LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2019. JANVĀRIS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
02.01. - 31.01.

02.01. - 31.01.

02.01. - 31.01.

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

“Neparastākās grāmatas abonementā“

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

“Barikāžu laiks – 1991. gada 13. – 27. janvāris – mūsu valstiskās
neatkarības ceļa zīme .”

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

“Pasaule - atvērta ikvienam”

Izstāde iepazīstina ar poligrāfiskā noformējuma un satura izkārtojuma
interesantākajiem veidiem abonementa krājuma esošajās grāmatās.

Izstādē iekļautie materiāli vēsta par Latvijas vēsturē nozīmīgu pagrieziena
punktu - notikumu, ar ko latviešu tauta mainīja visas Eiropas vēstures ritējumu.
Izstādē izvietotie materiāli - videofilmas, grāmatas u.c. sniedz ieskatu par
tālām pasaules valstīm, piedāvājot iespēju padarīt tās tuvākas un
saprotamākas ikvienam lasītājam .

Pasākumi
Pasākums: “Tikšanās ar dramaturģi Rasu Bugavičuti -Pēci ”.
Norises laiks: janvāris
Mērķauditorija: skolu jaunatne, bibliotēku darbinieki, interesenti.

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
03.01.- 31.01.

1.-.4. klašu abonements

“Noķer spēles garšu”
Izstāde iepazīstina ar dažādām spēļu grāmatām un galda spēlēm brīviem
brīžiem .

03.01.- 31.01.

Lasītava

“Ceļojums mākslas pasaulē”
Izstāde paver skatu uz mākslas dažādo un pārsteidzošo pasauli.

Pasākumi
Pasākums: “Tu lasi – un gaisma ir pasaules stāsts”/Inese Zandere/ - Lasīšanas veicināšanas noslēguma pasākums Bērnu žūrijas ekspertiem 5+

Kopīgi tiks izvērtētas Bērnu žūrijas’2018 grāmatas. Pateicību un dāvanu pasniegšana.
Norises laiks: janvāris
Mērķauditorija: sākumskolas skolēni

Pasākums: “Spēļu diena bibliotēkā”. Skolēniem būs iespēja apgūt dažādu galda spēļu spēlēšanas prasmes un iemaņas, lietderīgi un aktīvi pavadīt
brīvo laiku. Interesenti var pieteikties pa tālr.: 63422049 vai e-pastā: vecliepajasrukis@liepaja.lv
Norises laiks: no 7. līdz 31. janvārim
Mērķauditorija: 1. – 5. klašu skolēni

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )
01.01. - 31.01.

1.stāvs

“Gleznas”
Liepājnieces, ģimenes ārstes Līgas Zāģeres gleznas.

01.01. - 31.01.

2.stāvs

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

01.01. - 31.01.

Abonements

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

01.01. - 31.01.

Bērnu nodaļa

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

01.01. - 31.01.

Abonements

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

Pasākumi
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: 01.01. - 31.01.
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 )
02.01.- 31.01.

Abonements

“Es neatsakos no gaismas arī tad , ja tās nav…” Klāvs Elsbergs
Latviešu dzejnieka jubilejai veltīta literatūras izstāde

02.01.- 31.01.

Lasītava

“Beigu nav - ir tikai jauns sākums”
Izstādē piedāvātie materiāli sniedz padomus, kā ieskatīties nākotnē.

02.01.- 31.01.

Abonements

“Ak tu, cūku, Tenisiņ,
Tavu skaistu siventiņ…”
17. janvāris - Teņa diena
Izstādē piedāvāti materiāli par Teņa dienas tradīcijas, ticējumi.

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
07.01- 31.01.

Lasītava

“No debesu augstumiem - uz zemi’’
Liepājas baroka pērle –Trīsvienības katedrāle

07.01- 31.01.

Lasītava

07.01- 31.01.

Bērnu literatūras nodaļa

“Monolītisms un varoņloma’’
Scenogrāfam, gleznotājam Ģirtam Vilkam 110. jubileja /1909-1983/
Izstāžu cikls “…mēnesi pa mēnesim”
Janvārī literatūras izstāde ”Janvāris - sala mēnesis”

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Lejaskurzemes autoru kopkrājumu “Piemares vējo”’.
Norises laiks: 23. janvāris plkst.17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti
Pasākums: “Satiec savu grāmatu” - nodarbība Dienas centra jauniešiem
Norises laiks: 16. janvāris plkst.13.00
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: “Drošāks internets sākas ar tevi’’ - nodarbība pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupu dalībniekiem.
Norises laiks: no 14.janvāra līdz 31. janvārim
Mērķauditorija: bērni

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: bibliotekavaraviksne@liepaja.lv )
01.01. - 31.01.

Abonements

“…snieglapiņas no sniegrozēm lido…”

Dzejniekam Klāvam Elsbergam 60”
01.01. - 31.01.

Abonements

Izstāde iepazīstina ar latviešu dzejnieku Klāvu Elsbergu.
“Autosportists Mihaels Šūmahers un Formula 1”
Izstāde iepazīstina ar vācu autosportista dzīves gājumu un autosporta
sacensībām – Formula 1.

01.01. - 31.01.

Abonements

“Grāmatas no A līdz Z”
Izstādē iekļautas grāmatas, kuru nosaukums sākas ar konkrētiem alfabēta
burtiem. Janvāra mēneša grāmatu nosaukumi sāksies ar burtiem A, Ā, B.

01.01. - 31.01.

Bērnu literatūras nodaļa

“ Par rūķiem un pūķiem.”
Izstāde aicina iepazīties ar grāmatām par Ziemassvētkiem un to svinēšanas
tradīcijām.

Pasākumi
Pasākums: Izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”. Bērni iepazīsies ar slovāku
autores M.Korenas grāmatu “Uzvāri man pasaciņu”, kā arī autores pārstāvēto valsti – Slovākiju. Radoši tiks vārīta pasaciņa.
Norises laiks: no 1. līdz 31. janvārim.
Mērķauditorija: bērni un viņu vecāki
Pasākums: “Par rūķiem un pūķiem”. Dienas centra jaunieši iepazīsies ar grāmatām par mītiskajiem varoņiem – rūķiem un pūķiem. Kopīga
pasaku lasīšana.
Norises laiks: 23. janvāris
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

