LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2018. FEBRUĀRIS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
01.02.- 28.02.

01.02.- 28.02.

01.02.- 28.02.

februāris

februāris

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

“Žila Verna noslēpums”
Franču rakstniekam Žilam Vernam -190 /1828-1905/
Izstāde sniedz ieskatu rakstnieka dzīves mirkļos un daiļradē.
“Lietuvai un Igaunijai – 100”
16. februāris – Lietuvas Republikas neatkarības diena
24. februāris – Igaunijas Republikas neatkarības diena
Izstāde sniedz ieskatu Lietuvas un Igaunijas vēsturiskajos notikumos.
“Ārija Elksne – dziesmās iedziedāta”
Dzejniecei un tulkotājai Ārijai Elksnei – 9/07.02.1928.29.09.1984./
Atzīmējot tautā mīlētās dzejnieces 90 gadu jubileju, izstāde sniedz ieskatu
viņas radošajā devumā dzejas krājumos un mūzikas ierakstos.
Jaunieguvumu izstādes

Jaunieguvumu izstādes

tālr. 63422651; e-pasts:

abonements@liepaja.lv

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
01.02.- 28.02.

Lasītava

01.02.- 28.02.

1.-.4. klašu abonements

„Rakstu vēstuli…”
Tematiska izstāde par vēstuļu rakstīšanas tradīcijām.
„Manas pirmās manieres”
Tematiskā literatūras izstāde par labas uzvedības etiķeti.

01.02.- 28.02.

5. – 12. klašu

„Apkārt pasaulei kopā ar Žilu Vernu”
Tematiska literatūras izstāde veltīta ievērojamam franču piedzīvojumu un
fantastikas meistara Žila Verna dzīvei un daiļradei /08.02.1828. –
24.03.1905.)

Pasākumi
Pasākums: Interaktīvs pasākums „Valoda ir spēks”. Pasākuma veltīts dzimtās valodas dienai /21. februāris/.
Norises laiks: no 12.-28. februārim (interesentus pieteikties pa tālr.: 63422049 vai e-pastā: rukis@liepajasczb.lv)
Mērķauditorija: 3.-5.kl. skolnieki
Pasākums: Lasīšanas veicināšanas pasākums Bērnu žūrijas ekspertiem 9+ /Bērnu žūrijas ekspertu apbalvošana/
Norises laiks: februāris
Mērķauditorija: J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas 4.kl. skolnieki un skolotāja Velga Uldriķe
Pasākums: Jauniešu Grāmatēžu tikšanās
Norises laiks: februāris
Mērķauditorija: interesenti

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


februāris

februāris

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

februāris

1.stāvs

februāris

2.stāvs

Mairas Markuševskas gleznu izstāde
Izstāde iepazīstina ar mākslinieces jaunākajiem darbiem.
Izstāde „Suņi”
Izstādē apskatāmi mākslas studijas ‘’OH’’ dalībnieku (5-10 gadi) suņa
gadam veltītie darbi. Bērnu studijas - Maira Markuševska.

februāris

Abonements

Jaunieguvumu izstāde

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv )
01.02.-28.02.

Abonements

01.02.-28.02.

Lasītava

01.02.-28.02.

Abonements

februāris

Valtera bibliotēka

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

05.02.-28.02.

Lasītava

05.02.-28.02.

Abonements

05.02-28.02.

Bērnu literatūras nodaļa

12. februāris

“Pa atvērtu siržu zemi
Ar atvērtu sirdi eju” /Ārija Elksne/
Atceroties latviešu dzejnieces un atdzejotājas Ārijas Elksnes /07.02.1928.
- 29.09.1984./, izstādē piedāvāti materiāli par viņas dzīvi un literāro
darbību.
“Es vienmēr esmu palicis latvietis.
Tā ir mana piederība, uz ko esmu lepns” /Gunārs Birkerts/
Izstāžu cikla “Ar Latvijas vārdu pasaulē” pirmā izstāde stāsta par
starptautiski pazīstamo latviešu izcelsmes ASV arhitektu, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas – Gaismas pils – autoru Gunāru
Birkertu.
“Pankūkas – apaļas un dzeltenas kā saulītes”
Izstāde piedāvā materiālus par to, cik dažādas ir pankūkas, kādas ir
pagatavošanas receptes utt.
Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

“Tad ejiet nu atkal, varoņi,
Un cērtiet aši un droši” /A. Grīns/
Cikla “Saules mūžu Latvijai” 3. izstāde
Latvju varoņi un viņu laiks. 12.-13. gadsimts. Latviešu tautas likteņgaitu
atspoguļojums daiļliteratūrā
“Jautrā puiša improvizācijas uz trauslā ledus”
Teātra režisoram un aktierim Jurim Rijniekam – 60 /04.02.1958./
“Ak, šis ceļojums laikā!”
Atceroties fantastikas ģēniju Žilu Vernu /08.02.1828. - 24.03.1905./,
izstādē piedāvāti materiāli par rakstnieku un viņa darbi.
Jaunieguvumu diena

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Kristīnes Ulbergas romānu “Tur”.
Norises laiks: februāris
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Nodarbība Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 14. februārī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: cikla “Ver durvis uz bibliotēku” 4. nodarbība ”Misija: Ķepu patruļa”.
Norises laiks: februāris
Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupu audzēkņi

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: bibliotekavaraviksne@liepaja.lv )
01.02. – 28.02.

Abonements

01.02. – 28.02.

Abonements

01.02. – 28.02.

Abonements

01.02. – 28.02.

Bērnu literatūras nodaļa

“Liepājas baznīcas”
Izstādē piedāvāti materiāli par Liepājas baznīcām un to vēsturi.
“Literatūrzinātniekam Edgaram Lāmam 60”
Izstādē iekļauti literatūrzinātnieka Edgara Lāma pētījumi par literatūru,
kultūras norisēm un personībām., materiālu pa jubilāru.
“Ar grāmatu apkārt pasaulei”
Izstādē iekļautas grāmatas par Latvijas kaimiņzemēm – Lietuvu un
Igauniju. Turpmākās izstādes piedāvās materiālus par kādu citu
valsti/reģionu/kontinentu un šo vietu rakstnieku darbus.
“Franču rakstniekam Žilam Vernam 190”
Izstādē iekļautie materiāli iepazīstina ar zinātniskās fantastikas literatūras
aizsācēja dzīves gājumu un darbiem.

Pasākumi
Pasākums: Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” “Pūcīšu skola” 2. nodarbība.
Norises laiks: februāris
Mērķauditorija: bibliotēkas “Varavīksne” vismazākie lasītāji, viņu vecāki u.c. ģimenes locekļi.

Pasākums: Tematisks pasākums Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 21. februārī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” tikšanās.
Norises laiks: janvāris
Mērķauditorija: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” dalībnieki
Pasākums: “Ceļojums uz zemes centru kopā ar Žilu Vernu”.
Norises laiks:20. februāris
Mērķauditorija: Bērni un jaunieši

