
Baltijas bibliotēku aicinājums pasaules bibliotēku kopienai
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālo bibliotēku kopienas asi nosoda Krievijas sākto karu Ukrainā un
vēršas pie starptautiskajām organizācijām, kas pārstāv un apvieno bibliotēkas un zinātniskās organizācijas,
pieprasot nekavējoties apturēt Krievijas Federācijas dalību visās starptautiskajās bibliotēku organizācijās. 
Vairāk

"Lielie lasīšanas svētki"
18. martā plkst. 14.00-16.00 tiešsaistē no LNB Ziedoņa zāles būs skatāms lasīšanas veicināšanas
programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021" noslēguma pasākums - "Lielie lasīšanas svētki". Kā ik
gadu, notikumā tiks apbalvoti aizvadītā gada visaugstāk novērtēto grāmatu autori, ilustratori, tulkotāji un
izdevēji. Pārraidei varēs sekot līdzi LNB Facebook un YouTube lapās, kā arī mājaslapā.

https://lnb.lv/lv/aicinajums-pasaules-biblioteku-kopienai-par-solidaritates-iniciativam-ar-ukrainas-tautu
https://lnb.lv/lv/aicinajums-pasaules-biblioteku-kopienai-par-solidaritates-iniciativam-ar-ukrainas-tautu
https://www.facebook.com/events/1551037758614892/
https://www.facebook.com/events/1551037758614892/


Nominācijas konkursā "Zelta ābele 2021"
LNB izdevumi ieguvuši divas nominācijas grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele 2021"!

Kategorijā "Dokumentālie izdevumi": grāmata "X stunda. Barikādēm 30". Mākslinieki: Tatjana Raičiņeca
un Verners Timoško.
Kategorijā "Zinātniskā literatūra": Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583-1621) katalogs.
Krājuma vēsture un rekonstrukcija. Māksliniece: Anete Krūmiņa.

Aicinājums izdevējiem
Kultūras ministrija un LNB aicina izdevējus
piedalīties grāmatu iepirkuma programmā
publiskajām bibliotēkām. Tās mērķis ir atbalstīt
grāmatu autorus, tulkotājus un ilustratorus, kā arī
kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku
krājumus ar pēdējo gadu izdevumiem un
nodrošināt tiem plašāku Latvijas iedzīvotāju
pieejamību, tādējādi veicinot lasītprasmi. 
Vairāk 

https://lnb.lv/lv/aicinajums-izdevejiem-piedalities-gramatu-iepirkumu-programma-latvijas-publiskajam-bibliotekam
https://www.facebook.com/events/1551037758614892/
https://lnb.lv/lv/aicinajums-izdevejiem-piedalities-gramatu-iepirkumu-programma-latvijas-publiskajam-bibliotekam
https://lnb.lv/lv/sanitas-osipovas-priekslasijums-kas-es-esmu-xx-gs-starpkaru-laika-latvijas-sievietes-atbilde


Sanitas Osipovas vieslekcija
16. martā plkst. 15.00 tiešsaistē LNB Facebook
un YouTube lapās, kā arī mājaslapā, akcentējot
sievietes nozīmīgo lomu demokrātiskas valsts
veidošanā, būs klausāma LU Juridiskās
fakultātes profesores Dr.iur. Sanitas Osipovas
vieslekcija "Kas es esmu? - XX gs. starpkaru
laika Latvijas sievietes atbilde". 
Vairāk

Meditācijas nodarbība
16. martā plkst. 18.00 platformā Zoom notiks
tiešsaistes meditācijas nodarbība "Rūpes par
dvēseli. 10 praktiski ieteikumi" - kopā ar teologu,
kontemplācijas skolotāju un psiholoģijas
doktorantu Induli Paiču. 
Vairāk

Topošajiem juristiem
16. 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://lnb.lv/lv/sanitas-osipovas-priekslasijums-kas-es-esmu-xx-gs-starpkaru-laika-latvijas-sievietes-atbilde
https://lnb.lv/lv/meditacijas-telpa-nodarbiba-rupes-par-dveseli-10-praktiski-ieteikumi
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-nodarbibas-toposajiem-juristiem-zinatnisko-darbu-izstrade-2
https://lnb.lv/lv/sanitas-osipovas-priekslasijums-kas-es-esmu-xx-gs-starpkaru-laika-latvijas-sievietes-atbilde
https://lnb.lv/lv/meditacijas-telpa-nodarbiba-rupes-par-dveseli-10-praktiski-ieteikumi
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-nodarbibas-toposajiem-juristiem-zinatnisko-darbu-izstrade-2
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-seminars-skolotajiem-par-atminas-instituciju-resursu-integresanu-macibu-procesa


Pievienojies mums

Seminārs skolotājiem 
17. martā plkst. 10.00-17.00
platformā Zoom aicinām skolotājus uz semināru,
kas veltīts atmiņas institūciju resursu
integrēšanai mācību procesā. Semināram
pieteikties aicināti Latvijas vispārizglītojošo skolu,
kā arī diasporas pedagogi. Pieteikšanās līdz 16.
martam. 
Vairāk

Iespēja atskaņot personīgos
ierakstus bibliotēkā 
Ja jums mājās ir video vai skaņu ieraksti, ko
vēlaties noklausīties vai noskatīties, bet nevarat,
jo jums trūkst atbilstošas aparatūras, LNB
Audiovizuālā lasītava (4. stāvā) piedāvā iespēju
atnākt uz lasītavu un noklausīties vai noskatīties
tos, izmantojot lasītavas atskaņotājus.  
Vairāk

A Capella kopiena solidarizējas
ar Ukrainu mūzikā 
Vokālā grupa Latvian Voices kopā ar dziedātāju
Mariju Savenko no Ukrainas, Doņeckas Gaismas
pilī radījusi aizkustinošu video, izpildot ukraiņu
tautasdziesmu. Aicinām to noskatīties! 
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/tiessaistes-seminars-skolotajiem-par-atminas-instituciju-resursu-integresanu-macibu-procesa
https://lnb.lv/lv/iespeja-atskanot-personigos-ierakstus-biblioteka
https://www.youtube.com/watch?v=Kn1eRKnQY7o
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-seminars-skolotajiem-par-atminas-instituciju-resursu-integresanu-macibu-procesa
https://lnb.lv/lv/iespeja-atskanot-personigos-ierakstus-biblioteka
https://www.youtube.com/watch?v=Kn1eRKnQY7o

