KAS NOTIEK DABAS MUZEJĀ?
AUGUSTS 2014

Jaunums! Augustā un jaunajā mācību gadā aicinām apmeklēt jauno pagaidu
ekspozīciju „Mineraloģija”.
Minerāli ir vieni no senākajiem objektiem, varbūt pat paši pirmie materiāli, kurus cilvēks sāka
kolekcionēt, priecājoties par to formu un krāsu daudzveidību. Ekspozīcijas veidošanā izmantotas
muzeja ģeoloģijas nodaļas pamatkrājuma mineraloģiskās kolekcijas no dažādām pasaules
vietām. Apmeklētāji aicināti apskatīt vairāk nekā 400 minerālus. Mineraloģijas ekspozīcija
iepazīstina arī ar daļu no vēsturiskās Nikolaja Himzeļa (Nikolaus von Himsel) kolekcijas, kas
vienlaikus ir arī Rīgas Dabas pētnieku biedrības minerālu kolekcijas daļa un ir uzskatāma par
Latvijas Dabas muzeja priekšteci.

IZSTĀDES
Augustā turpinās Latvijas Dabas muzeja un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
muzeja „Rīgas Jūgendstila centrs” sadarbība. Atnākot uz Dabas muzeja ziedu izstādi, saņemsiet
20% atlaidi pilnas maksas ieejas biļetei Rīgas Jūgendstila muzejā, savukārt apmeklējot Rīgas
Jūgendstila muzeju, saņemsiet 20% atlaidi pilnas maksas ieejas biļetei izstādē Latvijas Dabas
muzejā.
No 31. jūlija līdz 3. augustam* izstāde „Dienlilijas 2014”
Izstādē būs apskatāmas simtiem dienziežu, kas tiek dēvētas par perfektām
daudzgadīgajām puķēm, jo spēj paciest sausumu, augt dažādās vidēs, kā arī
neprasa īpašu aprūpi. Skaistziedes izstādei sarūpēs SIA „Hedera Pluss”
sadarbībā ar Latvijas dienliliju kolekcionāriem.
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Uzmanību! Mainīts datums! No 13. līdz 17. augustam* gladiolu izstāde
Izstāde taps sadarbībā ar Latvijas Gladiolu draugu klubu. Arī šogad
izstādes apmeklētāji varēs novērtēt Latvijas gladiolu audzētāju
veikumu un baudīt krāšņo izstādi, kā arī saņemt lietpratēju
konsultācijas.

No 27. līdz 31. augustam* tomātu kolekcijas parāde un dziednieciskie augi
Ikvienu tomātu audzētāju, interesentu un dārzkopības entuziastu
priecēs ikgadējā tomātu izstāde, kurā būs aplūkojamas ap 200
tomātu šķirnēm

Līdz 31. augustam Zooloģijas ekspozīciju papildinās fotokonkursa „Mans putns 2014” darbi

Tradicionāli fotokonkursa izstādē aplūkojamas visu dalībnieku
fotogrāfijas. No iesūtītajām 228 fotogrāfijām vairāk nekā 120 attēli
mēnesi priecēs apmeklētājus muzeja otrā stāva izstāžu zālē.
Šogad izstādi papildina priekšmeti no muzeja zooloģijas krājuma,
kā arī ir iespēja ieklausīties dažādu savvaļas putnu balsīs. No 3.
maija līdz 31. augustam daļa fotogrāfiju papildinās Zooloģijas
ekspozīciju.
(Foto – Jānis Bērziņš)
* Izstādes norises laiks var mainīties! Informāciju lūdzam precizēt pa tālr. 67356024 vai 67356025.

Apmeklē muzeja pastāvīgās ekspozīcijas bez maksas muzeja darba dienās pēdējā
pusstundā pirms muzeja slēgšanas un
ceturtdienās no 17:00 līdz 19:00!
Muzeja darba laiks:
Pirmdiena, otrdiena slēgts
Trešdiena 10:00 – 17:00
Ceturtdiena 10:00 – 19:00
Piektdiena 10:00 – 17:00
Sestdiena 11:00 – 17:00
Svētdiena 11:00 – 17:00

Latvijas Dabas muzejs
K. Barona iela 4, LV – 1050, Rīga
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