LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2018. MARTS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
01.03.- 31.03.

01.03.- 31.03.

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

01.03.- 31.03.

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

01.03.- 31.03.

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

marts

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

marts

“Liepājas vārds grāmatu nosaukumos”
Izstāde veltīta Liepājas pilsētas 393 dzimšanas dienai un tā iepazīstina ar
dažādu autoru darbiem par Liepājas pilsētu.
Izstāžu cikls “Latvijai – 100”
“To pašu svētāko
Tu neaizmirsti…” /O. Vācietis/
Izstādē apskatītā tēma: Latvijas senvēsture un valoda.
“Žurnālistam, laikraksta “Kurzemes Vārds” dibinātājam un redaktoram
Kristapam Grāmatniekam – 130” /26.03.1888. – 01.01.1964./
Literatūras izstāde sniedz ieskatu novadnieka Kristapa Grāmatnieka dzīvē
un darbībā.
Tikšanās mūzikā : Ivo Fomins. Elviss Grodums.
Izstādē piedāvāti mūzikas ieraksti un apraksti par Liepājas mūziķu dzīvi un
daiļradi.
Jaunieguvumu izstādes

Jaunieguvumu izstādes

tālr. 63422651; e-pasts:

abonements@liepaja.lv

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
01.03.- 31.03.

Lasītava

“Dzintara spogulis”

01.03.- 31.03.

1.-.4. klašu abonements

01.02.- 28.02.

5. – 12. klašu

Izzinoša izstāde par dzintaru: senie dzintara ceļi, dzintara greznumlietas,
dzintara dainas, dzintara maģiskās īpašības, dzintara ķeršana.
“Dziedātprieks”
Tematiskā literatūras izstādē - latviešu tautas dziesmas un latviešu
komponistu dziesmas bērniem.
„Apkārt pasaulei kopā ar Žilu Vernu”
Tematiska literatūras izstāde veltīta ievērojamam franču piedzīvojumu un
fantastikas meistara Žila Verna dzīvei un daiļradei /08.02.1828. –
24.03.1905.)

Pasākumi
Pasākums: Interaktīvs pasākums “Liepāja agrāk un tagad”. Pasākuma apmeklētāji iepazīsies ar bibliotēkas veidoto prezentāciju par Liepāju,
pasākuma otrajā daļā – atraktīvu uzdevumu veikšana.
Norises laiks: no 6.līdz 30. martam (interesentus lūdz pieteikties pa tālr.: 63422049 vai e-pastā: vecliepajasrukis@liepajasczb.lv)
Mērķauditorija: 2.-4.kl. skolnieki
Pasākums: Lasīšanas veicināšanas pasākums Bērnu žūrijas ekspertiem 9+ /Bērnu žūrijas ekspertu apbalvošana/
Norises laiks: marts
Mērķauditorija: J. Čakstes Liepājas 10. vidusskolas 4.kl. skolnieki un skolotāja Velga Uldriķe
Pasākums: Jauniešu Grāmatēžu tikšanās
Norises laiks: marts
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: interaktīvs pasākums “Ģimenes spēļu diena bibliotēkā”. /Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Inovatīvu risinājumu attīstība
bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” LLI-110 otrais publiskais pasākums/.
Norises laiks: 24.marts
Mērķauditorija: ģimenes ar bērniem

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



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).

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

marts

marts

1.stāvs

marts

2.stāvs

Mairas Markuševskas gleznu izstāde “Gleznas”
Izstāde iepazīstina ar mākslinieces jaunākajiem darbiem.
Izstāde „Suņi”
Izstādē apskatāmi mākslas studijas ‘’OH’’ dalībnieku (5-10 gadi) suņa
gadam veltītie darbi. Bērnu studijas - Maira Markuševska.

marts

Abonements

Jaunieguvumu izstāde

Pasākumi
Pasākums: „TAVĀ UN MANĒJĀ LIEPĀJĀ” /Jēkabs Rūsiņš/
Pasākuma apmeklētāji iepazīsies ar Liepājas pilsētas veidošanās un attīstības vēsturi, nozīmīgākajiem notikumiem, simboliem; tiks spēlēta spēle
“Uzmini nu!”, kur jāatpazīst dažādas pilsētas vietas.
Norises laiks: marts (interesentus lūdz pieteikties pa tālr.: 63407043 vai e-pastā: bibliotekalibris@liepaja.lv )
Mērķauditorija: pirmskolas un sākumskolas audzēkņi

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv )
01.03.-31.03.

Abonements

01.03.-31.03.

Lasītava

01.03.-31.03.

Abonements

marts

“Kā izdzīvot? Kā dzīvot?”
Gunāra Priedes dramaturģija
Literatūras izstādē piedāvāti materiāli par latviešu dramaturga Gunāra
Priedes dzīvi , literāro darbību, apskatīta viņa dramaturģija.
“Mūzika ir kā nebeidzams ceļojums, kas nekad nepieviļ”
Flautas brīnumu meistare - Dita Krenberga
Izstāžu cikla “Ar Latvijas vārdu pasaulē” otrā izstāde stāsta par pazīstamo
latviešu flautisti Ditu Krenbergu.
“Slavenas sievietes pasaules literatūras spogulī”
Izstādē iekļauti materiāli stāsta par sievietes lomu sabiedrībā, pasaules
vēsturē, par Latvijas sievietēm - vēsturē un mūsdienās.
Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

Valtera bibliotēka

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

05.03.-29.03.

Lasītava

05.03.-29.03.

Abonements

05.03.-29.03.

Bērnu literatūras nodaļa

marts
12. marts

“Kristīgā baznīca laika griežos”
Cikla “Saules mūžu Latvijai” ceturtā izstāde.
Latviešu tautas likteņgaitu atspoguļojums daiļliteratūrā: Reformācija un
apgaismība (16.gs.).
“Kurzemnieka vārdi dzintara krastā”
Kristaps Grāmatnieks – Kurzemes preses karalis
Literatūras izstāde iekļautie materiāli atspoguļo Kristapa Grāmatnieka
devumu Liepājas žurnālistikas attīstībā.
“10 jautājumi par ūdeni”
Atzīmējot Pasaules ūdens dienu/22.marts/, izstāde aktualizē dabas
aizsardzības tēmu.
Lienas Bondares gleznu izstāde “Pasaule man apkārt”
Jaunieguvumu diena

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Arno Jundzes grāmatu “Sarkanais dzīvsudrabs”.
Norises laiks: 8. martā plkst. 17.30
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Nodarbība Dienas centra jauniešiem “Satiec savu grāmatu”.
Norises laiks: 14. martā plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: bibliotekavaraviksne@liepaja.lv )
01.03. – 31.03.

Abonements

01.03. – 31.03.

Abonements

“Liepājas pilsētas pašvaldības vadītāji”
Izstāžu cikla “Latvijai 100” kārtējā izstādē piedāvāti informatīvi materiāli
par Liepājas pilsētas pašvaldības vadītājiem un viņu devumu pilsētas
attīstībā.
“Dramaturgam Gunāram Priedem 90”

01.03. – 31.03.

Abonements

01.03. – 31.03.

Abonements

01.03. – 31.03.

Bērnu literatūras nodaļa

01.03. – 31.03.

Sociālās platformas

Literatūras izstāde iepazīstina ar dramaturga Gunāra Priedes dzīves
gājumu un devumu latviešu literatūrā.
“Lūkojoties zvaigžņotajā naktī”
Nīderlandiešu gleznotājam Vincentam van Gogam - 165
Izstāde iepazīstina ar gleznotāja ekscentrisko personību, slavenākajiem
darbiem un devumu pasaules mākslas attīstībā
“Ar grāmatu apkārt pasaulei”
Martā apmeklētāji tiks iepazīstināti ar grāmatām, kuras stāsta par
Dienvideiropas valstīm - Spāniju, Portugāli, Grieķiju, Itāliju..
“Liepāja bērnu un jauniešu acīm”
Izstādē iekļautie materiāli iepazīstinās ar Liepājas rakstniekiem un viņu
darbiem, kā arī atgādinās, cik daudz brīvā laika pavadīšanas iespēju ir
Liepājā.
Virtuālā izstāde “Sieviete - dieviete”
Izmantojot sociālos tīklus (facebook.com, twitter.com utt.), bibliotēka
“Varavīksne” neklātienē popularizēs grāmatas, kurās tiek svinēts sievietes
personības spēks un daile.

Pasākumi
Pasākums: Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” “Pūcīšu skola” nodarbība.
Norises laiks: marts
Mērķauditorija: bibliotēkas “Varavīksne” vismazākie lasītāji, viņu vecāki u.c. ģimenes locekļi.
Pasākums: Tematisks pasākums Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 21. martā plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” tikšanās.
Norises laiks: marts
Mērķauditorija: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” dalībnieki
Pasākums: “ Bērnu un jauniešu žūrijas 2018. gada noslēguma pasākums”.
Norises laiks: marts
Mērķauditorija: LBJC grāmatu draugu pulciņa “Vinnijs Pūks” dalībnieki

