
Muzeju naktī LNB godinās Rolanda Kalniņa simtgadi
14. maijā plkst. 18.00–23.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) -1. stāva sagādes zonā jeb rampā (ieeja no
Valguma ielas) notiks Muzeju nakts pasākums "Es dzīvoju vieglprātīgi!". Tas veltīts kino režisora Rolanda
Kalniņa simtgadei. Pasākuma gaitā interesenti varēs klausīties kino speciālistu lekcijas, kā arī skatīties R.
Kalniņa filmu seansus un video intervijas ar Meistaru. Ieeja bez maksas. 
Vairāk

Valentīnas Freimanes kinolektorijs | "Paradīzes bērni"
Papildinot LNB 4. stāvā apskatāmo izstādi "Gadsimta lieciniece. Satikšanās ar Valentīnu Freimani", bibliotēkas
Ziedoņa zālē būs skatāmi četri kinolektoriji. Pirmajā, kas notiks 11. maijā plkst. 18.00, skatītājiem tiks piedāvāta
Marsela Karnē 1946. gada filma "Paradīzes bērni". Kinolektoriju iesākumā – V. Freimanes 2011. gadā Mākslas
festivālā "Cēsis" sniegtie ievadvārdi par attiecīgo filmu. Ieeja bez maksas.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/muzeju-nakts-latvijas-nacionalaja-biblioteka-0
https://lnb.lv/lv/valentinas-freimanes-simtgadei-veltita-izstade
https://lnb.lv/lv/muzeju-nakts-latvijas-nacionalaja-biblioteka-0
https://lnb.lv/lv/valentinas-freimanes-simtgadei-veltita-izstade


Diskusija par tendencēm literatūrā
10. maijā plkst. 12.00 LNB notiks literatūras
pētnieku un ekspertu diskusija par tendencēm
2021. gada literatūrā. Pasākums šoreiz iecerēts
hibrīdformā – diskusija noritēs LNB Ziedoņa zālē
un tajā būs iespēja piedalīties gan klātienē, gan
attālināti.  
Vairāk

Meditācijas nodarbība
11. maijā plkst. 18.00 notiks klātienes un
tiešsaistes nodarbība "Samādi un Vipassana –
divi meditācijas paveidi. 2. daļa". Vada Mārcis
Auziņš. Dalība bez maksas.  
Vairāk

Jauna krājuma izlase
Atzīmējot rakstnieka Dzintara Soduma (1922–
2008) 100. jubileju, no 11. maija līdz 13.
augustam LNB Humanitāro un sociālo zinātņu
lasītavā (2. stāvā) būs skatāma krājuma izlase
"Uliss: divas simtgades". Ieeja bez maksas.  
Vairāk

https://lnb.lv/lv/diskusija-par-tendencem-2021-gada-literatura
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-marci-auzinu-klatiene-un-tiessaiste
https://lnb.lv/lv/gramatu-izstade-uliss-divas-simtgades
https://lnb.lv/lv/diskusija-par-tendencem-2021-gada-literatura
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-marci-auzinu-klatiene-un-tiessaiste
https://lnb.lv/lv/gramatu-izstade-uliss-divas-simtgades
https://lnb.lv/lv/humanitaro-un-socialo-zinatnu-izdevumi-svesvalodas-2022-nr-2


Pievienojies mums

Jaunieguvumu apskats
LNB Nozaru literatūras centrs sagatavojis
izdevuma "Jaunieguvumu apskats: humanitāro
un sociālo zinātņu izdevumi svešvalodās 2022.
gada 2. numuru. 
Vairāk

Jaunieguvumu apskats
LNB Nozaru literatūras centrs sagatavojis
izdevuma "Jaunieguvumu apskats: tehnoloģiju
un dabaszinātņu izdevumi svešvalodās 2022.
gada 2. numuru. 
Vairāk

Saruna par Eiropas kultūru un literatūru
16. maijā plkst. 17.00 LNB notiks literāra tikšanās
un saruna par Eiropas kultūru ar franču
rakstnieku un žurnālistu Olivjē Gezu (Olivier
Guez), grāmatas "Lielais ceļojums" (Le Grand
Tour) autoru.  
Vairāk
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