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LNB STĀVU ATVĒRŠANAS PASĀKUMA “KASKĀDES” 

Laikā no 12.06.-15.06. apmeklētājiem būs pieejami visi Gaismas pils publiskie stāvi. 

Katru dienu ar īpašu programmu izcesim kādu no stāviem. 

“KASKĀŽU” DARBA LAIKS 

12.06. (12:00-20:00) Mezonīna, 2. un 3. stāva atvēršana 17:00-20:00 

13.06. (12:00-20:00) 4. stāva atvēršana 17:00-20:00 

14.06. (11:00-17:00) 5. stāva atvēršana 11:00-14:00 

15.06. (11:00-17:00) 6. un 7. stāva atvēršana 11:00-14:00 

16.06. slēgts 

17.06. Apmeklētājus apkalpos mezonīna, 2. un 3. stāvos 12:00-20:00 

 

*** 

Mezonīna stāva atvēršanas pasākums 

2014. gada 12. jūnijs 

Stāvu atvēršanas pasākumi Uzziņu un informācijas centrā 

12:00 – 17:00 Ekskursijas pa Gaismas pili (pieteikšanās reģistratūrā) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mezonīna stāvs 
 

17:00 – 20:00 J. Pāvila II lasītavā 

Viktorīna „Meklē un atrodi!” 

 

17:00 – 20:00 Jaunākās periodikas lasītavā 

Spēle „Iepazīsti digitālās bibliotēkas kolekciju Periodika.lv”  

 

18:00 – 19:30 J. Pāvila II lasītavā 

„Zelta Ābeles” un citu kolekciju ekspozīcija  

 

18:30 – 19:00  

Muzikālais priekšnesums: Dāvis Bindemanis (klavieres), Kristaps Lubovs (saksofons) 
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19:30 – 20:00 

Muzikālais priekšnesums: Dāvis Bindemanis (klavieres), Kristaps Lubovs (saksofons) 

 

 

*** 

2. un 3. stāva atvēršanas pasākums 

2014. gada 12. jūnijs 

Stāvu atvēršanas pasākumi Nozaru literatūras centrā 

14:00 – 17:00 Ekskursijas pa Gaismas pili (pieteikšanās reģistratūrā) 

 

2. stāvs 
 

17:00 – 20:00  Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā un Ekonomikas un tiesību zinātņu 

lasītavā 

Grāmatu ekspozīcija „Mainīgais ūdens” 

 

17:00 – 20:00 Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavā 

LNB iesieto grāmatu ekspozīcija 

 

18:00 – 20:00 Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavā 

Sietuves radošā darbnīca: iespēja iepazīt grāmatu iesiešanas procesu 

 

18:00 – 18:30 Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā 

Profesore Janīna Kursīte-Pakule: “Lekcija par ūdeni no mitoloģiskā un tautu tradīciju 

aspekta” 

 

18:00 – 19:30  Ekskursijas pa 2. stāva Grāmatu krātuvi 

(pulcēšanās pie Krātuves izsniegšanas punkta) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. stāvs 
 

17:00 – 17:30 Svinīgās uzrunas 
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17:00 – 20:00  Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavā 

Grāmatu ekspozīcija „Mainīgais ūdens” 

 

19:00 – 19:30   Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavā 

Artūrs Lešinskis: “Lekcija par bibliotēkas ēkas dzesēšanas sistēmu ar Daugavas ūdeni.” 

Pēc lekcijas interesentiem būs iespēja apskatīt LNB dzesēšanas sistēmu 

 

17:00 – 20:00 Periodisko izdevumu lasītavā 

“Lielāko un mazāko formātu LNB krājuma grāmatu ekspozīcija” 

 

18:00 – 19:30 Periodisko izdevumu lasītavā 

Ekskursijas pa 3. stāva Periodikas krātuvi 

 

18:00 – 20:00  Telpa Nr. 328 

Jautri un neparedzami stāsti improvizācijas teātra „5 uz perona” izpildījumā 

 

 

*** 

 

4. stāva atvēršanas pasākums 
 

2014. gada 13. jūnijs 

Stāvu atvēršanas pasākumu aktivitātes Mākslas un mūzikas centrā – Alfrēda Kalniņa 

Mūzikas lasītavā, Konrāda Ubāna Mākslas lasītavā, Audiovizuālajā lasītavā un Mazajā zālē 

14:00 – 17:00 Ekskursijas pa Gaismas pili (pieteikšanās reģistratūrā) 

4. stāvs 

17:00 – 17:30 Svinīgās uzrunas 

 

17:00 – 20:00 Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītavā 

• Godinot komponistu Alfrēdu Kalniņu, būs iespēja aplūkot komponista rokrakstus, 
un ikvienu sagaidīs kāds  piektdienas – 13. datuma cienīgs pārsteigums 

 
• Stīgu kvartets „Sinfonietta Rīga” (Kristiāna Šīrante, I vijole; Agnese Kanniņa-Liepiņa, 

II vijole; Artūrs Gailis, alts; Kārlis Klotiņš, čells): latviešu un ārzemju komponistu 
skaņdarbi 
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• Iespēja lasīt latviešu komponistu un mākslinieku dzīves atziņas 
 

17:00 – 20:00 Konrāda Ubāna Mākslas lasītavā 

• Mākslinieku Rūdolfa Baltiņa un Zanes Elertes veidoti mākslas objekti, kas radīti, 
izmantojot Mākslas lasītavas krājuma materiālus 
 

• Radošā darbnīca „PATSKARTE”: izgatavo savu pastkarti vai paTSkarti no Mākslas 
un mūzikas centra krājumu materiāliem 

 

17:00 – 20:00 Mazajā zālē 

„Vēsturiskā karaoke”: tās laikā būs iespēja personīgi deklamēt: 
Dr. Kārļa Ulmaņa runu mazpulku vadoņu sanāksmē 1935. gada 20. aprīlī 
vai valsts prezidenta Alberta Kvieša runu brīvības pieminekļa atklāšanas svētkos 1935. 
gada 18. novembrī. 
 

17:00 – 20:00 Audiovizuālajā lasītavā 

• Pirmo reizi skaņas studijas „kut” audiovizuāla performance „Vinila gariņš” 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.  
 

• Laikmetīgās dejas horeogrāfe un dejas izpildītāja Sintija Siliņa: performance 
„Epilogs” 

 
 

*** 

5. stāva atvēršanas pasākums 

2014. gada 14. jūnijs 

Stāvu atvēršanas pasākumu aktivitātes Letonikas un Baltijas centrā, Izstāžu zālē, Reto 

grāmatu un rokrakstu lasītavā un Latviešu folkloras krātuvē 

 

11:00 – 11:40 Svinīgās uzrunas (LNB direktors Andris Vilks, LNB Speciālo krājumu 

departamenta direktore Ineta Kivle, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore 

Dace Bula) 

Tautas tradīciju kopa „Budēļi”: lasītavu ieskandināšanas priekšnesums 
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11:40 – 14:00 Letonikas un Baltijas centrā 

• Izstāde „Skaistākās grāmatas no Letonikas kolekcijām” 
 

• Anete Simanovska (stabules, ģīga, rata lira) 
 

• Videostāsts „Letonikas nodaļas vēsture” 
 

• Negaidīti atradumi pētnieku kabinetos 
 

11:40 – 14:00 Izstāžu zālē 

Valdis Villerušs: „Spēle ar grāmatu. Asamblāžas” 

 

11:40 – 14:00 Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā 

• Reto grāmatu un rokrakstu krājumu izstāde „Rara” 
 

• Videostāsts „Ortēlija atlants” 
 

• Retumu prāta spēles 
 

11:40 – 14:00 Latviešu folkloras krātuvē 

• „Te būs Dainu skapis” 
 

• Stāstnieks Guntis Pakalns: anekdotes, teikas un spoku stāsti 
 

• Aldis Pūtelis: folkloras ieskaņojumu darbnīca 
 

• Folkloristu ekspedīciju video ieraksti – teicēji dažādās Latvijas vietās 
 

14:00 – 17:00 Ekskursijas pa Gaismas pili (pieteikšanās reģistratūrā) 
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*** 

6. stāva atvēršanas pasākums 
 

2014. gada 15. jūnijs 

 

Stāva atvēršanas aktivitātes Karšu un ģeotelpiskās informācijas lasītavā un Sīkiespieddarbu 

lasītavā 

 

11:00 – 11:40 Svinīgās uzrunas 
 
11:00 – 17:00 Karšu un ģeotelpiskās informācijas lasītavā 
 

• Ekspozīcija „Pirmās kartes latviešu valodā un to izstāstīšana” 
 

• Ekspozīcija „Latvijas teritorijas robežu maiņa gadsimtu garumā” 
 

• Rīgas dzejas kartes izstāde 
 

11:00 – 14:00  Savas ceļa kartes zīmēšana kopā ar ilustratoriem: 

Reini Pētersonu, Maiju Līdumu, Sabīni Mooru un Robertu Galviņu 

13:00 – 14:00  Rīgas dzejas kartes performances 
 
 
11:00 – 17:00 Sīkiespieddarbu lasītavā 
 

• Ekspozīcija „Sīkiespieddarbu alfabēts” 
 

• LNB krājuma skaistāko etiķešu skate 
 

• Vēsturiskās galda spēles 
 
 

14:00 – 17:00 Ekskursijas pa Gaismas pili (pieteikšanās reģistratūrā) 
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*** 
 

7. stāva atvēršanas pasākums 

2014. gada 15. jūnijs 

Stāvu atvēršanas pasākumu aktivitātes Bērnu literatūras centrā 

11:00 – 14:00 Interaktīvs piedzīvojums „Grāmatu labirints” 

 

• Aktivitāte pirmsskolas/ sākumskolas bērniem – 

Gaismas pils būvēšana no rotaļu klucīšiem. 

 

• Vizuālais objekts „Lasāmkoks” 

 

• Pieteikšanās dalībai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” un „Gribu iet uz 

bibliotēku!”  

 

14:00 – 17:00 Ekskursijas pa Gaismas pili (pieteikšanās reģistratūrā) 


