
Piedāvājums skolām 2018. gada decembrī 

  

Izstāde "Kaķīša dzirnavas"
1. decembrī plkst. 13.00 7. stāvā pie Bērnu
literatūras centra tiks atklāta Ievas Jurjānes
izstāde "Kaķīša dzirnavas". Pēc izstādes
atklāšanas notiks radošā darbnīca bērniem
kopā ar mākslinieci. Izstāde būs apskatāma līdz
2019. gada 20. janvārim. Ieeja bez maksas.
Plašāk

Muzikāla izrāde bērniem 
3. decembrī plkst. 19.00 Ziedoņa zālē (1. stāvā)
notiks Operetes teātra nebēdnīgi muzikāla
izrāde bērniem "Paukojam un šmaukojam". 
Plašāk

Lekcija "Kā būt līderim?"
4. decembrī plkst. 16.00 Telpā -15+ (M stāvā)
notiks Rīgas Stradiņa universitātes studiju
programmas "Starta uzņēmējdarbības vadība"
vadītāja Kristapa Zaļā lekcija "Kā būt līderim?".
Ieeja bez maksas. 
Plašāk

                           
          
           
             
            

https://www.lnb.lv/lv/izstade-kakisa-dzirnavas
https://www.lnb.lv/lv/nebednigi-muzikala-izrade-berniem-paukojam-un-smaukojam
https://www.lnb.lv/lv/lekcija-jauniesiem-ka-liderim
https://www.lnb.lv/lv/izstade-kakisa-dzirnavas
https://www.lnb.lv/lv/nebednigi-muzikala-izrade-berniem-paukojam-un-smaukojam
https://www.lnb.lv/lv/lekcija-jauniesiem-ka-liderim


                     
                                                                               
          

Prozas lasījumi 
8. decembrī plkst. 13.00 Bērnu literatūras centrā
(7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros notiks
prozas lasījumi pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem, savukārt plkst. 14.00 – prozas
lasījumi jauniešiem. Ieeja bez maksas.

Pūtēju orķestra koncerts
9. decembrī plkst. 13.00 un 16.00 Ziedoņa zālē
(1. stāvā) notiks Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas
vidusskolas pūtēju orķestra Ziemassvētku
koncerti. Ieeja bez maksas.

Tikšanās ar autoriem 
15. decembrī plkst. 13.00 Bērnu literatūras
centrā (7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros
notiks tikšanās ar grāmatas "Pasakas ģimenei"
autori Inesi Valteri un mākslinieci Guntu
Zaļaiskalns. Ieeja bez maksas.

Izrāde bērniem "Karlsons"
16. decembrī plkst. 14.00 un 17.00 Ziedoņa zālē
(1. stāvā) notiks muzikāla piedzīvojumu spēle
bērniem "Karlsons". Izrāde veidota pēc Astrīdas
Lindgrēnes un Ārnes Oita mūzikla motīviem.
Plašāk

Diskusija par drāmas studijām 
19. decembrī plkst. 17.30 Telpā -15+ sadarbībā
ar biedrību "Caelum" notiks diskusija par
drāmas studijas ieviešanu skolās. Piedalīsies
pārstāvji ar viedokļu kontrastiem. Ieeja bez
maksas.

https://www.lnb.lv/lv/muzikala-piedzivojumu-spele-berniem-karlsons
https://www.lnb.lv/lv/muzikala-piedzivojumu-spele-berniem-karlsons


Radošā darbnīca bērniem 
22. decembrī plkst. 13.00 Bērnu literatūras
centrā (7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros
notiks radošā darbnīca "Svētku priekšvakarā".
Ieeja bez maksas.

Origami darbnīca
28. decembrī plkst. 18.00 Baltijas Austrumāzijas
pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas
lasītavā (M stāvā) notiks Japānas tradicionālās
papīra locīšanas mākslai veltīta radošā
darbnīca.

Radošā darbnīca bērniem 
29. decembrī plkst. 13.00 Bērnu literatūras
centrā (7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros
notiks radošā darbnīca "Decembra rītā". Ieeja
bez maksas.

 
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.
 

mailto:ekskursijas@lnb.lv


Pievienojies mums

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 orientēšanās spēle Gaismas pilī 
Aizraujoša Latvijas Kultūras kanona un bibliotēkas iepazīšanas spēle, kas
pievērsīs uzmanību nozīmīgām personībām un notikumiem, kā arī unikāliem
LNB krājuma materiāliem, kas saistās gan ar kanonu, gan LNB, gan Latvijas
valsts simtgadi. Spēle pieejama LNB Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā.
Grupām lielākām par astoņiem cilvēkiem − iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni
22022920 vai e-pastu ekskursijas@lnb.lv. 
 
Finanšu prasmju nodarbības  
Izglītojošas nodarbības sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
Klientu skolu. Nodarbības saturā: interaktīvs ceļojums finanšu prasmēs,
zināšanu un prasmju apguve, izmantojot testus un dažādus rīkus klientu
skolas e-vidē, iespēja noteikt savu individuālo finanšu prasmju indeksu.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 67806113 vai e-pastu: konsultants@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.
 
Visas ekskursijas un nodarbības skolēniem un viņu pavadoņiem ir bez
maksas.

www.lnb.lv 
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