
Jauna izstāde "B kā baroks"
Līdz 9. oktobrim LNB 1. stāva izstāžu zālē skatāma jauna 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

Ukrainas kultūras mantojuma glābšanai saziedoti jau 15 000 €
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
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UNESCO aicina pievērst uzmanību karadarbībai Ukrainā
Reaģējot uz situāciju Ukrainā, UNESCO izveidojis un publiskojis   Ukrainai veltītu tiešsaistes vietni "Karš
Ukrainā".   Jaunveidotajā vietnē ir atrodams gan pārskats par Ukrainas kultūras un dokumentāro mantojumu,
gan arī aktuālie UNESCO paziņojumi, kas saistīti ar karadarbību Ukrainā. 
Vairāk

Pielaiko profesiju: folkloristi
5. aprīlī plkst. 16.00 tiešraidē no LNB cikla
jauniešiem "Pielaiko profesiju!" ietvaros notiks
virtuāla tikšanās ar Latvijas Universitātes
Literatūras, folkloras un mākslas institūta
Latviešu folkloras krātuves pētniekiem – Ritu
Grīnvaldi, Tomu Ķenci un Gintu Pērli-Sīli sarunā
par folklorista profesiju. Pārraide būs skatāma
LNB Facebook un YouTube lapās. 
Vairāk
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Lekcija - ko atklāj Putina retorika?
6. aprīlī plkst. 16.00 LNB Facebook un YouTube
lapās būs skatāma RSU Eiropas studiju
fakultātes docētājas un studiju programmas
"Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas"
vadītājas Elīnas Vrobļevskas vieslekcija "Runas
anatomija: ko atklāj Putina retorika?"  
Vairāk

Meditācijas nodarbība
6. aprīlī plkst. 18.00 platformā   Zoom   notiks
tiešsaistes ceturtā sērijas "Drig-Drishya Viveka  
– kā nošķirt vērotāju no vērotā" nodarbība un
meditācija. Vada Ansis Jurģis Stabingis. Dalība
bez maksas.  
Vairāk

Koncerts Ziedoņa zālē 
Orķestris "Sinfonia Concertante" turpina koncertu
ciklu, kurā iepazīstina klausītājus ar latviešu
mūzikas jaundarbiem. Koncertā 10. aprīlī plkst.
16.00 LNB Ziedoņa zālē tiks prezentēti četri
latviešu komponistu darbi, pieaicinot izcilus
solistus. Ieeja bez maksas. 
Vairāk
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Pievienojies mums

Orientēšanās spēle kolekcijā
Periodika.lv
LNB piedāvā iepazīt digitālās kolekcijas
Periodika.lv saturu, spēlējot orientēšanās spēli-
krustvārdu mīklu "Eju meklēt!". Tā būs aizraujoša
gan pieaugušajiem, gan bērniem, un, atbildot uz
jautājumiem, sniegs iespēju uzzināt daudzus
interesantus faktus par Latvijas laikrakstu un
žurnālu vēsturi. 
Vairāk 

Saruna par tradicionālās kultūras
apguvi izglītībā
Izglītotājs sarunā ar tradicionālās kultūras
pētnieci un praktiķi LU asociēto profesori, mācību
grāmatu un metodisko materiālu autori Guntu
Siliņu-Jasjukeviču centīsies noskaidrot, kā
bērnus un jauniešus atbilstoši 21. gadsimtam
iepazīstināt ar folkloru.    
Klausīties 

Saruna par cenzūru mūsdienās
Sarunā par cenzūru mūsdienās tiekas publiciste
Santa Remere, “Latvijas PEN” prezidente,
dzejniece un rakstniece Inga Gaile un Tallinas
Aizliegto grāmatu muzeja (Keelatud Kirjandus /
Banned Books) dibinātājs Džozefs Danigans
(Joseph Dunnigan). 
Klausīties
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