LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2019. 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.

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

“Pasakas - viens no visvecākajiem un mūžam
/A.Sakse/

jauns žanrs”

Izstāde veltīta Starptautiskajai pasaku dienai, kuru atzīmē 26.februārī.

“Vides aizsardzība”
Cikla “Praktiskās dabaszinātnes” izstāde iepazīstina ar vides zinātni un tās
attīstību, kā arī globālajām vides problēmām.

“Audiogrāmata – ceļš uz literatūras pasaules atklāšanu”
Izstādē izvietotie materiāli vēsta kā ar moderno mēdiju palīdzību attīstīt
pirmsskolas bērnu uztveri.

Pasākumi
Pasākums: Liepājas literātes un publicistes Ainas Pāvulītes dzejas grāmatas “Vecenīte” atvēršana.
Norises laiks: 2.februāris plkst. 14.00
Mērķauditorija: interesenti

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
04.02. - 28.02.

1.-.4. klašu abonements

“Bērnības zemes valdniece”
Izstāde veltīta latviešu ilustratores un bērnu bilžu grāmatu autores Margaritas
Stārastes 105 gadu jubilejai un iepazīstina ar viņas daiļradi.

04.02. - 28.02.

Lasītava

“Meitene, kura mācēja visas pasaules valodas”
Izstāde iepazīstina ar dažādu valodu vārdnīcām, mācību grāmatām,
daiļliteratūru.

04.02. - 28.02.

1.-.4. klašu abonements

Ceļojoša izstāde “Muminu ģimene no Somijas”
Trollīši Mumini palīdz pasaulei iepazīties ar somu kultūru.
Izstādē eksponētas MUMINU sērijas grāmatas latviešu valodā, žurnāli angļu,
zviedru, somu valodās, kā arī visdažādākie priekšmeti ar MUMINU simboliku.

Izstādi veidojis Somijas institūts Igaunijā sadarbībā ar trollīšu autortiesību
turētāju Moomin Characters, izdevniecību Schildts&Söderström un Muminu
žurnāla izdevēju Egmont.

Pasākumi
Pasākums: Ceļojošās izstādes “Muminu ģimene no Somijas” atklāšana. Atklāšanā piedalās Somijas vēstniece Latvijā Rīta Korpivāra un
vēstniecības pārstāvji.
Norises laiks: 13. februāris plkst. 13.00
Mērķauditorija: bibliotēkas apmeklētāji, citi interesenti
Pasākums: “Laipni lūgts Muminielejā”. Skolēniem iepazīsies ar rakstnieces Tūves Jansones dzīves un daiļrades lappusēm, ar īpašo grāmatas varoni
- trollīti Muminu un viņa neparastajiem draugiem. Interesenti var pieteikties pa tālr.: 63422049 vai e-pastā: vecliepajasrukis@liepaja.lv
Norises laiks: no 4.līdz 28.februārim
Mērķauditorija: 1. – 4. klašu skolēni un pirmsskolēni

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )
01.02. - 28.02.

1.stāvs

“Gleznas”
Mākslinieces Ilzes Eniņas gleznas.

01.02. - 28.02.

2.stāvs

“Bērnu mākslas studijas „OH” radošo darbu izstāde”
Bērnu mākslas studijas „OH” radošo darbu izstāde. Vadītāja Maira
Markuševska.

01.02. - 28.02.

Abonements

„Nerātnais saraksts”
Izstādē apkopotas grāmatas ar atzīmi 18+.

01.02. - 28.02.

Bērnu nodaļa

„Mini mini mīkliņu…”
Izstādē izvietotas grāmatas ar latviešu tautas mīklām. Izstādes mērķis ir
rosināt atjaunot mīklu minēšanas tradīcijas.

Pasākumi
Pasākums: Rakstnieces Sandras Vensko grāmatas ”Adele” atvēršana.
Norises laiks: 1. februāris plkst. 17.17
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: „Mūsu mazā bibliotēka” - izdevniecības „Liels un mazs” lasītveicināšanas projekta „Mūsu mazā bibliotēka” pasākums
/Iepazīšanās ar latviešu rakstnieka Mārtiņa Zuša grāmatu bērniem „Nenotikušais atklājums” un slovēņu rakstnieka Petera Svetina grāmatu
„Brīnumu gredzens ”/
Norises laiks: no 1. līdz 28. februārim
Mērķauditorija: pirmsskolēni

Pasākums: Bērnu un jauniešu žūrijas noslēguma pasākums.
Norises laiks: 22. februāris
Mērķauditorija: Bērnu un jauniešu žūrijas lasītāji

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

“Tāda mirkļa nav neviena,
Kurš mums būtu lieks un svešs…”
Latviešu dzejniecei Austrai Skujiņai - 110
“Ļauties piedzīvojumu un dzīvesprieka straumei…”
Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram - 120
“Visu gadu naudu krāju
Metenīša vakaram…”
Cikla ”Latviešu tautas tradīcijas, svinamās dienas” izstādē piedāvā materiālus
par Meteņiem, to svinēšanas tradīcijām un ticējumiem.

01.02.- 28.02.

Abonements

Lietuva un Igaunija svin dzimšanas dienu.
Dosimies ciemos!
Mūsu kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija februārī svin neatkarības dienu.
Literatūras izstādes materiāli piedāvā tūristu un interesentu iecienītākos,
populārākos galamērķus šajās valstīs, tūrisma maršrutus.

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
07.02. - 28.02.

Lasītava

“Paceļot domas augstāk par zemi’’
Preses izdevumi Liepājā 1919 gadā

07.02. - 28.02.

Lasītava

07.02. - 28.02.

Bērnu literatūras nodaļa

“Mēs tikāmies martā…’’
Latviešu dziedinātajam, liepājniekam Edgaram Zvejam jubileja - 95
Izstāžu cikls “…mēnesi pa mēnesim”
Februārī literatūras izstāde ”Februāris - sveču mēnesis”

Esteres Ažēnas cianotipijas tehnikā darinātu foto darbu izstāde ”Zilais
putenis”
Tikšanās ar izstādes autori - bibliotēkas lasītāju, Draudzīgā aicinājuma
Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 9. klases skolnieci Esteri Ažēnu.

Februāris, marts
8. februārī plkst.
16.00

Pasākumi
Pasākums: Nacionālā skaļās lasīšanas sacensību I kārta
Norises laiks: 6. februāris plkst.14.00
Mērķauditorija:15. vidusskolas 5a klase
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Ingas Žoludes grāmatu “Materia botanica”.
Norises laiks: 28. februāris plkst.17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti
Pasākums: “Satiec savu grāmatu” - Radošā darbnīca Dienas centra jauniešiem Valentīndienas ieskaņās.
Norises laiks: 13. februāris plkst.13.00
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

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

Abonements

“No tava spēka dzimst mans maigums”/M.Losberga/
Izstāde iepazīstina ar Latvijā un pasaulē pazīstamiem mīlas pāriem.

01.02.- 28.02.

Abonements

“Sirds uz ledus”
Daiļslidošana Latvijā un pasaulē
Izstāde iepazīstina ar daiļslidošanas vēsturi un populārākajiem daiļslidotājiem
Latvijā.

01.02.- 28.02.

Abonements

“Grāmatas no A līdz Z”
Izstādē iekļautas grāmatas, kuru nosaukums sākas ar konkrētiem alfabēta
burtiem. Februāra grāmatu nosaukumi sāksies ar burtiem C,Č,D.

01.02.- 28.02.

Bērnu literatūras nodaļa

“Mūžs nodzīvots kā pasakā” /M.Stāraste/
Margaritai Stārastei - 105
Izstāde aicina iepazīties ar latviešu rakstnieces un ilustratores dzīvi un
darbiem.

01.02.- 28.02.

Bērnu literatūras nodaļa

“Cūka cepa plācenīti,
Sakās iet ciemiņā.”/l.t.dz./

2019. gads – dzeltenās zemes cūkas gads.
Izstāde Iepazīstina bērnus un jauniešus ar grāmatām par rukšiem.
14. februāris

Virtuālā izstāde apskatāma facebook.com,
instagram.com un twitter.com bibliotēkas
kontos.

“Mīlu.
Ik pa laikam pat tik stipri
ka baigi sāp.”/K.A.Belševica/
Izstāde iepazīstina ar jauniešu grāmatām par mīlestību.

Pasākumi
Pasākums: Izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”. Bērni iepazīsies ar poļu autora
P.Vehteroviča grāmatu “Vista vai ola?”, kā arī autora pārstāvēto valsti – Poliju. Kopā tika meklētas atbildes uz jautājumiem par dzīvniekiem un putniem.
Norises laiks: no 1. līdz 28. februārim
Mērķauditorija: pirmskolas un sākumskolas bērni

Pasākums: “Mūžs nodzīvots kā pasakā”. Tematiski izglītojošs pasākums par latviešu rakstnieci un ilustratori Margaritu Stārasti. Bērni iepazīs
rakstnieces darbus, darbojoties radošajās darbnīcās.
Norises laiks: no 1. līdz 28. februārim
Mērķauditorija: Sākumskolas skolēni

Pasākums: Radošā darbnīca “Ar vārdiem glezno tie, kas to prot”. Iedvesmojoties no ilustratores Margaritas Stārastes darbiem, bērni zīmēs
ilustrācijas viņas darbiem.
Norises laiks: no 1. līdz 28. februārim
Mērķauditorija: sākumskolas skolēni

Pasākums: “Mūžs nodzīvots kā pasakā”. Dienas centra jaunieši iepazīsies ar ilustratori un grāmatu autori Margaritu Stārasti.
Norises laiks: 20. februāris
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

