
LNB piedāvājums Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā
Aicinām dalīties ar šo ziņu, lai tā sasniedz ukraiņus, kuri kara laikā mājvietu raduši Latvijā! Bibliotēkā pieejama
klusa un mierīga atmosfēra, datori un internets, grāmatas, mūzikas ieraksti, filmas, konsultācijas par krājumu
un pakalpojumiem, izstādes, koncerti un lekcijas, meditācijas telpa, galda spēles, ekskursijas pa ēku un
radošas aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Vairāk

Valentīnas Freimanes simtgadei veltīta izstāde
No 14. aprīļa līdz 3. septembrim, atzīmējot kino un teātra zinātnieces Valentīnas Freimanes 100. jubileju, LNB
4. stāvā būs skatāma jauna izstāde "Gadsimta lieciniece. Satikšanās ar Valentīnu Freimani". Tā iepazīstinās ar
V. Freimanes dzīvesstāstu, kas atklāsies caur jubilāres pašas pierakstītajām pārdomām, kā arī bagātīgu
priekšmetu un dokumentu kolekciju no V. Freimanes personīgā arhīva, LNB krājuma, Dailes teātra, Latvijas
Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva, kā arī citiem arhīviem. 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/latvijas-nacionalas-bibliotekas-piedavajums-ukrainas-cilvekiem-propoziciya-nacionalnoyi-biblioteki
https://lnb.lv/lv/valentinas-freimanes-simtgadei-veltita-izstade
https://lnb.lv/lv/latvijas-nacionalas-bibliotekas-piedavajums-ukrainas-cilvekiem-propoziciya-nacionalnoyi-biblioteki
https://lnb.lv/lv/valentinas-freimanes-simtgadei-veltita-izstade


Periodika.lv un Grāmatu portāls - brīvā pieejā arī šobrīd
Atgādinām, ka populārās LNB digitālās kolekcijas - Periodika.lv un Grāmatu portāls - joprojām pieejamas
brīvā piekļuvē pilnā apjomā ikvienam interesentam, arī atrodoties ārpus bibliotēkas. Periodikas portālā
apkopoti vairāk nekā 1 400 laikrakstu un žurnālu digitālās versijas – no 1748. gada līdz mūsdienām. Savukārt
grāmatu portālā lasāmas ap 10 000 komerciālajā apritē neesošas grāmatas – no 16. gadsimta līdz 21.
gadsimta sākumam. 

Apsveicam un lepojamies!
Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula
2022. gada 4. aprīļa lēmumu par Triju Zvaigžņu
ordeņa virsnieku iecelts Kristians Luhaers -
filmu direktors, producents un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas foto un video speciālists. 

http://periodika.lv/
http://gramatas.lnb.lv/
https://lnb.lv/lv/pavasara-konference-bernu-literaturas-un-biblioteku-specialistiem


"Zelta ābeles" specbalva
LNB izdevums "X stunda. Barikādēm 30"
grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele"
saņēmis poligrāfijas uzņēmuma "Antalis"
specbalvu nominācijā "Dokumentālie izdevumi"! 

Dizains - Tatjana Raičiņeca, Verners Timoško. 
Redaktors - Augusts Zilberts. 
Projekta vadītāja - Anna Muhka. 
Drukāts "Jelgavas tipogrāfijā".

Izmaiņas darba laikā

11. aprīlis - slēgts (Spodrības diena)
14. aprīlis - 9.00-16.00 (pirmssvētku
diena)
15.-18. aprīlis - slēgts (Lieldienu
brīvdienas) 

Meditācijas nodarbība
13. aprīlī plkst. 18.00 platformā   Zoom   notiks
tiešsaistes nodarbība "Kurbads jeb Kurpats –
meditācijas ceļa elementi latviešu tautas
varoņpasakā". Pēc tam – meditācija. Vada
Dzintars Vilnis Korns. Dalība bez maksas.  
Vairāk

https://lnb.lv/lv/meditacija-kopa-ar-dzintaru-vilni-kornu
https://lnb.lv/lv/darba-laiki
https://lnb.lv/lv/meditacija-kopa-ar-dzintaru-vilni-kornu


LALIGABA dzejas lasījumi un
nominantu izlase
14. aprīlī plkst. 18.00 LNB ātrijā būs klausāmi
Latvijas Literatūras gada balvai (LALIGABA)
nominēto dzejas un prozas darbu autoru lasījumi.
Vienlaikus līdz 31. maijam LNB Krājuma
izsniegšanas punktā (2. stāvā) apskatāma
krājuma izlase, kas iepazīstina ar LALIGABA
nominantu, mūža balvas un speciālbalvas
ieguvēju darbiem, kā arī ļauj ieskatīties
grāmatās-laureātēs no 2001. līdz 2021. gadam
divās kategorijās – dzeja un debija. 

Meditācijas nodarbība
20. aprīlī plkst. 18.00 platformā   Zoom   notiks
tiešsaistes nodarbība “Rūdolfa Šteinera
Pamatakmens meditācija”. Pēc tam – meditācija.
Vada Kārlis Žols. Dalība bez maksas.  
Vairāk

Izglītojoši materiāli medijpratībā 
Līdz pat Pasaules medijpratības nedēļai (24.-31.
oktobris) LNB Telpu -15+ (M stāvā) papildina
Zviedru institūta un Zviedrijas Darba muzeja
izstrādātie izglītojošie materiāli par medijpratību
"Fake ≠ Fact Info Lab".  
Vairāk

https://www.facebook.com/events/2766398203661758
https://lnb.lv/lv/telpa-15-apskatami-izglitojosi-materiali-par-medijpratibu
https://www.facebook.com/events/2766398203661758
https://lnb.lv/lv/telpa-15-apskatami-izglitojosi-materiali-par-medijpratibu
https://www.lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances


Pievienojies mums

Darba iespējas LNB

Aicinām darbā:

Bibliogrāfisko datu ekspertu
IT sistēmu lietojumu administratoru
Programmētāju 
Vairāk 

Klausies Lieldienas
Lieldienu noskaņās piedāvājam šo svētku
vēstures, tradīciju, ticējumu un dziesmu
apkopojuma ierakstu no LNB krājuma. Skaņu
ieraksts radīts īpaši Āgenskalna Lieldienu tirgum,
bet to būs interesanti klausīties arī mājās.
Ieskaņojumu veikuši bibliotēkas darbinieki.  
Klausīties (SoundCloud) 
Klausīties (Spotify) 

                                                                                       

https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.instagram.com/lnb.lv/
https://twitter.com/LNB_lv
https://www.youtube.com/user/LNBlv
https://www.lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/lieldienas-agenskalna-tirgu?in=nacionala-biblioteka/sets/sv-tki-un-trad-cijas-lnb-kr-8
https://open.spotify.com/episode/2NKukFSzuS73LRJSrPhMht
https://www.lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances

