
Lūdzam palīdzēt LNB darbiniecei Irinai Bērziņai
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniecei Irinai Bērziņai nepieciešams finansiāls atbalsts smagas, ilgstošas
un rezistentas depresijas ārstēšanai. Ārstēšanā paredzēts izmantot zāles, kas Latvijā šobrīd nav
kompensējamo medikamentu sarakstā. Kopsummā vajadzīgi 16 320 EUR.  
Paldies ikkatram labdarim! 
Ziedot

Konference "Nauda Latvijā"
18. augustā no plkst. 9.30 LNB Ziedoņa zālē 4. maija Deklarācijas klubs sadarbībā ar partneriem rīko augsta
līmeņa konferenci. Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas finanšu un ekonomiskās neatkarības
atjaunošanas nozīmīgumam, kurā izšķirīga loma bija arī centrālās bankas darbības atjaunošanai un ātrai,
izlēmīgai rīcībai. Konferences tiešraide būs skatāma tiešsaistē  www.4maijs.lv 
Vairāk

https://www.ziedot.lv/palidziba-irinai-berzinai-4311?fbclid=IwAR2Wrovr2s_sM0dzyfwtyjRdIOYJ82tvmyWM26dIJKPx1OdSDgqpIQm5wJ4
https://4maijs.lv/
https://www.lnb.lv/lv/konference-nauda-latvija-no-neatkaribas-atjaunosanas-lidz-musdienam
https://www.lnb.lv/
https://www.ziedot.lv/palidziba-irinai-berzinai-4311?fbclid=IwAR2Wrovr2s_sM0dzyfwtyjRdIOYJ82tvmyWM26dIJKPx1OdSDgqpIQm5wJ4
https://www.lnb.lv/lv/konference-nauda-latvija-no-neatkaribas-atjaunosanas-lidz-musdienam


Pētījuma rezultātu prezentācija 
15. augustā plkst. 12.30 LNB Facebook
un YouTube lapā, kā arī StartIT un Izglītības un
zinātnes ministrijas Facebook lapās būs skatāma
pētījuma "Digitālās prasmes nākotnes karjerai"
rezultātu prezentācija un diskusija.  
Vairāk

Ekskursija izstādē 
19. augustā plkst. 17.00 LNB izstādē
"Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" notiks
rokrakstu aprites fenomenam veltīta ekskursija
izstādes satura autoru Beatas Paškevicas un
Paula Daijas vadībā. Dalība bez maksas, bet ar
iepriekšēju pieteikšanos. 
Vairāk

Baltijas Moreno dienu konference 
No 19. līdz 21. augustam LNB norisināsies Baltijas
Moreno dienu konference "Sapnis sapnī".  
Vairāk

El kt i kā ū ik kt

https://www.lnb.lv/lv/petijuma-digitalas-prasmes-nakotnes-karjerai-rezultatu-prezentacija-un-diskusija
https://www.lnb.lv/lv/radikalie-rokraksti-ekskursija-izstade-modinasana-stasts-par-hernhutiesiem
https://www.facebook.com/events/460514055726978/
https://www.lnb.lv/lv/petijuma-digitalas-prasmes-nakotnes-karjerai-rezultatu-prezentacija-un-diskusija
https://www.lnb.lv/lv/radikalie-rokraksti-ekskursija-izstade-modinasana-stasts-par-hernhutiesiem
https://www.facebook.com/events/460514055726978/
https://www.facebook.com/events/1406086029883896/


Pievienojies mums

Elektroniskās mūzikas nakts 
19. augustā no plkst. 23.00 LNB notiks
elektroniskās mūzikas nakts. Tā ir daļa no
pasākumu sērijas "Tehnopilis", kuras ietvaros
dažādās pilīs Latvijā notiek elektroniskās mūzikas
pasākumi. 
Vairāk

2021. gada periodikas rādītājs 
LNB Bibliogrāfijas institūts ir sagatavojis
gadskārtējo izdevumu "Periodikas rādītājs 2021".
Izdevums apkopo informāciju par 2021. gadā
Latvijā izdotiem laikrakstiem, žurnāliem  un citiem
turpinājumizdevumiem, kā arī izdevumiem, kas
izdoti 2019., 2020. gadā, bet LNB pieejami no
2021. gada un nav iekļauti iepriekšējo gadu
"Periodikas rādītājos".  
Vairāk

Latviešu valodas apmācība ukraiņiem 
5. augustā LNB sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas fondu uzņēma 12 Ukrainas
iedzīvotājus ar mērķi palīdzēt viņiem vēl labāk
apgūt latviešu valodas pamatprasmes. Šie cilvēki
jau apmeklējuši 120 stundu apjoma bezmaksas
latviešu valodas apmācības, kas nodrošina
valodas zināšanas A1 līmenī. Nodarbību LNB
vadīja Gaismas pils darbinieki, brīvprātīgi veltot
divas stundas laika, lai draudzīgā atmosfērā
sarunātos ar ukraiņiem latviski.  
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.facebook.com/events/1406086029883896/
https://www.lnb.lv/lv/jauns-izdevums
https://www.lnb.lv/lv/nacionalaja-biblioteka-aizritejusi-latviesu-valodas-apmaciba-ukrainiem
https://www.facebook.com/events/1406086029883896/
https://www.lnb.lv/lv/jauns-izdevums
https://www.lnb.lv/lv/nacionalaja-biblioteka-aizritejusi-latviesu-valodas-apmaciba-ukrainiem

