LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA
IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2019. 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.

01.06. - 30.06.

01.06. - 30.06.

01.06. - 30.06.

01.06. - 30.06.

Jūnijs

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

“Dzīvo veselīgi!”

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

“Novadniekam, leģendārajam Liepājas ķirurgam Maksimam Zikam 115”

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

“Kinorežisora Aloiza Brenča filmu pasaule”

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

“Ticībā miers…”

Skatlogi

Biedrības “Mākslas kolēģi” darbu izstāde

Izstāde iepazīstina ar grāmatām par veselīgu dzīvesveidu, ārstniecības augiem
un citiem dabas produktiem.

“Astronomija un astroloģija…”
Cikla “Praktiskās dabaszinātnes”
astronomijas un astroloģijas zinātni.

izstāde iepazīstina ar

grāmatām

par

“Līgo garšīgi!
Tradicionālie saulgriežu nakts ēdieni un dzērieni”
Izstāde iepazīstina ar tradicionāliem Līgo nakts ēdieniem, dzērieniem un to
pagatavošanu.

Izstāde iepazīstina ar ārsta un ķirurga Maksima Zika personību un devumu
medicīnā.
Izstādē Aloiza Brenča uzņemtās kinofilmas, kā arī iespieddarbi par kinorežisora
filmām un personības aprakstiem.
Izstāde iepazīstina ar izdevumiem no Vecbibliotēkas un Fišera krājumā esošajām
Jaunās Derības grāmatām. Izstāde veltīta Kristus augšāmcelšanās svētkiem.

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
03.06. - 30.06.

1.-.4. klašu abonements

03.06. - 30.06.

Lasītava

“Zemeņu dienas”
Izstāde piedāvā gan daiļliteratūru, gan izzinošu informāciju par zemenēm.

“Kad saule visaugstāk”
Izstāde veltīta vasaras saulgriežiem.

03.06. - 30.06.

1.-.4. klašu abonements

“Cik saulei šodien priecīgs prāts!”
Izstāde veltīta latviešu rakstnieces, dzejnieces un tulkotājas Māras Cielēnas
jubilejai.

03.06.- 31.07.

5. – 12. klašu abonements

“Ceļojumu mozaīka”
Izstāde par pasaules iepazīšanas prieku, par nenogurdināmiem latviešu
ceļotājiem.

Skolēnu zīmējumu izstāde “Manas pamattiesības Satversmē”

01.06. – 15.06.

Izstādes mērķis ir Sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijas Republikai un uzticību Latvijas
Republikas Satversmei.

Pasākumi
Pasākums: Literāri izglītojoša nodarbība “Gribu būt grāmata”. Nodarbības laikā skolēni iepazīsies ar grāmatu uzbūves principiem, dažādu tehniku
izmantojumu grāmatu ilustrācijā. Skolēniem būs iespēja noskatīties interesantu animācijas filmu par grāmatām, klausīties fragmentu no grāmatas, piedalīties
dažādās aktivitātēs un diskusijā par grāmatu lasīšanas nozīmi.
Norises laiks: jūnijs
Mērķauditorija: 1.-4.klašu skolēni

Pasākums: Jauniešu lasītāju kluba Grāmatēži tikšanās. Diskusija par Skota Hokinsa grāmatu “Ogļu kalna bibliotēka”. Diskusiju vada
Linda Skranda (Ulāne).
Norises laiks: jūnijs
Mērķauditorija: kluba biedri un interesenti

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )
01.06. - 30.06.

1.stāvs

„Dzīvā daba”
Vizuālās mākslas skolotājas Ausmas Vecvagares gleznu izstāde.

01.06. - 30.06.

2.stāvs

„Liepājas stāsts” /komikss/”
Liepājas pilsētas skolu vizuālās mākslas olimpiādes dalībnieku (5 – 12.klases)
darbu izstāde.

01.06. - 30.06.

Abonements

„Ziedoša vasara…”
Izstādē daiļliteratūras grāmatas, kuru nosaukumā ietverti ziedi.

01.06. - 30.06.

Abonements

01.06. - 30.06.

Bērnu nodaļa

“Read in english”
Izstādē - daiļliteratūra angļu valodā.
„ene, bene, res,
kvinter, finter, džes”
Izstādē izvietotas spēļu un rotaļu grāmatas kustību priekam un prāta asināšanai.

Pasākumi
Pasākums: „Soli pa solim līdz profesijai”. Klausoties un praktiski darbojoties skolēni iepazīsies ar dažādām profesijām.
Norises laiks: jūnijs
Mērķauditorija: Liepājas 8. vidusskolas dienas nometnes dalībnieki

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

Abonements

01.06. - 30.06.

Lasītava

01.06. - 30.06.

Abonements

“Man jāšķiras no dzejoļa,
Jo tas ir uzrakstīts”
Latviešu dzejniekam un publicistam Jānim Peteram - 80
“Zāles no pļavām un upmalā”
Dabas veltes cilvēka veselībai un skaistumam.
“Gudrības upes līkločos”
“Zināšanas var būt tikai tam, kam ir jautājumi” /H.G.Gādamers/
Izstādē pēdējo gadu nozaru literatūras izdevumi bērniem.

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
10.06. - 01.07.

Lasītava

“Pagātne. Tagadne. Mēs.”
Liepājas Dievnami.”
Liepājas Sv. Jāzepa katedrāle
Izstāde stāsta par ievērojamiem Liepājas būvobjektiem.

03.06. - 01.07.

Lasītava

03.06. - 01.07.

Bērnu literatūras nodaļa

“Savā zemē uzturēt debesis spēkā”
Dzejniekam Jānim Peteram jubileja
“Astes un ūsas”
Cikla “Vasaras lasītava” Izstāde iepazīstina ar grāmatām, kuru galvenie varoņi ir
suņi un kaķi.

Liepājas Bērnu un jauniešu centra “Laumiņa” vizuālās mākslas
pulciņa dalībnieku 2019. gada labāko darbu izstāde

10.06. - 31.08.

Pasākumi
Pasākums: “Grāmata inkognito”. Lasītāji piedalīsies noslēpumainā lasīšanas piedzīvojumā, izvēloties kādu iesaiņotu grāmatu, nezinot un
neredzot, kas ir šī grāmata.
Norises laiks: jūnijs
Mērķauditorija: interesenti
Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Sandras Vensko grāmatu “Adele”.
Norises laiks: 27. jūnijs plkst. 17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti

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

Abonements

01.06. – 30.06.

Abonements

“Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt dvēselē, bet iet tuvu
līdzās, apiet apkārt, palikt tuvu…” /I.Ziedonis/”
5. jūnijs – Starptautiskā dabas aizsardzības diena.
“Ūdenī un pa ūdens virsu”
Ūdenssports Latvijā un pasaulē
Cikla “Ātrāk, augstāk, spēcīgāk” izstāde iepazīstina ar dažādiem ūdenssporta
veidiem – peldēšanu, airēšanu, vindsērfingu, kā arī atpazīstamākajiem Latvijas un
pasaules sportistiem.

01.06. – 30.06.

Abonements

“Grāmatas no A līdz Z”
Izstādē iekļautas grāmatas, kuru nosaukums sākas ar konkrētiem alfabēta
burtiem. Jūnijā grāmatu nosaukumi sāksies ar burtiem K, Ķ.

01.06. – 30.06.

Bērnu literatūras nodaļa

“Kukainīt, re, kā saule spīd” /I.Ziedonis/!
Izstāde iepazīstina ar dažādām kukaiņu sugām.

