LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA JŪLIJS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: info@liepajasczb.lv)
04.07. - 01.08.

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

05.07. - 01.08.

Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
zinlasitava@liepajasczb.lv
Lasītava/Fonotēka/, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
fonoteka@liepajasczb.lv

05.07. - 01.08.

jūlijs

jūlijs

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

“Topi vesels!”
Izstāde iepazīstina ar abonementā pieejamajām grāmatām par
veselīgu dzīvesveidu, ārstniecības augiem un citiem dabas
produktiem, kā arī tautas dziedniecību
“Iepazīsti Kurzemi – Idejas ceļojumiem”
Izstāde sniedz ieskatu Kurzemes kultūrvēsturiskajā mantojumā un
tūrisma objektu apskatē.
“No vingrošanas līdz dejām”
Uzlādē sevi ar pozitīvu enerģijas lādiņu!
Izstāde pieejamie DVD ieraksti ar vingrojumiem un deju soļiem.
atgādina, ka vingrojumi palīdz veidot labu stāju, nodrošina
stabilākas kustības, attīsta ritma izjūtu, līdzsvaru, izturību un spēku.
Jaunieguvumu izstādes

Jaunieguvumu izstādes

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis”
03.07.-31.07.

Lasītava

03.07.-31.07.

1.-.4. klašu abonements

(Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: rukis@liepajasczb.lv)

„Pasaules pilsētas”
Izstāde piedāvā vizuāli aizraujošu un izzinošu ceļojumu pa
zemeslodes lielpilsētām .
„Puķu dancis”
Izstāde piedāvā gan izzinoša rakstura literatūru, gan daiļliteratūru
par dažādiem ziediem.

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


jūlijs

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 epastā: libris@liepajasczb.lv).

jūlijs

1.stāvs

Izstāde „Peonijas un ne tikai…”
Mākslinieces Andras Pelnas jaunāko darbu izstāde.

jūlijs

2.stāvs

jūlijs

Abonements

„Mans baltais”
Liepājas tautas fotostudijas „Fotast” dalībnieku fotogrāfiju izstāde.
Jaunieguvumu izstāde

Pasākumi
Pasākums: koncerts „Un tā tas dažreiz sagadās”
Norises laiks: 6.jūlijā plkst. 17.30
Mērķauditorija: interesenti

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalabirzs@liepajasczb.lv)
01.07.-31.07.

Abonements

01.07.-31.07.

Bērnu literatūras nodaļa

jūlijs

„Latvijas vēsturē ierakstītais…”
Arturam Heniņam - 85
Latviešu vēstures pētnieka un romānu autora Artura Heniņa
jubilejai veltīta literatūras izstāde.
”Ar Daugavā pasmeltu saules staru
Es rakstīt un gleznot varu…”
Jāzepam Osmanim- 85
Literatūras izstāde piedāvā ieskatu latviešu rakstnieka Jāzepa
Osmaņa dzīvē un daiļradē.
Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

Pasākumi
Pasākums: “Literārais detektīvs”
Norises laiks: jūlijs
Mērķauditorija:5.-9.klašu skolēni

Valtera bibliotēka

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

03.07.-31.07.

Abonements

„Bet nekad nemirst tautas dzīvā dvēsele”
4.jūlijs – ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

03.07.-31.07.

Abonements

„Spilgtās suitu krāsās – tik daudz jūtu”
Antonam Megnim – 110 /20.07.1907 – 1982./

03.07.-31.07.

Bērnu literatūras nodaļa

No 1.jūnija līdz 31.
jūlijam
10. jūlijs

Izstāde piedāvā ieskatu mākslinieka, mūsu novadnieka Antona
Megņa dzīvē un daiļradē.
„Dzejoļi uz plaukstas”
Dzejniekam Jāzepam Osmanim – 85
Izstāde piedāvāts Jāzepa Osmaņa darbu apskats.
Bibliotēkā lasītājas Nataļjas Gamatinas tekstilmozaīkas izstāde
„Stilīgi un silti”.
Jaunieguvumu diena

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Ingas Ābeles romānu „Duna”.
Norises laiks: jūlijs
Mērķauditorija: interesenti

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: varaviksne@liepajasczb.lv )
01.07. – 31.07.

Abonements

01.07. – 31.07.

Lasītava

01.07. – 31.07.

Abonements

“Ceļojumi apkārt pasaulei”
Izstādē iekļautie materiāli par ceļošanu, ceļveži pa Latviju un
ārvalstīm, kā arī dažādi materiāli no periodiskajiem izdevumiem un
interneta resursiem par ceļošanu.
“Iesien vasaru bantītē veselībai un skaistumam”
Izstādē piedāvāti materiāli par dažādiem Latvijā atrodamiem
dziednieciskiem un ārstnieciskiem augiem un veselības zālītēm, to
vākšanu un izmantošanu.
“Varavīksnes krāsu tematiskais plaukts”

01.07. – 31.07.

Abonements

01.07. – 31.07.

Bērnu literatūras nodaļa

01.07. – 31.07.

Bērnu literatūras nodaļa

Izstādē iekļautas grāmatas ar konkrētu grāmatas vāka krāsu (piem.
2 nedēļas – grāmatas ar ziliem vākiem, 2 nedēļas – ar sarkaniem
utt).
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017” grāmatu kolekcijas
izstāde.
“Vai tu zini, kurp tu dodies,
Manu mazo, Sienāzīti?”
Latviešu rakstniekam Jāzepam Osmanim 85
Izstādē piedāvā rakstnieka darbus, kā arī informāciju no literatūras,
periodiskajiem izdevumiem un interneta resursiem par rakstnieka
dzīvi un daiļradi
“Smejies vesels!”
Tematiska literatūras izstāde par jokiem, smiešanos un jautrību.

Pasākumi
Pasākums: Jelgavas jauno mākslinieču, māsu Indras Robertas un Kristas Tumovas gleznu izstāde..
Norises laiks: jūlijs
Mērķauditorija: interesenti

