
Zinību dienā - uz Gaismas pili!
Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina 1. septembri atzīmēt Gaismas pilī, piedaloties Latvijas kultūras kanona
vērtībām veltītā orientēšanās spēlē un apmeklējot izstādes. Spēles dalībnieki aicināti staigāt pa ēku, meklēt
kultūras kanona karodziņus un atrast atbildes uz intriģējošiem, ar kanona vērtībām saistītiem, jautājumiem.  
Vairāk

Baltajā naktī - Koru nakts Gaismas pilī
3. septembrī LNB no plkst. 19.00 līdz 24.00 notiks “Koru nakts". Pasākumā LNB pieskandinās koru balsis – tā
būs lielā kopdziedāšana projektā ChoirUp, kā arī elektroakustiskās mūsdienu koru mūzikas programma
Momentary. 1. stāvā līdz pat pusnaktij varēs aplūkot izstādes, bet 11. stāvā - baudīt Rīgas panorāmu.
Darbosies arī pop-up kafejnīca. 
Vairāk

https://www.lnb.lv/lv/1-septembri-gaismas-pili-jauna-kulturas-kanona-orientesanas-spele
https://www.facebook.com/events/480341723910566
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Krājuma izlase par cenzūru 
Līdz 3. decembrim LNB 3. stāva ātrijā būs
skatāma jauna Periodikas lasītavas krājuma izlase
– "[IZGRIEZTS]. Cenzūra Latvijas preses
vēsturē". Tā iepazīstina ar "tukšumzīmēm" –
cenzūras pēdām periodiskajos izdevumos no 19.
gadsimta vidus līdz mūsdienām. Ieeja bez
maksas. 
Vairāk

Senioru trešdiena 

31. augustā plkst. 12.00 LNB notiks pasākumu
cikla "Senioru trešdienas" tikšanās. Šoruden cikla
centrā – cilvēku dzīvē īpaši nozīmīgas grāmatas,
kuras dalībnieki atklās ar daudzveidīgu aktivitāšu
palīdzību. Pirmajā tikšanās reizē seniori iepazīs
LNB Grāmatu krātuvi un Tautas grāmatu plauktu. 
Vairāk

Spēļu vakars 

31. augustā zālājā pie LNB sadarbībā ar Brain
Games notiks āra spēļu vakars. Sliktu laikapstākļu
gadījumā būs iespēja spēlēt galda spēles LNB
Telpā -15+ (M stāvā). Dalība bez maksas. 
Vairāk

https://www.lnb.lv/lv/krajuma-izlase-par-cenzuru-latvijas-preses-vesture
https://www.lnb.lv/lv/senioru-tresdienas-dalibniekiem-iespeja-iepazit-tautas-gramatu-plauktu
https://www.facebook.com/events/2569519413183462/2569519426516794/
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https://www.lnb.lv/lv/vesturnieka-edgara-ceskes-lekcija-par-latviesu-bralu-draudzes-rakstiem-19-gs


Pievienojies mums

Vēsturnieka Edgara Ceskes lekcija 

31. augustā, plkst. 17.00 LNB  izstādes
"Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" pavadošo
pasākumu programmas ietvaros telpā "Retumu
pasaule" (5. stāvā) notiks vēsturnieka   Dr. hist.  
Edgara Ceskes lekcija "Latviešu brāļu draudzes
raksti: 19. gadsimts". Ieeja bez maksas.  
Vairāk

Pasaku rakstīšanas konkurss 

Lasīšanas veicināšanas projekts "Bibliotēka"
izsludina otro jauno rakstnieku konkursu. Šoreiz
potenciālie autori tiek aicināti konkursam iesniegt
pasaku. Galvenā balva - iespēja izdot grāmatu. 
Vairāk

Aicinām darbā 

Piedāvājam darbu: 
- klientu apkalpošanas speciālistam
- sociālo tīklu redaktoram 
Vairāk
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