
Hernhūtiešu kultūras mantojumam veltīta izstāde 
No 27. aprīļa Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāva izstāžu zālē būs skatāma izstāde "Modināšana. Stāsts
par hernhūtiešiem". Tā ir viens no centrālajiem cikla "Latviešu grāmatai – 500" 2022. gada notikumiem, un to
atklās cikla patrons Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Izstādē eksponēts unikāls materiāls – hernhūtiešu
rokraksti no LNB krājuma. 2017. gadā tie ir iekļauti UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas
nacionālajā reģistrā.
Vairāk

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022. gada grāmatu kolekcija
LNB izveidotā un vadītā lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" notiek jau 22.
gadu. Šogad katrā vecumgrupā ir septiņas grāmatas, bet Vecāku žūrijas kolekcijā – piecas. Programmas
grāmatas ir saistošas dažādiem lasīšanas līmeņiem, rakstnieki rakstījuši par mūsdienīgi aktuālām un
vēsturiskām tēmām, pieskaroties tādiem mūžīgiem jautājumiem kā atbildība par saviem tuvākajiem, uzticība,
cerība un pieaugšana.  
Vairāk

https://lnb.lv/lv/hernhutiesu-kulturas-mantojumam-veltita-izstade-modinasana-stasts-par-hernhutiesiem
https://lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-vertesanai-jauna-gramatu-kolekcija-0
https://lnb.lv/lv/hernhutiesu-kulturas-mantojumam-veltita-izstade-modinasana-stasts-par-hernhutiesiem
https://lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-vertesanai-jauna-gramatu-kolekcija-0


Latvijas Bibliotēku festivāls 2022
27. un 28. aprīlī notiks Latvijas Bibliotēku festivāls. Jau trešo gadu gadskārtējie bibliotekāru svētki notiks
attālināti tiešsaistē. Aicinām jūs uz divām iedvesmojošām dienām, lai smeltos spēku un pārliecību savam
darbam un tā vērtībai! 
Vairāk

Ar LNB atbalstu top grāmata par Mārtiņa Ķibilda "Atslēgām"
Turpinot žurnālista, televīzijas raidījumu autora un vadītāja Mārtiņa Ķibilda ieceri, ir sākts darbs pie viņa
veidotā dokumentālā TV raidījuma "Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi" satura apkopošanas grāmatā. 50
aizraujošos stāstos, kas ilustrēti ar plašu fotomateriālu klāstu, no neparastiem skatupunktiem tiks aplūkoti
zīmīgākie Latvijas vēstures notikumi no 1918. gada līdz mūsdienām. Grāmatas atvēršana plānota novembrī
LNB. Izdevums jau pieejams iepriekšpārdošanā.  
Vairāk

https://www.biblioteka.lv/latvijas-biblioteku-festivals-2022-tiessaiste/
https://veikals.atslegas.tv/
https://lnb.lv/lv/martina-kibilda-raidijums-atslegas-turpinas-top-gramata
https://www.biblioteka.lv/latvijas-biblioteku-festivals-2022-tiessaiste/
https://lnb.lv/lv/martina-kibilda-raidijums-atslegas-turpinas-top-gramata


Senioru trešdiena
27. aprīlī plkst. 12.00 LNB notiks cikla "Senioru
trešdiena" kārtējā tikšanās. Dalībniekiem pirmajā
daļā būs iespēja kopā ar LNB vadošo pētnieci
Beatu Paškevicu aplūkot jaunatklāto izstādi
"Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem".
Pasākuma otrajā daļā notiks praktisks darbs ar
datoriem, iepazīstot digitālos rīkus un to, kā
meklēt LNB digitālajos resursos. 
Vairāk

Meditācijas nodarbība
27. aprīlī plkst. 18.00 platformā   Zoom   notiks
tiešsaistes nodarbības "Samādi un vipassana –
divi meditācijas paveidi" 1. daļa. Pēc tam –
meditācija. Vada Mārcis Auziņš. Dalība bez
maksas. 
Vairāk

Asinsdonoru diena Gaismas pilī
28. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00 LNB
Konferenču centrā (-1. stāvā) norisināsies Valsts
asinsdonoru centra izbraukums. Aicinām ziedot
asinis un palīdzēt līdzcilvēkiem!  
Vairāk

https://lnb.lv/lv/senioru-tresdiena
https://lnb.lv/lv/meditacija-kopa-ar-marci-auzinu-1
https://lnb.lv/lv/asinsdonoru-diena-gaismas-pili
https://lnb.lv/lv/senioru-tresdiena
https://lnb.lv/lv/meditacija-kopa-ar-marci-auzinu-1
https://lnb.lv/lv/asinsdonoru-diena-gaismas-pili
https://lnb.lv/lv/lekcija-tiessaiste-kars-un-sabiedriskas-attiecibas-vai-sobrid-viens-spej-pastavet-bez-otra


Lekcija: karš un sabiedriskās attiecības
28. aprīlī plkst. 16.00 LNB Facebook un YouTube
lapās būs skatāma RSU Komunikācijas
fakultātes studiju programmas "Sabiedriskās
attiecības" vadītāja p.i. Lāsmas Šķesteres lekcija
"Karš un sabiedriskās attiecības: vai šobrīd viens
spēj pastāvēt bez otra?"  
Vairāk

Ekskursija izstādē "B kā baroks"
30. aprīlī plkst. 13.00 LNB 1. stāvā aicinām
apmeklēt ekskursiju izstādē "B kā baroks"
kulturologa, izstādes līdzautora Denisa Hanova
vadībā. Ieeja bez maksas. 
Pieteikšanās
Vairāk

Skolēnu zīmējumu izstāde
Līdz 9. maijam LNB Bērnu literatūras centrā (7.
stāvā) skatāma skolēnu zīmējumu izstāde
"Sargāsim Latviju kopā". Skolēni zīmējumos
ataino savas sajūtas un redzējumu par Latvijas
drošību un aizsardzību. 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/lekcija-tiessaiste-kars-un-sabiedriskas-attiecibas-vai-sobrid-viens-spej-pastavet-bez-otra
https://docs.google.com/forms/d/1arOdFKLDHd4RREStDfLu5GIAeqE-nmL3R4gZ55pjaIs
https://lnb.lv/lv/ekskursija-izstade-b-ka-baroks-ar-kulturologu-denisu-hanovu
https://lnb.lv/lv/skolenu-zimejumu-izstade-sargasim-latviju-kopa
https://lnb.lv/lv/lekcija-tiessaiste-kars-un-sabiedriskas-attiecibas-vai-sobrid-viens-spej-pastavet-bez-otra
https://lnb.lv/lv/ekskursija-izstade-b-ka-baroks-ar-kulturologu-denisu-hanovu
https://lnb.lv/lv/skolenu-zimejumu-izstade-sargasim-latviju-kopa
https://lnb.lv/lv/krajuma-izlase-par-kijivas-krievzemi


Krājuma izlase
Līdz 21. jūlijam LNB Humanitāro un sociālo
zinātņu lasītavā (2. stāvā) skatāma tematiska
krājuma izlase "Kijivas Krievzeme". Kijivas
Krievzeme bija nozīmīgākais politiskās varas,
ekonomikas un kultūras centrs viduslaiku
Austrumeiropā, uzplaukuma laikā aptverot
teritorijas no Baltās jūras līdz pat Melnajai jūrai.
Vairāk

Ugunskura sarunas
Klāt septītais "Ugunskura sarunu" raidieraksts,
kurā Edgars Raginskis uz sarunu aicinājis
tēlnieku, Latvijas Mākslas akadēmijas profesoru
Gļebu Panteļejevu.  
Klausies Spotify 
Klausies SoundCloud

Raidieraksts izstādē "B kā baroks" 
Piedāvājam jaunu sarunu “Baroka laika literatūra
vispirms ir mīklu minēšana un sevis
konfrontēšana ar citādo. Denisa Hanova saruna
ar Aiju Taimiņu un Paulu Daiju”. 
Klausies Spotify 
Klausies SoundCloud

https://lnb.lv/lv/krajuma-izlase-par-kijivas-krievzemi
https://ej.uz/Klausitava
https://ej.uz/Klausitava_SC
https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=efe57d701fc34cee
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/baroka-laika-literatura-vispirms-ir-miklu-minesana-un-sevis-konfrontesana-ar-citado?in=nacionala-biblioteka/sets/sarunas-izst-d-s
https://lnb.lv/lv/krajuma-izlase-par-kijivas-krievzemi
https://www.lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances


Pievienojies mums

Darba iespējas LNB

Aicinām darbā:

IT sistēmu lietojumu administratoru
Klientu apkalpošanas centra speciālistu
Programmētāju
Mākslinieku-maketētāju
Tīmekļa resursu redaktoru 
Vairāk 

Aicinām pieteikt referātus 
1.–3. jūnijā notiks starptautiska konference
"Baltijas misija? Halles piētisms un hernhūtisms
Baltijā garajā 18. gadsimtā", kurā salīdzinošā
skatījumā pievērsīsies Halles piētisma un
hernhūtisma darbības jomām Baltijā un Vidzemē
18. gadsimtā. Referātu pieteikumus aicinām
iesniegt līdz 26. augustam.
Vairāk

In memoriam: Jānis Kušķis 
91 gada vecumā aizsaulē aizgājis valodnieks
Jānis Kušķis (14.11.1930.–21.04.2022.). Viņš
bija ne tikai pazīstams valodnieks, bet arī
aizrautīgs kolekcionārs, kurš savā garajā mūžā
sakrājis daudz grāmatu un arī skaņuplašu. LNB ir
pateicīga Jānim Kušķim, ka 2019. gadā
apjomīgais skaņuplašu krājums – ap 16 000
skaņuplašu, tika nodots bibliotēkas
Audiovizuālajam krājumam.

https://www.facebook.com/lnb.lv/
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https://www.lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances
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