LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2018. DECEMBRIS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
01.12.- 31.12.

01.12.- 31.12.

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

“Likteņu un problēmu mezgli Andra Kolberga romānos“

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

“Svētki nāk, svētki nāk,
Ko tie svētki atnesīs?
Cūkas ausi, cepetīti,
Baltas maizes kukulīti.”
Izstāžu cikls “Latvijai – 100” devītā izstāde.

Izstāde veltīta latviešu rakstnieka un scenārista, detektīvžanra romānu autors
Andra Kolberga daiļradei un personībai.

Izstādē eksponētas pavārgrāmatas ar ēdienu receptēm svētku galdam un
noderīgiem padomiem ēdienu gatavošanā Ziemassvētkos .
01.12.- 31.12.

01.12.- 31.12.

01.12.- 31.12.

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

“Ziemassvētku laiks garīgās mūzikas pavadījumā”

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

“Grāmatas - domu laivas, kas peld laika viļņos un saudzīgi nes savu
dārgo kravu no paaudzes un paaudzi.” /Francis Bēkons/

LCZB skatlogi

“Latvijai – 100”

Izstādē eksponēti nošu izdevumi, audio un video garīgās mūzikas ieraksti.

Izstādē izdevumi no Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Fišera krājuma,
izdoti Liepājā no 1918.-1940. gadam. Izstāde veltīta Latvijas simtgadei un
atspoguļo Liepājā izdoto grāmatu klāstu nozīmīgā vēstures periodā.
Papildus tiek piedāvāts literatūras apskats par izstādi, ielūkojoties arī
grāmatniecības vēstures lappusēs.
Tematiski ilustratīva literatūras izstāde ar grāmatām, kas izdotas Latvijas
simtgades zīmē.

19.11. - 16.12.

Liepājas Dome

Ceļojošā izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”

Izstāde stāsta par divpadsmit Latvijas bibliotēkām, kurām ir simboliska nozīme
Latvijas tapšanā par valsti, izceļot to bagāto vēsturi. Ar savu stāstu izstādē
piedalās arī Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka.

Pasākumi
Pasākums: “Liepājas literātu portreti bibliotēkā”. Rakstnieka Ērika Kūļa dāvinājuma - gleznas atklāšana.
Norises laiks: 4. decembris
Mērķauditorija: interesenti

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
03.12. - 29.12.

1.-.4. klašu abonements

“Zināmais un nezināmais”
Izstāde veltīta latviešu rakstnieces, ilustratores, tulkotājas Lilijas Berzinskas
jubilejai.

03.12. - 29.12.

Lasītava

“Ziemassvētku prieku visur saskatīt”
Izstāde iepazīstina ar Ziemassvētku gaidīšanas laika tradīcijām.

“ES SAVAI TĒVZEMEI”

01.12. - 14.12.

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības “Vaduguns” vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde.

Pasākumi
Pasākums: “Tu lasi – un gaisma ir pasaules stāsts”/Inese Zandere/ - Lasīšanas veicināšanas pasākums Bērnu žūrijas ekspertiem 5+ Pasākuma
tēma - Ineses Zanderes daiļrade
Norises laiks: decembris
Mērķauditorija: sākumskolas skolēni

Pasākums: “Starptautiskais ģimeņu sacensību ”ZINI vai MINI” fināls”. Piecas ģimenes ar vislabākajiem rezultātiem no Liepājas sacensību “Zini
vai mini” pusfināla piedalās Starptautiskajā ģimeņu sacensību finālā Lietuvas pilsētā Šauļos.
Norises laiks: 8. decembris
Mērķauditorija: ģimenes ar bērniem

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )
07.12. - 31.12.

1.stāvs

“Gleznas”
Liepājnieces, ģimenes ārstes Līgas Zāģeres gleznas.
Liepājas tautas fotostudijas „Fotast” darbu izstāde, kurā katrs autors atklāj savu
skatījumu uz koncertzāli „Lielais dzintars”.

01.12. - 31.12.

2.stāvs

“Ziema”
Liepājas bērnu un jaunatnes centra „Vaduguns” pulciņa „Māksla” audzēkņu
vizuālās mākslas darbu izstāde.

01.12. - 31.12.

Abonements

Izstāžu cikls „Latvijai 100”
Literatūras izstādē iekļauti sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” izdevumi un
daiļdarbi par Latvijas valsts tapšanu, un vēsturi dažādos laika periodos.

01.12. - 31.12.

Abonements

„Es nāku no savas tautas…”
Informatīvi izzinošā izstādē izvietoti izdevumi
ietekmējušas valstiski svarīgus notikumus.

01.12. - 31.12.

Abonements

par

personībām,

kas

„Mana mīļā Latvija!”
Cikla „Latvijai -100” izstāde bērniem un jauniešiem
Literatūras izstādē - bērnu un jauniešu auditorijai adresēti izdevumi –
enciklopēdijas un daiļdarbi par Latviju.

01.12. - 31.12.

Abonements

“Bērnu un Jauniešu žūrija”
Izstādē izvietotas 2018. gada Bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijas grāmatas.

Pasākumi
Pasākums: „Gleznas” - Līgas Zāģeres darbu atklāšanas pasākums.
Norises laiks: 7. decembris
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: „ Ziema nāca sētiņā”. Ziemassvētku pasākums kopā ar folkloras kopu „Vēlavas”.
Norises laiks: 12. decembris
Mērķauditorija: bibliotēkas lietotāji

Pasākums: „Mūsu mazā bibliotēka” - izdevniecības „Liels un mazs” lasītveicināšanas projekta „Mūsu mazā bibliotēka” pasākums
/Iepazīšanās ar latviešu rakstnieka Mārtiņa Zuša grāmatu bērniem „Nenotikušais atklājums”/
Norises laiks:01.12.- 31.12.
Mērķauditorija: pirmsskolēni

Pasākums: Radošā darbnīca “Ziemassvētku rotājumu darināšana” .
Norises laiks: 14. decembris
Mērķauditorija: pamatskolas bibliotēkas lietotāji

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

Abonements

“cilvēks ir savas pieredzes summa…” /Andris Kolbergs/
Izstāde iepazīstina ar latviešu rakstnieku un scenāristu, detektīvžanra romānu
autoru Andri Kolbergu.

01.12.-31.12.

Lasītava

“Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc…” /Edgars Liepiņš/
Ar traģikomiķa un āksta acīm cauri muzikanta un aktiera Edgara Liepiņa
dzīves līkločiem melodiju un kaislību viļņos.

01.12.-31.12.

Abonements

“Ziemassvētku simboliem pa pēdām”
Izstādē piedāvāti materiāli par Ziemassvētku populārākajiem simboliem, to
rašanās vēsturi un nozīmi

Pasākumi
Pasākums: “Dāvana ar pievienoto vērtību”. Dziednieces Daigas Brilas lekcija par dažādiem minerāliem, to dziednieciskajām īpašībām un
izmantošanu rotās.

Norises laiks: 7. decembris
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: “Mazas dāvaniņas pašu rokām” - radošās darbnīcas bērniem, viņu vecākiem un vecvecākiem.
Norises laiks: no 17. līdz 21. decembrim
Mērķauditorija: ģimenes ar bērniem

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
05.12. - 31.12.

Lasītava

“Rosīgo grāmatnieku pieminot’’
Grāmatizdevējam Jānim Rozem-140

05.12. - 31.12.

Lasītava

“Savas paaudzes zīmē’’
Režisorei Mārai Ķimelei – jubileja

05.12. - 31.12.

Bērnu literatūras nodaļa

“Ar baltu gaismu Ziemassvētki nāk’’
Ziemassvētki daiļliteratūrā

03.12. - 30.12.

“Portreti’ - Irinas Tīres gleznu izstāde.

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Janas Egles stāstu krājumu ‘’Svešie’’.
Norises laiks: 13. decembris plkst.17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti

Pasākums: Koncerts “Ziemassvētku brīnumsvecītes prieks’’. Piedalās Karostas senioru ansamblis ‘’Pīlādzītis’’, vokālais trio ‘’Sol mažors’’.
Vadītāja L. Zeile. Dziesmas, rotaļas un atrakcijas ziemas saulgriežos. Bibliotēkas labāko lasītāju sumināšana.
Norises laiks: 21.decembris plkst.14.00
Mērķauditorija: lasītāji un interesenti

Pasākums: “Ar siltu sirdi un čaklām rokām’’ - Čaklo pirkstiņu nedēļa
Norises laiks: no 10. līdz 14. decembrim
Mērķauditorija: bibliotēkas lietotāji
Pasākums: “Portreti’ - Irinas Tīres gleznu izstāde. Mākslinieces tikšanās ar interesentiem.
Norises laiks: 7. decembris plkst. 17.30
Mērķauditorija: interesenti

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

Abonements

01.12. - 31.12.

Abonements

01.12. - 31.12.

Abonements

“Liepājas arhitektūra”
Noslēdzot izstāžu ciklu “Latvijai 100”, izstādē iekļautie materiāli iepazīstina ar
Liepājas pilsētas skaistajām ēkām.
“Rakstniekam Andrim Kolbergam nozīmīga jubileja”
Izstāde iepazīstina ar latviešu rakstnieku un scenāristu, detektīvžanra romānu
autoru Andri Kolbergu.

“Ar grāmatu apkārt pasaulei”
Izstādē iekļautas grāmatas par kādu konkrētu valsti/reģionu/kontinentu, kā arī
šo valstu/reģionu/kontinentu rakstnieku darbi no bibliotēkas krājuma.
Decembris veltīts Somijas, Norvēģijas un Islandes rakstnieku darbiem.
.

01.12. - 31.12.

Abonements

“Kurzemes Vārdam – 100”
Izstādē apkopota informācija par laikraksta “Kurzemes Vārds” vēsturi, darbību,
darbiniekiem, izdevniecības izdotajām grāmatām un portālu liepājniekiem.lv

01.12. - 31.12.

Bērnu literatūras nodaļa

“Rakstītās kamanās Ziemassvētki brauc.” /K.Kalniņš/
Izstāde aicina iepazīties ar grāmatām par Ziemassvētkiem un to svinēšanas
tradīcijām.

Pasākumi
Pasākums: Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” “Pūcīšu skola” noslēguma nodarbība. Pūcīšu skolas absolventi saņems
diplomus un “Grāmatu starta” komplektiņu – mugursomu, mīļmantiņu Pūcīti, grāmatiņu un bukletu “Bērnus un vecākus tuvina kopīga lasīšana”.
Norises laiks: decembris

Mērķauditorija: bērni un viņu vecāki
Pasākums: Radošā darbnīca “Sniedziņš sniga, putināja” - bērni veidos dažādus ziemassvētku rotājumus un kartītes.
Norises laiks: 18.decembris
Mērķauditorija: bērni un jaunieši
Pasākums: “Rakstītās kamanās Ziemassvētki brauc.” /K.Kalniņš// - Izglītojošs pasākums par Ziemassvētkiem.
Norises laiks: 19. decembris
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: “Tikšanās ar grāmatas "Pirmās attiecības cilvēka dzīvē" autori Vitu Kalniņu. Tikšanās laikā autore stāstīs par vienām no vecāku
(un arī citu bērna aprūpē iesaistīto personu) populārākajām bailēm - ka bērns varētu tikt izlutināts. Cik pamatoti ir par to satraukties un kā rūpēties par bērniņu
saskaņā ar viņa vajadzībām? Vairāk par grāmatu un tās autori var uzzināt www.vitakalnina.lv vai www.lina.lv.
Norises laiks: 12. decembris
Mērķauditorija: interesenti

