
Konference par kultūras mantojuma aizsardzību un glābšanu
30. maijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 klātienē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē un tiešsaistē LNB
mājaslapā un YouTube lapā, kā arī LNB, Kultūras ministrijas un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
Facebook lapās būs skatāma starptautiska konference "Kultūras mantojuma aizsardzība un glābšana krīzes
situācijās un katastrofu risku pārvaldība". Dalība bez maksas, bet iepriekš jāreģistrējas. Pieteikums 
Vairāk

Saiešana Jāņa Krēsliņa vadībā izstādē par hernhūtiešiem
24. maijā plkst. 16.00 LNB izstādē "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" (5. stāvā) notiks kamerformāta
saiešana Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas pētnieka Jāņa Krēsliņa vadībā. Dalība bez maksas, bet iepriekš
jāreģistrējas. Pieteikums
Vairāk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbXnnfk8PfW0mQerJpQdj8X9Xo5a1zvuXP3TyO-ioblyHu5g/viewform
https://lnb.lv/lv/starptautiska-konference-par-kulturas-mantojuma-aizsardzibu-un-glabsanu
https://docs.google.com/forms/d/1MiS36inbiUFf4jxgGb_0SkvObIQGjUpNcher5zs10mQ
https://lnb.lv/lv/saiesana-jana-kreslina-vadiba-izstade-modinasana-stasts-par-hernhutiesiem#
https://lnb.lv/lv/starptautiska-konference-par-kulturas-mantojuma-aizsardzibu-un-glabsanu
https://lnb.lv/lv/saiesana-jana-kreslina-vadiba-izstade-modinasana-stasts-par-hernhutiesiem#
https://lnb.lv/lv/tiessaiste-saruna-ar-ukrainu-neirozinatnieku-olegu-kristalu


Tiešsaistē - tikšanās ar zinātnieku Oļegu Krištālu (Ukraina)
26. maijā plkst. 13.00 tiešsaistē platformā Zoom būs iespēja sekot līdzi sarunai ar Oļegu Krištālu –
pasaulslavenu ukraiņu neirozinātnieku. Pārraides laikā O. Krištāls stāstīs par savu jaunāko eseju krājumu
"Putnu dziedāšana", kas ilustrē cilvēka prāta nepilnības un paradoksus. Grāmatas būs pieejamas arī Latvijas
bibliotēkās. Saruna būs angļu valodā, bet ar tulkojumu latviski.
Vairāk

Tiešsaistē - tikšanās ar Post-it lapiņu izgudrotāju Alanu Amronu (ASV)
27. maijā plkst. 16.00 pēc Latvijas laika tiešsaistē notiks saruna ar izgudrotāju Alanu Amronu .Viņš ir vairāk
nekā 40 ASV patentu turētājs un uzņēmējs ar 45 gadu pieredzi, taču vispazīstamākais viņa veikums, kas
mainīja pasauli, ir piezīmju līmlapiņas Press-On-Memo, ko pazīstam arī kā Post-It lapiņas. Pārraide būs
skatāma LNB Facebook un YouTube lapās un tā būs angļu valodā.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/tiessaiste-saruna-ar-ukrainu-neirozinatnieku-olegu-kristalu
https://lnb.lv/lv/tiessaiste-tiksanas-ar-izgudrotaju-alanu-amronu
https://lnb.lv/lv/tiessaiste-saruna-ar-ukrainu-neirozinatnieku-olegu-kristalu
https://lnb.lv/lv/tiessaiste-tiksanas-ar-izgudrotaju-alanu-amronu


Virtuālā trešdiena bibliotekāriem
25. maijā plkst. 11.00 tiešsaistē notiks "Virtuālā
trešdiena bibliotekāriem", kuras ietvaros runāsim
par kultūras mantojuma ietekmi uz sabiedrības
labbūtību un atmiņas institūciju lomu cilvēku
veselības un labbūtības veicināšanā. Pārraide
skatāma LNB Facebook un YouTube lapās. 
Vairāk

Spēļu vakars kopā ar Brain Games
25. maijā no plkst. 16.00 līdz 20.00 LNB Telpā
-15+ (M stāvā) notiks Spēļu vakars. Būs iespēja
spēlēt "Halli Galli", "Halli Cups", "Mysterium",
"Sly Dice", "Spyfall", "Carcassonne", "Catan",
"Game of Trains", "Pharoah Code", "Voila",
"Codenames" un daudzas citas spēles. Ieeja bez
maksas. 

Meditācijas nodarbība
25. maijā plkst. 18.00 LNB Meditācijas telpā (4.
stāvā) notiks klātienes un   Zoom   tiešsaistes
nodarbība "Vai ikvienā no mums snauž Hitlers un
Putins?". Pēc tam - kopīga meditācija. Vada
Ilmārs Latkovskis. Dalība bez maksas.  
Vairāk

https://lnb.lv/lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-atminas-institucijas-cilveku-veselibai-un-labbutibai
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-ilmaru-latkovski-0
https://lnb.lv/lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-atminas-institucijas-cilveku-veselibai-un-labbutibai
https://lnb.lv/lv/spelu-vakars-biblioteka-11
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-ilmaru-latkovski-0
https://lnb.lv/lv/ekskursija-izstade-b-ka-baroks-ar-kulturologu-denisu-hanovu-anglu-valoda


Pievienojies mums

Ekskursija izstādē "B kā baroks"
27. maijā plkst. 17.00 LNB 1. stāvā aicinām
apmeklēt ekskursiju izstādē "B kā
baroks" kulturologa, izstādes līdzautora Denisa
Hanova vadībā. Tā būs angļu valodā. Ieeja bez
maksas, bet iepriekš jāreģistrējas. Pieteikums 
Vairāk

Nodarbība medijpratībā
30. maijā plkst. 15.00 LNB Uzziņu un
informācijas centra lasītavas mācību klasē (M
stāvā) notiks nodarbība par ziņu pratību
"Uzticamas informācijas atpazīšana". Mācību
nodarbība veltīta kritiskās domāšanas prasmju
attīstīšanai, kas nepieciešamas, lai izvērtētu
informācijas ticamību.  
Vairāk

Raidieraksts | Saruna izstādē
Piedāvājam jaunu raidierakstu par LNB izstādes
"B kā baroks" tematiku. Par Eiropas baznīcu
politiku, multimedialitāti un mākslas lomu
konfesionālajā sāncensībā ar Valdi Tēraudkalnu
un Dmitriju Zinovjevu sarunājas Deniss Hanovs.
Spotify 
SoundCloud

                                                                                       

https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.instagram.com/lnb.lv/
https://twitter.com/LNB_lv
https://www.youtube.com/user/LNBlv
https://docs.google.com/forms/d/1e-Otc4EpOh4q5qyOlJfFQ9eVKqRTQ8hXt8vDLrGwFQs
https://lnb.lv/lv/ekskursija-izstade-b-ka-baroks-ar-kulturologu-denisu-hanovu-anglu-valoda
https://docs.google.com/forms/d/1e-Otc4EpOh4q5qyOlJfFQ9eVKqRTQ8hXt8vDLrGwFQs
https://lnb.lv/lv/nodarbiba-uzticamas-informacijas-atpazisana
http://ej.uz/Klausitava
http://ej.uz/Sarunas_LNB_izstades
https://lnb.lv/lv/ekskursija-izstade-b-ka-baroks-ar-kulturologu-denisu-hanovu-anglu-valoda
https://lnb.lv/lv/nodarbiba-uzticamas-informacijas-atpazisana
https://ej.uz/klausitava

