LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2018.MAIJS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
01.05. - 01.06.

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

01.05. – 31.05.

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

01.05. – 31.05.

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

01.05. – 31.05.

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

01.05. – 31.05.

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

maijs

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

“Vissvarīgākais, ko cilvēks var izdarīt, ir ne jau
pārmainīt pasauli, bet gan sevi ” / I. Ziedonis/
Izstāde veltīta ievērojamā latviešu dzejnieka, publicista un īsprozas
autora, Imanta Ziedoņa atcerei un viņa darbu popularizēšanai.
Izstāžu cikls “Latvijai – 100”
“To pašu svētāko
Tu neaizmirsti…”
(O. Vācietis.)
Jānis Čakste – Latvijas pirmais valsts prezidents
Literatūras izstāde Iepazīstina ar pirmo Latvijas Valsts prezidentu
– Jāni Čaksti.
Iepazīsim Eiropas Savienības galvaspilsētas
Literatūras izstāde iepazīstina ar Eiropas Savienības galvaspilsētu
vēsturiskām vietām, arhitektūru un ar to saistītiem vēsturiskiem
aprakstiem.
“Lielais operas reformators – Rihards Vāgners” /22.05.1813. –
13.02.1883./
Atzīmējot Riharda Vāgnera 205. gadskārtu, izstāde sniedz ieskatu
viņa mūzikas mantojumā un atklāj fonotēkas kolekcijas ieskaņojumu
klāstu.
Jura Kulakova muzikālie meklējumi
Izstāde sniedz ieskatu komponista un pianista Jura Kulakova
radošās daiļrades līkločos.
Jaunieguvumu izstādes

maijs

Abonements, 2.stāvs

Jaunieguvumu izstādes

tālr. 63422651; e-pasts:

abonements@liepaja.lv

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
03.05.- 31.05.

1.-.4. klašu abonements

03.05.- 31.05.

Lasītava

Izstāde Latvijas simtgadei - “Muzeji. Vēstures pieskāriens.”
Izstāde piedāvā izzinošu un saistošu informāciju par Latvijas
muzejiem.
“Katrai dienai ir uzliesmojums ”
Tematiskā literatūras izstāde piedāvā nelielu ieskatu Ziedoņa
krāsainajā pasaulē

Pasākumi
Pasākums: „Muzeji. Vēstures pieskāriens.” Pasākuma apmeklētāji iepazīsies ar daudzveidīgo Latvijas muzeju pasauli.
Norises laiks: no 14.-31. maijam (interesentus pieteikties pa tālr.: 63422049 vai e-pastā: vecliepajasrukis@liepaja.lv)
Mērķauditorija: 1.-5.kl. skolnieki

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


maijs

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: bibliotekalibris@liepaja.lv).
„INFORMĀCIJPRATĪBA – MANS PALĪGS!” – apmācības stunda
skolēniem informācijas meklēšanā bibliotēkas e-kopkatalogā un
datubāzēs (interesentus lūdz pieteikties pa tālr.: 63407043 vai epastā: bibliotekalibris@liepaja.lv)

maijs

maijs

1.stāvs

maijs

2.stāvs

Izstāde „saule i tuvāk”
Izstāde iepazīstina ar fotogrāfes Līgas Ēvaldsones darbiem.
Izstāde „Pūt vējiņi!”
Izstādē apkopoti Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu 5.-12.
klašu audzēkņu vizuālās mākslas olimpiādes laureātu darbi.

maijs

maijs

maijs

maijs

Abonements

„Latvijai 100”
Literatūras izstādē iekļauti sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts”
izdevumi un daiļdarbi par Latvijas vēsturi.
„Apkārt pasaulei!”
Literatūras izstādē iekļauti izdevumi, kuros fiksēti ceļojumu apraksti
un piezīmes.
„Mana mīļā Latvija!”
Literatūras izstādē - bērnu un jauniešu auditorijai adresēti izdevumi
par Latviju.
Jaunieguvumu izstāde

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv )
01.05.-31.05.

Abonements

01.05.-31.05.

Lasītava

01.05.-31.05.

Abonements

“Aizvien vēl esmu pārmaiņās…” Ēriks Hānbergs
Literatūras izstāde veltīta latviešu rakstniekam un publicistam
Ērikam Hānbergam.
Cikla “Ar Latvijas vārdu pasaulē” izstāde
”Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks” Imants Ziedonis
Literatūras izstāde veltīta Imantam Ziedonim - izcilam latviešu
dzejniekam, publicistam un kultūras personībai.
“Glābējs- darbs un misija”
17. maijs - ugunsdzēsēju un glābēju diena
Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

maijs

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
07.05.- 31.05.

Lasītava

07.05.-31.05.

Abonements

“Viduslaiku noskaņas senajā Rīgā’’ 16.-17.gs.
Cikla “Saules mūžu Latvijai” piektā izstāde.
Latviešu tautas likteņgaitu atspoguļojums daiļliteratūrā.
“Omulīgi mirklīši kopā ar publicistu un rakstnieku Ēriku
Hānbergu”
Literatūras izstāde iepazīstina ar jaunāko autora daiļradē.

07.05.-31.05.

Bērnu literatūras nodaļa

09.04. – 31.05.
10.maijs

“…brīnos, priecājos, skumstu, paklūpu un atkal ceļos!”
/M. Laukmane/
17. maijā rakstniecei Maijai Laukmanei jubileja!
Izstāde iepazīstina ar jaunākajām rakstnieces grāmatām.
BJC pasniedzējas, stikla mākslinieces Sintijas Lasmanes darbi
izstādē “Stikls un brīnums”.
Jaunieguvumu diena

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Serhija Žadama grāmatu “Džezs pār Donbasu”.
Norises laiks: 10. maijā plkst. 17.30
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Nodarbība Dienas centra jauniešiem “Satiec savu grāmatu”.
Norises laiks: 16. maijā plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: bibliotekavaraviksne@liepaja.lv )
01.05. – 31.05.

Abonements

01.05. – 31.05.

Abonements

01.05. – 31.05.

Abonements

01.05. – 31.05.

Bērnu literatūras nodaļa

01.05. – 31.05.

“Liepājas ielas un laukumi”
Izstāžu cikla “Latvijai 100” izstādē piedāvā materiālus par Liepājas
pilsētas ielām un laukumiem - no senatnes līdz mūsdienām.
“Es stāstīšu tev tikai to ko zinu…”
Sandras Vensko jubileju atzīmējot
Literatūras izstāde iepazīstina ar novadnieces, dzejnieces,
rakstnieces un dramaturģes Sandras Vensko devumu latviešu
literatūrā.
“Ar grāmatu apkārt pasaulei”
Maijā apmeklētāji iepazīsies ar grāmatām, kuras stāsta par Vāciju.
“Princese ne tikai un zirņa”
Izstāde sniedz priekšstatu par princesēm un prinčiem daiļliteratūrā
salīdzinājumā ar reālo karaļnama dzīvi.
Virtuālā izstāde “Ģimene – cilvēka lielākais dārgums”
Izstādē grāmatas par ģimenes vērtībām un tās nozīmīgumu cilvēka
dzīvē.

Pasākumi
Pasākums: Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” “Pūcīšu skola” pirmais izlaidums.
Norises laiks: maijs
Mērķauditorija: bibliotēkas “Varavīksne” vismazākie lasītāji, viņu vecāki u.c. ģimenes locekļi.
Pasākums: Tematisks pasākums Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 23. maijā plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” sezonas noslēguma pasākums.
Norises laiks: maijs
Mērķauditorija: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” dalībnieki

