LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2018. AUGUSTS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
01.08. - 31.08.

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

“Mums pieder mūsu laiks, to jāsteidzas piepildīt”
/Dzidra Ritenberga/
Izstāde veltīta izcilās latviešu aktrises un režisores Dzidras Ritenbergas
atcerei un iepazīstina ar viņas sniegumu kino un teātrī, arī nozīmīgākajām
lomām Liepājas teātrī, kā arī ar režisores veidotajām Rīgas kinostudijas
filmām.

01.08. - 31.08.

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

Izstāžu cikls “Latvijai – 100”
“To pašu svētāko
Tu neaizmirsti…”
(O. Vācietis.)
“21.augusts - Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas
diena”
Literatūras izstāde sniedz ieskatu par Latvijai nozīmīgu vēsturisku
notikumu - 21. augustā aprit 27 gadi, kopš Latvijas Republikas Augstākā
Padome pieņēma konstitucionālo likumu Par Latvijas Republikas valstisko
statusu un līdz ar to beidzās 1990.gada 4. maijā pieņemtajā
deklarācijā Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu noteiktais
pārejas periods valstiskās neatkarības atjaunošanā.

01.08. - 31.08.

augusts

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

“Liepājnieki - Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģenti:
Jēkabs Ozoliņš un Ilze Valce”

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

Jaunieguvumu izstādes

Izstāde piedāvā iepazīties ar koru diriģentu radošo darbību.

augusts

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 )
01.08. - 31.08.

1.-.4. klašu abonements

„Saulīte skatās caur stiklu un smaida”
Izstādē krāšņi ilustrētas dzejoļu grāmatas, kā arī grāmatas, kas veltītas
autora vienam dzejolim.

01.08. - 31.08.

Lasītava

“es mežā staigāju kā multenē” /Kārlis Vērdiņš/
Tematiskā literatūras izstāde aicina
mežiem.

aizraujošā ceļojumā pa Latvijas

Pasākumi
Pasākums: Ģimenes spēļu diena brīvā dabā ”Noķer spēles garšu!”/Library goes out in the city/ Kopā ar gliemežu meiteni Lusti spēlēsim
spēles brīvā dabā. Pasākums tiek organizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta - LLL-110 „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu
paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”/"Development of Innovative library solutions for different generations in the border region" ietvaros.

Norises laiks: 19. augusts plkst. 11.00 Liepājas jūrmalas parks
Mērķauditorija: bērni, viņu vecāki, vecvecāki

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

1.stāvs

„Krustiņš pie krustiņa”
Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docentes
Anitas Helvigas krustiņdūrienu tehnikā izšūto gleznu izstāde.

augusts

2.stāvs

„Dāvinājums”
Izstādē vienkopus izvietoti bibliotēkai dāvinātie dažādu mākslinieku darbi.

augusts

Cikls „Latvijai 100”
Literatūras izstādē iekļauti sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” izdevumi
un daiļdarbi par Latvijas valsts tapšanu, vēsturi dažādos laika periodos un
personībām, kas ietekmējušas valstiski svarīgus notikumus.

augusts

„Apkārt pasaulei!”

Informatīvi izzinošā izstādē izvietoti ceļojumu apraksti, piezīmes un
daiļdarbi, kuros atainotas dažādas pasaules valstis - to iedzīvotāji, kultūra,
politika un dzīvesveids.

„Mana mīļā Latvija!”
Cikla „Latvijai -100” izstāde bērniem un jauniešiem

augusts

Literatūras izstādē - bērnu un jauniešu auditorijai adresēti izdevum –
enciklopēdijas un daiļdarbi par Latviju.

Pasākumi
Pasākums: „Krustiņš pie krustiņa” Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docentes Anitas Helvigas darbu izstādes
atklāšana.
Norises laiks: 7. augusts
Mērķauditorija: interesenti

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

01.08.-31.08.

Abonements

“Šis nav mans laiks!
Es savu meklēt eju…” /Olga Lisovska/

Lasītava

Dzejnieces Olgas Lisovskas jubilejas atcerei veltīta literatūras
izstāde.
“Nepalikt malā”
Cikla “Ar Latvijas vārdu pasaulē” izstāde
Rakstniece, tulkotāja un diplomāte Anna Žīgure.
Annas Žīgures dzimšanas dienai veltīta literatūras izstāde.

01.08.-31.08.

Abonements

“Dziedinošais dabas malks …”
Informatīvi izglītojoša izstādē piedāvā ielūkoties minerālūdens pasaulē minerālūdens avoti Latvijā, to izcelsme un sastāvs, minerālūdens iespaids
uz cilvēka veselību.

01. 08.- 01. 09.

“Te ir tā vieta, kur spārni mums auga…”
Bibliotēkas lasītāju novēlējumi Latvijai 100 gadu jubilejā.

Pasākumi
Pasākums: “Te ir tā vieta, kur spārni mums auga…”. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam būs iespējas atstāt savu novēlējumu Latvijai 100 gadu
jubilejā.uz mākslinieces Andras Pelnas izveidotās Latvijas kartes.
Norises laiks: no 1. augusta līdz 1. septembrim
Mērķauditorija: Liepājas iedzīvotāji un viesi

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
06.08-31.08.

Lasītava

06.08-31.08.

Abonements

06.08-31.08.

Bērnu literatūras nodaļa

“Pēc zemes, taisnīguma un gaismas’’ Jaunlatviešu kustība un
tautas atmoda. /19. gs. 50 – 70. gadi/
Cikla “Saules mūžu Latvijai” astotā izstāde.
Latviešu tautas likteņgaitu atspoguļojums daiļliteratūrā.
“Mums pieder mūsu laiks, to vajag piepildīt”
Aktrisei, kinorežisorei Dzidrai Ritenbergai -90
“Nāc ārā spēlēties’’
Vasaras izstāžu cikla “Nost ar garlaicību” trešā izstāde
Izstādē - grāmatas par un ap sportu.

„Nostaļģija” – Jeļenas Judinas gleznu un rokdarbu izstāde.

01.08-28.09.

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par jaunāko lietuviešu literatūru.
Norises laiks: 16. augustā plkst. 17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti
Pasākums: Jeļenas Judinas gleznu un rokdarbu izstādes “Nostaļģija” atklāšana un tikšanās ar autori.
Norises laiks: 2. augustā plkst.17.30
Mērķauditorija: interesenti

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

Abonements

“Liepājas festivāli tuvplānā”
Izstāžu cikla “Latvijai 100” izstādē piedāvāti materiāli par Liepājas
festivālu /“Liepājas dzintars”, “Mēs-liepājnieki”, “Summer Sound”, “Baltic
Beach Party”, “OPEN Liepāja”, “Liepājas starptautiskais zvaigžņu
festivāls”, “Liepājas ērģeļmūzikas festivāls”/daudzveidību, bagātajām
tradīcijām un personībām.

01.08. -31.08.

Abonements

“Redaktoram, žurnālistam,
Remesam nozīmīga jubileja”

grāmatu

autoram

Andžilam

Literatūras izstāde
akcentē Andžila Remesa devumu laikrakstā
“Kurzemes vārds”, iepazīstina ar autora grāmatām par dažādām
personībām, uzsver ieguldījumu novadpētniecībā.

01.08. -31.08.

Abonements

“Ar grāmatu apkārt pasaulei”
Augustā apmeklētāji iepazīsies ar grāmatām, kuras stāsta par Āfriku un
Austrāliju.

01.08. -31.08.

Bērnu literatūras nodaļa

“Kinostāsts grāmatu plauktā”
Izstāde aicina ielūkoties kinopasaulē, kur redzami krāšņi, ilustratīvi bagāti,
iemīļoti un mazākzināmi multfilmu varoņi – Vinnijs Pūks, Šreks, Troļļi,
Bembijs, 101 dalmācietis, Skaistule un briesmonis, Vaiana, Ledus
laikmeta, Vāģu grāmatas u.c..

