LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA AUGUSTS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: info@liepajasczb.lv)
02.08. - 05.09.

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

01.08. - 05.09.

Abonements, 2.stāvs
tālr. 63422651; e-pasts:
abonements@liepajasczb.lv
Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
zinlasitava@liepajasczb.lv
Lasītava/Fonotēka/, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
fonoteka@liepajasczb.lv

02.08. - 05.09.

02.08. - 05.09.

augusts

augusts

Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
zinlasitava@liepajasczb.lv
Abonements, 2.stāvs

“Topi vesels!”
Izstāde iepazīstina ar abonementā pieejamajām grāmatām par
veselīgu dzīvesveidu, ārstniecības augiem un citiem dabas
produktiem, kā arī tautas dziedniecību.
“Karostas noslēpums”
Izstāde piedāvā materiālus par Karostas vēsturi, arhitektūru, kā arī
par iecienītiem tūrisma apskates objektiem.
“Latvijas putni laukos un ārēs”
Izstāde sniedz ieskatu Latvijas putnu sugu daudzveidībā.
“Ceļošana – iedvesmas un pārdomu avots”
Izstāde piedāvā smelties idejas jauniem ceļojuma maršrutiem vai
arī vienkārši baudīt citu valstu daudzveidību un paplašināt pasaules
redzējumu.
Jaunieguvumu izstādes

Jaunieguvumu izstādes

tālr. 63422651; e-pasts:
abonements@liepajasczb.lv

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: rukis@liepajasczb.lv)
01.08.-31.08.

Lasītava

01.08.-31.08.

1.-.4. klašu abonements

„Pasaules pilsētas”
Izstāde piedāvā vizuāli aizraujošu un izzinošu ceļojumu pa
zemeslodes lielpilsētām .
“Brīvdienas ar Enidas Blaitonas grāmatu varoņiem”
Literatūras izstāde iepazīstina ar angļu rakstnieces Enidas Blaitones
/11.08.1897.-28.11.1968./ populārajām bērnu grāmatām.

Pasākumi
Pasākums: “ Jauniešu Grāmatēžu tikšanās”. Sarunu tēma – Stīvena Kinga grāmata "Zvēru kapiņi"
Norises laiks: 2. augusts plkst. 16.00
Mērķauditorija: interesenti

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


augusts

augusts

1.stāvs

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: libris@liepajasczb.lv).
Izstāde „Restarts II”
Fotogrāfa Roberta Reķa – Ritiga fotogrāfiju izstāde.

augusts

2.stāvs

augusts

Abonements

„Mans baltais”
Liepājas tautas fotostudijas „Fotast” dalībnieku fotogrāfiju izstāde.
Jaunieguvumu izstāde

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalabirzs@liepajasczb.lv)
01.08.-31.08.

Abonements

01.08.-31.08.

Abonements

01.08.-31.08.

Bērnu literatūras abonements

augusts

„Žurnālists. Dziednieks. Grafologs. Arvīds Jānis Plaudis.”
Literatūras izstāde piedāvā ieskatu Arvīda Jāņa Plauža darbu
pasaulē.
“Katram cilvēkam ir savs ceļš kā pāriet tiltu…”
Populārajam brazīliešu rakstniekam Paulam Koelju- 70.
Literatūras izstāde piedāvā ieskatu rakstnieka biogrāfijā un
literārajā devumā.
“Balti vārdi
Baltam sākumam…”
Jānim Jaunsudrabiņam- 140
Izstāde piedāvā ieskatu latviešu rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa
dzīves mirkļos un literārajā devumā.
Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

Pasākumi
Pasākums: “Literārais detektīvs”
Norises laiks: augusts
Mērķauditorija:5.-9.klašu skolēni

Valtera bibliotēka
07.08.-31.08.

(Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valtera@liepajasczb.lv)

Abonements

„Tālās ēnas un atspīdumi”

07.08.-31.08.

Abonements

07.08.-31.08.

Bērnu literatūras nodaļa

No 1.08. līdz 30.09.
10. augusts

Izstāde piedāvā materiālus par dzimtbūšanas atcelšanu Kurzemē
1817. gadā.
„Spilgtās suitu krāsās – tik daudz jūtu”
Antonam Megnim – 110 /20.07.1907 – 1982./
Izstāde piedāvā ieskatu mākslinieka, mūsu novadnieka Antona
Megņa dzīvē un daiļradē.
„Kā paša acīm skatīti…”
Noslēpumi un piedzīvojumi bērnu rakstnieces Enijas Blaitones
/11.08. 1897-28.11.1968/ daiļradē.
Bibliotēkā lasītājas Regīnas Ostrovskas izstāde „Pašas un citu
priekam” /izšūšana ar lentām/
Jaunieguvumu diena

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Jāņa Einfelda grāmatām
Norises laiks: augusts
Mērķauditorija: interesenti

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: varaviksne@liepajasczb.lv )
01.08. – 31.08.

01.08. – 31.08.

Abonements

Abonements

“Ko lai es vēlos?
Visa man ir gana,
Debess un zeme,
Un saule mūžam mana.”
Latviešu rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam 140
Izstāde iepazīstina ar rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi un
veikumu rakstniecība.
“Saņem, mīļais, manu roku ciešāk

Un pa liepu lapu laipu ved!”

01.08. – 31.08.

Abonements

01.08. – 31.08.

Abonements

01.08. – 31.08.

Bērnu literatūras nodaļa

Augusta mēnesis - kāzu laiks
Izstādē pieejamie materiāli iepazīstina ar kāzu rīkošanu un
svinēšanas tradīcijām.
“Varavīksnes krāsu tematiskais plaukts”
Izstādē iekļautas grāmatas ar konkrētu grāmatas vāka krāsu (piem.
2 nedēļas – grāmatas ar ziliem vākiem, 2 nedēļas – ar sarkaniem
utt).
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017” grāmatu kolekcijas
izstāde.
“Angļu rakstniecei Enidai Blaitonei 120”
Izstāde piedāvā rakstnieces darbus, kā arī informāciju par E.
Blaitones dzīvi un daiļradi

Pasākumi
Pasākums: Jelgavas jauno mākslinieču, māsu Indras Robertas un Kristas Tumovas gleznu izstāde..
Norises laiks: augusts
Mērķauditorija: interesenti

