LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2018. APRĪLIS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
01.04. - 30.04.

Abonements, 2.stāvs
tālr. 63422651; e-pasts:
abonements@liepaja.lv

01.04. - 30.04.

Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv

01.04. - 30.04.

Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv

01.04. - 30.04.

Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv

16.04. – 30.04.

LCZB Reģionālais mācību centrs,
Malkas iela 4, 3.stāvs
tālr. 63422049
e-pasts: gita.svarce@liepaja.lv
Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv

aprīlis

“Izdancot līdzi autoram…”
Tulkotājas Silvijas Brices daiļrades apcirkņi.
Izstāde sniedz ieskatu tulkotājas Silvijas Brices daiļradē un
iepazīstina ar dažādu autoru darbiem viņas tulkojumā./
Izstāžu cikls “Latvijai – 100”
“To pašu svētāko
Tu neaizmirsti…”
(O. Vācietis.)
Latvijas pilskalni un apmetņu vietas.
Literatūras izstāde iepazīstina ar Latvijas pilskalniem un apmetņu
vietām.
“Liepājas pilsētas galvai, Ēvaldam Rimbeniekam - 130”
/10.04.1888. – 20.01.1943./
Literatūras izstāde iepazīstina ar sabiedriskā darbinieka, ilggadējā
Liepājas domes priekšsēdētāja, saeimas deputāta, un mācītāja
Ēvalda Rimbenieka dzīvi un darbību.
“Trauslās balss īpašniece – Ieva Akuratere”
Godinot dziedātāju Ievu Akurateri jubilejas gadā, izstāde piedāvā
mākslinieces dziesmu ierakstus no fonotēkas krājuma.
Fotoizstāde “Ieskaties dzejā” /Ventspils/

Jaunieguvumu izstādes

aprīlis

Abonements, 2.stāvs

Jaunieguvumu izstādes

tālr. 63422651; e-pasts:

abonements@liepaja.lv

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
04.04.- 30.04.

Lasītava

“Tu esi unikāls!”
Izstāde par Visuma pilnīgāko būtni – cilvēku.

04.04.- 30.04.

1.-.4. klašu abonements

“Lapsu mežu stāsti”
Izstāde piedāvā dažādu autoru darbus, kuros centrālais tēls - lapsa.

aprīlis

Bērnu darbu izstāde “Lapsas stāsts”
Izstādē apskatāmi radošās pilnveides studijas Mākslas Pasāža
RADI un Vaiņodes Mūzikas skolas mākslas programmas audzēkņu
darbi.

Pasākumi
Pasākums: Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība (Liepājas reģiona fināls). Konkurss 5. un 6. klašu dalībniekiem. Skaļās lasīšanas
sacensības laikā bērni dzirdēs daudz brīnišķīgus fragmentus no grāmatām, ko izvēlējušies viņu vienaudži.
Norises laiks: 13. aprīlī plkst. 14.00
Mērķauditorija: 5.-6.kl. skolnieki
Pasākums: „Mana bibliotēka”. Pasākuma apmeklētāji iepazīsies ar daudzveidīgo bibliotēku pasauli.
Norises laiks: no 10.-29. aprīlim (interesentus pieteikties pa tālr.: 63422049 vai e-pastā: vecliepajasrukis@liepaja.lv)
Mērķauditorija: 2.- 4.kl. skolnieki
Pasākums: Jauniešu Grāmatēžu tikšanās
Norises laiks: aprīlis
Mērķauditorija: interesenti

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )


aprīlis

aprīlis

Bibliotēkmācības nodarbības:
„GRIBU BŪT LASĪTĀJS” – iepazīšanās ar bibliotēku, tās
piedāvātajām iespējām un pasaku stāstīšana, izmantojot kamišibai
papīra teātri. (interesentus lūdz pieteikties pa tālr.: 63407043 vai epastā: bibliotekalibris@liepaja.lv).
„INFORMĀCIJPRATĪBA – MANS PALĪGS!” – apmācības stunda
skolēniem informācijas meklēšanā bibliotēkas e-kopkatalogā un
datubāzēs (interesentus lūdz pieteikties pa tālr.: 63407043 vai epastā: bibliotekalibris@liepaja.lv)

aprīlis

1.stāvs

aprīlis

2.stāvs

aprīlis

Abonements

Izstāde „saule i tuvāk”
Izstāde iepazīstina ar fotogrāfes Līgas Ēvaldsones darbiem
Izstāde „Pūt vējiņi!”
Izstādē apkopoti Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu 5.-12.
klašu audzēkņu vizuālās mākslas olimpiādes laureātu darbi.
Jaunieguvumu izstāde

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv )
01.04.-30.04.

Abonements

01.04.-30.04.

Lasītava

01.04.-30.04.

Abonements

aprīlis

“Mēs nācām šurp,
Lai atkal ietu…”
Literatūras izstāde veltīta latviešu dzejnieka Leonīda Breikša 110.
dzimšanas dienas atcerei.
“.”Internets - plusi un mīnusi”
Izstādē piedāvātie materiāli mēģina rast atbildes uz jautājumiem Kāds labums cilvēcei no interneta? Kādu ļaunumu internets nodara
mūsu veselībai? Internets un bērni.
“Dzīvo dzīvē dzīvu dzīvi…”
7. aprīlis- Pasaules veselības diena
Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
06.04. – 30.04.

Lasītava

06.04. – 30.04.

Abonements

06.04. – 30.04.

Bērnu literatūras nodaļa

10.aprīlis

“Mūžīgais un pārejošais”
Cikla “Saules mūžu Latvijai” ceturtā izstāde.
Latviešu tautas likteņgaitu atspoguļojums daiļliteratūrā: Kurzemes
hercogiste 17.gs..
“Liepājai būs augt un zelt neatkarīgā Latvijā!” /K. Ulmanis/
Atcerēsimies Liepājas pilsētas galvu Ēvaldu Rimbenieku
/10.04.1888.-20.01.1943./
“Burti burto visu laiku”
Izstāde piedāvātas grāmatas no sērijas “Sprīdi pa sprīdim”
Jaunieguvumu diena

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par amerikāņu dzejnieces Emīlijas Dikinsones dzejas grāmatu
“Āboliņš un bite”.
Norises laiks: aprīlis
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Nodarbība Dienas centra jauniešiem “Satiec savu grāmatu”.
Norises laiks: 18. aprīlī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: bibliotekavaraviksne@liepaja.lv )
01.04. – 30.04.

Abonements

01.04. – 30.04.

Abonements

01.04. – 30.04.

Abonements

“Liepājas parki”
Izstāžu cikla “Latvijai 100” izstādē piedāvā materiālus par Liepājas
pilsētas zaļo rotu – parkiem.
“Tulkotājas Silvijas Brices jubileju atzīmējot”
Literatūras izstāde iekļautas Silvijas Brices tulkotās daiļliteratūras
grāmatas, kā arī informācija par tulkotājas dzīves gājumu.
“Ar grāmatu apkārt pasaulei”

01.04. – 30.04.

Bērnu literatūras nodaļa

Aprīlī apmeklētāji iepazīsies ar grāmatām, kuras stāsta par Āzijas
valstīm - Japānu, Ķīnu, Indiju u.c.
“Pavasaris nāk”
Izstāde aicina sajust pavasari – putnus, ziedus un sauli, izzināt
dabas procesus un to pārmaiņas, iepazīties ar dabas attēlojumu
folklorā un literatūrā.

Pasākumi
Pasākums: Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” “Pūcīšu skola” nodarbība.
Norises laiks: aprīlis
Mērķauditorija: bibliotēkas “Varavīksne” vismazākie lasītāji, viņu vecāki u.c. ģimenes locekļi.
Pasākums: Tematisks pasākums Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 25. aprīlī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” tikšanās.
Norises laiks: aprīlis
Mērķauditorija: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” dalībnieki

