
LNB pakalpojumi pieejami attālināti
Saskaņā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 15. novembrim Latvijas Nacionālā bibliotēka klātienes
apmeklējumam būs slēgta. Tomēr šajā laikā LNB piedāvā izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus.
Darba dienās pieejamas arī attālinātas konsultācijas par vispārīgiem jautājumiem, Digitālo bibliotēku,
datubāzēm, kā arī iespējams reģistrēties par lasītāju. 
Vairāk

Periodika.lv un grāmatu portāls - brīvā piekļuvē
Populārās Digitālās bibliotēkas kolekcijas - periodika.lv un grāmatu portāls - joprojām ir brīvi pieejamas pilnā
apjomā ikvienam interesentam. Aicinām tās izmantot darbam, mācībām, vaļasbrīžiem. Pieejamas arī citas
kolekcijas, kurās atradīsiet audio ierakstus, attēlus, kartes, rokrakstus, Raiņa un Aspazijas saraksti u.c.
materiālus.
Digitalabiblioteka.lv

https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://lndb.lv/
https://lnb.lv/lv/piekluve-lnb-digitalajiem-resursiem-un-e-pakalpojumiem
https://lndb.lv/


Meditācijas nodarbība
27. oktobrī plkst. 18.00 platformā Zoom notiks
tiešsaistes nodarbība par budistu tekstu
klausīšanos un kopīga meditācija. Vada Mārcis
Auziņš. Dalība bez maksas. 
Vairāk

Krišjāņa Barona konference
28. un 29. oktobrī tiešsaistē platformā Zoom
notiks ikgadējā Krišjāņa Barona konference. To
rīko LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta
Latviešu folkloras krātuve. Šogad konference
veltīta folkloras un atmodas attieksmēm, kā arī
personības, sabiedrības un politiskās varas
rīcību izvērtējumam Trešās atmodas kontekstā.
Vairāk

Topošajiem juristiem
LNB Nozaru literatūras centrs novembrī turpinās
sadarbību ar RSU docenti Kitiju Biti, aicinot
ikvienu tiesību zinātņu studentu uz praktisko
Zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas
skolu Zoom platformā. Dalība bez maksas.
Nodarbības notiks 3., 10., 17., 24. novembrī.
Vairāk

https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-marci-auzinu-0
https://lnb.lv/lv/krisjana-barona-konference-folklora-un-atmoda
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-nodarbibas-toposajiem-juristiem-zinatnisko-darbu-izstrade-1
https://lnb.lv/lv/meditacijas-nodarbiba-kopa-ar-marci-auzinu-0
https://lnb.lv/lv/krisjana-barona-konference-folklora-un-atmoda
https://lnb.lv/lv/tiessaistes-nodarbibas-toposajiem-juristiem-zinatnisko-darbu-izstrade-1
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances


Pievienojies mums

Vakances
Aicinām darbā Krājuma saglabāšanas ekspertu
(pieteikumus gaidām līdz 31. oktobrim) un
programmētāju (pieteikumus gaidām līdz 7.
novembrim). 
Vairāk

Sarunas un stāsti
Mājsēdes vai vakara un rīta pastaigu laiku
piedāvājam klausīties LNB raidierakstu
"Klausītava". Šeit atradīsiet gan sarunas un
stāstus par grāmatām un lasīšanu, gan
daudzveidīgo Gaismas pils krājumu. 
Spotify 
SoundCloud 

Mīļie draugi! 
Novēlam Jums izturību, veselību un pacietību
šajā laikā, kas nav vienkāršs! Mēs ticam, ka jau
atkal drīz tiksimies klātienē!

                                                                                       

https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.instagram.com/lnb.lv/
https://twitter.com/LNB_lv
https://www.youtube.com/user/LNBlv
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances
https://open.spotify.com/show/0NM33nUrAV4GVUAKP45pvl?si=b3e96c58803b4627
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka
https://lnb.lv/lv/par-instituciju/vakances

