LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA JŪNIJS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: info@liepajasczb.lv)
06.06. - 04.07.

06.06. - 04.07.

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

06.06. - 04.07.

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

01.06. - 04.07.

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

jūnijs

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

jūnijs

“Izcilākie cittautu vēsturiskie romāni”

“Latvijas vēstures pētniekam, diplomātam un Liepājas
reālģimnāzijas pirmajam direktoram Arnoldam Spekkem –
130”/14.06.1887.– 27.07.1972./
Izstāde iepazīstina ar Arnolda Spekkes darbiem un materiāliem par
izcilā sabiedriskā darbinieka dzīves gājumu.
“Flāmu gleznotājam Pīteram Paulam Rubensam –
440”/28.06.1577. – 30.05.1640./
Izstāde piedāvā ieskatu radošas personības dzīvē un darbībā.
“Pasakas – cilvēka dvēseles valoda”
1.jūnijs Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
Izstāde rosina padomāt par ģimenes pamatvērtībām un par mūsu
atvasēm. Lai mudinātu ģimenes pavadīt laiku kopā, iesakām
klausīties pasakas un stāstus audioierakstos
Jaunieguvumu izstādes

Jaunieguvumu izstādes

tālr. 63422651; e-pasts:
abonements@liepajasczb.lv

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: rukis@liepajasczb.lv)
01.06.-30.06.

Lasītava

„Gardēžu atlants”
Izstāde piedāvā idejas kā pagatavot veselīgas uzkodas, vienkāršus
un garšīgus ēdienus

01.06.-30.06.

.
“Dzīvo veselīgi!”
Izstāde stāsta par veselīgu dzīvesveidu - kas ir veselīgs
dzīvesveids un kā varam dzīvot veselīgi, ko ietver veselīga
dzīvesveida modelis un padomi dzīvespriekam, veselības
saglabāšanas pamati.

1.-.4. klašu abonements

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


jūnijs

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).

jūnijs

1.stāvs

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

jūnijs

2.stāvs

jūnijs

Abonements

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

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

Abonements

“Saulei līdzi ritinot…”
Saulgriežu tradīcijas, ticējumi, svinēšana.

01.06.-30.06.

Bērnu literatūras nodaļa

01.06.-30.06.

Abonements

“Sapņot mums vajag arvien,
Dzīvē vēl vairāk kā miegā…”
Erikam Ādamsonam - 110
Literatūras izstāde piedāvā ieskatu latviešu rakstnieka Erika
Ādamsona dzīvē un daiļradē.
“Taureņiem tik savādiem pilns gaiss…”
Izstāde piedāvā materiālus par tauriņiem Latvijā, neparastākajiem
tauriņiem pasaulē, interesanti fakti un ticējumi par tiem.

jūnijs

Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

Valtera bibliotēka

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

03.05.-30.06.

Abonements

“Profesors. Diplomāts. Zinātnieks.”
Pieminot novadnieku Arnoldu Spekki /14.06.1877.-27.07.1972./

05.06.-30.06.

Abonements

“Smalki lija zelta lietus”
Valodniecei Benitai Laumanei jubileja /03.06.1937./

05.06.-30.06.

Bērnu literatūras nodaļa

“Grāmatas vasaras lasītpriekam”
Literatūras izstāde piedāvā aizraujošas un populāras grāmatas
pusaudžiem.
Bibliotēkas lasītāju Nataļjas Gamatinas un Regīnas Ostrovskas
darbu izstāde “Sirdslieta – izšūšana”
Jaunieguvumu diena

01.06. – 31.07.
12. jūnijs

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Riharda Bargā romānu “Plikie rukši”
Norises laiks: jūnijs
Mērķauditorija: interesenti

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

Abonements

01.06. – 30.06.

Abonements

01.06. – 30.06.

Abonements

“Vienīgais glābējs ir solis, ko tu sper. Vēl viens solis. Vienmēr
viens un tas pats solis tālāk…”
Franču rakstnieks un aviators Antuāns de Sent-Ekziperī
Izstādē iekļautie materiāli par franču rakstnieka Antuāna de SentEkziperī dzīves gājumu un veikumu.
“Mani senie skolas gadu rīti
Uzliek galvā zilu cepurīti” /I.Rismane/
Jūnija mēnesis - izlaidumu laiks
Izstādē piedāvāti materiāli par izlaidumu svinēšanas tradīcijām,
modi gadu gaitā. Lasītāji tiek aicināti piedalīties izstādē ar savām
fotogrāfijām.
“Varavīksnes krāsu tematiskais plaukts”

01.06. – 30.06.

Bērnu literatūras nodaļa

01.06. – 30.06.

Bērnu literatūras nodaļa

Izstādē iekļautas grāmatas ar konkrētu grāmatas vāka krāsu (piem.
2 nedēļas – grāmatas ar ziliem vākiem, 2 nedēļas – ar sarkaniem
utt).
“Jāņu diena svēta diena
Aiz visām dieniņām” (l.t.dz.)
Izstādē iekļauti materiāli par Līgo svētku un Jāņu nakts svinēšanu,
gaidīšanu, tradīcijām, ēdieniem utt.
“Pasaule griežas deju virpulī”
Izstādē iekļauti materiāli par deju, dejas vēsturi, latviešu tautas un
citu tautu dejošanas veidiem, kā arī populāriem dejotājiem.

Pasākumi
Pasākums: Jelgavas jauno mākslinieču, māsu Indras Robertas un Kristas Tumovas gleznu izstāde .
Norises laiks: jūnijs
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: „Tematisks pasākums Dienas centra jauniešiem”
Norises laiks: 28. junijā plkst. 13.30
Mērķauditorija: Liepājas pilsētas Dienas aprūpes centra jaunieši
Pasākums: UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” ietvaros organizēts pasākums “Izlaiduma stāsti”
Norises laiks: jūnijs
Mērķauditorija: interesenti

