
Nodarbības un ekskursijas vidusskolēniem
LNB aicina vidusskolēnu grupas uz ekskursijām, nodarbībām un radošajām darbnīcām pastāvīgajā
ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" un Virtakas klasē. Nodarbību metodes izstrādātas, ņemot vērā
vecumposma vēlmi darboties un izglītoties patstāvīgi, vienlaikus attīstot sadarbības prasmes ar klases
biedriem. Nodarbības būs vērtīgs papildinājums vēstures, kulturoloģijas un literatūras tēmu apguvē.
Ekskursijas, nodarbības un darbnīcas ir bezmaksas.
Plašāk

RSU lekciju cikls vidusskolu jauniešiem
LNB līdz pat aprīlim notiks Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) lekciju cikls vidusskolu jauniešiem, kurā
lekcijas lasīs RSU mācībspēki, kas ikdienā gatavo topošos politologus, žurnālistus, fotogrāfus un
uzņēmējus. Cikla ietvaros 11. decembrī plkst. 15.00 Telpā -15+ (M stāvā) notiks RSU studiju
programmu "Multimediju komunikācija" un "Fotogrāfija" vadītāja Aļņa Stakles lekcija "Kā iemācīties
slepeno valodu – fotogrāfiju?". Dalība bez maksas, bet lūdzam iepriekš pieteikties, sūtot e-pastu uz
iveta.krumina@lnb.lv vai piezvanot: 29466511.
Plašāk
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TikTok pratība 
3. decembrī plkst. 17.00 I izstāžu zālē (1. stāvā) notiks
pasākums "TikTok pratība" par medijpratību video
koplietošanas lietotnē "TikTok". Dalība bez maksas,
bet lūdzam iepriekš pieteikties, sūtot e-pastu uz
ginta.zalcmane@lnb.lv vai piezvanot: 29873206.
Plašāk

Prozas lasījumi bērniem 
7. decembrī plkst. 13.00 Bērnu literatūras centra
lasītavā (7. stāvā) cikla "Ģimeņu sestdiena" ietvaros
notiks prozas lasījumi bērniem. Šogad īpaša uzmanība
tiks veltīta Japānas literatūrai. Būs iespēja piedalīties
arī papīra locīšanas (origami) un zīmēšanas darbnīcā.
Dalība bez maksas.

Tikšanās ar rakstnieci Zani Zusti
14. decembrī plkst. 13.00 Bērnu literatūras centra
lasītavā (7. stāvā) cikla "Ģimeņu sestdiena" ietvaros
notiks tikšanās ar rakstnieci Zani Zusti un žurnāla
"Pikolo" radošo komandu. Dalība bez maksas.

Ziemassvētku radošā darbnīca 
21. decembrī plkst. 13.00 Bērnu literatūras centra
lasītavā (7. stāvā) cikla "Ģimeņu sestdiena" ietvaros
notiks Ziemassvētku radošā darbnīca. Dalība bez
maksas.
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Origami darbnīca  
27. decembrī plkst. 18.00 Baltijas Austrumāzijas
pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā 
(M stāvā) notiks Japānas tradicionālajai papīra
locīšanas mākslai veltīta radošā darbnīca. Dalība bez
maksas.

Radošā darbnīca "Ziema" 
28. decembrī plkst. 13.00 Bērnu literatūras centra
lasītavā (7. stāvā) cikla "Ģimeņu sestdiena" ietvaros
notiks radošā darbnīca "Ziema". Dalība bez maksas.

Ievas Jurjānes ilustrāciju izstāde 
Līdz 2020. gada 31. janvārim 7. stāva ātrija galerijā
skatāma Ievas Jurjānes izstāde "Viena bezgalīga suņa
vasara: Ievas Jurjānes ilustrācijas Kārļa Ķezbera
grāmatai "Takšelis Makšelis"". Ieeja bez maksas.

Izstāde "Abstraktie spoguļi" 
No 4. līdz 20. decembrim Telpā -15+ (M stāvā) būs
skatāma Latvijas Kultūras koledžas 3. kursa studentes
Klintas Jansones fotoizstāde "Abstraktie spoguļi".
Fotogrāfijās fiksētas ikdienišķas lietas, kuras,
pateicoties spoguļa izmantojumam, var saskatīt
interesantā un neierastā veidā. Ieeja bez maksas.
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Izstāde "Mirklis"
No 6. līdz 20. decembrim M stāva galerijā skatāma
izstāde "Mirklis", kas vēsta par jauniešu iespējām
Latvijā un Eiropā, piedaloties apmaiņas, iniciatīvu,
solidaritātes vai brīvprātīgā darba projektos. Ieeja bez
maksas.
Plašāk

Latvija jaunākās grāmatas 
Bibliogrāfijas institūts sagatavojis informatīvā biļetena
"Latvijas jaunākās grāmatas" 2019. gada 20. un 21.
numuru.
Plašāk

Literatūras ceļvedis 
Latvijas Nacionālā bibliotēka sagatavojusi "Literatūras
ceļveža" 2019. gada 7. numuru (novembris).
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.
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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
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Pievienojies mums

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.

www.lnb.lv

                                                                                 

https://www.facebook.com/lnb.lv/
https://www.instagram.com/lnblv/
https://twitter.com/LNB_lv
https://www.youtube.com/user/LNBlv
mailto:iveta.krumina@lnb.lv
https://www.lnb.lv/lv/aktuali/latvijas-nacionalas-bibliotekas-piedavajums-programmai-latvijas-skolas-soma
https://www.lnb.lv/

