Izstādes "2020: mūžības perspektīva" nodarbība skolēniem
Līdz 26. aprīlim 1. stāvā skatāma izstāde "2020: mūžības perspektīva", kas veltīta LNB krājuma
veidošanai un saglabāšanai. Izstādes ietvaros skolēniem tiek piedāvāta nodarbība "Neatkārtojiet to
mājās! Papīra labošanas darbnīca", kā arī palīgmateriāli izstādes apmeklējumam.
Plašāk

Grāmatu klubs
1. martā plkst. 14.00 Telpā -15+ (M stāvā) notiks
"Senioru un jauniešu grāmatu kluba" tikšanās. Šajā
tikšanās reizē diskusija par Džordža Orvela grāmatu
"Dzīvnieku ferma".
Plašāk

Lielie lasīšanas svētki
7. martā Ziedoņa zālē (1. stāvā) notiks Lielie lasīšanas
svētki Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertiem.
Ieeja ar akcijas dalībnieku ielūgumiem.

Jauniešu Saeima
11. martā plkst. 16.00 Telpā -15+ (M stāvā) notiks
pasākums jauniešiem par Latvijas Republikas
parlamenta projektu "Jauniešu Saeima". Dalība bez
maksas.

Lekcija par kritisko domāšanu
12. martā plkst. 16.00 Telpā -15+ (M stāvā) notiks
Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes
dekānes Andas Rožukalnes lekcija jauniešiem "Kāpēc
kritiskā domāšana neiedzimst un nepielīp?". Dalība bez
maksas, bet lūdzam iepriekš pieteikties, sūtot e-pastu
uz iveta.krumina@lnb.lv vai piezvanot: 29466511.

Ģimeņu sestdiena
14. martā plkst. 13.00 Bērnu literatūras centrā
(7. stāvā) pasākumu cikla "Ģimeņu sestdiena" ietvaros
notiks nodarbība bērniem "Pavasaris". Dalība bez
maksas.

Lekcija par būvniecības nozari
18. martā plkst. 13.00 Telpā -15+ (M stāvā) kampaņas
"Mācies būvniecību" ietvaros notiks būvniecības
profesionāļu lekcija par iespējām veidot karjeru
būvniecībā un mācīties būvniecību Latvijas izglītības
iestādēs. Lektori – arhitekts Reinis Liepiņš, projektu
vadītāja asistente Patrīcija Freimane. Dalība bez
maksas, bet nepieciešams iepriekš pieteikties, rakstot
uz e-pastu ilona.viduleja@lnb.lv vai zvanot pa tālruni
26149129.

Lekcija par būvniecības nozari
19. martā plkst. 13.00 Telpā -15+ (M stāvā) kampaņas
"Mācies būvniecību" ietvaros notiks būvniecības
profesionāļu lekcija jauniešiem. Lektori – arhitekte Anna
Vasiļjeva un būvkonstruktors Gatis Vilks. Dalība bez
maksas, bet nepieciešams iepriekš pieteikties, rakstot
uz e-pastu iveta.krumina@lnb.lv vai zvanot pa tālruni
29466511.

Ģimeņu sestdiena
21. martā plkst. 13.00 Bērnu literatūras centrā
(7. stāvā) pasākumu cikla "Ģimeņu sestdiena" ietvaros
notiks tikšanās ar mākslinieci un grāmatas "Puiku
alfabēts" autori Līvu Eihmani. Dalība bez maksas.

Lekcija par finanšu ieguldījumiem
25. martā plkst. 16.00 Telpā -15+ (M stāvā) notiks
lekcija "Ieguldījumi, to iespējas un riski Baltijas
vērtspapīru tirgū". Lektors – Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas uzraudzības eksperts Ģirts Dubkēvičs. Dalība
bez maksas, bet nepieciešams iepriekš pieteikties,
rakstot uz e-pastu iveta.krumina@lnb.lv vai zvanot pa
tālruni 29466511.

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

Origami darbnīca
27. martā plkst. 18.00 Baltijas Austrumāzijas
pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā
(M stāvā) notiks Japānas tradicionālajai papīra
locīšanas mākslai veltīta radošā darbnīca. Dalība bez
maksas.

Ģimeņu sestdiena
28. martā plkst. 13.00 Bērnu literatūras centrā
(7. stāvā) pasākumu cikla "Ģimeņu sestdiena" ietvaros
notiks radošā darbnīca. Dalība bez maksas.

Latvija jaunākās grāmatas
Bibliogrāfijas institūts sagatavojis informatīvā biļetena
"Latvijas jaunākās grāmatas" 2020. gada 2. un 3.
numuru.
Plašāk

Literatūras ceļvedis
Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi "Literatūras
ceļveža" 2020. gada 1. numuru (februāris).
Plašāk

Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā interesentu grupām:
Ekskursijas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Grupu ekskursijas pa bibliotēku gida pavadībā, kuru laikā iepazīstina ar
bibliotēkas ēku un pakalpojumiem.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 22022920 vai e-pastu: ekskursijas@lnb.lv.
Tematiskas ekskursijas Mūzikas un mākslas centrā par nošu, skaņu ierakstu,
filmu, attēlu u. c. kolekcijām.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67716011 vai e-pastu: av@lnb.lv.
Ekskursijas un nodarbības ekspozīcijā "Grāmata Latvijā"
"Grāmata Latvijā" vēsta par grāmatniecības vēsturi Latvijā pasaules
kultūrvēstures kontekstā, un tās apmeklējums ļaus gan iepazīties ar
nozīmīgākajiem LNB krājuma dārgumiem, gan iepazīt grāmatu pasauli ar visām
piecām maņām. Plašāk
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26420065 vai e-pastu:
gramata.latvija@lnb.lv.
Latvijas kultūras kanona izglītojošās programmas nodarbības
Informatīvi izglītojošas un radošas nodarbības par Latvijas kultūras kanonu.
Nodarbības var notikt gan LNB telpās, gan Latvijas izglītības un kultūras
iestādēs. Kopīgi izpētīsim kanona sasaisti ar aktualitātēm Latvijas kultūrā un
sarunāsimies par dažādiem tā aspektiem. Praktiski darbojoties, apzināsimies

vērtību nozīmi un lomu mūsu katra ikdienas dzīvē.
Pieteikšanās pa e-pastu: anita.smeltere@lnb.lv.
Nacionālās enciklopēdijas nodarbības
Nacionālās enciklopēdijas redakcijas darbinieki iepazīstinās ar enciklopēdijas
saturu un iespējām. Nodarbības var notikt gan LNB telpās, gan Latvijas
izglītības un kultūras iestādēs.
Pieteikšanās pa tālruni 67716066 vai e-pastu: redakcija@lnb.lv.
Nodarbības informācijas meklēšanā
Aicinām apgūt zināšanas un prasmes atrast, atlasīt un izgūt informāciju. Mācību
nodarbību saturā informācijas meklēšana LNB elektroniskajā katalogā un
datubāzēs, meklēšanas sistēmā PRIMO, Latvijas Nacionālās digitālās
bibliotēkas kolekcijās.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67806113 vai e-pastu: konsultants@lnb.lv.
Mācību stunda bibliotēkā
Iespēja vispārizglītojošām skolām novadīt mācību stundu bibliotēkā, bagātinot
mācību saturu ar bibliotēkas krājuma resursiem.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67806113 vai e-pastu: konsultants@lnb.lv.
Zīmju valodas meistarklases
Iespēja uzzināt vairāk par žestu un zīmju valodas atšķirībām, par zīmju valodas
vēsturi, tās elementiem un alfabētu, par apguves materiāliem, kā arī iemācīties
savu vārdu un citas noderīgas zīmes zīmju valodā. Plašāk
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67806111 vai e-pastu: zane.zvaigzne@lnb.lv.
Karjeras izvēles nodarbības vidusskolēniem
Nodarbībās, kas notiek sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras
centru, dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām, studiju iespējām,
metodēm savas karjeras un studiju virziena plānošanai. Plašāk
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67806113 vai e-pastu: iveta.krumina@lnb.lv.
Latvijas skolas soma
Kā arī aicinām ieskatīties LNB mājaslapas sadaļā "Latvijas skolas soma", kur
apkopots LNB piedāvājums šai programmai.
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