
10.00
10.00–12.00 Latvijas valsts mežu vēstniecība

Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava, 3. stāvs
Latvijas valsts meži

Aizraujoša lekcija par meža augšanu Latvijā, kokiem un koksnes 
izmantošanu. Stāstījumu papildinās interaktīvas spēles un demonstrācijas. 
Pasākums paredzēts ģimenēm ar bērniem, jauniešiem un citiem 
interesentiem.

10.00–12.00 Drošs un vesels
Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava, 3. stāvs
Latvijas Sarkanais Krusts

Iespēja piedalīties pirmās palīdzības paraugdemonstrējumos, iesaistīties 
dažādās spēlēs par rīcību nelaimes gadījumos un uzzināt vairāk par 
Latvijas Sarkanā Krusta darbības programmām.

10.00–17.00 Dzejas karuselis 1919
Ātrijs, 5. stāvs
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

1919. gada dzejas ainava: no strādnieku dziesmas līdz trioletai un 
sonetam. Iepazīsti un lasi skaļi!

10.00–13.00 Ekskursija izstādē Epizodes
Vada Letonikas un Baltijas lasītavas vadītāja Viktorija Surska
Ātrijs, 5. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits neierobežots

Latvijas valsts proklamēšanas gads latviešu kalendāros. Noskaidro, vai  
un kurā datumā 1918. gadā tika svinēta tava vārda diena!

10.00–11.00 Satiec LNB direktoru Andri Vilku
Oranžērija pie galvenās ieejas, 1. stāvs
LNB

LNB direktora Andra Vilka izbraukuma kabinets. Iespēja satikt direktoru, 
aprunāties un kopīgi nofotografēties. Satikšanos papildinās Andra Vilka 
stāstījums par Klīversalas apkārtnes vēsturi.
Visas dienas garumā būs atvērtas arī citas LNB darbinieku telpas un 
direktora kabinets 6. stāvā.

10.15–11.15 Meditācija kopā ar Ilmāru Latkovski
Klusuma un meditācijas istaba, 4. stāvs
Biedrība Simboli un Riti

Nodarbība Klusuma un meditācijas vieta piekliegtajā pasaulē ieskandinās 
Klusuma un meditācijas istabas jauno sezonu. Apmeklētāji varēs iepazīst 
meditācijas teorētiskos pamatus, kā arī piedalīties meditācijas seansā.

10.20 Ekskursija grāmatu krātuvē (LV)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15

Nāc ciemos un uzzini, kur glabājas grāmatas. Krātuve ir ikdienā nepieejama 
telpa ar īpašu klimatu.



10.30–11.15 Imants Ziedonis: Gribas viegli
Ziedoņa zāle, 1. stāvs
Imanta Ziedoņa fonds Viegli

Imanta Ziedoņa fonds Viegli tika dibināts, lai izveidotu Ziedoņa muzeju. 
Tas sākās ar mūzikas albumu Viegli, ko 2011. gadā atklāja vēl neuzceltās 
bibliotēkas koncertzālē, piedaloties arī I. Ziedonim. Šodien bibliotēkā ir 
Ziedoņa zāle, un LNB simtgadē tā viegli ieskanēsies.

10.30 NATO – Ieroču brāļi
Dž. F. Kenedija lasītava, 3. stāvs
Ilgums 45 min
Amerikas Kultūras centrs

Iespēja piedalīties interaktīvā prezentācijā par NATO un tās nozīmi Latvijai. 
Prezentācijas laikā latviešu un amerikāņu karavīri stāstīs par Latvijas dalību 
NATO un organizācijas priekšrocībām. Pasākums angļu valodā.

10.30–13.00 Eiropas Pretnabadzības tīkla darbība Latvijā
Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītava, 2. stāvs
Eiropas Pretnabadzības tīkls Latvijā

Aicinām iepazīties ar informācijas un foto materiāliem par Eiropas 
Pretnabadzības tīkla jeb EAPN aktivitātēm Latvijā un sadarbību ar LNB.

10.30–12.30 No idejas pie mākslas darba
Konferenču centrs, -1. stāvs
Latvijas valsts simtgades birojs, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Māksliniece Gundega Evelone ļaus piedzīvot, kā iespējams materializēt 
ikvienu radošu ideju un iepazīstinās ar performanču un instalāciju 
veidošanas praksēm Latvijā. Šī nodarbība bērniem un jauniešiem no 
10 gadu vecuma Latvijas skolām mācību gada laikā tiek piedāvāta 
programmas Latvijas skolas soma ietvaros.

10.30 Ekskursija izstādē Neredzamā bibliotēka
Vada kuratore un LNB pētniece Kristīne Zaļuma
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

10.30 Ekskursija restaurācijas centrā
Vada Krājuma saglabāšanas centra speciālisti
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 15 min
Dalībnieku skaits 7

Grāmatai salipušas lapaspuses, izbalējusi druka, sagrauzušas žurkas? 
Restaurācijas centrs ikdienā saskaras ar ne to vien!

10.40 Ekskursija grāmatu krātuvē (LV)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15



11.00
11.00 Īpaša grāmata, īpašā plauktā

Ātrijs pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 15 minūtes
LNB

Iespēja publiski dāvināt vienu līdzpaņemtu grāmatu ar titullapā ierakstītu 
vēstījumu Tautas grāmatu plauktam, satiekot LNB darbiniekus, sakot 
apsveikuma vārdus un kopīgi fotografējoties.v

11.00–12.00 Grāmata un lasītāja izvēle: laikmeta nospiedumi
Telpa -15+, M stāvs
Biedrība Caelum

Kas ir laba literatūra? Kādai tai jābūt? Kā ir mainījušies priekšstati par 
labu grāmatu mūsdienās, bet kas tika gaidīts no veiksmīga autora pirms 
100 gadiem?
Dalībnieki: Māra Grudule, Gustavs Strenga, Toms Treibergs, vada – Līva 
Kukule.

11.00–16.30 Literatūres niša
Ātrija niša, 4. stāvs
Raidījums Literatūre

Dienas gaitā būs skatāmas visas raidījuma Literatūre pirmās sezonas 
epizodes, savukārt plkst. 12.30–13.30 notiks tikšanās ar tā radošo grupu – 
Martu Selecku, Gustavu Terzenu un Uģi Olti.

11.00–12.00 Medijpratības meistarklase
Bibliotēkzinātnes lasītava, 8. stāvs
LNB, LU Sociālo zinātņu fakultāte

LU SZF UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras un LNB 
meistarklasē būs iespēja uzzināt un analizēt, kā veidojas mediju vēstījumi 
digitālajā vidē, kas ir to autori un kādi ir viņu nolūki, kādi ir visbiežāk 
izmantotie paņēmieni un tehnoloģijas, lai pievērstu auditorijas uzmanību.

11.00–13.00 A2020
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
Valsts izglītības attīstības aģentūra

Informācija un materiāli par Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas 
atbalsta programmu zinātnes attīstībai Apvārsnis 2020.

11.00–17.00 Elektrības ceļš
Ātrijs, M stāvs
Latvenergo

Iespēja izstaigāt elektrības ceļu Latvijā un piedalīties FIZMIX darbnīcā ar 
eksperimentiem par elektrisko strāvu. Apmeklētāji varēs iepazīt, ieraudzīt 
un pat pieskarties strāvai, taču FIZMIX parūpēsies, lai tas notiktu droši.

11.00–15.00 Veido pats savu īsfilmu
Dānijas Kultūras institūts, 6. stāvs
Dānijas Kultūras institūts

Viegli pārvaldāma filmu studija bērniem un jauniešiem. Šeit var darboties 
filmu veidošanas aizkulisēs un izzināt filmēšanas procesu. Bērniem būs 
iespēja izmantot zaļo ekrānu jeb green screen, dažādus vizuālus fona 
attēlus un atribūtus, kā arī izdomāt pašiem savu īsfilmu. Jaunradītās filmas 
būs iespējams nosūtīt sev, ģimenei un draugiem. Pasākums 7–15 gadus 
veciem bērniem un jauniešiem.



11.00 Orientēšanās A. Kalniņa Mūzikas lasītavas krātuvē
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10
A. Kalniņa Mūzikas lasītava, 4. stāvs

Iespēja iepazīties ar mūzikas literatūras un nošu krātuvi. Kādam 
drosmīgajam būs iespēja bibliotēkas elektroniskajā katalogā sameklēt 
nošu/grāmatas eksemplāru: pasūtīt un izdrukāt pieprasījumu, kā arī 
konkrēto eksemplāru sameklēt krātuves labirintos.

11.00 Atpazīsti senvārdu latviešu folklorā
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
LNB

Konkurss, kurā dalībnieki sacenšas latviešu senvārdu nozīmes 
izskaidrošanā.

11.00 Ekskursija LNB ēkā
Vada LNB gidi
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

11.00 Ekskursija LNB tehniskajā ēkā Mūkusalas ielā 5
Vada LNB inženieri un tehniskie speciālisti
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 15

No kurienes tiek ņemts ūdens LNB dzesēšanas iekārtām?

11.00 Ekskursija izstādē Litogrāfijas jaunība
Vada Mākslas lasītavas galvenais bibliogrāfs Dmitrijs Zinovjevs
Ātrija galerija, 4. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 15

Ieskats ārzemju grafikas kolekcijā kuratora vadībā.
Ar litogrāfijas tehniku iepazīstinās mākslinieces Lāsma Pujāte un  
Ausma Šmite.

11.00 Ekskursija izstādē Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919
Vada LNB vadošā pētniece Ināra Klekere
Izstāžu zāle, 5. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

Ieskats grāmatniecības uzņēmuma J. F. Stefenhāgens un dēls vēsturē – 
arhīva dokumenti un grāmatas.

11.00 Ekskursija restaurācijas centrā
Vada Krājuma saglabāšanas centra speciālisti
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 15 min
Dalībnieku skaits 7



11.00 Ekskursija Latviešu folkloras krātuvē
Vada LU LFMI folkloras pētniece Māra Vīksna
Latviešu folkloras krātuve, 5. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits neierobežots

Latviešu folkloras krātuves neparastākie manuskripti no buramvārdiem  
līdz cietumnieku folklorai.

11.05–12.00 Kultūras Rondo bibliotēkā
Izstāžu zāle I, 1. stāvs
Latvijas Radio

Latvijas Radio raidījuma Kultūras Rondo tiešraide LNB. Simtgades svētku 
speciālizlaidums.

11.30–12.30 Cepļa principi Latvijas komercdarbības tiesiskajā vidē
Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītava, 2. stāvs
Rīgas Stradiņa universitāte

Mg.iur. Kristapa Ābeļa priekšlasījums par P. Rozīša romānā Ceplis (1925) 
aprakstītajiem juridiskajiem kāzusiem un situācijām, kuras eksistē arī 
mūsdienu Latvijā. Pēc priekšlasījuma – aplūko LNB krājumā pieejamos 
romāna izdevumus un noskaties filmu Ceplis lasītavā.

11.30 Filma Lielā pārcelšanās (2014)
Audiovizuālā lasītava, 4.stāvs
LNB

Filma dokumentē apstākļus, kādos pirms pārcelšanās glabājās LNB 
krājums. Kadros redzamas pēdējās darba dienas vecajās telpās. Tā 
nav filma tikai par šaurību, nolijušiem griestiem, iebrukušu grīdu un 
neaizsniedzamiem plauktiem, bet arī par prieku un cerībām.

11.30 Ekskursija par LNB arhitektu Gunāru Birkertu
Vada LNB arhitekte Nita Apsīte
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 20

11.30 Ekskursija restaurācijas centrā
Vada Krājuma saglabāšanas centra speciālisti
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 15 min
Dalībnieku skaits 7

11.45–13.30 Filma Los Bando (2018)
Ziedoņa zāle, 1. stāvs
Rīgas Starptautiskais kino festivāls RIGA IFF

Aksels un Grims ir labākie draugi. Viņi spēlē rokgrupā un sapņo nokļūt 
Norvēģijas roka čempionātā. Filma bērniem un jauniešiem. Norvēģija, 
Zviedrija.



12.00
12.00 Īpaša grāmata, īpašā plauktā

Ātrijs pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 15 minūtes
LNB

Iespēja publiski dāvināt vienu līdzpaņemtu grāmatu ar titullapā ierakstītu 
vēstījumu Tautas grāmatu plauktam, satiekot LNB darbiniekus, sakot 
apsveikuma vārdus un kopīgi fotografējoties.

12.00–13.00 Tango karalis Oskars Stroks bibliotēkā
A. Kalniņa Mūzikas lasītava, 4. stāvs
LNB

2014. gadā LNB no Dmitrija Goldgābera (ASV) saņēma lielisku dāvanu – 
Latvijas komponista Oskara Stroka kolekciju: notis, rokrakstus, skaņuplates, 
vēstules, fotogrāfijas. Bibliogrāfe Marina Mihaileca stāstīs par O. Stroka 
personību, daiļradi un darbiem LNB krājumā. Noslēgumā – tango dejas 
priekšnesums un pamatsoļu apmācība Rīgas Skolēnu pils deju studijas 
Dzintarjūra vadītāju Vilmāra un Lolitas Ivuškānu vadībā.

12.00–13.30 Letonikas lasījumi: Dagnija Šleiere un apgāds Daugava
Letonikas un Baltijas lasītava, 5. stāvs
LNB

Filoloģijas doktoru Ingunas Daukstes-Silasproģes un Viestura Zandera 
saruna par grāmatizdevējas un žurnālistes Dagnijas Šleieres personību  
un veikumu, 20. gs. 40.–80. gados Stokholmā strādājot apgādā Daugava 
un laikrakstā Latvju Ziņas.

12.00–14.00 Iepazīsim Kanādu
Dž. F. Kenedija lasītava, ātrija atpūtas zona, 3. stāvs
Kanādas Kultūras klubs, Kanādas vēstniecība Latvijā

Iespēja iepazīst aizraujošu foto izstādi Atklāj Kanādas ainavas, noklausīties 
lekciju par Kanādu, tās kultūru, vērtībām un slavenākajiem grāmatu 
autoriem. Klātesošie varēs piedalīties arī konkursā. Balvās – Kanādas 
autoru darbi latviešu un angļu valodā. Pasākums angļu valodā.

12.00–13.00 Zīmju valodas meistarklase
Uzziņu un informācijas centra J. Pāvila II lasītava, M stāvs
Latvijas Nedzirdīgo savienība, Tiesībsarga birojs

Iespēja apgūt pamata saziņas frāzes un starptautiski atpazīstamas zīmju 
valodas žestus, ko izmantot gan draugu lokā kā slepeno valodu, gan kā 
priekšrocību saziņā ar vājdzirdīgiem vai nedzirdīgiem cilvēkiem.

12.00–15.00 Atrodi savus senčus kopā ar Dzimtas detektīvu
Uzziņu un informācijas centra J. Pāvila II lasītava, M stāvs
Dzimtu vēstures pētniece Linda Lielvārde

Praktiskas nodarbības, kas palīdzēs iepazīt sevi caur dzimtas pētniecības 
resursiem.



12.00–14.00 Šķēršļu josla ratiņkrēslā jeb Tas taču nav tik grūti!
Ātrijs, 1. stāvs
Tiesībsarga birojs, invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons

Iespēja iejusties cilvēku ar kustību traucējumiem lomā un izbraukt īpašu 
šķēršļu joslu ratiņkrēslā, tā saprotot, cik izaicinājumiem pilna ir šo cilvēku 
ikdiena.

12.00–16.00 IR darbnīca
Periodikas lasītava, 3. stāvs
Žurnāls IR

Izseko pēdējās desmitgades svarīgākajiem žurnālistu atklājumiem, kas 
aprakstīti žurnālā IR un iegūsti vērtīgas balvas, piedaloties spēlē Uzmini 
IR vāka noslēpumu! Vienlaikus apmeklē foto stendu un kļūsti par IR vāka 
varoni! 
Pasākumu īpaši bagātinās žurnāla galvenās redaktores Nellijas Ločmeles 
lekcija plkst.13.00 par neatkarīgas žurnālistikas nozīmi sabiedrībā.

12.00 Atklāj sevī dzejnieku
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
LNB

Dzejoļu radīšanas meistardarbnīca piedāvā izmantot dažādu dzejoļu 
nosaukumus un dzejas rindas, radot jaunu – atradumu dzejoli.

12.00–13.00 Mācību vai mocību grāmata?
Virtakas klase, 1. stāvs
LNB, Iespējamā misija

Kas bija atrodams skolas mācību grāmatās senāk un kādas varētu būt 
mācību grāmatas nākotnē? Atbildes uz šiem jautājumiem interaktīvā veidā 
kopā ar darbnīcas dalībniekiem meklēs Iespējamā misija un Grāmata 
Latvijā.

12.00–13.00 Meditācija bērniem
Klusuma un meditācijas istaba, 4. stāvs
Biedrība Simboli un Riti

Nodarbība Klusuma radošā darbnīca paredzēta 7–13 gadus veciem 
bērniem, kuri tiks iepazīstināti ar meditāciju, klusuma un apzinātības 
vingrinājumiem, kā arī ar aktīvām un aizraujošām apzinātības spēlēm.  
Vada Inese un Ivo Strantes.

12.00–14.00 Austrumāzijas mākslas demonstrācija
ASIARES lasītava, M stāvs
Studija Lidojošā ota

Austrumāzijas glezniecības un kaligrāfijas demonstrējumi, iepazīstinot ar 
dažādiem Ķīnas un Japānas mākslas stiliem.

12.00 Izlaušanās spēle Pasaka par Pogu
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 3–7
Imanta Ziedoņa fonds Viegli

Iespēja iepazīties ar I. Ziedoņa daiļradi neierastā veidā – šķetinot apslēptas 
mīklas īpaši veidotā izlaušanās spēlē, kas balstīta grāmatā Blēņas un 
pasakas.



12.00 Reizi simts gados
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 10
Periodikas lasītava, 3. stāvs
LNB

Iejūties dežurējošā bibliotekāra ādā un izej ceļu no pieprasījuma 
saņemšanas brīža līdz tā atrašanai periodisko izdevumu krātuvē un 
izsniegšanai lasītājam.

12.00–13.30 Viktorīna kopā ar Imanta Ziedoņa muzeju
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 5–10
Imanta Ziedoņa muzejs

Iespēja bagātināt savas zināšanas īpašā svētku viktorīnā, kurā atbildes 
meklēsim gan uz nopietniem jautājumiem par dzejnieka daiļradi, gan 
asprātīgiem jautājumiem par bibliotēku, grāmatām un muzeja draugiem. 
Atjautīgākajiem – balvas.

12.00–15.00 UNESCO Latvijas dārgumu medības
Ātrijs pie UNESCO stenda, 1. stāvs
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Atpazīsti un atrodi LNB sastopamos UNESCO starptautiskajos un 
nacionālajos reģistros iekļautos Latvijas dārgumus jeb vērtības.

12.00–16.00 Izdevējiem pa pēdām
Draugu telpa, 1. stāvs
LNB

Orientēšanās spēles dalībniekiem jānokļūst LNB ēkas kontrolpunktos un 
jāatbild uz jautājumiem par Latvijas izdevējiem. Atjautīgākajiem – balvas.

12.00 Ekskursija LNB ēkā
Vada LNB gidi
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

12.00 Ekskursija par LNB arhitektūru
Vada LNB Izstāžu centra vadītāja Ieva Zībārte
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 20

12.00 Ekskursija grāmatu krātuvē (LV)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15

12.00 Ekskursija izstādē Cimelia
Vada LNB pētniece un fondu glabātāja Lilija Limane
Pie Dainu skapja, 5. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

Ekskursijas laikā tiks sniegts ieskats senos un vērtīgos rokrakstos, 
iespieddarbos, kartēs, fotogrāfijās un retos kolekcijas eksemplāros.



12.15–13.00 Satiec LNB direktoru Andri Vilku
Oranžērija pie galvenās ieejas, 1. stāvs
LNB

LNB direktora Andra Vilka izbraukuma kabinets. Iespēja satikt direktoru, 
aprunāties un kopīgi nofotografēties. Satikšanos papildinās Andra Vilka 
stāstījums par Klīversalas apkārtnes vēsturi.
Visas dienas garumā būs atvērtas arī citas LNB darbinieku telpas un 
direktora kabinets 6. stāvā.

12.20 Ekskursija grāmatu krātuvē (EN)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15

12.30–14.00 Bikibuks
Draugu telpa, 1. stāvs
Latvijas valsts simtgades birojs, izdevniecība Liels un mazs

Iespēja izvēlēties dzejoli un izveidot bikibuka izmēra grāmatiņu ar izvēlētā 
dzejoļa ilustrāciju. Ilustratora, redaktora un izdevēja profesiju iepazīšana. 
Šī nodarbība bērniem un jauniešiem no 6 gadu vecuma Latvijas skolām 
mācību gada laikā tiek piedāvāta programmas Latvijas skolas soma 
ietvaros.

12.30 Ekskursija LNB tehniskajā ēkā Mūkusalas ielā 5
Vada LNB inženieri un tehniskie speciālisti
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 15

12.40 Ekskursija grāmatu krātuvē (LV)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15



13.00
13.00–14.00 Lappuses vai pikseļi – kādai būt rītdienas bibliotēkai?

Izstāžu zāle I, 1. stāvs
Interneta žurnāls Satori

Kā bibliotēkai apvienot tradīciju glabātājas un mobilas un digitālas 
sabiedrības iedvesmas avota lomas? Diskusijā par nākotnes bibliotēku 
piedalīsies vadošie savas jomas domātāji – vēsturnieks, antropologs, 
arhitekts, rakstnieks un bibliotēku zinātnieks. Vada – žurnāliste Rita 
Ruduša.

13.00 Īpaša grāmata, īpašā plauktā
Ātrijs pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 15 minūtes
LNB

Iespēja publiski dāvināt vienu līdzpaņemtu grāmatu ar titullapā ierakstītu 
vēstījumu Tautas grāmatu plauktam, satiekot LNB darbiniekus, sakot 
apsveikuma vārdus un kopīgi fotografējoties.

13.00–14.00 Vietvārdu stunda
Karšu lasītava, 6. stāvs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Latvijas Universitāte

Lekcija par Latvijas vietvārdu vērtību, savdabību un skaistumu – par to, 
kas šos vārdus padara tik īpašus, ka tos var pielīdzināt latvju dainām; 
par interesantākajiem Latvijas vietvārdiem; kā tie tiek vākti, aizsargāti, 
saglabāti un atspoguļoti kartēs; kā tapt par vietvārdu vēstnesi. Vada – 
ģeogrāfe Vita Strautniece un valodniece Sanda Rapa.

13.00–14.00 Bez saviem terminiem nav savas valsts
Bibliotēkzinātnes lasītava, 8. stāvs
Latvijas Zinātņu akadēmija

Iespēja ielūkoties latviešu terminoloģijas izveides vēsturē, aktualizēt 
terminrades nepieciešamību visās mūsu dzīves jomās, kā arī iesaistīties  
ar terminoloģiju saistītā viktorīnā.

13.00–14.00 Redzi mani
Uzziņu un informācijas centra J. Pāvila II lasītava, M stāvs
Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība Redzi mani, Latvijas Neredzīgo 
bibliotēka, Tiesībsarga birojs

Iepazīšanās ar suņa-pavadoņa darbu, simulācijas brillēm un Braila rakstu. 
Klātesošie varēs uzrakstīt un izdrukāt dzejoli un savu vārdu uz īpašas 
dāvanas – grāmatzīmes – Braila rakstā.

13.00–15.00 Ask Me Anything
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība

Dažādu jomu jaunie zinātnieki atbildēs uz jebkuriem jautājumiem viņu 
kompetences ietvaros.
Kaspars Ozols – viedierīces, pašbraucošie auto, viedā ražošana, roboti, 
mākslīgais intelekts, lietu internets; Marija Semjonova – mūsdienu 
kultūra un literatūra; Alessandro Di Marzio – dabas aizsardzība (angļu 
valodā); Inese Čakstiņa – vēzis; Jānis Liepiņš – raugs, alkohols un maize; 
Ingars Reinholds – pārtikas piesārņojums; Kristaps Zariņš – nodokļi un 
eitanizācija, Satversmes 113. pants.



13.00–14.30 Improvizācijas teātra meistarklases
Telpa -15+, M stāvs
Improvizācijas teātris Tea Tree

Meistarklasēs Tea Tree dibinātājas Mairitas Strūbergas vadībā iekļauti 
uzdevumi un vingrinājumi, kuri noderīgi jebkādai profesijai, projektam  
vai ikdienišķai situācijai. Pasākums jauniešiem no 15 gadu vecuma.

13.00 Atpazīsti senvārdu latviešu folklorā
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
LNB

Konkurss, kurā dalībnieki sacenšas latviešu senvārdu nozīmes izskaidrošanā.

13.00 Izlaušanās spēle Pasaka par Pogu
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 3–7
Imanta Ziedoņa fonds Viegli

Iespēja iepazīties ar I. Ziedoņa daiļradi neierastā veidā – šķetinot  
apslēptas mīklas īpaši veidotā izlaušanās spēlē, kas balstīta grāmatā 
Blēņas un pasakas.

13.00 Ekskursija LNB ēkā
Vada LNB gidi
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

13.00 Ekskursija grāmatu krātuvē (RU)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15

13.00 Ekskursija izstādē Litogrāfijas jaunība
Vada Mākslas lasītavas galvenais bibliogrāfs Dmitrijs Zinovjevs
Ātrija galerija, 4. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 15

Ieskats ārzemju grafikas kolekcijā kuratora vadībā. Ar litogrāfijas  
tehniku iepazīstinās mākslinieces Lāsma Pujāte un Ausma Šmite.

13.00 Ekskursija izstādē Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919
Vada LNB vadošā pētniece Ināra Klekere
Izstāžu zāle, 5. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

Ieskats grāmatniecības uzņēmuma J. F. Stefenhāgens un dēls vēsturē – 
arhīva dokumenti un grāmatas.

13.00 Ekskursija restaurācijas centrā
Vada Krājuma saglabāšanas centra speciālisti
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 15 min
Dalībnieku skaits 7



13.00–17.00 Madars Apse Skate Jam
Priekšlaukums
Madars Apse, Red Bull

Aizraujoši skeitborda paraugdemonstrējumi, konkursi un balvas.

13.30 Ekskursija LNB ēkā
Vada LNB gidi
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

13.30 Ekskursija LNB tehniskajā ēkā Mūkusalas ielā 5
Vada LNB inženieri un tehniskie speciālisti
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 15

13.30 Ekskursija restaurācijas centrā
Vada Krājuma saglabāšanas centra speciālisti
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 15 min
Dalībnieku skaits 7

13.45–14.30 Filma Helmi Stalte – līvu vēja balss
Ziedoņa zāle, 1. stāvs
Dace Micāne-Zālīte, Viesturs Graždanovičs, Jānis Deinats

Topošās izstādes-ceļojuma Tautasdziesmu teicējas. 1991 radošā grupa 
dodas ekspedīcijā pie folkloristes un līvu kultūras tradīciju sargātājas  
Helmi Staltes Košragā.
Plkst. 13.00 Staltu dzimta dziedās līvu dziesmas LNB ātrijā.



14.00
14.00 Izstādes No kartīšu rakstītāja līdz Valsts bibliotēkas direktoram: 

Arturam Ģērmanim 120 atklāšana 
Bibliotēkzinātnes lasītava, 8. stāvs
LNB

Izstāde veltīta plašākā sabiedrībā maz zināmam grāmatniekam, bibliotēku 
darbiniekam Arturam Ģērmanim, kurš vairākus gadus bijis arī Valsts 
bibliotēkas direktors.

14.00 Letonikas lasījumi: Raimonda Cerūža referāts Jēdzienu Baltija un 
baltieši vēsturiskā ģenēze
Letonikas un Baltijas centra A. Ģintera lasītava, 5. stāvs
LNB

Referātā tiks aplūkota jēdzienu Baltija un baltieši izcelsme, attīstība un 
izpratne. Īpaša uzmanība būs veltīta vācbaltiešu koncepcijas par vienotu 
Baltiešu nāciju attīstībai kopš latviešu nacionālās atmodas sākuma.

14.00 Īpaša grāmata, īpašā plauktā
Ātrijs pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 15 minūtes
LNB

Iespēja publiski dāvināt vienu līdzpaņemtu grāmatu ar titullapā ierakstītu 
vēstījumu Tautas grāmatu plauktam, satiekot LNB darbiniekus, sakot 
apsveikuma vārdus un kopīgi fotografējoties.

14.00–14.30 Pirmā Rīgas Pilsētas teātra nošu kolekcija
A. Kalniņa Mūzikas lasītava, 4. stāvs
LNB

1991. gadā Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas remonta laikā tika 
atklāts bijušā Rīgas pilsētas teātra bibliotēkas krājums – partitūras, libretu 
izdevumi, suflieru grāmatas, režisoru piezīmju burtnīcas u.c. materiāli, 
kas nonāca LNB. Profesores Lolitas Fūrmanes priekšlasījums par aktuālo 
krājuma pētniecības darbu.

14.00 NATO – Ieroču brāļi
Dž. F. Kenedija lasītava, 3. stāvs
Ilgums 45 min
Amerikas Kultūras centrs

Iespēja piedalīties interaktīvā prezentācijā par NATO un tās nozīmi Latvijai. 
Prezentācijas laikā latviešu un amerikāņu karavīri stāstīs par Latvijas dalību 
NATO un organizācijas priekšrocībām. Pasākums angļu valodā.

14.00–15.30 Latvijas Dabas fonda tiešsaistes kameras
Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava, 3. stāvs
Latvijas Dabas fonds

Video retrospekcija interesantākajās putnu ligzdu norisēs, kas konstatētas 
ar tiešsaistes kameru palīdzību un demonstrētas LNB lasītavā. Cik daudz 
jauna varam noskaidrot, vērojot dabu tiešsaistē?

14.00–15.00 Meditācija kopā ar Georgu Rubeni
Klusuma un meditācijas istaba, 4. stāvs
Biedrība Simboli un Riti

Nodarbībā Dvēseles mākslas. Dabas un cilvēka psihes noslēpumi notiks 
saruna par Bila Plotkina grāmatām un soulcraft mācību, kas stāsta par 
nokāpšanu savas dvēseles pirmatnējos dziļumos.



14.00 Atklāj sevī dzejnieku
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
LNB

Dzejoļu radīšanas meistardarbnīca piedāvā izmantot dažādu dzejoļu 
nosaukumus un dzejas rindas, radot jaunu – atradumu dzejoli.

14.00–16.00 Par un ap bibliotekāra profesiju
Kompetenču attīstības centrs, 8. stāvs
LNB

Tāpat kā LNB varējusi piedzīvot savu simtgadi, pateicoties darbiniekiem, 
tā jebkuras bibliotēkas pamatā ir prasmīgs bibliotekārs. Vai Tev šķiet, ka 
par bibliotekāru varētu kļūt arī Tu? Noskaidro to un atklāj bibliotekāra 
profesiju!

14.00 Ekskursija par LNB arhitektu Gunāru Birkertu
Vada LNB arhitekte Nita Apsīte
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 20

14.00 Ekskursija grāmatu krātuvē (RU)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15

14.00 Ekskursija izstādē Cimelia
Vada LNB pētniece un fondu glabātāja Lilija Limane
Pie Dainu skapja, 5. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

Ekskursijas laikā tiks sniegts ieskats senos un vērtīgos rokrakstos, 
iespieddarbos, kartēs, fotogrāfijās un retos kolekcijas eksemplāros.

14.00–17.00 Ekskursija izstādē Epizodes
Vada Letonikas un Baltijas lasītavas vadītāja Viktorija Surska
Ātrijs, 5. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits neierobežots

Latvijas valsts proklamēšanas gads latviešu kalendāros. Noskaidro,  
vai un kurā datumā 1918. gadā tika svinēta tava vārda diena!

14.20 Ekskursija grāmatu krātuvē (LV)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15

14.30–15.30 Satiec LNB direktoru Andri Vilku   
Oranžērija pie galvenās ieejas, 1. stāvs
LNB

LNB direktora Andra Vilka izbraukuma kabinets. Iespēja satikt direktoru, 
aprunāties un kopīgi nofotografēties. Satikšanos papildinās Andra Vilka 
stāstījums par Klīversalas apkārtnes vēsturi.
Visas dienas garumā būs atvērtas arī citas LNB darbinieku telpas un 
direktora kabinets 6. stāvā.



14.30–15.30 Samuraju kaujas māksla
ASIARES lasītava, M stāvs
Samuraju parka Katori Dojo Latvija aktīvisti

Lekcija par samuraju kaujas mākslu un to vēsturi, iekļaujot 
paraugdemonstrējumus paukošanā un loka šaušanā.

14.30 Filma Lielā pārcelšanās (2014)
Audiovizuālā lasītava, 4.stāvs
LNB

Filma dokumentē apstākļus, kādos pirms pārcelšanās glabājās LNB 
krājums. Kadros redzamas pēdējās darba dienas vecajās telpās. Tā 
nav filma tikai par šaurību, nolijušiem griestiem, iebrukušu grīdu un 
neaizsniedzamiem plauktiem, bet arī par prieku un cerībām.

14.30 Ekskursija LNB tehniskajā ēkā Mūkusalas ielā 5
Vada LNB inženieri un tehniskie speciālisti
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 15

14.30 Ekskursija izstādē Neredzamā bibliotēka
Vada kuratore un LNB pētniece Kristīne Zaļuma
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

14.30 Ekskursija restaurācijas centrā
Vada Krājuma saglabāšanas centra speciālisti
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 15 min
Dalībnieku skaits 7

14.30–15.30 Grāmata Latvijā un tās stāstnieki
Ekspozīcija Grāmata Latvijā, 1. stāvs
LNB, Inese Zandere, Ilze Jurkāne, Maiks Koljers, Ieva Melgalve

Apmeklētāji sastaps ekspozīcijas Grāmata Latvijā digitālā gida autorus, 
noklausīsies viņu personiskos stāstus par nozīmīgām ekspozīcijas 
grāmatām. Iespēja aprunāties un uzdot jautājumus.

14.40 Ekskursija grāmatu krātuvē (LV)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15

14.45–16.15 Filma Zaglēni (2018)
Ziedoņa zāle, 1. stāvs
Rīgas Starptautiskais kino festivāls RIGA IFF

Kāda trūcīga, bet saticīga ģimene pieņem Tokijas bargajā salā atrastu 
meitenīti. Cilvēcības un pārdzīvojumu pilns stāsts par pašiem tuvākajiem 
cilvēkiem uz pasaules – par ģimenēm. Japāna.



15.00
15.00–16.00 Ko pēta zinātnieki Latvijā?

Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība

Kāds mums kā sabiedrībai ir labums no zinātnes? Ko varam sagaidīt 
nākotnē? Kas jādara, lai Latvijas valsts attīstītos un iekļautos pasaules 
TOP 100 zinātniskās pētniecības jomās?
Dalībnieki: Kaspars Ozols, Ieva Siliņa, Inese Čakstiņa, Jānis Liepiņš,  
vada – Laura Bužinska.

15.00–16.30, Vai viss, kas sāp, ir pamattiesības?
Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītava, 2. stāvs
Satversmes tiesa

Satversmes tiesas diskusija, vada Satversmes tiesas priekšsēdētājas 
vietniece Sanita Osipova.

15.00–15.30 No papīra līdz digitālajām kartēm
Karšu lasītava, 6. stāvs
LNB

Ģeotelpiskās informācijas vienkāršākais atspoguļojums ir karte, kas var  
būt arī interaktīva jeb izveidota un apskatāma digitālā vidē. Uzzini, cik 
vienkārši mūsdienās izveidot interaktīvas kartes un karšu stāstus, kas var 
noderēt ikvienam.

15.00–17.00 Mans fotostāsts
Draugu telpa, 1. stāvs
Latvijas valsts simtgades birojs, Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Iespēja apgūt praktiskas iemaņas, lai domātu par fotogrāfiju kā mediju 
un pielietotu radošu pieeju fotostāstu veidošanā par personīgām izjūtām. 
Šī nodarbība bērniem un jauniešiem no 10 gadu vecuma Latvijas skolām 
mācību gada laikā tiek piedāvāta programmas Latvijas skolas soma ietvaros.

15.00 Orientēšanās A. Kalniņa Mūzikas lasītavas krātuvē
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10
A. Kalniņa Mūzikas lasītava, 4. stāvs

Iespēja iepazīties ar mūzikas literatūras un nošu krātuvi. Kādam 
drosmīgajam būs iespēja bibliotēkas elektroniskajā katalogā sameklēt 
nošu/grāmatas eksemplāru: pasūtīt un izdrukāt pieprasījumu, kā arī 
konkrēto eksemplāru sameklēt krātuves labirintos.

15.00 Atpazīsti senvārdu latviešu folklorā
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
LNB

Konkurss, kurā dalībnieki sacenšas latviešu senvārdu nozīmes izskaidrošanā.

15.00 Izlaušanās spēle Pasaka par Pogu
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 3–7
Imanta Ziedoņa fonds Viegli

Iespēja iepazīties ar I. Ziedoņa daiļradi neierastā veidā – šķetinot  
apslēptas mīklas īpaši veidotā izlaušanās spēlē, kas balstīta grāmatā 
Blēņas un pasakas.



15.00–17.00 Viktorīna kopā ar Imanta Ziedoņa muzeju
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 5–10
Imanta Ziedoņa muzejs

Iespēja bagātināt savas zināšanas īpašā svētku viktorīnā, kurā atbildes 
meklēsim gan uz nopietniem jautājumiem par dzejnieka daiļradi, gan 
asprātīgiem jautājumiem par bibliotēku, grāmatām un muzeja draugiem. 
Atjautīgākajiem – balvas.

15.00–17.30 Galda spēļu turnīrs
Telpa -15+, M stāvs
Brain Games

Izmēģini spēkus dažādās prāta spēlēs! Programmā: Katanas ieceļotāji, 
Carcassonne, Mysterium u.c.

15.00 Ekskursija LNB ēkā
Vada LNB gidi
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

15.00 Ekskursija izstādē Litogrāfijas jaunība
Vada Mākslas lasītavas galvenais bibliogrāfs Dmitrijs Zinovjevs
Ātrija galerija, 4. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 15

Ieskats ārzemju grafikas kolekcijā kuratora vadībā. Ar litogrāfijas tehniku 
iepazīstinās mākslinieces Lāsma Pujāte un Ausma Šmite.

15.00 Ekskursija izstādē Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919
Vada LNB vadošā pētniece Ināra Klekere
Izstāžu zāle, 5. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

Ieskats grāmatniecības uzņēmuma J. F. Stefenhāgens un dēls vēsturē – 
arhīva dokumenti un grāmatas.

15.00 Ekskursija muzejā Latvieši pasaulē
Vada muzeja vadītāja Marianna Auliciema
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 40 min
Dalībnieku skaits 10

Stāsti par latviešu izceļotāju dzīvi, viņu kultūru un devumu Latvijai  
un pasaulei. Iespēja apskatīt unikālus muzeja eksponātus.

15.00 Ekskursija Latviešu folkloras krātuvē
Vada LU LFMI folkloras pētniece Māra Vīksna
Latviešu folkloras krātuve, 5. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits neierobežots

Latviešu folkloras krātuves neparastākie manuskripti no buramvārdiem  
līdz cietumnieku folklorai.



15.30 NATO – Ieroču brāļi
Dž. F. Kenedija lasītava, 3. stāvs
Ilgums 45 min
Amerikas Kultūras centrs

Iespēja piedalīties interaktīvā prezentācijā par NATO un tās nozīmi Latvijai. 
Prezentācijas laikā latviešu un amerikāņu karavīri stāstīs par Latvijas dalību 
NATO un organizācijas priekšrocībām. Pasākums angļu valodā.

15.30–17.00 Eksāmens, kuru nevar nenokārtot
Bibliotēkzinātnes lasītava, 8. stāvs
LNB, LU Sociālo zinātņu fakultāte

Izveidota profesionāla bibliotekāra eksāmena komisija, kura piedāvā 
izvilkt biļetes ar eksāmena jautājumiem. Klāt pievienota aploksne ar 
izmantojamajiem atslēgas vārdiem. Asprātīgāko atbilžu autoriem – balvas.

15.30 Ekskursija par LNB arhitektūru
Vada LNB Izstāžu centra vadītāja Ieva Zībārte
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 20

16.00
16.00 Letonikas lasījumi: Ulda Neiburga priekšlasījums

Letonikas un Baltijas centra A. Ģintera lasītava, 5. stāvs
LNB

Tikšanās ar grāmatu Dievs Tava zeme deg!: Latvijas Otrā pasaules kara 
stāsti un Draudu un cerību lokā: Latvijas pretošanās kustība un Rietumu 
sabiedrotie (1941–1945) autoru Uldi Neiburgu. Sarunas par Latvijai 
nozīmīgiem notikumiem Otrā pasaules kara vēsturē.

16.00–17.00 Ķīnas klasiskās dzejas lasījums
ASIARES lasītava, M. stāvs
Profesors Dr. Franks Kraushārs

Profesors Dr. Franks Kraushārs lasa senķīniešu dzeju oriģinālā un 
tulkojumā, un stāsta par tā laika vēsturisko kontekstu.

16.00 Atklāj sevī dzejnieku
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
LNB

Dzejoļu radīšanas meistardarbnīca piedāvā izmantot dažādu dzejoļu 
nosaukumus un dzejas rindas, radot jaunu – atradumu dzejoli.

16.00 Izlaušanās spēle Pasaka par Pogu
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 3–7
Imanta Ziedoņa fonds Viegli

Iespēja iepazīties ar I. Ziedoņa daiļradi neierastā veidā – šķetinot  
apslēptas mīklas īpaši veidotā izlaušanās spēlē, kas balstīta grāmatā 
Blēņas un pasakas.



16.00 Reizi simts gados
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 10
Periodikas lasītava, 3. stāvs
LNB

Iejūties dežurējošā bibliotekāra ādā un izej ceļu no pieprasījuma 
saņemšanas brīža līdz tā atrašanai periodisko izdevumu krātuvē  
un izsniegšanai lasītājam.

16.00 Ekskursija izstādē Cimelia
Vada LNB pētniece un fondu glabātāja Lilija Limane
Pie Dainu skapja, 5. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

Ekskursijas laikā tiks sniegts ieskats senos un vērtīgos rokrakstos, 
iespieddarbos, kartēs, fotogrāfijās un retos kolekcijas eksemplāros.

16.00 Ekskursija muzejā Latvieši pasaulē
Vada muzeja vadītāja Marianna Auliciema
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 40 min
Dalībnieku skaits 10

Stāsti par latviešu izceļotāju dzīvi, viņu kultūru un devumu Latvijai  
un pasaulei. Iespēja apskatīt unikālus muzeja eksponātus.

16.00–17.00 Pupuķis – bieži sastopams retums
Tehnoloģiju  un dabaszinātņu lasītava, 3. stāvs
Latvijas Ornitoloģijas biedrība

Pētnieka Viestura Ķerus lekcija par LNB simtgades simbola – pupuķa – 
dzīvesveidu, sastopamību Latvijā un par to veiktajiem pētījumiem.

16.00–18.00 Viss jauns 7. stāvā!
Bērnu literatūras centra lasītava, 7. stāvs
LNB

Svinīga Bērnu literatūras centra lasītavas atklāšana. Sadarbībā ar 
Nīderlandes Karalistes vēstniecību Rīgā lasītavā notiks populārās bērnu 
grāmatas Skolotājs Jāps var visu autora Žaka Frīnsa viesošanās. Piedalīsies 
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības čempione Inna Ivanova no 
Naujenes pamatskolas kopā ar klasesbiedriem. Apgūt pārveidoto  
lasītavas telpu palīdzēs orientēšanās spēle Pasaku meža detektīvs.

16.30 Filma Lielā pārcelšanās (2014)
Audiovizuālā lasītava, 4.stāvs
LNB

Filma dokumentē apstākļus, kādos pirms pārcelšanās glabājās LNB 
krājums. Kadros redzamas pēdējās darba dienas vecajās telpās. Tā 
nav filma tikai par šaurību, nolijušiem griestiem, iebrukušu grīdu un 
neaizsniedzamiem plauktiem, bet arī par prieku un cerībām.

16.30 Ekskursija LNB tehniskajā ēkā Mūkusalas ielā 5
Vada LNB inženieri un tehniskie speciālisti
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 15



17.00
17.00–18.30 Satiec LNB direktoru Andri Vilku

Oranžērija pie galvenās ieejas, 1. stāvs
LNB

LNB direktora Andra Vilka izbraukuma kabinets. Iespēja satikt direktoru, 
aprunāties un kopīgi nofotografēties. Satikšanos papildinās Andra Vilka 
stāstījums par Klīversalas apkārtnes vēsturi.
Visas dienas garumā būs atvērtas arī citas LNB darbinieku telpas un 
direktora kabinets 6. stāvā.

17.00–17.30 Karšu tapšanas noslēpumi
Karšu lasītava, 6. stāvs
LNB un karšu izdevniecība Jāņa Sēta

Karšu izdevniecības Jāņa Sēta galvenais redaktors Jānis Turlajs stāstīs 
par karšu izdošanas pieredzi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, 
interesantākajiem projektiem un notikumiem saistībā ar Jāņa Sētas kartēm.

17.00–17.30 Latvijas simboli latviešu folklorā
Letonikas un Baltijas lasītava, 5. stāvs
Tautas tradīciju kopa Budēļi

Tautas tradīciju kopa Budēļi dziesmās un rotaļās izdziedās pieņemtos 
Latvijas simbolus, kas nav valsts oficiālie simboli un pārstāv Latvijas  
dabu un notikumus.

17.00–18.30 Origami darbnīca
ASIARES lasītava, M stāvs
LNB

Iespēja apskatīt origami grāmatu izlasi, darbinieku un apmeklētāju  
radītus darbus, kā arī izvēlēties un salocīt papīra modeli individuāli  
vai instruktora pavadībā.

17.00 Atpazīsti senvārdu latviešu folklorā
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
LNB

Konkurss, kurā dalībnieki sacenšas latviešu senvārdu nozīmes 
izskaidrošanā.

17.00 Izlaušanās spēle Pasaka par Pogu
Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava, 2. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 3–7
Imanta Ziedoņa fonds Viegli

Iespēja iepazīties ar I. Ziedoņa daiļradi neierastā veidā – šķetinot  
apslēptas mīklas īpaši veidotā izlaušanās spēlē, kas balstīta grāmatā 
Blēņas un pasakas.

17.00 Ekskursija LNB ēkā
Vada LNB gidi
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20



17.00 Ekskursija par LNB arhitektu Gunāru Birkertu
Vada LNB arhitekte Nita Apsīte
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 1 h
Dalībnieku skaits 20

17.00 Ekskursija grāmatu krātuvē (EN)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15

17.20 Ekskursija grāmatu krātuvē (RU)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15

17.40 Ekskursija grāmatu krātuvē (LV)
Vada LNB bibliogrāfi
Pie Tautas grāmatu plaukta, 2. stāvs
Ilgums 20 min
Dalībnieku skaits 10–15

18.00
18.30 Ekskursija izstādē Neredzamā bibliotēka

Vada kuratore un LNB pētniece Kristīne Zaļuma
Ekskursiju lete ātrijā, 1. stāvs
Ilgums 30 min
Dalībnieku skaits 20

19.00
19.00–20.30 Latviešu kamermūzika un džeza improvizācijas

Ziedoņa zāle, 1. stāvs
Ilona Kudiņa (ASV), Rasma Lielmane (Meksika), Toms Rudzinskis (Vācija), 
Tuomo Uusitalo (ASV), Ventis Zilberts, Reinis Ozoliņš, Andris Buiķis

Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades noslēguma koncerts divās daļās. 
Programmā: vispasaules latviešu komponistu mūsdienu mūzika flautai ar 
klavierēm un vijoli, tautas mūzikas aranžējumi un improvizācijas flautai, 
svilpauniekiem un džeza kvintetam.



Visu dienu

11. un 12. stāvs Rīga 360°
LNB

Paviesojies LNB 11. un 12. stāvā, aplūko Rīgas panorāmu un ekspozīciju 
par Gaismas pils autoru – arhitektu Gunāru Birkertu.

Centrālā skatuve 
ātrijā, 1. stāvs

Muzikālā programma
Ilggadēji un regulāri LNB koncertprogrammas līdzveidotāji un partneri

Uzstājas E. Dārziņa mūzikas vidusskolas, Rīgas Doma kora skolas, 
J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas audzēkņi. Programmā: Latviešu  
un ārzemju komponistu skaņdarbi, improvizācijas, kā arī īpašs Staltu 
dzimtas priekšnesums ar līvu dziesmām.

Audiovizuālā 
lasītava, 4. stāvs

Amerikas kinoakadēmijas balvai Oskars – 90
LNB

ASV Kinoakadēmijas balvu Oskars saņēmušās filmas LNB Audiovizuālās 
lasītavas krājumā.

Ātrija galerija,  
4. stāvs

Filma P. Betgera vēsturiskās grafikas kolekcijas dāvinājums LNB
LNB

Filma par vācu mākslas zinātnieka un kolekcionāra Pētera Betgera 
dāvinājumu LNB 2016. gadā. Tā ir apjomīga iespiedgrafikas kolekcija,  
kas hronoloģiski aptver laiku no 15. līdz 20. gs., pārstāvot renesanses, 
baroka, romantisma, simbolisma un klasiskā modernisma posmus.

Audiovizuālā 
lasītava, 4. stāvs

Uzliec savu skaņuplati
LNB

Iespēja iepazīties vai satikties vēlreiz ar atkal modē nākušajām 
skaņuplatēm. Apmeklētāji varēs paši uz lasītavā novietotā atskaņotāja 
uzlikt un klausīties LNB piedāvātās skaņuplates.

Audiovizuālā 
lasītava, 4. stāvs

Ieklausies vēsturiskajos ierakstos
LNB
Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti ir LNB tiešsaistes audio kolekcija. Tai  
par pamatu ņemtas Bellaccord Electro un citu firmu skaņuplates ar  
latviešu mūziku vai izpildītājiem. Šī kolekcija atspoguļo un dokumentē  
20. gs. pirmās puses mūzikas dzīvi Latvijā visdažādākajos žanros.

K. Ubāna Mākslas 
lasītava, 4. stāvs

Grāmatu stāsti
LNB

Mākslas lasītavas darbinieki un sadarbības partneri dalās stāstos par sev 
nozīmīgiem izdevumiem Mākslas lasītavas krājumā. Grāmatu stāsti būs 
klausāmi audio formātā. Līdzās apskatāma izvēlēto grāmatu ekspozīcija  
un foto reportāža no stāstu tapšanas.

Konferenču 
centrs, -1. stāvs

Iepazīsti Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku
LNB

Digitālo kultūras mantojuma resursu demonstrācija, praktiski piemēri, 
konsultācijas ar Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas speciālistiem  
par digitālo krātuvju saturu un lietojamību.



Konferenču 
centrs, -1. stāvs

Iepazīsti Nacionālo enciklopēdiju
Nacionālās enciklopēdijas redakcija, Tilde

Nacionālās enciklopēdijas veidošanas principu, meklēšanas iespēju un 
satura iepazīšana. Jaunu digitālo tehnoloģisko iespēju demonstrācija.

Bibliotēkzinātnes 
lasītava, 8. stāvs

Kā top bibliotekāri
LNB, LU Sociālo zinātņu fakultāte

Apkopotas un digitalizētas LNB darbinieku, kā arī LU pasniedzēju  
rīcībā esošās privātās fotogrāfijas, lekciju pieraksti un citi objekti no 
bibliotekāru studiju laikiem, kas aplūkojami slīdrādē.

A. Apīņa Reto 
grāmatu un 
rokrakstu lasītava, 
5. stāvs

Kur rodas retumi?
LNB

Apskatāma jaunieguvumu izstāde, kur demonstrēti vērtīgākie un 
interesantākie iespieddarbi, rokraksti un attēlizdevumi, kas papildinājuši 
LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājumu pēdējos gados.

Konferenču 
centrs, -1. stāvs

Mana Latvija. Dari digitāli!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iespēja pieteikties e-parakstam, izveidot e-adresi un saņemt informāciju, 
kā ikdienas dzīves situācijas risināt elektroniski. Azartiskākie interesenti 
varēs piedalīties e-pakalpojumu viktorīnā Gudrākais pilsētnieks.

Sīkiespieddarbu 
lasītava, 6. stāvs

Mums ir tas, kā tev nav!
LNB

Sarunas ar LNB darbiniekiem par un ap vērtīgām kolekcijām 
Sīkiespieddarbu krājumā.

Bibliotēkzinātnes 
lasītava, 8. stāvs

Mūsu diplomdarbi
LNB, LU Sociālo zinātņu fakultāte

Izstādīti LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā izstrādātie  
LNB darbinieku diplomdarbi, to skaitā – Alekseja Apīņa, Andra Vilka, 
Viestura Zandera, Andas Lamašas darbi.

Uzziņu un 
informācijas 
centra J. Pāvila II 
lasītava, M stāvs

Sadzirdi enciklopēdiju
LNB, Nacionālā enciklopēdija, Latvijas Radio

Iespēja klausīties Nacionālās enciklopēdijas šķirkļu audioierakstus, 
ko, domājot par cilvēkiem ar redzes un funkcionāliem traucējumiem, 
ieskaņojuši Latvijas Radio un LNB darbinieki.

Humanitāro 
un sociālo 
zinātņu lasītava, 
Ekonomikas un 
tiesību zinātņu 
lasītava, 2. stāvs

Vienkārši par sarežģīto
LNB, Vācijas Ārlietu ministrija

Informācija par LNB un Vācijas Ārlietu ministrijas sadarbību. Ikviens 
interesents dāvanā varēs saņemt sadarbības rezultātā izdotās grāmatas:  
Īsi par demokrātiju un Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās.



Letonikas un 
Baltijas centrs,  
5. stāvs

Zināmais un nezināmais Letonikas krātuvēs
LNB

Letonikas un Baltijas krājumu veido vairākas nozīmīgas grāmatu kolekcijas, 
kas interesentu aizved tālākā un tuvākā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un 
Austrumprūsijas vēsturē, kultūras vēsturē, stāsta par izciliem mākslas 
darbiem, tautas tradīcijām un izcilām personībām. Krājuma vērtība ir arī 
unikāli poligrāfiski izdevumi. To visu Letonikas nozaru bibliogrāfi piedāvā 
ikvienam interesentam. Stāstīsim un rādīsim Letonikas un Baltijas krājuma 
dārgumus visas dienas garumā.

Darbnīca pie 
Draugu telpas,  
1. stāvs

Restaurācijas darbnīca
LNB

LNB Krājuma saglabāšanas centra darba procesu iepazīšana – 
iespieddarbu konservācija, restaurācija, iesiešana un papīra liešana.

Ātrija niša,  
3. stāvs

Kas ir tavs intelektuālais īpašums?
Latvijas Republikas Patentu valde

Interaktīva spēle, lai uzzinātu, kas ir patents, dizainparaugs, preču zīme;  
kā tos aizsargāt un kā respektēt citu cilvēku tiesības.

Uzziņu un 
informācijas 
centra J. Pāvila II 
lasītava, M stāvs

Meklē un atrodi
LNB

Aizraujoša viktorīna, kas ļaus iepazīt daudzveidīgo Uzziņu un informācijas 
centra J. Pāvila II lasītavas krājumu.

Humanitāro un 
sociālo zinātņu 
lasītava, 2. stāvs

Orientēšanās spēle grāmatu labirintos
LNB

Atrodi lasītavas krājumā vai katalogā grāmatas, kuru nosaukumos ir 
lasītavas tematikai atbilstošie vārdi cilvēks, atmiņa, prāts. Spēle rosinās 
iepazīt daudzveidīgo un plašo lasītavas krājumu, orientēties tajā un 
patstāvīgi atrast interesējošos izdevumus.

Bērnu literatūras 
centra lasītava,  
7. stāvs

Pasaku meža detektīvs
LNB

Orientēšanās spēle Pasaku meža detektīvs palīdzēs apgūt un iepazīt  
Bērnu literatūras centra lasītavas telpu pēc pārveides.

Priekšlaukums Mūkusalas Street Food

Food Box, Terra, Klīversala, Hačapurija, M:I Gelato. Gardi kebabi, salāti, 
uzkodas, saldējums un dzērieni. Klīversalas kafejnīcas terasē varēs baudīt 
īpašās Pupuķa kūkas un atspirdzinājumus.


