
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, kā arī LNB, Kultūras ministrijas un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Facebook lapās un
portālā LSM.lv būs skatāma starptautiska konference "Kultūras mantojuma aizsardzība un glābšana krīzes
situācijās un katastrofu risku pārvaldība". Dalība bez maksas.
Vairāk

Bērnu tiesībām veltīts priekšlasījums un krājuma izlase
Atzīmējot Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu, 1. jūnijā plkst. 14.00 tiešsaistē būs iespēja
noklausīties Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes docentes   Dr.iur.   Ingas Kudeikinas
priekšlasījumu "Bērna tiesību aizsardzības mūsdienu izaicinājumi". Vienlaikus no 1. jūnija līdz 1. septembrim
LNB Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavā (2. stāvā) aplūkojama tematiskā krājuma izlase "Bērna tiesības un
tiesiskās intereses". Ieeja bez maksas.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/starptautiska-konference-par-kulturas-mantojuma-aizsardzibu-un-glabsanu
https://lnb.lv/lv/bernu-tiesibam-veltits-priekslasijums-un-krajuma-izlase
https://lnb.lv/lv/starptautiska-konference-par-kulturas-mantojuma-aizsardzibu-un-glabsanu
https://lnb.lv/lv/bernu-tiesibam-veltits-priekslasijums-un-krajuma-izlase


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

Rīgas Doma kora skolas Mūziklu nodaļas koncerts
31. maijā plkst. 18.30 LNB Ziedoņa zālē Rīgas Doma kora skolas Mūziklu nodaļas 4. kursa absolventi aicina
ikvienu interesentu uz savu kvalifikācijas diplomeksāmena koncertu "Ceturtais cēliens". Ieeja koncertā bez
maksas.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/nodarbiba-uzticamas-informacijas-atpazisana
https://lnb.lv/lv/rigas-doma-kora-skolas-muziklu-nodalas-diplomeksamena-koncerts
https://lnb.lv/lv/nodarbiba-uzticamas-informacijas-atpazisana
https://lnb.lv/lv/rigas-doma-kora-skolas-muziklu-nodalas-diplomeksamena-koncerts


Senioru trešdiena
1. jūnijā plkst. 12.00 LNB notiks pasākumu cikla
"Senioru trešdienas" kārtējā tikšanās. Šajā reizē
dalībniekiem būs iespēja projektu vadītājas
Anetes Skujas vadībā iepazīt izstādi   "Gadsimta
lieciniece. Satikšanās ar Valentīnu Freimani" (4.
stāvā). Pēc izstādes apmeklējuma Virtakas klasē
(1. stāvā) varēs noskatīties LNB krājuma
videomateriālu – Valentīnas Freimanes atmiņu
stāstījumu par Valdi un Valtu Grēviņiem.  
Vairāk

Meditācijas nodarbība
1. jūnijā plkst. 18.00 klātienē LNB Meditācijas
telpā (4. stāvā) un tiešsaistē   Zoom   platformā
notiks meditācijas nodarbība "Bērna sirds tevī".
Pēc tam – sirds meditācijas prakse. Vada Valdis
Svirskis. Dalība bez maksas.  
Vairāk

Ķīniešu pūķu laivu svētku pasākums
3. jūnijā plkst. 18.00 LNB Baltijas Austrumāzijas
pētniecības centra (AsiaRes) lasītavā (M stāvā)
notiks pasākums, kas veltīts ķīniešu
tradicionālajiem Duaņvu svētkiem. Ieeja bez
maksas.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/senioru-tresdiena-junija
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-berna-sirds-tevi
https://lnb.lv/lv/notiks-duanvu-jeb-kiniesu-puku-laivu-svetkiem-veltits-pasakums
https://lnb.lv/lv/senioru-tresdiena-junija
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-berna-sirds-tevi
https://lnb.lv/lv/notiks-duanvu-jeb-kiniesu-puku-laivu-svetkiem-veltits-pasakums
https://www.facebook.com/events/697904131253881/


Pievienojies mums

Rīgas projektu kora koncerts
4. jūnijā plkst. 15.00 LNB Ziedoņa zālē notiks
Rīgas projektu kora koncerts ar programmu
"Dziļas saknes". Tā veltīta afroamerikāņu
komponistu sarakstītai un iedvesmotai mūzikai.
Ieeja bez maksas.
Vairāk

Raidieraksts izstādē "B kā baroks"
Par Eiropas baznīcu politiku, multimedialitāti un
mākslas lomu konfesionālajā sāncensībā ar Valdi
Tēraudkalnu un Dmitriju Zinovjevu sarunājas
Deniss Hanovs.  
Spotify 
SoundCloud

Ugunskura sarunas
9. raidieraksta epizodē dzejnieks Artūrs Punte
dalās personiskās izjūtās par to, kā 2014. gadā
Krimas aneksijas dēļ simboliski atteicies no
krievu tautības, reflektē par krievu kultūras un
inteliģences atrautību no sociālpolitiskajiem
procesiem, un apkopo dzejnieku apvienības
"Orbīta" bilingvālo izpausmju loku. 
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://www.facebook.com/events/697904131253881/
http://ej.uz/Klausitava
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/sarunas-izst-d-s
https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=BMyYoaV8QMmhbbdj5wsAuw&nd=1
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/ugunskura-sarunas
https://www.facebook.com/events/697904131253881/

