
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunumi
2022. gada 26. septembris–2. oktobris

LNB darba laiku izmaiņas
Ņemot vērā energopakalpojumu cenu pieaugumu un nepieciešamību optimizēt pieejamo resursu izmantošanu,
Latvijas Nacionālā bibliotēka no 1. oktobra būs atvērta četras dienas nedēļā: trešdien, ceturtdien, piektdien:
11.00–19.00; sestdien: 10.00–18.00.
Vairāk

Valmieras novada diena
1. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību
notiks Valmieras novada diena. Pasākuma apmeklētāji visas dienas garumā varēs iepazīt un uzzināt vairāk par
otru lielāko novadu Latvijā, piedaloties daudzveidīgās aktivitātēs, kas patiks gan lieliem, gan maziem
apmeklētājiem.
Vairāk

 

https://www.lnb.lv/latvijas-nacionalas-bibliotekas-darba-laiku-izmainas-no-2022-gada-1-oktobra
https://www.valmierasnovads.lv/latvijas-nacionalaja-biblioteka-1-oktobri-bus-valmieras-novada-diena/
https://www.lnb.lv/
https://www.lnb.lv/latvijas-nacionalas-bibliotekas-darba-laiku-izmainas-no-2022-gada-1-oktobra
https://www.valmierasnovads.lv/latvijas-nacionalaja-biblioteka-1-oktobri-bus-valmieras-novada-diena/


 

Projekta "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai"
noslēguma konferences

27. septembrī no plkst. 10.00 līdz 17.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (1. stāvā) notiks
konference "Valsts pētījumu programmas projekta "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai
attīstībai"/CARD rezultāti un perspektīvas". Konferencē pētnieki prezentēs galvenos divu gadu projekta
zinātniskos rezultātus un iezīmēs nākotnes perspektīvas turpmākajiem pētījumiem. 28. septembrī paralēli
vairākās vietās Rīgā norisināsies četras konferences, prezentējot konkrētus pētījumus, kas tapuši sešos
projekta darba posmos. Dalība bez maksas. Konferences būs skatāmas arī interneta tiešraidē CARD
Facebook lapā.
Vairāk

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)".
Vairāk

Senioru trešdiena
28. septembrī plkst. 12.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiks pasākumu cikla "Senioru trešdienas"
tikšanās, kurā seniori apmeklēs LNB skaņu ierakstu studiju un ekspozīciju "Grāmata Latvijā". Dalība bez
maksas. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 26420065 vai e-pastu gramata.latvija@lnb.lv.
Vairāk

Spēļu vakars
28. septembrī plkst. 16.00–20.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Telpā -15+ (M stāvā) sadarbībā ar "Brain
Games" notiks spēļu vakars. Būs unikāla iespēja izspēlēt un testēt "Brain Games" jaunās galda spēles, kas vēl
nav sasniegušas veikalu plauktus, tirdzniecības vietas un bibliotēkas. Dalība bez maksas.
Vairāk

Meditācijas telpa: nodarbība "Bhagavadgīta – sens teksts mūsdienu
cilvēkam"

28. septembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Meditācijas telpā (4. stāvā) un tiešsaistē Zoom
platformā notiks Mārča Auziņa vadīta nodarbība "Bhagavadgīta – sens teksts mūsdienu cilvēkam". Dalība bez
maksas.
Vairāk

Konference "No datu viensētām uz vienotu piekļuvi"
29. septembrī plkst. 10.00−14.20 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (-1. stāvā) notiks projekta
"Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" noslēguma konference "No datu
viensētām uz vienotu piekļuvi", kurā aicināti piedalīties kultūras mantojuma institūciju pārstāvji un citi
interesanti. Konferencē tiks aplūkotas tādas tēmas kā vienota kultūras mantojuma digitālo resursu zināšanu
organizēšanas sistēma, autoritatīvo datu izmantošana kultūras mantojuma atklāšanai un citi kultūras
mantojuma institūciju sadarbības aspekti datu jomā.
Vairāk

 
 

https://www.facebook.com/projektscard
https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/konferences/citas-konferences/vpp-projekta-kulturas-kapitals-ka-resurss-latvijas-ilgtspejigai-/
https://www.facebook.com/events/1245742746259950/
mailto:gramata.latvija@lnb.lv
https://www.facebook.com/events/1061439544557403/
https://www.facebook.com/events/1412052509285996
https://us06web.zoom.us/j/87047641305?pwd=UGRpNHFCS0JlYjl3TWxJMGpWQmM0UT09
https://www.lnb.lv/lv/meditacijas-telpa-nodarbiba-bhagavadgita-sens-teksts-musdienu-cilvekam
https://www.facebook.com/events/1290628341473047/


Pievienojies mums

 

Tiešsaistes lekcija par LNB speciālo krājumu izmantošanu
29. septembrī plkst. 15.00–17.00 Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina studentus uz informatīvi izglītojošu
tiešsaistes lekciju "Ievads Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālo krājumu izmantošanā". Bezmaksas lekcija
notiks Zoom platformā un tās mērķauditorija ir dažādu nozaru bakalaura līmeņa studenti un citi interesenti. Lai
piedalītos, jāaizpilda pieteikšanās FORMA.
Vairāk

Saruna par sieviešu lomu dzejā un tulkošanā
29. septembrī plkst. 17.30 Latvijas Nacionālas bibliotēkas 11. stāvā, atzīmējot Starptautisko tulkošanas dienu,
notiks paneļdiskusija un dzejas lasījumi "Sievietes, dzeja, tulkošana. Saruna". Diskusijas dalībnieces: īru
dzejniece Elēna Nī Hilenāna, latviešu dzejniece Katrīna Rudzīte, īru dzejniece Martina Evansa. Sarunas
moderatore: Dr. philol. Zita Kārkla. Dalība bez maksas. Lai piedalītos, līdz 28. septembrim jāreģistrējas ŠEIT.
Vairāk

Origami darbnīca
30. septembrī plkst. 18.00−19.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra
(AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) notiks origami darbnīca. Apmeklētāji varēs iepazīties ar dažādiem
origami papīra veidiem un locīšanas paņēmieniem, kā arī salocīt papīra modeli paši. Dalība bez maksas.
Vairāk

Saeimas vēlēšanu iecirknis
1. oktobrī no plkst. 7.00 līdz 20.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāvā darbosies 14. Saeimas vēlēšanu
iecirknis Nr. 28.
Vairāk

Digitālā mantojuma diena Siguldā

3. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Siguldā, kultūras centra "Siguldas Devons" foajē norisināsies Digitālā
mantojuma diena, kuras ietvaros astoņās darbstacijās ikviens interesents varēs iepazīt plašo digitālo
piedāvājumu, piedalīties praktisko pielietojumu demonstrācijās, kā arī konsultēties par digitālo kolekciju
veidošanu un izmantošanu saviem izziņas nolūkiem.
Vairāk

Latvijas jaunākās grāmatas
Bibliogrāfijas institūts sagatavojis informatīvā izdevuma "Latvijas jaunākās grāmatas" 2022. gada 17. numuru
(1.-15. septembris) (PDF).
Vairāk

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
www.lnb.lv
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https://www.instagram.com/lnb.lv/
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https://www.facebook.com/events/1273725009835187/
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https://www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas
https://www.facebook.com/events/473246808152319
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