
Aizdomās par grāmatu zādzību policija izsludina meklēšanu
Aizdomās par vēsturisku un vērtīgu grāmatu zādzību no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Valsts policija meklē
attēlā redzamo vīrieti. LNB nozagtas trīs vērtīgas grāmatas - 1829. g. izdotā Aleksandra Puškina “Poltava”
(oriģinālrakstībā – “Полтава”), 1913. g. izdotā Alekseja Kručjoniha “Protestēsim“ (“Возропщем”) un nezināmā
gadā izdotā Alekseja Kručjoniha “Uzvara pār sauli“ (“Побѣда над Солнцем”). Valsts policijas rīcībā esošā
informācija liecina, ka ar noziegumu, iespējams, saistīts attēlā redzamais vīrietis. Aicinām aplūkot attēlu un
atsaukties, ja šo personu atpazīstat vai zināt viņa atrašanās vietu! Aicinām atsaukties arī, ja jums ir informācija
par konkrēto grāmatu atrašanās vietu, tostarp, ja tās redzētas pārdošanā.

Starptautiska konference kultūras mantojuma un IT profesionāļiem
No 8. līdz 10. jūnijam LNB norisināsies starptautiska konference "ELAG 2022", kas ir Eiropā vadošais notikums
par informācijas tehnoloģiju pielietošanu bibliotēkās un citās kultūras mantojuma institūcijās. Aicinām
pieteikties konferencei līdz 1. jūnijam! 
Vairāk

https://lnb.lv/lv/aicinam-registreties-starptautiskai-konferencei-elag-2022
https://lnb.lv/lv/aicinam-registreties-starptautiskai-konferencei-elag-2022


Ukrainas kultūras mantojuma glābšanai saziedoti vairāk nekā 16 000 EUR 
Laikā no 18. marta līdz 8. aprīlim, pateicoties sabiedrības atsaucībai, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un
labdarības organizācijas "Ziedot.lv" rīkotajā ziedojumu vākšanas akcijā "Glābsim Ukrainas kultūras
mantojumu" saziedoti vairāk nekā 16 000 EUR. Izmantojot naudu un ziedotās krājuma saglabāšanai noderīgās
preces, tika apkopoti un kravas mašīnā (attēlā) iekrauti vairāk nekā 70 kubikmetru materiālu. 14. aprīlī tie
piegādāti Ukrainas Kultūras mantojuma glābšanas centrā Ļvivā. Lielākā daļa materiālu jau ir izvadāti pa
dažādām Ukrainas pilsētām un tur esošajām kultūras mantojuma iestādēm.  

Latvijas Nacionālā bibliotēka izsaka pateicību ikvienam ziedotājam un palīgam! 
Vairāk 
Foto

Izmaiņas darba laikā

3. maijs: 9.00-16.00 (pirmssvētku diena)
4. maijs: slēgts (LR Neatkarības
atjaunošanas diena)
7. maijs: 10.00-16.00 (pirmssvētku diena)
9. maijs: slēgts (spodrības diena) 

https://lnb.lv/lv/noslegusies-ziedojumu-vaksanas-akcija-glabsim-ukrainas-kulturas-mantojumu
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/akcija-glabsim-ukrainas-kulturas-mantojumu-saziedoti-16-tukstosi-eiro.a454293/
https://lnb.lv/lv/noslegusies-ziedojumu-vaksanas-akcija-glabsim-ukrainas-kulturas-mantojumu
https://lnb.lv/lv/pielaiko-profesiju-tiksanas-ar-vesturniekiem


Pievienojies mums

Pielaiko profesiju: vēsturnieki
3. maijā no plkst. 16.00 tiešraidē LNB Facebook
un YouTube lapās cikla jauniešiem "Pielaiko
profesiju!" ietvaros būs skatāma virtuāla saruna
par vēsturnieku profesiju ar vēstures zinātņu
doktoru, LNB vadošo pētnieku un LU Vēstures
un filozofijas fakultātes docentu Mārtiņu Mintauru
un filoloģijas zinātņu doktori, LNB vadošo
pētnieci Janu Dreimani. 
Vairāk

BAFF jubilejas izstāde
No 3. līdz 28. maijam LNB 1. stāva ātrijā būs
skatāma izstāde par godu Baltijas-Amerikas
Brīvības fonda (BAFF) 10 gadu jubilejai, kā arī
ASV un Igaunijas, Latvijas un Lietuvas
diplomātisko attiecību 100. gadadienai. Ieeja bez
maksas. 
Vairāk

Zemessardzes orķestra koncerts
5. maijā plkst. 19.00 LNB Ziedoņa zālē par godu
Latvijas Neatkarības atjaunošanas 32.
gadadienai un Zemessardzes orķestra
dibināšanas 10. gadadienai notiks
Zemessardzes orķestra koncertuzvedums
"Savas zemes sargs". Ieeja ar bezmaksas
ielūgumiem, kas pieejami elektroniski ŠEIT
vai piesakot pa tālruni 29299329, vai pirms
koncerta (uz brīvajām vietām). 
Vairāk
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