
Hernhūtes trīssimtgadei veltīta ekskursija izstādē
15. jūnijā plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) izstādē "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem"
notiks Hernhūtes trīssimtgadei veltīta ekskursija izstādes satura autores Beatas Paškevicas vadībā. Dalība
ekskursijā bez maksas, bet ar iepriekšēju pieteikšanos. 
Pieteikšanās
Vairāk

Monogrāfijas atvēršana
16. jūnijā plkst. 16.00 LNB 5. stāva telpā "Retumu pasaule" notiks LNB izdevuma – kolektīvās monogrāfijas
"Grāmata Latvijai ārpus Latvijas" atvēršana. Izdevums veltīts neizzinātiem latviešu grāmatniecības vēstures
jautājumiem laika aptvērumā no 13. gs. beigām līdz 20. gs. nogalei. Dalība bez maksas.
Vairāk

https://docs.google.com/forms/d/1H_hVzoXzHkOAQJxl9Sl4PCenrq5B2UiG7YOiEqnQgug
https://www.lnb.lv/lv/hernhutes-trissimtgades-ekskursija-izstade-modinasana-stasts-par-hernhutiesiem
https://www.lnb.lv/lv/monografijas-gramata-latvijai-arpus-latvijas-atversana
https://www.lnb.lv/lv/hernhutes-trissimtgades-ekskursija-izstade-modinasana-stasts-par-hernhutiesiem
https://www.lnb.lv/lv/monografijas-gramata-latvijai-arpus-latvijas-atversana
https://www.lnb.lv/lv/jesajas-berlina-diena-lnb-notiks-julijas-tamiras-vieslekcija


LNB atzīmēs Jesajas Berlina dienu
17. jūnijā Rīgā divpadsmito reizi tiks atzīmēta Jesajas Berlina diena, kas veltīta Rīgā dzimušā filozofa Jesajas
Berlina (1909–1997) piemiņai. Kā ierasts, pasākuma centrālais notikums būs Jesajas Berlina piemiņas lekcija,
kuru šogad Ziedoņa zālē plkst. 18.00 lasīs Izraēlas akadēmiķe un bijusī politiķe Jūlija Tamira. Pirms lekcijas
plkst. 16.00 LNB 2. stāvā notiks Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas svinīgā pārsaukšana Jesajas Berlina
vārdā. Dalība bez maksas.
Vairāk

Atvērta reģistrācija Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolai
Aicinām līdz 18. jūlijam pieteikties mācībām "Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skolā: ziņu datu
analīzes pamati" (Baltic Summer School of Digital Humanities: Essentials of News Data Mining), kas
norisināsies 26.–29. jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (klātienē un attālināti). Dalība bez maksas.
Vairāk

https://www.lnb.lv/lv/jesajas-berlina-diena-lnb-notiks-julijas-tamiras-vieslekcija
https://www.lnb.lv/lv/atverta-registracija-baltijas-digitalo-humanitaro-zinatnu-vasaras-skolai
https://www.lnb.lv/lv/jesajas-berlina-diena-lnb-notiks-julijas-tamiras-vieslekcija
https://www.lnb.lv/lv/atverta-registracija-baltijas-digitalo-humanitaro-zinatnu-vasaras-skolai


Pievienojies mums

Valentīnas Freimanes kinolektorijs
Papildinot LNB 4. stāvā apskatāmo izstādi
"Gadsimta lieciniece. Satikšanās ar Valentīnu
Freimani", 15. jūnijā plkst. 18.00 bibliotēkas
Ziedoņa zālē notiks kinolektorijs. Skatītājiem tiks
piedāvāta Žana Vigo 1934. gada filma "Atalanta".
Ieeja bez maksas.
Vairāk

Meditācijas nodarbība
15. jūnijā plkst. 18.00 klātienē LNB Meditācijas
telpā (4. stāvā) un tiešsaistē   Zoom   platformā
notiks meditācijas nodarbība "Meditācija kā
epifānija II". Saruna un meditācijas prakse kopā
ar Ilmāru Latkovski. Dalība bez maksas.  
Vairāk

LNB izstādes
Latvijas Nacionālā bibliotēka lepojas ar savām
izstādēm, kas tiek novērtētas gan Latvijā, gan
starptautiski. Izstādes radošā un vizuāli
aizraujošā veidā iepazīstina ar daudzveidīgo
bibliotēkas krājumu, kā arī Latvijas un pasaules
kultūrā nozīmīgām personībām un viņu saikni ar
Latviju. Šobrīd Gaismas pilī apskatāmas septiņas
LNB un piecas partneru izstādes, kā arī četras
krājuma izlases. Izstādes apskatāmas LNB
darba laikā bez maksas.
Vairāk

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/valentinas-freimanes-kinolektorijs-zana-vigo-filma-atalanta-1934
https://www.lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-meditacija-ka-epifanija-ii
https://lnb.lv/lv/aktuali/izstades
https://www.lnb.lv/lv/valentinas-freimanes-kinolektorijs-zana-vigo-filma-atalanta-1934
https://www.lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-meditacija-ka-epifanija-ii
https://lnb.lv/lv/aktuali/izstades

