Piedāvājums skolām 2019. gada februārī

Nacionālā enciklopēdija
Nacionālā enciklopēdija ir elektronisks zināšanu resurss, kura saturu un ilustrācijas gatavo
dažādu jomu lietpratēji. Vietne enciklopedija.lv ir pieejama bez maksas viedtālruņos, planšetēs un
datoros. Tās saturs ir brīvi izmantojams nekomerciāliem mērķiem. Lai gan satura veidošana
atrodas sākumā (katru dienu vietnē tiek publicēti jauni šķirkli un ilustrācijas), jau šobrīd izglītības
iestāžu audzēkņi un darbinieki vietnē var atrast viegli izmantojamu un augstticamu informāciju.
Lai veicinātu vietnes izmantojamību un lietotājiem, kā arī potenciālajiem lietotājiem, tuvāk
pastāstītu gan par enciklopēdijas saturu, gan arī par plāniem, redakcijas darbinieki labprāt dosies
ciemos uz mācību iestādēm. Lūgums pieteikties pie Nacionālās enciklopēdijas galvenā redaktora
Valtera Ščerbinska, redakcija@lnb.lv vai 67716066.

Izstāde "Zīmē un rīmē"
2. februārī plkst. 13.00 7. stāvā "Ģimeņu
sestdienas" ietvaros notiks interaktīvas izstādes
bērniem "Zīmē un rīmē" atklāšana, kas veidota
izmantojot mākslinieka Alberta Kronenberga
radītos tēlus un tekstus. Izstāde būs skatāma
līdz 24. martam. Ieeja bez maksas.
Plašāk

Radošā darbnīca bērniem
9. februārī plkst. 13.00 Bērnu literatūras centrā
(7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros notiks
radošā darbnīca "Katram savu mīļlellīti" kopā ar
leļļu mākslinieci Elitu Šmēdiņu. Ieeja bez
maksas.

Tikšanās ar mākslinieci
16. februārī plkst. 13.00 Bērnu literatūras
centrā (7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros
notiks tikšanās ar žurnāla "Spicīte" mākslinieci
Maritu Maizīti. Ieeja bez maksas.

Mārtiņa Dauguļa lekcija
19. februārī plkst. 16.00 Telpā -15+ (M stāvā)
notiks RSU programmas "Politika un politiskā
komunikācija" vadītāja Mārtiņa Dauguļa lekcija
"Kā izmantot savas "superspējas" politikā?".
Dalība bez maksas, iepriekš piesakoties
iveta.krumina@lnb.lv vai 29466511.

"Caelum" lasītāju klubs
21. februārī plkst. 18.00 Telpā -15+ (M stāvā)
notiks biedrības “Caelum” lasītāju kluba
februāra tikšanās reize. Dalība bez maksas.

Origami darbnīca
22. februārī plkst. 18.00 Baltijas Austrumāzijas
pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas
lasītavā (M stāvā) notiks Japānas tradicionālās
papīra locīšanas mākslai veltīta radošā
darbnīca. Ieeja bez maksas.

Bērniem par Kultūras kanonu
23. februārī plkst. 13.00 Bērnu literatūras centrā
(7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros notiks
nodarbība bērniem "Kur slēpjas Latvijas
Kultūras kanons?". Ieeja bez maksas.

Spēļu vakars bibliotēkā
28. februārī no plkst. 16.00 līdz 20.00 Telpā
-15+ (M stāvā) sadarbībā ar "Brain Games"
notiks Spēļu vakars bibliotēkā. Programmā
dažādas galda spēles. 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.
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.
Latvijas Kultūras kanona izglītojošās programmas nodarbības
Informatīvi izglītojošas un radošas nodarbības par Latvijas Kultūras kanonu,
kas būs piemērotas tieši jūsu auditorijai. Nodarbības var notikt gan LNB telpās,
gan ikvienā Latvijas izglītības un kultūras iestādē. Kopīgi izpētīsim kanona
sasaisti ar aktualitātēm Latvijas kultūrā un sarunāsimies par dažādiem
skatpunktiem un aspektiem. Praktiski darbojoties, apzināsimies vērtību nozīmi
un lomu mūsu katra ikdienas dzīvē.
Pieteikšanās pa e-pastu: anita.smeltere@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.
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