LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2021. JANVĀRIM

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.

02.01. - 31.01.

Abonements, 2.stāvs
tālr. 63422651; e-pasts:
abonements@liepaja.lv
Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv

“Dzīvesstāsti kā romāni”

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

“Kino īpašā, brīnumainā pasaule visai ģimenei”

E-lasītava, 1.stāvs
e-pasts: e-lasitava@liepaja.lv

“Pa mēnešraksta “Senatne un Māksla” lappusēm…”

Izstāde iepazīstina ar abonementā pieejamajām grāmatām par dažādām
izcilām personībām zinātnē, literatūrā, mākslā.

“Pieminēt un neaizmirst…”
27. janvāris – Starptautiskā holokausta upuru piemiņas diena”
Latvijā kopā ar citām valstīm atceras 20. gadsimta lielāko traģēdiju un
godina holokausta upurus. Izstādes materiāli sniedz vispusīgu ieskatu
holokausta vēsturē.
Izstādē eksponētas aizraujošas videofilmas visām gaumēm no fonotēkas
krājuma plašā klāsta.
Izstādē aplūkojami izdevumi no lasītāju dāvinājuma – mēnešraksts
“Senatne un Māksla”, kas iznāca laikā no 1936. – 1940. gadam, ar lielu tēmu
dažādību par arheoloģiju, etnogrāfiju, mākslas vēsturi.

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
04.01. - 31.01.

Lasītava

“Ar neatkarības staru sirdī”
1991. gada janvāra barikādes un to nozīme Latvijas neatkarības
atjaunošanā.

04.01. - 31.01.

1.-.12. klašu abonementi

“Dodies literārā ceļojumā”
Izstāžu cikla pirmā tēma – bērnu bibliotēkas lasītāju pieprasītākās un
mīlētākās grāmatas 2020. gadā.

Pasākumi
Pasākums: “Lasi gudri!” Iepazīšanās ar Dzintara Tilaka grāmatu “Papus Tru” /Lasīšanas veicināšanas pasākums Bērnu žūrijas
ekspertiem 9+/
Norises laiks: janvāris
Mērķauditorija: 3.klases skolēni

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )
02.01.- 31.01.

Abonements

“Norvēģu literatūra”
Izstādē iekļauta no norvēģu valodas tulkotā daiļliteratūra.

02.01.- 31.01.

Bērnu literatūras nodaļa

“Lasi un vērtē”
Izstādē bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijas grāmatas.

02.01.- 31.01.

Abonements

“Latvieši par latviešiem”
Latviešu autoru daiļdarbi par 20.gadsimta Latviju.

janvāris

1.stāvs

janvāris

2.stāvs

“Talantu darbnīca”
Liepājas Universitātes un Liepājas Diakonija centra projekta
“Talantu darbnīca” dalībnieku darbu izstāde.
“Maijas Tabakas gleznu reprodukcijas”
Gleznotājas Maijas Tabakas gleznu reprodukcijas no bibliotēkas
krājuma.

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv )
05.01.- 31.01.

Lasītava

“SNIEGS…viņam izdodas ielidot pat grāmatās”
Izstādē piedāvātajā grāmatu dažādībā katrs lasītājs atradīs tieši tos vārdus,
kuri visvairāk atbilst viņa ziemas uztverei.

05.01.- 31.01.

Lasītava

“.“Prieks, brīvība, piedzīvojumi - tas, ko mums sniedz spēle”
Izstādē piedāvātie materiāli raksturo spēļu - gan nopietno, gan jautro, gan
izglītojošo lielo nozīmi iztēles un izdomas veicināšanā.

05.01.- 31.01.

Abonements

“Džeks Londons - iedvesmojoša personība”
Populārā amerikāņu autora jubilejai veltīta literatūras izstāde. Ieskats
interesantajās rakstnieka dzīves lappusēs un viņa darbos.

Pasākumi
Pasākums: “Kas Jaunā gada VĒRSIM uz ragiem?” Informatīvi atraktīva rīta stunda bērniem par jaunā gada simbolu – vērsīti.
Norises laiks: no 11. līdz 20.janvārim
Mērķauditorija: PII “Zīļuks” bērni

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

)

05.01. - 31.01.

Lasītava

“Cilvēks, kam valoda ir visa dzīve…”
Janvāra jubilāre – tulkotāja un pedagoģe Silvija Ģībiete

05.01. - 31.01.

Abonements

05.01. - 31.01.

Bērnu literatūras nodaļa

“Barikādēm – 30”
1991.gada janvāra barikāžu aizstāvjus godinot.
“Lielas iekšējās kultūras un inteliģences cilvēks”
Angļu rakstniekam un dzejniekam Hjū Loftingam – 135
“Ziema nāca sētiņā / Sala cirvis rociņā; Aun, brālīti, silti kājas, /
Liec galvā cepurīti!” /L.t.dz./ “
Janvāris – ziemas mēnesis; Zvaigznes diena.”

05.01.- 28.02.

Izstāžu cikls “Gadalaiki, gadskārtas, svētki un citas atzīmējamas dienas”

Pasākumi
Pasākums: Vikas Viktorijas Kreitāles gleznu izstāde “Sapņu ceļojums”
Norises laiks: no 5.janvāra līdz 28.februārim
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Diskusija par P.Bankovska romānu “Pasaules vēsture”. Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” tikšanās.
Norises laiks: 21.janvārī plkst. 17.30
Mērķauditorija: Lasītāju klubiņa biedri
Pasākums: Ieskats karnevāla tradīciju pasaulē “Karnevāls, karnevāls!”. Nodarbība Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 12. janvārī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: bibliotekavaraviksne@liepaja.lv )
02.01. - 31.01.

Abonements

“Zem zodiaka zīmes”

Mežāzis
Cikla “Zem zodiaka zīmes” izstāde iepazīstina ar zīmes raksturīgākajām
īpašībām, kā arī ar radošajām personībām, kuras dzimušas šajā zodiaka
zīmē.
02.01. - 31.01.

Abonements

“Latvijas vadošais motokrosa braucējs, kalvenieks Pauls
Jonass”
Izstāžu cikla “Personība sportā!” izstāde veltīta pirmajam latviešu
motosportistam, kurš izcīnījis pirmo vietu Pasaules čempionātā motokrosā
MX2 klasē (2017. gadā), kalveniekam Paulam Jonasam. Janvārī
motosportists svinēs dzimšanas dienu.

02.01. - 31.01.

Abonements

“Pasaules seriāli”
Cikla “No grāmatas lappusēm” izstāde iepazīstina lasītājus ar grāmatām,
kuru stāsti atdzīvināti kino un teātra mākslā. Janvārī lasītāji uzzinās par
pasaules seriāliem, kuru sižeti aizgūti no literārajiem darbiem.

02.01. - 31.01.

Abonements

“Ezotērika”
Izvēlies vaļasprieku!
Virtuālo izstāžu cikla “Izvēlies vaļasprieku!” izstāde piedāvā aplūkot
bibliotēkā pieejamos materiālus par kādu konkrētu vaļasprieku.

02.01. - 31.01.

Bērnu literatūras nodaļa

Janvārī, kad līdz ar Jaunā gada iestāšanos daudzi lasa horoskopus,
rēķina numeroloģiskās prognozes, kā arī apņemas kļūt labāki un
veselīgāki (gan garīgi, gan fiziski), virtuālā izstāde veltīta
vaļaspriekam – ezotērika.
“Janvāra jubilāri - Alans Aleksandrs Milns, Džons Ronalds Rūels
Tolkīns, Lūiss Kerols ”
Atzīmējot A. A. Milna, Dž. R. R. Tolkīna un L. Kerola jubilejas, izstāde
iepazīstinās ar šo rakstnieku autordarbiem un personībām.

02.01. - 31.01.

Bērnu literatūras nodaļa

“Gadalaiki. Ziema.”
Cikls “Lasi. Mācies. Zini.” iepazīstina ar grāmatām, kuras veltītas konkrētai
aktuālai tematikai un mazajiem lasītājiem ir ne tikai izklaidējošas, bet arī
pamācošas.
Izstādē iekļautas grāmatas, kuras veltītas ziemas tēmai – pasakas, stāsti,
dzejoļi, kā arī ziemu aprakstošas grāmatas.

Pasākumi
Pasākums: “Ziema”. Tematisks pasākums Dienas centra jauniešiem - saruna par gadalaiku ziemu – kas raksturīgs šim gadalaikam, kādas
izmaiņas vērojamas dabā, kādas norises īstenojamas šajā gadalaika, kā arī iepazīšanās ar dažādiem literatūras materiāliem par ziemu.
Norises laiks: janvāris
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

