
Aicinām ziedot, lai glābtu Ukrainas kultūras mantojumu!
Latvijas Nacionālā bibliotēka ir atsaukusies starptautiskai iniciatīvai sniegt atbalstu Ukrainas arhīvu, muzeju un
bibliotēku kolekciju glābšanā. Visvairāk ukraiņu kolēģiem trūkst materiālu, ko izmantot vērtību pakošanā un
apstrādē. Aicinām visu Latvijas kultūras mantojuma kopienu – gan profesionāļus, gan domubiedrus – ziedot šo
materiālu sagādei. Ziedot iespējams arī konkrētus krājuma aizsardzības materiālus.  
Vairāk

Digitālā nedēļa Gaismas pilī
21., 24. un 25. martā LNB aicina ikvienu iepazīt gan jau labi pazīstamus, gan jaunus bibliotēkas e-resursus un
rīkus, kā arī pilnveidot zināšanas medijpratībā – četrās tiešsaistes nodarbībās. Pārraides būs skatāmas
platformā   Zoom , LNB Facebook un YouTube lapās un tajās piedalīsies LNB speciālisti un partneri. 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/aicinam-ziedot-lai-glabtu-ukrainas-kulturas-mantojumu
https://lnb.lv/lv/digitalas-nedelas-piedavajums-nacionalaja-biblioteka
https://lnb.lv/lv/aicinam-ziedot-lai-glabtu-ukrainas-kulturas-mantojumu
https://lnb.lv/lv/digitalas-nedelas-piedavajums-nacionalaja-biblioteka
https://lnb.lv/lv/industriala-mantojuma-digitalas-kolekcijas-atklasana


Industriālā mantojuma digitālās kolekcijas atklāšana
24. martā plkst. 15.00 tiešsaistē Digitālās nedēļas pasākumu programmas ietvaros LNB Facebook un
YouTube lapās būs skatāma Industriālā mantojuma digitālās kolekcijas atklāšana. Šī ir Eiropā pirmā šāda
veida digitālā kolekcija, ko laika gaitā plānots arī papildināt. 
Pasākumā piedalīsies:

Uldis Biķis - AS "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs
Toms Ērenpreiss - "Ērenpreiss velosipēdu darbnīcas" vadītājs
Aigars Ruņģis - SIA "Valmiermuižas alus" darītavas saimnieks
Artūrs Žogla - LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs
Eva Ausēja - LNB Digitālo pakalpojumu bibliotekāre

Sarunu vadīs vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. 
Vairāk

Seminārs bibliotekāriem
22. martā plkst. 10.00–15.00 platformā   Zoom  
notiks tīmekļseminārs "Drošība, medijpratība un
emocionālā inteliģence krīzes situācijās". Tā
mērķis ir iepazīstināt ar priekšnoteikumiem
drošības stiprināšanai kā fiziskajā, tā
informatīvajā telpā ikdienā un krīzes situācijās,
un jo sevišķi - bibliotēku darbā ar lasītājiem.
Vairāk 

https://lnb.lv/lv/industriala-mantojuma-digitalas-kolekcijas-atklasana
https://lnb.lv/lv/seminars-biblioteku-darbiniekiem-par-medijpratibu-un-emocionalo-inteligenci-krizes-situacijas
https://lnb.lv/lv/industriala-mantojuma-digitalas-kolekcijas-atklasana
https://lnb.lv/lv/seminars-biblioteku-darbiniekiem-par-medijpratibu-un-emocionalo-inteligenci-krizes-situacijas
https://lnb.lv/lv/priekslasijums-attalinatais-darbs-21-gs-iespejas-un-izaicinajumi


Lekcija par attālināto darbu
22. martā plkst. 14.00 tiešsaistē aicinām
noklausīties   Dr.iur . Kitijas Bites priekšlasījumu
"Attālinātais darbs 21. gs. – iespējas un
izaicinājumi", kas sniegs iespēju uzzināt par
attālinātā darba attīstību no tā pirmsākumiem līdz
mūsdienām, īpaši akcentējot attālinātā darba
nozīmi Covid-19 situācijā.  
Vairāk

Atvērto durvju diena iebraucējiem
23. martā Rīgas Informācijas centrs iebraucējiem
sadarbībā ar LNB aicina uz vērtīgiem
pasākumiem cilvēkus, kas nesen ieradušies
Latvijā no trešajām valstīm, tajā skaitā no
Ukrainas! Aicinām arī tos, kas palīdz
iebraucējiem, – profesionāli vai kā brīvprātīgie,
un tos, kas uzņem iebraucējus savās mājās vai
domā, ka varētu iesaistīties iebraucēju
uzņemšanā.  
Vairāk

Lekcija par informācijas karu
medijos
23. martā plkst. 16.00 tiešsaistē aicinām uz RSU
Komunikācijas fakultātes studiju programmas
"Žurnālistika" vadītājas Annas Peipiņas
vieslekciju par informācijas karu medijos un to,
kā nekļūt par šī digitālā kara upuri. 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/priekslasijums-attalinatais-darbs-21-gs-iespejas-un-izaicinajumi
https://lnb.lv/lv/atverto-durvju-diena-iebraucejiem
https://www.facebook.com/events/4980487808678432/
https://lnb.lv/lv/priekslasijums-attalinatais-darbs-21-gs-iespejas-un-izaicinajumi
https://lnb.lv/lv/atverto-durvju-diena-iebraucejiem
https://www.facebook.com/events/4980487808678432/
https://www.facebook.com/events/372673097721985/


Topošajiem juristiem
23. 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

Meditācijas nodarbība
23. martā plkst. 18.00 platformā Zoom notiks
tiešsaistes meditācijas nodarbība "Meditācija un
mūsdienu zinātne" kopā ar Mārci Auziņu. Dalība
bez maksas. 
Vairāk

LNB digitālā gida prezentācija 
25. martā plkst. 11.00 tiešsaistē LNB Facebook
un YouTube lapās notiks LNB digitālā gida
prezentācija. Informācija par jaunu pakalpojumu,
kas sniedz iespēju gan uz vietas LNB, gan
attālināti iepazīties ar bibliotēku. 
Vairāk

https://www.facebook.com/events/372673097721985/
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-marci-auzinu-2
https://www.facebook.com/events/1132634774178194/
https://www.facebook.com/events/372673097721985/
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-marci-auzinu-2
https://www.facebook.com/events/1132634774178194/
https://lnb.lv/lv/ziedona-zale-uzstasies-rigas-projektu-koris


Pievienojies mums

Rīgas projektu kora koncerts 
Pēc ārkārtas situācijas ieviestās pauzes Rīgas
projektu koris martā atsāks savu koncertdarbību
ar trīs koncertiem Rīgā, tostarp LNB 25. martā
plkst. 19.30. Kora jaunā programma "Iepazīstinot
ar Rīgas projektu kori" ļaus klausītājiem izbaudīt
īpašu skaņdarbu izlasi no RPK projektiem, kas
izpildīti aizvadīto četru gadu laikā. Kā ierasts,
koncerti būs bez ieejas maksas.  
Vairāk

Sinfonia Concertante koncerts
27. martā plkst. 16.00 LNB Ziedoņa zālē
kamerorķestris Sinfonia Concertante aizsāks
koncertu ciklu Concerto A līdz Z. Šajā ciklā
vairāku gadu garumā iecerēts iepazīstināt
klausītājus ar ļoti plašu latviešu komponistu loku,
koncerta programmas veidojot komponistu vārdu
un uzvārdu alfabēta secībā no A līdz Z un īpaši
aktualizējot jaundarbus.  
Vairāk

Ugunskura sarunas
Sestajā raidieraksta "Ugunskura sarunas"
epizodē Edgars Raginskis uz sarunu aicinājis
kultūrpētnieku Denisu Hanovu. Viņš dalās
pārdomās par Latvijas krievvalodīgo un latviski
runājošo vēsturiskajām traumām, atklāj
izaicinājumus, ar kuriem minoritātes pārstāvim
jāsaskaras 21. gs. Latvijā, kā arī piedāvā
ierosmes, kā ar dažādu mākslas veidu palīdzību
saliedēt mūsu sabiedrību.  
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/ziedona-zale-uzstasies-rigas-projektu-koris
https://lnb.lv/lv/kamerorkestra-sinfonia-concertante-koncerts-concerto-lidz-z
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/ugunskura-sarunas-lma-profesors-deniss-hanovs
https://lnb.lv/lv/ziedona-zale-uzstasies-rigas-projektu-koris
https://lnb.lv/lv/kamerorkestra-sinfonia-concertante-koncerts-concerto-lidz-z
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/ugunskura-sarunas-lma-profesors-deniss-hanovs

