvprātīgi ziedojuši 98 kastes ar pārtiku, apģērbu, armijas zābakiem,
higiēnas precēm un medikamentiem. Paredzēts, ka šonedēļ visi ziedojumi tiks transportēti uz Ukrainu. Attēlā
pa kreisi - daļa saziedotā, attēla pa labi - "Otrās elpas" noliktava sociālās aprūpes centrā "Liepa". 

Kultūras mantojuma organizāciju protests
7. martā plkst. 18.00 ikviens kultūras mantojuma jomas speciālists un atbalstītājs ir aicināts tikties iepretim
Krievijas vēstniecības ēkai, lai kopīgi paustu atbalstu Ukrainai un asi nosodītu Krievijas asiņaino iebrukumu,
kura rezultātā mūsu acu priekšā dzīvības zaudē cilvēki un bojā iet gadu simtiem uzkrātais Ukrainas kultūras
mantojums.
Vairāk

https://www.facebook.com/events/1551037758614892/
https://www.facebook.com/events/1551037758614892/


Mājaslapas darbības pārtraukums
LNB mājaslapa periodiski saskaras ar tehniskām
problēmām, kas ierobežo iespējas to atvērt un
izmantot. Problēmas tiek risinātas. 
Atvainojamies par neērtībām. 

Mārtiņa Dauguļa vieslekcija
9. martā plkst. 16.00 tiešsaistē no LNB notiks
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju
fakultātes politikas zinātnes katedras vadītāja
Mārtiņa Dauguļa vieslekcija "Cilvēku spēks
demokrātijā: pašcieņas un vērtību nozīme kara
apstākļos".
Vairāk

Topošajiem juristiem
9. martā plkst. 18.00 tiesību zinātņu studenti
aicināti uz praktisko Zinātniski pētniecisko darbu
rakstīšanas skolu Zoom platformā kopā ar RSU
docenti Dr.iur. Kitiju Biti. 
Vairāk

https://www.facebook.com/events/1373602663091806/
https://www.facebook.com/events/3117692888488282/
https://lnb.lv/lv/metodiskais-seminars-par-skalas-lasisanas-sacensibam
https://www.facebook.com/events/1373602663091806/
https://www.facebook.com/events/3117692888488282/
https://www.facebook.com/events/4997003997033018/


Pievienojies mums

Meditācijas nodarbība
9. martā plkst. 18.00 platformā Zoom notiks
tiešsaistes nodarbība “Drig-Drishya Viveka – kā
nošķirt vērotāju no vērotā. 2. nodarbība”. Pēc
tam – kopīga meditācija. Vada Ansis Jurģis
Stabingis.  
Vairāk

Lekcija par rīcību ar kultūras
mantojumu krīzēs 
10. martā plkst. 16.00 platformā Zoom Latvijas
Restauratoru biedrība un ICOMOS Latvijas
sekcija aicina uz LNB Attīstības departamenta
direktores Katrīnas Kukaines lekciju par kultūras
mantojuma institūciju gatavību glābt kolekcijas
un kultūras mantojuma objektus ārkārtas
situācijā.  
Vairāk

Dziesmu izlases prezentācija 
10. martā plkst. 17.00 LNB Reto grāmatu un
rokrakstu lasītavā (5. stāvā) notiks Baumaņu
Kārļa un Krogzemju Mikus dziesmu izlases
krājuma “Dziesmu vītols” sastādīšanas 145.
gadadienai veltīts notikums.  Tajā prezentēs
krājumu, kas līdz mūsdienām tā arī bija palicis
neizdots, bet publicēts tagad. Pasākumu
kuplinās krājuma izlase, izdevuma prezentācija
un izglītojoša programma.  
Vairāk
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