LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA
IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2019. MARTS

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

01.04.- 30.04.

01.04.- 30.04.

01.04.- 30.04.

01.04.- 30.04.

Abonements, 2.stāvs
tālr. 63422651; e-pasts:
abonements@liepaja.lv
Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv
Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv

“Neredzamās gaismas meklētājs – Konstantīns Raudive”

E-lasītava, 1.stāvs
e-lasitava@liepaja.lv

“Ticībā miers…”

Skatlogi

Bibliotēkas lasītāju izvēlētu mākslinieku gleznu izstāde "Uzziedēt
priekam"

Izstāde iepazīstina
Konstantīnu Raudivi.

ar ievērojamu filozofu, Zentas Mauriņas līdzgaitnieku

“Noslēpumu zeme – ķīmija!”
Cikla “Praktiskās dabaszinātnes” izstāde iepazīstina ar grāmatām par ķīmijas
zinātni, kura pēta vielu sastāvu, īpašības, pārvērtības un parādības.

“Komponista Jāņa Lūsēna daiļrades ceļos”
Izstādē iekļautie materiāli atspoguļo 2019.gada jubilāra Lūsēna devumu latviešu mūzikā.

komponista Jāņa

Izstāde iepazīstina ar izdevumiem no Vecbibliotēkas un Fišera krājumā esošajām
Jaunās Derības grāmatām. Izstāde veltīta Kristus augšāmcelšanās svētkiem.

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
02.04. - 30.04.

1.-.4. klašu abonements

“Ja es būtu grāmata,
es vēlētos augt un augt,
līdz es kļūstu par bibliotēku”
/Ž.Ž. Letrija/”
Izstāde par daiļliteratūras grāmatām, kurās ir stāti par grāmatām un bibliotēku.

02.04. - 30.04.

Lasītava

“Kā tapa pasaule”
Izstāde zinātkāriem lasītājiem par zemes pagātni daudzu tūkstošu gadu garumā no pasaules pirmsākumiem līdz mūsu dienām.

Pasākumi
Pasākums: Literāri izglītojoša nodarbība “Gribu būt grāmata”. Nodarbības laikā skolēni iepazīsies ar grāmatu uzbūves principiem, dažādu tehniku
izmantojumu grāmatu ilustrācijā. Skolēniem būs iespēja noskatīties interesantu animācijas filmu par grāmatām, klausīties fragmentu no īpašas grāmatas,
piedalīties dažādās aktivitātēs un diskusijā par grāmatu lasīšanas nozīmi.
Norises laiks: aprīlis
Mērķauditorija: 1.-4.kl. skolēni

Pasākums: “Skaļās lasīšanas sacensības Liepājas reģionālais pusfināls ”/11 – 12 gadus veci skolēni sacentīsies pusfinālā, lai iegūtu ceļazīmi uz
finālu, kas notiks 18. maijā LNB/
Norises laiks:5.aprīlis plkst.13.00
Mērķauditorija: 5. un 6. kl. skolēni

Pasākums: Jauniešu lasītāju kluba Grāmatēži tikšanās.
Norises laiks: aprīlis
Mērķauditorija: kluba biedri un interesenti

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )
01.04. - 30.04.

1.stāvs

“Māksla un mūzika”
Bērnu mākslas skolas pedagogu darbu izstāde.

01.04. - 30.04.

2.stāvs

01.04. - 30.04.

Abonements

“Māksla un mūzika”
Bērnu mākslas skolas pedagogu darbu izstāde.

„Kā ēdīsi , tā dzīvosi”
Izstādē iedvesma un idejas veselīgam un pareizam uzturam.

01.04. - 30.04.

Abonements

01.04. - 30.04.

Bērnu nodaļa

“Garšīgais pavasaris”
Izstādē - daiļliteratūras grāmatas par kulinārās mākslas pasauli.
„Bibliotēkas pasaulē!”
Izstādē izvietotas bērnu grāmatas, kurās tiek popularizēta lasīšana un bibliotēka.

Pasākumi
Pasākums: „Spēlējam ar prieku”. Vispārējo klavieru klases audzēkņu koncerts.
Norises laiks: 3.aprīlis plkst.17.00
Mērķauditorija: Audzēkņi, vecāki, citi interesenti
Pasākums: „Mūsu mazā bibliotēka” - izdevniecības „Liels un mazs” lasītveicināšanas projekta „Mūsu mazā bibliotēka” pasākums / Iepazīstināt ar slovēņu
rakstnieces Majadas Korenas grāmatu „Uzvāri man pasaciņu”/
Norises laiks: aprīlis
Mērķauditorija: pirmsskolēni
Pasākums: “Veco grāmatu otrā dzīve” - Bibliotēku nedēļas radošā darbnīca./Radoša veco grāmatu dekoru darināšana ar floristikas elementiem/
Norises laiks: 27.aprīlis
Mērķauditorija: interesenti

Pasākums: „Teātra spēļu studija” Nodarbībās tiek izpildīti runas vingrinājumi, improvizācijas un teātra spēļu uzdevumi. Mērķis: attīstīt drosmi, uzstāšanās
prasmi, radošumu
Norises laiks: aprīlis – katru trešdienu
Mērķauditorija: pamatskolēni

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

Abonements

“Pūpoli, kas glāsta pavasari”
Izstāde par pūpoliem un Pūpolsvēdienu

01.04.- 30.04.

Lasītava

“Ēvalds Valters. Lielie un mazie smiekli.
Viegli par traģisko.”
Ēvalda Valtera jubilejas atcerei veltīta literatūras izstāde.

01.04.- 30.04.

Abonements

“Es esmu pasaules summa
Vienmēr un visiem vaļā…” /Viks/
Latviešu rakstnieka, dzejnieka un dziesmu tekstu autora Viktora Kalniņa jubilejai
veltīta literatūras izstāde .

Pasākumi
Pasākums: “Maziņš te, maziņš tur. Mums kopā lielais jāuzbur”. Bibliotēka viesosies pirmsskolas izglītības iestādē ar grāmatām par Lieldienām un
radošajām darbnīcām.
Norises laiks: no 2. līdz 14. aprīlim
Mērķauditorija: pirmsskolēni

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
08.04. - 30.04.

Lasītava

“Dzejnieks un politika”
Andrievs Niedra - pravietis vai nodevējs
Izstāde stāsta par Latvijas vēstures notikumiem.

08.04. - 30.04..

Lasītava

08.04. - 30.04.

Bērnu literatūras nodaļa

Aprīlis

“No streļķa līdz aktierim”
Teātra leģendai Evaldam Valteram - 125
“Sarežģītais zvirbulis Viks”
Rakstniekam Viktoram Kalniņam – jubileja!
BJC pasniedzējas Iritas Timbras gleznu izstāde

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par K.Onodibio grāmatu “Ienirt”
Norises laiks: 25. aprīlis plkst. 17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti

Pasākums: “Satiec savu grāmatu” - Pārrunas par grāmatu rašanās vēsturi.
Norises laiks: 17. aprīlis plkst.13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: “Pirms ejam tālāk” Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku.
Norises laiks: aprīlis
Mērķauditorija: P.i.i. vecākās grupiņas
Pasākums: “Pervēsim, māsiņa, raibas oliņas” - Čaklo pirkstiņu nedēļa: papīra rotājumi Lieldienu svinībām.
Norises laiks: no 15.līdz 18.aprīlim
Mērķauditorija: lasītāji, bērni

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

Abonements

“Gadsimtu balsis grāmatās”
Izstādē izvietotie materiāli iepazīstina ar grāmatniecības vēsturi - no Gūtenberga
laika līdz e- grāmatām.

01.04. - 30.04.

Abonements

“Stāstīt, rakstīt, komentēt”
Cikla “Ātrāk, augstāk, spēcīgāk” izstāde iepazīstina ar sporta žurnālistiku, īpaši
izceļot atpazīstamākos sporta žurnālistus

01.04. - 30.04.

Abonements

“Grāmatas no A līdz Z”
Izstādē iekļautas grāmatas, kuru nosaukums sākas ar konkrētiem alfabēta
burtiem. Aprīlī grāmatu nosaukumi sāksies ar burtiem G,Ģ,H .

01.04. - 30.04.

Bērnu literatūras nodaļa

“Laid, lai pulkstenis iet…” /Viks/”
Izstāde iepazīstina ar laika skaitīšanas vēsturi - laika mērīšana un skaitīšana no
senatnes līdz mūsdienām.

Pasākumi
Pasākums: Izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”. Bērni iepazīsies ar igauņu autores
Hilli Randas grāmatu “Sniegbaltais un ogļumelnais”.
Norises laiks: no 1. līdz 30.aprīlim
Mērķauditorija: pirmskolas un sākumskolas bērni

Pasākums: “ Lasīšanas veicināšanas programmas Grāmatu starts “Pūcīšu skolas” 1. nodarbība ”. Pūcīšu skolas atklāšanas nodarbība,
kurā vecāki un bērniem tiks iepazīstināti ar bibliotēku, ar grāmatām, kuras stāsta par burtiem, grāmatām un pūcēm. Bērni kopā ar vecākiem varēs gan lasīt,
gan radoši darboties.
Norises laiks: no 1. līdz 30.aprīlim
Mērķauditorija: vecāki ar bērniem

Pasākums: Bibliotēkā viesosies bērnu grāmatu autore Gundega Vainovska ar lācīti Rūdi
Norises laiks: 27. aprīlis plkst. 14.00
Mērķauditorija: bērni un vecāki
Pasākums: Bibliotēkā viesosies grāmatas "Slīdošās kāpnes" autore Agnese Zarāne
Norises laiks: 30.aprīlis plkst. 11.20
Mērķauditorija: jaunieši
Pasākumi: “Dzimtas grāmata” UNESCO LNK “Stāstu bibliotēka”. Skolēni intervēs savus vecākus un vecvecākus par savas dzimtas svarīgajām
grāmatām. Stāsti tiks apkopoti un prezentēti bibliotēkā

Norises laiks: : no 1. līdz 30.aprīlim
Mērķauditorija: pamatskolas un vidusskolas skolēni
Pasākums: “Pavasara laiks”. Jaunieši tiek iepazīstināti ar grāmatām par pavasari
Norises laiks:24. aprīlis
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

