
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunumi
2022. gada 19.–25. septembris

Skaļās lasīšanas sacensību fināls
24. septembrī plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisināsies Skaļās lasīšanas
sacensību fināls. "Skaļā lasīšana" ir daudzpakāpju sacensības 5. un 6. klašu skolēniem, kas vispirms notiek
klasē, tad skolā vai bibliotēkā, reģionā un noslēgumā valsts finālā. Šogad Rīgā uz finālu ieradīsies 30
reģionālie lasīšanas čempioni, klātienē viņus atbalstīs līdzjutēji – klases biedri, bet video tiešraidi LNB YouTube
lapā varēs vērot neierobežots interesentu skaits.
Vairāk

Izstāde "B kā baroks"
Lepojamies, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas barokam veltītā izstāde "B kā baroks" izcilību festivālā
ADWARDS saņēmusi pirmās pakāpes zelta ordeni kategorijā "Telpas un pieredzes dizains". Izstāde
apskatāma LNB 1. stāvā līdz 9. oktobrim.
Vairāk

https://www.youtube.com/watch?v=u4N6PzKp_lg
https://www.lnb.lv/lv/skalas-lasisanas-sacensibu-finals
https://www.lnb.lv/lv/izstade-b-ka-baroks
https://www.lnb.lv/
https://www.lnb.lv/lv/skalas-lasisanas-sacensibu-finals
https://www.lnb.lv/lv/izstade-b-ka-baroks


Izstādes "Nepazust starp kontinentiem. Sprūdžu dzimta" atklāšanas
tiešraide

No 21. septembra līdz 2023. gada 21. janvārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpā "Retumu pasaule" (5.
stāvā) būs apskatāma kamerizstāde "Nepazust starp kontinentiem. Sprūdžu dzimta". Izstāde godina trimdas
latvieša, bibliotēku zinātnieka, starptautisko tiesību zinātņu bibliotekāra Ādolfa Sprūdža (1922–2003) simtgadi
un plašākai sabiedrībai izstāsta Sprūdžu dzimtas stāstu. Kamerizstādē aplūkojamas publikācijas, dzimtas
saglabāto dokumentu kopijas, fotomateriāli, kā arī piemiņas priekšmeti un Jāņa Sprūdža gleznas. 20.
septembrī plkst. 18.00 Zoom platformā notiks izstādes atklāšanas pasākums, kurā būs iespēja noklausīties
LNB vadošā pētnieka, Latvijas Universitātes profesora Viestura Zandera sagatavoto priekšlasījumu "Ādolfs
Sprūdžs un politiskais piemineklis – krājums "Res Baltica" (1968)".
Vairāk

Lekcija "Kritiskā domāšana propagandas apstākļos"
21. septembrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē (11. stāvā) notiks lekcija "Kritiskā domāšana
propagandas apstākļos". Lekciju vadīs grafoloģe, neiropsiholoģe un kriminālpsiholoģe Anita Millere. Lekcijā
tiks apskatītas šādas tēmas: provokācija un tās metodes; propaganda un klasiskās metodes, kas tiek
izmantotas sabiedrībā; kā sevi pasargāt un saglabāt vēsu prātu pie jebkurām provokācijām; kā pareizi reaģēt,
ja jūsu kolektīvā vai ģimenē sāk veidoties agresija, kas radusies propagandas ietekmē. Dalība bez maksas.
Vairāk

Lekcija "Einbergu dzimtas sievietes: autobiogrāfisko dokumentu šarms"
21. septembrī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpā "Retumu pasaule" (5. stāvā) notiks Dr. philol.
Evas Eglājas-Kristsones lekcija "Einbergu dzimtas sievietes: autobiogrāfisko dokumentu šarms". Einbergu
dzimtas sievietes (Katrīna Einberga, Elza Jende, Magda Perlbacha, Lilija Perlbacha, Katrīna Granta, Alma
Neiburga, Andra Neiburga, Katrīna Neiburga) vairākās paaudzēs atpazīstamas ar veikumu labdarībā,
pedagoģiskajā darbā, rakstniecībā, etnogrāfijā un mākslā. Priekšlasījums vēstīs par Einbergu ģimenes
dokumentālo kolekciju Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu krājumā, īpaši pievēršoties
sieviešu autobiogrāfiskajiem materiāliem. Dalība bez maksas.
Vairāk

Meditācijas telpa: nodarbība "Kas ir īsta vīrišķība?"
21. septembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Meditācijas telpā (4. stāvā) notiks nodarbība "Kas ir
īsta vīrišķība?". Nodarbībā par Roberta Mūra un Duglasa Džileta grāmatas "Valdnieks. Karotājs. Viedais.
Mīlētājs. Nobriedušas vīrišķības arhetipi" (Zvaigzne ABC, 2022) inspirēto vīrišķības tēmu mūsdienu
sabiedrības kontekstā runās filosofs Vents Sīlis un grāmatas tulkotājs latviešu valodā Ingus Macats.
Klātesošajiem būs iespēja iesaistīties sarunā un vakara noslēgumā piedalīties kopīgā meditācijā Ilmāra
Latkovska vadībā. Dalība bez maksas.
Vairāk

Hernhūtiešu dziesmu vakars ar akadēmisku priekšlasījumu
26. septembrī plkst. 18.00 izstādes "Modināšana. Stāsts par hernhūtiešiem" pavadošo norišu programmas
ietvaros Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē (11. stāvā) notiks starpdiscplinārs pasākums "Pieminot Loskīlu.
Hernhūtiešu dziesmu vakars". Pasākuma programmu veidos Dr. philol. Paula Daijas ievadvārdi, Jāņa Krēsliņa
dzejoļa "Pieminot Juri Indriķi Loskīlu" (1973) lasījums aktiera Jāņa Kroņa izpildījumā, Dr. philol. Māras
Grudules priekšlasījums ""Mēs šeitan esam viesi...". Ieskats Georga Heinriha Loskīla dzīvē un darbos" un
hernhūtiešu dziesmu koncerts mūziķu Zanes Šmites un Ilzes Gruntes interpretācijā. Dalība bez maksas.
Vairāk

 
 

https://www.lnb.lv/lv/kamerizstade-nepazust-starp-kontinentiem-sprudzu-dzimta
https://www.lnb.lv/lv/lekcija-kritiska-domasana-propagandas-apstaklos
https://www.lnb.lv/lv/priekslasijums-einbergu-dzimtas-sievietes-autobiografisko-dokumentu-sarms
https://www.lnb.lv/lv/meditacijas-telpa-nodarbiba-kas-ir-ista-viriskiba
https://www.lnb.lv/lv/hernhutiesu-dziesmu-vakars-ar-akademisku-priekslasijumu


Pievienojies mums

Seminārs par čehu un latviešu literārajiem tulkojumiem
27. septembrī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālas bibliotēkas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra lasītavā
(M stāvā) notiks populārzinātnisks seminārs un diskusija par čehu un latviešu literārajiem tulkojumiem "No
Baltajiem Karpatiem līdz Baltijas jūrai: trīs gadu desmiti čehu un latviešu literārajos tulkojumos (1992–2022)".
Dalība bez maksas. Lai piedalītos, jāreģistrējas līdz 23. septembrim.
Vairāk

Nopērkami Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevumi un suvenīri
Latvijas Nacionālās bibliotēkas veikalā "Draugu telpa" (1. stāvā) un tīmekļa vietnē http://eveikals.lnb.lv
nopērkami LNB izdevumi un suvenīri – atklātnes, rakstāmlietas, plakāti, krūzes, dāvanu komplekti u. c.
Vairāk

Visas aktualitātes
Izstādes
Notikumu kalendārs
Lasītavas un darba laiki

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
www.lnb.lv

                                                                                       

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/seminars-par-cehu-un-latviesu-literarajiem-tulkojumiem-no-baltajiem-karpatiem-lidz-baltijas-jurai
http://eveikals.lnb.lv/
https://www.lnb.lv/lv/noperkami-latvijas-nacionalas-bibliotekas-izdevumi-un-suveniri
https://www.lnb.lv/lv/aktuali/aktualitates
https://www.lnb.lv/lv/aktuali/izstades
https://www.lnb.lv/lv/kalendars/sodien
https://www.lnb.lv/lv/darba-laiki
https://www.lnb.lv/

