LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA
IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2019. MAIJS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
01.05. - 31.05.

01.05. - 31.05.

01.05. - 31.05.

01.05. - 31.05.

01.05. - 31.05.

07.05.- 31.05.

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

“Ģimenes loma bērna personības attīstībā”

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

21. maijs – Pasaules diena “Kultūras daudzveidība dialogam un
attīstībai”

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

“Ticībā miers…”

Skatlogi

Mākslinieces Dzidras Šmites zīmējumu izstāde

Izstāde veltīta starptautiskajai ģimenes dienai. Izstādes mērķis - izcelt ģimenes
nozīmi personības attīstībā, piedāvājot literatūru gan pedagoģijā, gan psiholoģijā.

“Aizraujošā fizika…”
Cikla “Praktiskās dabaszinātnes” izstāde iepazīstina ar grāmatām par fizikas
zinātni, kura pēta matērijas un enerģijas īpašības, to mijiedarbību laikā un telpā.

“Putnu dziesmas un dabas skaņas audio un video ierakstos”
Izstādē iekļautie audio un video ieraksti iepazīstina ar putnu dziesmām un dabas
skaņām.

Izstāde iepazīstina ar Latvijas mazākumtautību kultūras kopienām daudzveidīgā
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā.
Izstāde iepazīstina ar izdevumiem no Vecbibliotēkas un Fišera krājumā esošajām
Jaunās Derības grāmatām. Izstāde veltīta Kristus augšāmcelšanās svētkiem.

Pasākumi
Pasākums: Tikšanās ar rakstnieci, žurnālisti un interesantu personību Moniku Zīli.
Norises laiks: 15.maijs plkst. 17.00
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: “Mēs – Eiropas daļa”. Latvijas 15 gadi ES sastāvā.
Norises laiks: 9.maijs

Mērķauditorija: bibliotekāri
Pasākums: Tikšanās ar žurnālisti, stilisti - Unu Skulmi. Grāmatas “Skaistumam nav gadu” atvēršana.
Norises laiks: 23.maijs
Mērķauditorija: Interesenti

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
02.05. - 31.05.

1.-.4. klašu abonements

02.05. - 31.05.

Lasītava

“Ja es būtu grāmata,
es vēlētos augt un augt,
līdz es kļūstu par bibliotēku”
/Ž.Ž. Letrija/”
Izstāde par daiļliteratūras grāmatām, kurās ir stāti par grāmatām un bibliotēku.

“Sporto un izjūti dabu!”
Izstāde par dažādām sportiskām aktivitātēm brīvā dabā – orientēšanos,
riteņbraukšanu, skrituļošanu, skriešanu, nūjošanu, pārgājieniem u.c.

20.05.- 30.06.

1.-.4. klašu abonements

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

02.05.- 31.07.

5. – 12. klašu abonements

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

No 15. maija

Skolēnu zīmējumu izstāde “Manas pamattiesības Satversmē”
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: maijs
Mērķauditorija: 1.-4.klašu skolēni

Pasākums: Skolēnu zīmējumu izstāde “Manas pamattiesības Satversmē”
Norises laiks:15. maijs
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Jauniešu lasītāju kluba Grāmatēži tikšanās.

Norises laiks: maijs
Mērķauditorija: kluba biedri un interesenti

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )
01.05. - 31.05.

1.stāvs

“Māksla un mūzika”
Bērnu mākslas skolas pedagogu darbu izstāde.

01.05. - 31.05.

2.stāvs

01.05. - 31.05.

Abonements

“Māksla un mūzika”
Bērnu mākslas skolas audzēkņu dažādās tehnikās veidoto darbu izstāde.

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

01.05. - 31.05.

Abonements

01.05. - 31.05.

Bērnu nodaļa

“Read in english”
Izstādē - daiļliteratūra angļu valodā.
„Bibliotēkas pasaulē!”
Izstādē izvietotas bērnu grāmatas, kurās tiek popularizēta lasīšana un bibliotēka.

Pasākumi
Pasākums: „Teātra spēļu studija” Nodarbības pamatskolēniem drosmes, uzstāšanās prasmes un radošuma attīstīšanai
Norises laiks: maijs – katru trešdienu
Mērķauditorija: pamatskolēni
Pasākums: „Mūsu mazā bibliotēka” - izdevniecības „Liels un mazs” lasītveicināšanas projekta „Mūsu mazā bibliotēka” pasākums / Iepazīšanās ar poļu
autoru P.Vehteroviča un E.Džubaka grāmatu „Lūdzu, apskauj mani”/
Norises laiks: maijs
Mērķauditorija: pirmsskolēni

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

Abonements

“Vismaz vienu dienu bez tabakas”
31. maijs - Pasaules diena bez tabakas

01.05.- 31.05.

Lasītava

“Ja pasaulē viss būtu skaidrs, tad nebūtu mākslas”
Latvijas Nacionālajam Mākslas muzejam - 150
Latvijas Mākslas akadēmijai – 100

01.05.- 31.05.

Abonements

“Patiess līdz kautrībai, lielīgs līdz meliem, ticošs sev un uzticīgs
citiem…”
Izstāde veltīta franču rakstniekam Onorē de Balzakam - 220

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

Lasītava

“Pagātne. Tagadne. Mēs.”
Liepājas Dievnami. Jaunliepājas Lutera baznīca.
Izstāde stāsta par ievērojamiem Liepājas būvobjektiem.

07.05. - 31.05.

Lasītava

“Galdnieks un klusums”
Koktēlniekam Miķelim Pankokam jubileja

07.05. - 31.05.

Bērnu literatūras nodaļa

“Maijs - lapu mēnesis. Vai pazīsti kokus?”
Izstāde – viktorīna par kokiem.

BJC pasniedzējas Iritas Timbras gleznu izstāde

Maijs

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par K.Onodibio grāmatu “Ienirt”
Norises laiks: 9. maijs plkst. 17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti

Pasākums: “Satiec savu grāmatu” - Pārrunas par ugunsdrošību, drošību uz ūdens un uz ielas. Leģendas par Rīgas gaili dramatizējums.
Norises laiks: 15. maijs plkst.13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: “Burtosimies” - Burtiņsvētki Valtera bibliotēkā .
Norises laiks: maijs
Mērķauditorija: P.i.i. sagatavošanas grupiņas

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

Abonements

“Viss ziedēt, plaukt un zaļot sāk”
Izstādē izvietotie materiāli sniedz informāciju par dārzu un dārza darbiem.

01.05. – 31.05.

Abonements

“Dar’ ko var, Latvijai ir jāuzvar!” /G.Meijers/
Cikla “Ātrāk, augstāk, spēcīgāk” izstāde iepazīstina ar hokeju un hokejistiem
Latvijā un pasaulē.

01.05. – 31.05.

Abonements

“Grāmatas no A līdz Z”
Izstādē iekļautas grāmatas, kuru nosaukums sākas ar konkrētiem alfabēta
burtiem. Maijā grāmatu nosaukumi sāksies ar burtiem I, Ī, J .

01.05. – 31.05.

Bērnu literatūras nodaļa

“Lai dzīvo lācis! Lai dzīvo sveiks!”
Izstāde iepazīstina ar interesantiem faktiem, grāmatām, pasakām un dzejoļiem
par lāčiem un lācēniem.

Pasākumi
Pasākums: Izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”. Bērni iepazīsies latviešu autora Mārtiņa
Zuša grāmatu “Nenotikušais atklājums.
Norises laiks: maijs
Mērķauditorija: pirmskolas un sākumskolas bērni

Pasākums: “ Lasīšanas veicināšanas programmas Grāmatu starts “Pūcīšu skolas” 3. un 4. nodarbība”. Pūcīšu skolas atklāšanas nodarbība,
kurā vecāki un bērniem iepazīsies ar bibliotēku, ar grāmatām, kuras stāsta par burtiem, grāmatām un pūcēm. Bērni kopā ar vecākiem varēs gan lasīt, gan
radoši darboties.
Norises laiks: maijs
Mērķauditorija: vecāki ar bērniem

Pasākums: “Lai dzīvo lācis! Lai dzīvo sveiks!” Jaunieši tiek iepazīsies ar grāmatām par lāčiem.
Norises laiks: 22.maijs
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

