
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai - 103!
Atzīmējot 103. dzimšanas dienu, 27. augustā no plkst. 11.00 līdz 17.00 aicinām uz svētku svinībām un plašu
notikumu programmu. Būs iespēja apmeklēt izstādes un radošās darbnīcas, spēlēt spēles un piedalīties
viktorīnās, klausīties koncertus un skatīties kino, piedalīties skeitborda sacensībās un vērot sportistu
paraugdemonstrējumus un baudīt Rīgas panorāmas skatu no kores 11. stāvā. Par gardām maltītēm gādās
kafejnīca “Borščs pie ukrainietēm”. Dalība bez maksas.
Vairāk 

Ieskaties! Lai apmeklētu dažus notikumus, iepriekš jāreģistrējas:
Plkst. 11.00 - ekskursija izstādē "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" 
Pieteikšanās
Plkst. 13.00 - ekskursija izstādē "B kā baroks" 
Pieteikšanās
Plkst. 13.00 - komandu prāta spēle-viktorīna "Grāmattārps" 
Pieteikšanās
Plkst. 14.00-16.00 - sacensības skeitbordā 
Pieteikšanās

https://www.lnb.lv/lv/nacionalas-bibliotekas-103-dzimsanas-dienas-programma
https://docs.google.com/forms/d/1875_KAXGgMu6SZKrKWr-l8NVmwGbryCUUpvtYl9myFo
https://docs.google.com/forms/d/1FfMZTGmxs6Qx3Nndz71tTDajoNGmArpPxR24RknJJZE/
https://docs.google.com/forms/d/1CHjSZM0VNbDlR7jZVdwwnqyANI-3TQqj6Uh_ikhcrkI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnv6BWqiPC_D4pVMf9HJSPPmIUE92U4XxnkU9g5e7zqdmzHQ/viewform
https://www.lnb.lv/
https://www.lnb.lv/lv/nacionalas-bibliotekas-103-dzimsanas-dienas-programma
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-nacionalas-bibliotekas-piedavajums-ukrainas-cilvekiem-propoziciya-nacionalnoyi-biblioteki


Godinot Ukrainas neatkarības dienu, aicinām ciemos ukraiņus
Godinot Ukrainas neatkarības dienu (24. augustā), atgādinām, ka joprojām Ukrainas cilvēki, kas kara laikā
mājvietu raduši Latvijā, tiek laipni gaidīti Gaismas pilī! Šeit pieejama klusa un mierīga atmosfēra, gaišas un
siltas telpas, datori un internets, grāmatas, audio un video ieraksti, konsultācijas par krājumu un
pakalpojumiem, izstādes, koncerti un lekcijas, meditācijas telpa, galda spēles un radošas aktivitātes gan
pieaugušajiem, gan bērniem, ekskursijas pa ēku, skaists panorāmas skats uz Rīgu un citas iespējas. 
Ar visu pakalpojumu klāstu var iepazīties arī ukraiņu valodā. 
Vairāk

Krājuma izlase "Riga Literata" 
Līdz 9. septembrim LNB telpā “Retumu pasaule”
(5. stāvā) apskatei atvērta jauna ekspozīcija -
krājuma izlase "Riga Literata. Rīgas humānisti un
neolatinitāte", kas veltīta humānisma laika autoru
darbībai Rīgā un ar to saistītajam neolatinitātes
mantojumam. Atklāšana 24. augustā plkst. 17.30.
Ieeja un katalogs bez maksas. 
Vairāk

https://www.lnb.lv/lv/latvijas-nacionalas-bibliotekas-piedavajums-ukrainas-cilvekiem-propoziciya-nacionalnoyi-biblioteki
https://www.lnb.lv/lv/krajuma-izlase-riga-literata-rigas-humanisti-un-neolatinitate
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-nacionalas-bibliotekas-piedavajums-ukrainas-cilvekiem-propoziciya-nacionalnoyi-biblioteki
https://www.lnb.lv/lv/krajuma-izlase-riga-literata-rigas-humanisti-un-neolatinitate
https://www.lnb.lv/lv/diskusija-par-kino-kritiku


Pievienojies mums

Diskusija par kino kritiku 
24. augustā plkst. 18.00 LNB korē (11. stāvā),
papildinot LNB apskatāmo izstādi "Gadsimta
lieciniece. Satikšanās ar Valentīnu Freimani"  (4.
stāvā), notiks diskusija "Izskaidrot vai iespaidot:
kāda būs nākotnes kino kritika?". Dalība bez
maksas. 
Vairāk

Ilustrāciju izstāde 
LNB 7. stāva ātrijā līdz 30. septembrim skatāma
izraēliešu mākslinieces Natālijas Pudalovas
ilustrāciju izstāde, kas iepazīstina ar Izraēlas
grāmatu mākslu. Ieeja bez maksas. 
Vairāk

Aicinām darbā 
Darbam LNB Komunikācijas departamentā
aicinām pievienoties sociālo tīklu redaktoru. 
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/notikums/izstade-gadsimta-lieciniece-satiksanas-ar-valentinu-freimani
https://www.lnb.lv/lv/diskusija-par-kino-kritiku
https://www.lnb.lv/lv/izraeliesu-makslinieces-natalijas-pudalovas-ilustraciju-izstade
https://www.lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances
https://www.lnb.lv/lv/diskusija-par-kino-kritiku
https://www.lnb.lv/lv/izraeliesu-makslinieces-natalijas-pudalovas-ilustraciju-izstade
https://www.lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances

