LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA DECEMBRIS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: info@liepajasczb.lv)
Abonements, 2.stāvs
tālr. 63422651; e-pasts:
abonements@liepajasczb.lv

“…ļaunums
drīz sapelēs
kopā ar likstām pērnām
iededzot zaļo gaismu
Betlēmes Brīnumbērnam” /M.Zihmanis/
Izstāde veltīta rakstnieka Modra Zihmaņa (1927.) jubilejai un
piedāvā rakstnieka biogrāfijas un daiļrades apskatu.
05.12. - 05.12.
“Ziemassvētki sabraukuši
Lasītava, 3.stāvs
Rakstītām kamanām.
tālr. 63489532; e-pasts:
Koši sirmi kumeliņi,
zinlasitava@liepajasczb.lv
Pazeltīti iemauktiņi.”
Izstādē piedāvāti materiāli par senlatviešu ziemassvētku tradīcijām.
7. DECEMBRĪ ZIEMEĻVALSTU DIENAS LIEPĀJĀ – Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās
Pulksten 15
Tikšanās ar tulkotāju Denu Dimiņu Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Lasītavā.
01.12. - 03.01.

Pulksten 15.30
Zviedru bērnu literatūras pēcpusdiena un izstādes “Kur bērnam augt” atklāšana bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”.

Pulksten 17
Izstādes “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis” atklāšana Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Lasītavā.
Pulksten 17
Ziemeļvalstu tulkotās literatūras izstāde “Ziemeļu vīzijas” Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Lasītavā. Apskatāma no 7. līdz 20.
decembrim.
Pulksten 17
Fotomākslinieces Sandras Eglītes foto izstāde “Pusnakts saules zeme Svālbara” Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālajā
mācību centrā/ Malkas iela 4, 3.stāvs/.
Pulksten 17.30
Literārs pasākums “Kad uz tilta satiekas valodas…” Tikšanās ar islandiešu rakstnieci un mākslas kuratori Steinunu Helgadotirur un
tulkotāju Denu Dimiņu Valtera bibliotēkā.
decembris

decembris

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

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)
01.12.-30.12.

Lasītava

„Rau, svētku eglīte tik koši’
Tik mīlīgi, tik gaiši spīd.” /Eduards Veidenbaums/

01.12.-30.12.

Izstāde aicina doties Ziemassvētku brīnumam pa pēdām un nokļūt
Ziemassvētku laika rāmajā pasaulē.
“Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi”
Tematiskā literatūras izstāde veltīta zviedru rakstnieces Astridas
Lindgrēnes 110 gadu jubilejai /14.11.1907.-28.01.2002./

1.-.4. klašu abonements

Pasākumi
Pasākums: Zviedru bērnu literatūras pēcpusdiena un izstādes “Kur bērnam augt” atklāšana
Norises laiks: 7. decembrī plkst. 15.30
Mērķauditorija: skolēni

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


decembris

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).
„INFORMĀCIJPRATĪBA – MANS PALĪGS!” – apmācības
stunda skolēniem informācijas meklēšanā bibliotēkas e-kopkatalogā
un datubāzēs (interesentus lūdz pieteikties pa tālr.: 63407043 vai epastā: libris@liepajasczb.lv.

decembris

decembris

1.stāvs

decembris

2.stāvs

Izstāde „Atklāsme”
Izstāde iepazīstina ar mākslinieces Veronikas Skvorcovas darbiem
grafikas, pasteļa zīmējumi un eļļas krāsas tehnikās.
Izstāde „Papīrs + šķēres”

decembris

Abonements

Izstādē apskatāmi 13 bibliotēkas lietotāju radītie darbi , kuri tapuši
mākslinieces Elvitas Šeputaites (Lietuva) vadītajā meistarklasē
(4.novembrī), apgūstot dažādas papīra griezuma tehnikas.
Jaunieguvumu izstāde

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalabirzs@liepajasczb.lv)
01.12.-31.12.

Abonements

01.12.-31.12

Abonements

01.12.-31.12

Lasītava

decembris
decembris

“Es strādāju kā bite: no grāmatu ziediem savācu medu…”
Zentai Mauriņai- 120
Atzīmējot
latviešu izcilās latviešu esejistes, rakstnieces un
literatūrzinātnieces Zentas Mauriņas dzimšanas dienu /15.12.1897.
— 25.04.1978./, izstādē piedāvāti materiāli par viņas dzīvi un literāro
darbību.
“Dāvanas un rotājumi no cepešpannas”
Izstāde veltīta ziemassvētku sajūtu radīšanai mājās: cepumi un to
dekorēšanas un izmantošanas dažādība.
“Latvijai likteņa piešķirtā personība - Vaira Vīķe- Freiberga”
Vairai vīķei-Freibergai – 80 / 01. 12.1937./
Izstādē piedāvātie materiāli sniedz ieskatu V.Vīķes –Freibergas
dzīves mirkļos.
Sintijas Ažēnas darbu ciklu izstāde "Dabas atspulgi" un "Dzīvības
enerģijas impulsi"
Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

Pasākumi
Pasākums: Vokāli instrumentālā ansambļa “Pīlādzītis” koncerts bibliotēkas lasītājiem “Ziemassvētkus ieskandinot”
Norises laiks: 22. decembrī plkst. 12.00

Mērķauditorija: interesenti

Valtera bibliotēka

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

04.12.- 29.12.

Lasītava

“Karostas pērle - Jūras virsnieku saieta nams”
Literatūras izstāde iepazīstina ar saieta nama vēsturi un tā likteni
/atklāts 1907. gada 7. decembrī/

27.11.- 29.12.

Abonements

04.12.- 29.12.

Bērnu literatūras nodaļa

“…uz pirkstu galiem atnāk vakars kluss”
Nacionālajam partizānam, dzejniekam un publicistam Modrim
Zihmanim - 90 /01.12. 1927./
“Ielaid savā sirdī klusumu, un tu sadzirdēsi brīnumu”
Grāmatas gariem ziemas vakariem

04.12.- 27.01.

Zinaidas Priedītes sirdsdarbiņi izstāde “No vecmāmiņas pūra
lādes” - izšuvumi krustdūrienu tehnikā.

11. decembris

Jaunieguvumu diena

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Tikšanās un saruna ar islandiešu islandiešu rakstnieci un mākslas kuratori Steinunu
Helgadotirur un tulkotāju Denu Dimiņu.
Norises laiks: 7. decembrī plkst. 17.30
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Nodarbība Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 13. decembrī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

Pasākums: “Valtera bibliotēkas GADA DIŽLASĪTĀJS”
Norises laiks:29. decembrī plkst. 11.00
Mērķauditorija: lasītāji

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: varaviksne@liepajasczb.lv )
01.12. – 31.12.

Abonements

“Ir sapņi, kuri piepildās, un sapņi, kuri jāpaglabā, lai tie paliktu
mūžam dzīvi.”
Latviešu rakstniecei, tulkotājai un domātājai Zentai Mauriņai 120

01.12. – 31.12.

Bērnu literatūras nodaļa

01.12. – 31.12.

Abonements

“Rau, svētku eglīte tik koši,
Tik mīlīgi, tik gaiši spīd,
Un debešķīgais prieks un spožums
Ikvienā sirdī lejup slīd.” /E.Veidenbaums/
Izstāde piedāvā materiālus par Ziemassvētku gaidīšanas laiku,
svinēšanas tradīcijām, ticējumiem, dekorējumiem, kā arī
daiļliteratūras grāmatas ar Ziemassvētku stāstiem, pasakām un
dzejoļiem.
“Es vēlētos aizsniegt divas rokas
Kas dzisušas zvaigznes tur”
Atzīmējot rakstniekam Modra Zihmaņa 90 gadu jubileju, izstāde
sniedz ieskatu rakstnieka dzīves gājumā un daiļradē.

01.10.- 30.11.

Bērnu literatūras nodaļa

“Zviedru rakstniecei Astridai Lingdrēnei - 110”
Izstāde sniedz ieskatu rakstnieces dzīves gājumā un daiļradē.

Pasākumi
Pasākums: Tematisks pasākums par Ziemassvētkiem Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 20. decembrī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” tikšanās.
Norises laiks: decembris
Mērķauditorija: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” dalībnieki

