
Gatavošanās vasaras saulgriežiem
Gatavojoties gada īsākajai naktij, aicinām noklausīties īpašu skaņu ierakstu – svētku tradīciju, ticējumu,
recepšu un mūzikas apkopojumu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma. Ieskaņojuši bibliotēkas
darbinieki.  
SoundCloud 
Spotify

LNB darba laiks svētkos: 
22. jūnijs: 12.00-19.00 (pirmssvētku diena)
23.-25. jūnijs: slēgts (Jāņu brīvdienas)

Vasaras pirmdienas Gaismas pilī
No 4. jūlija līdz 31. augustam pirmdienās no 10.00 līdz 15.00 LNB ēka būs atvērta izstāžu un telpu apskatei.
Lasītavas un Klientu apkalpošanas centrs būs slēgti.

https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/vasaras-saulgriezi-tirgu
https://open.spotify.com/episode/4AWd7FmwXVdr9aHzwiZnpI?si=fbc78955ea9947e2


Atskats uz konferenci
Kultūras mantojuma aizsardzība un glābšana
krīzes situācijās un katastrofu risku pārvaldība.
Cik Latvijā tam esam gatavi? Uz šo jautājumu
atbildes meklēja dažādu iesaistīto Latvijas
institūciju pārstāvji 30. maijā starptautiskajā
konferencē par kultūras mantojuma aizsardzību
un glābšanu krīzes situācijās.
Vairāk

Uztura speciālista lekcija
28. jūnijā plkst. 16.00 cikla “Zinātne sabiedrībai”
ietvaros LNB Facebook un YouTube lapās būs
skatāma uztura speciālista Anša Zauera
tiešsaistes lekcija “Mikrobioms – slepenie dzīves
diriģenti”. 
Vairāk

Meditācijas nodarbība senioriem
29. jūnijā plkst. 12.30 LNB Meditācijas telpā (4.
stāvā) notiks pasākumu cikla "Senioru
trešdienas" kārtējā tikšanās. Pavasarī – marta
tikšanās reizē Ilmārs Latkovskis vadīja lekciju un
sarunu par meditāciju, šoreiz seniori tiek aicināti
piedalīties praktiskā meditācijas nodarbībā.
Dalība bez maksas. 
Vairāk

https://www.lnb.lv/lv/atskats-uz-konferenci-par-kulturas-mantojuma-aizsardzibu-un-glabsanu
https://www.lnb.lv/lv/ansa-zauera-lekcija-par-mikrobiomu
https://www.lnb.lv/lv/aicinam-seniorus-uz-meditaciju-kopa-ar-ilmaru-latkovski
https://www.lnb.lv/lv/atskats-uz-konferenci-par-kulturas-mantojuma-aizsardzibu-un-glabsanu
https://www.lnb.lv/lv/ansa-zauera-lekcija-par-mikrobiomu
https://www.lnb.lv/lv/aicinam-seniorus-uz-meditaciju-kopa-ar-ilmaru-latkovski
https://www.lnb.lv/lv/izstade-starptautiskais-dzoiss


Pievienojies mums

Izstāde "Starptautiskais Džoiss"
Līdz 16. jūlijam LNB oranžērijā (1. stāvā)
sadarbībā ar Īrijas vēstniecību Latvijā apskatāma
jauna izstāde "Starptautiskais Džoiss". Tā stāsta
par īru rakstnieku Džeimsu Džoisu, vienu no
izcilākajiem 20. gadsimta literātiem, un viņa
daiļradi - īpaši pievēršoties romānam "Uliss", kas
publicēts pirms 100 gadiem.
Vairāk

Reģistrācija vasaras skolai
Aicinām pieteikties mācībām Baltijas digitālo
humanitāro zinātņu vasaras skolā: ziņu datu
analīzes pamati, kas norisināsies 2022. gada
26.–29. jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā -
klātienē un tiešsaistē. Dalība ir bez maksas,
pieteikties iespējams līdz 18. jūlijam.
Vairāk

Palīdzība Ukrainai
Esam saņēmuši uzmundrinošu ziņu – Ukrainā
nogādāta noslēdzošā daļa no LNB rīkotās
akcijas "Glābsim Ukrainas kultūras mantojumu!”
ziedojuma. Par 28 kubikmetriem saplākšņa, kas
paredzēts kultūras vērtību glābšanai, esam no
sirds pateicīgi uzņēmumam "Latvijas Finieris"!

                                                                                       

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/izstade-starptautiskais-dzoiss
https://www.lnb.lv/lv/atverta-registracija-baltijas-digitalo-humanitaro-zinatnu-vasaras-skolai
https://www.lnb.lv/lv/izstade-starptautiskais-dzoiss
https://www.lnb.lv/lv/atverta-registracija-baltijas-digitalo-humanitaro-zinatnu-vasaras-skolai

