LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2018.JŪNIJS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
01.06. - 30.06.

01.06. - 30.06.

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

“Vēsturiskie romāni – nacionālās identitātes veidotāji”

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

Izstāžu cikls “Latvijai – 100”
“To pašu svētāko
Tu neaizmirsti…”
(O. Vācietis.)
“Kārlis Ulmanis – Latvijas 20. gs. vēsturē”

Izstāde iepazīstina ar latviešu rakstnieku darbiem vēsturisko romānu
žanrā, arī ar romānu sēriju “Mēs. Latvija XX gadsimts”.

Literatūras izstāde veltīta Kārlim Ulmanim, kam jaunā nacionālā Latvijas
valsts bija viņa svarīgākais un vēsturiski neizzūdošākais devums latviešu
tautai. Viņa moto :"Vienība, vadonība, latviskums".
01.06. - 30.06

01.06. - 30.06

jūnijs

jūnijs

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

“Leģendāro «līvu » Jāni Grodumu atceroties...”
Jānim Grodumam – 60 /1958 – 2010/

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

“Liriskās operas māksliniekam Šarlam Guno – 200”

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

Jaunieguvumu izstādes

tālr. 63422651; e-pasts:

abonements@liepaja.lv

Izstādē izvietoti materiāli par rokmūzikas sākumiem Liepājā, par grupas
« Līvi » darbību un tās ilggadējo dalībnieku Jāni Grodumu.
Atzīmējot franču komponista Šarla Guno 200. jubilejas gadu, izstāde
sniedz ieskatu komponista radošajā mantojumā.

Jaunieguvumu izstādes

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
01.06.- 29.06.

1.-.4. klašu abonements

„Saule sēja sudrabiņu
Visgarām jūras malu”.
Dabas skaistums latviešu tautasdziesmās un folklorā.

01.06.- 29.06.

Lasītava

“Ņem līdzi līgojot!”
Tematiskā literatūras izstāde aicina padomāt, kas būtu jāņem līdzi katram
līgotājam, lai skaisti, latviski un ar dziļāku jēgu nosvinētu Līgonakti.

01.06.- 31.07.

5. – 12. klašu abonements

Izstāde Latvijas simtgadei - „Sirds gaviļu laiks”
Tematiska izstāde veltīta Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem.

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


jūnijs

jūnijs

1.stāvs un 2.stāvs

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).

„Trejdeviņi”
Izstādē - mākslinieces Līgas Petres-Gūtmanes gleznojumi uz audekla un
zīda.

„Latvijai 100”

jūnijs

Literatūras izstādē iekļauti sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” izdevumi
un daiļdarbi par Latvijas vēsturi.

„Apkārt pasaulei!”

jūnijs

Literatūras izstādē iekļauti izdevumi, kuros fiksēti ceļojumu apraksti un
piezīmes.

„Mana mīļā Latvija!”

jūnijs

Literatūras izstādē - bērnu un jauniešu auditorijai adresēti izdevumi par
Latviju.
jūnijs

Abonements

Jaunieguvumu izstāde

Pasākumi
Pasākums: Mākslinieces Līgas Petres-Gūtmanes izstādes „Trejdeviņi” atklāšana

Māksliniece dzimusi un augusi Liepājā. Absolvējusi Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolu. Gleznošanu uz zīda Līga Petre-Gūtmane
mācījusies Vācijā un ir Vācijas Mākslinieku Apvienības biedre
Norises laiks: 9.jūnijs
Mērķauditorija: interesenti

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv )
01.06.- 30.06.

Abonements

“Dzintars - dārgums ar neparastām spējām”
Literatūras izstāde stāsta par latviešu saules akmens - dzintara
dziednieciskajām īpašībām, dzintaru saturošajiem medikamentiem,
dzintara rotaslietām.

01.06.- 30.06.

Lasītava

Cikla “Ar Latvijas vārdu pasaulē” izstāde
Savs vārds ir katram jānes,
Tu skaisti viņu nesKā trauku pilnu gaismas
Un pilnu - pasaules”
Literatūras izstāde veltīta ievērojamo latviešu Jāņu - Jāņa Petera, Jāņa
Streiča un Jāņa Stradiņa jubilejām.

01.06.- 30.06.

Abonements

“Kad vasara stāv saules griežu kalnā…”
Vasaras saulgriežu svētki latviešu literatūrā

Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

jūnijs

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
04.06.- 29.06.

Lasītava

“Pieminot Lielo Ziemeļu karu” /1700-1721/
Cikla “Saules mūžu Latvijai” sestā izstāde.
Latviešu tautas likteņgaitu atspoguļojums daiļliteratūrā.

04.06.- 29.06.

Abonements

“Mūzu paaicinātais”
Pieminot rakstnieku Antonu Stankēviču jubilejā.

04.06.- 29.06.

01.06.- 01.08.

Bērnu literatūras nodaļa

Vasaras izstāžu cikla “Nost ar garlaicību” pirmā literatūras izstāde
“Meiteņu sarunas vasaras vakaros”
Bibliotēkas lietotāja Artura Līvmaņa fotoizstāde ”Alise”.

11.jūnijs

Jaunieguvumu diena

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Jāna Krosa grāmatu “Lidojums uz vietas”.
Norises laiks: 21. jūnijā plkst. 17.30
Mērķauditorija: interesenti

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: bibliotekavaraviksne@liepaja.lv )
01.06. – 30.06.

01.06. – 30.06.

Abonements
Abonements

“Liepājas tirgi”
Izstāžu cikla “Latvijai 100” izstādē piedāvāti materiālus par
tirgiem un gadatirgiem

Liepājas

“Es nekur neaizeju. Es tikai reizēm neesmu klāt”
Vācu rakstniekam Ēriham Marijai Remarkam - 120
Literatūras izstāde iepazīstina ar iecienītā vācu rakstnieka dzīves gājumu
un darbiem.

01.06. – 30.06.

Abonements

“Ar grāmatu apkārt pasaulei”
Jūnijā apmeklētāji iepazīsies ar grāmatām, kuras stāsta par Franciju.

01.06. – 30.06.

Lasītava

“Futbols Latvijā un pasaulē”
Norisinoties 2018. gada FIFA pasaules kausa izcīņai Maskavā, izstāde
iepazīstina ar futbola spēli un populārākajiem futbolistiem pasaulē un
Latvijā.

01.06. – 30.06.

“Ko mēs labu vēlēsim/ Šodien mūsu Pēteram?
Pilni klēti rudzu miežu,/ Stallī bērus kumeliņ’s.” /Latviešu
tautasdziesma/
Izstāde izceļ latviešu gadskārtas svētku dienu – Pēterdienu, blakus Jāņa
dienai. Izstāde papildināta ar rakstnieku, kuriem vārds ir Pēteris darbiem
un daiļliteratūras varoņiem, kuriem vārds ir Pēteris.

