Nacionālajā bibliotēkā pilnveido vidi bērniem
27. maijā sākts Bērnu literatūras centra lasītavas (7. stāvā) attīstības un pilnveides
projekts. Tā laikā lasītavas telpas nebūs pieejamas. Plānots, ka apmeklētājiem
lasītava atkal tiks atvērta vasaras vidū, bet atklāšanas svētki notiks LNB simtgades
pasākumu ietvaros 31. augustā.
Plašāk

Turpmāk Karšu un Sīkiespieddarbu lasītavas pirmdienās būs atvērtas pēc
pieprasījuma no 12.00 līdz 15.00. Apmeklējumu var pieteikt pa tālruni vai e-pastu −
Karšu lasītava (67716031, karte@lnb.lv), Sīkiespieddarbu lasītava (67716032,
sikdarbi@lnb.lv). No 1. jūlija līdz 31. augustam visas bibliotēkas lasītavas strādās pēc
vasaras darba laika.
Plašāk

Mācību stunda bibliotēkā
29. maijā plkst. 16.00 Uzziņu un
informācijas centrā (M stāvā) notiks
atvērtā mācību stunda, kurā varēs gūt
zināšanas un praktiskas iemaņas
bibliotēkas e-resursu izmantošanā.
Plašāk

Bioētikas problēmas
29. maijā plkst. 17.00 Humanitāro un
sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā)
notiks LU Medicīnas fakultātes
vadošās pētnieces, asociētās
profesores Dr.sc.soc. Signes
Mežinskas lekcija "Bioētikas
problēmas 20. un 21. gadsimta
daiļliteratūrā". Ieeja bez maksas.
Plašāk

Saruna un meditācija
29. maijā plkst. 18.00 Klusuma un
meditācijas istabā (4. stāvā) notiks
saruna "Kā organizēt prātu?" un
meditācija (vada Kuldeep Singh,
Indija). Dalība bez maksas.
Plašāk

Spēļu vakars bibliotēkā
30. maijā no plkst. 16.00 līdz 20.00
Telpā -15+ (M stāvā) notiks Spēļu
vakars bibliotēkā kopā ar "Brain
Games". Programmā dažādas galda
spēles. Ieeja bez maksas.

Origami darbnīca
31. maijā plkst. 18.00 Baltijas
Austrumāzijas pētniecības centra
(AsiaRes) lasītavā (M stāvā) notiks
Japānas tradicionālās papīra
locīšanas (origami) mākslai veltīta
radošā darbnīca. Dalība bez maksas

Saruna Draugu telpā
4. jūnijā plkst. 18.00 Draugu telpā (1.
stāvā) LNB Atbalsta biedrība aicina uz
sarunu cikla "Stāsta otra puse" jūnija
sarunu "Paaudzes rakstniecībā –
konflikts vai mijiedarbība?".
Plašāk

Aicinām darbā!
Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina
darbā vecāko grāmatvedi Budžeta
izpildes un grāmatvedības uzskaites
nodaļā (viena amata vieta uz noteiktu
laiku).
Plašāk

Izdevējdarbības statistika
Publicēts ikgadējais LNB krājums
"Latvijas izdevējdarbības statistika
2018", kurā pieejama informācija par
2018. gadā Latvijā izdoto izdevumu
skaitu un tirāžām apkopotā veidā.
Plašāk

Literatūras ceļvedis
Sagatavots "Literatūras ceļveža"
2019. gada 3. numurs (maijs).
Plašāk

Jaunākās grāmatas
Bibliogrāfijas institūts sagatavojis
informatīvā biļetena "Latvijas
jaunākās grāmatas" 2019. gada 9.
numuru (1.-15. maijs).
Plašāk

Pievienojies mums

