
Aicinām ziedot, lai glābtu Ukrainas kultūras mantojumu!
Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina atbalstīt Ukrainas arhīvu, muzeju un bibliotēku kolekciju glābšanu!
Visvairāk ukraiņu kolēģiem trūkst materiālu, ko izmantot vērtību pakošanā un apstrādē. Ziedot iespējams gan
konkrētus krājuma aizsardzības materiālus, gan naudu to sagādei.  
Vairāk

Jauna izstāde "B kā baroks"
No 1. aprīļa LNB 1. stāva izstāžu zālē skatāma izstāde "B kā baroks". Tā veltīta piemirstam, bet mūsdienu
kontekstā ļoti aktuālam kultūras mantojumam - barokam. Definīciju, periodizācijas un izpausmju daudzveidība
un neskaidrības baroka vēsturē veicinājušas vēlmi to izprast kā globālu 17-18. gs. kultūras fenomenu, kā arī
atklāt no jauna - mūsdienu acīm raugoties. 
Vairāk
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Pieejama jauna digitālā kolekcija "Industriālais mantojums"
LNB un partneri piedāvājunu digitālo kolekciju "Industriālais mantojums", kas pieejama vietnē
https://industria.lndb.lv . Vietnē pieejama daudzveidīga informācija par vēsturiskiem Latvijā ražojošajiem
uzņēmumiem, to produkciju, pakalpojumiem, darbības vēsturi, apskatāmi dokumenti, fotoattēli, video ieraksti
u.c. Šī ir Eiropā pirmā šāda veida digitālā kolekcija, ko laika gaitā plānots arī papildināt. 

Lekcija par veselīgu uzturu
28. martā plkst. 16.00 cikla "Zinātne sabiedrībai"
ietvaros LNB aicina piedalīties uztura trenera
Mārtiņa Bidiņa tiešsaistes lekcijā "Cilvēcīgāks
skatījums uz veselīgu uzturu". Tā būs skatāma
platformā   Zoom . Dalība bez maksas. 
Vairāk 

https://industria.lndb.lv/
https://lnb.lv/lv/lekcija-cilvecigaks-skatijums-uz-veseligu-uzturu
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https://www.facebook.com/events/286932283547721


Pievienojies mums

Topošajiem juristiem
30. 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
30. martā plkst. 18.00 platformā   Zoom   notiks
tiešsaistes trešā sērijas " Drig-Drishya Viveka   –
kā nošķirt vērotāju no vērotā" nodarbība un
meditācija. Vada Ansis Jurģis Stabingis. Dalība
bez maksas.  
Vairāk

LNB video 
LNB YouTube lapā pieejami desmitiem
tiešsaistes pasākumu - lekciju, konferenču,
koncertu, radošo darbnīcu, grāmatu atvēršanu -
video ieraksti, ko varat skatīties bez maksas
jebkurā sev ērtā laikā. 
Vairāk
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