LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2019. 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.

01.03.- 31.03.

01.03.- 31.03.

01.03.- 31.03.

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

“Laika sijātas skaņas… ”

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

“Ceļojums skaitļu pasaulē…”

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

“Liepājas rūpniecība: vakar, šodien, rīt”

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

“Latviešu estrādes dziedātājas – ierakstos un atmiņās”

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

“Grāmatas – izdotas pirms 100. gadiem”

Izstāde iepazīstina ar Liepājas muzikālās dzīves veidotājiem - diriģentu,
mūzikas pedagogu Imantu Resni un mūzikas skolotāju, kordiriģenti, Liepājas
Universitātes pasniedzēju Ilzi Valci.
Cikla “Praktiskās dabaszinātnes” izstāde iepazīstina ar grāmatām par
matemātikas zinātni un reālās pasaules skaitliskajām attiecībām un
telpiskajām formām.
Izstādē izkārtotas grāmatas un preses izdevumi par Liepājas rūpniecības
pirmsākumiem, attīstību un stāvokli šodien mūsu pilsētā.
Izstādē piedāvāti mūzikas un video ieraksti ar dziesmām latviešu dziedātāju
izpildījumā, iespieddarbi par dziedātāju radošo darbību.
Izstāde iepazīstina ar izdevumiem no Liepājas Centrālās zinātniskās
bibliotēkas Fišera kolekcijas - latviešu autoru grāmatas ar izdošanas gadu 1919.

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
04.03. – 31.03.

1.-.4. klašu abonements

“Liepājas laikazīmes”
Izstāde par Liepājas gadsimtiem, kas joprojām satiekami pilsētas ielās, par
pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, par simboliem, bez kuriem Liepāju nemaz
nevaram iedomāties.

04.03. – 31.03.

Lasītava

“Kaķu pasaule”
Izstāde piedāvā izzinošu un saistošu informāciju gan pieredzējušiem
kaķumīļiem, gan tiem, kuri vēl tikai domā par pirmā kaķa iegādi.

04.02. - 28.02.

1.-.4. klašu abonements

Ceļojoša izstāde “Muminu ģimene no Somijas”
Trollīši Mumini palīdz pasaulei iepazīties ar somu kultūru.
Izstādē eksponētas MUMINU sērijas grāmatas latviešu valodā, žurnāli angļu,
zviedru, somu valodās, kā arī visdažādākie priekšmeti ar MUMINU simboliku.
Izstādi veidojis Somijas institūts Igaunijā sadarbībā ar trollīšu autortiesību
turētāju Moomin Characters, izdevniecību Schildts&Söderström un Muminu
žurnāla izdevēju Egmont.

Pasākumi
Pasākums: Prāta spēle “Liepājas laikazīmes”. Konkurss - komandu prāta spēle, kas veltīta Liepājai. Interaktīvā un atraktīvā veidā skolēni
izzina Liepāju.
Norises laiks: marts
Mērķauditorija: 2.-4.kl. skolēni
Pasākums: Jauniešu lasītāju kluba Grāmatēži tikšanās. Pārrunas par Silēna Edgāra grāmatu “14-14”.
Norises laiks: 26. marts 16.00
Mērķauditorija: kluba biedri un interesenti

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )
01.03. - 31.03.

1.stāvs

“Vara saule”
Mākslinieces Ilzes Eniņas gleznas.

01.03. - 31.03.

2.stāvs

“Bērnu mākslas studijas „OH” radošo darbu izstāde”
Bērnu mākslas studijas „OH” radošo darbu izstāde. Vadītāja Maira
Markuševska.

01.03. - 31.03.

Abonements

„Kā ēdīsi , tā dzīvosi”
Izstādē iekļautie materiāli piedāvā iedvesmu un idejas veselīgam un pareizam
uzturam.

01.03. - 31.03.

Abonements

“Garšīgais pavasaris”

01.03. - 31.03.

Bērnu nodaļa

„Mini mini mīkliņu…”
Izstādē izvietotas grāmatas ar latviešu tautas mīklām. Izstādes mērķis ir
rosināt atjaunot mīklu minēšanas tradīcijas.

Pasākumi
Pasākums: „Tavā un manējā Liepājā” . Informatīvi izzinošs pasākums par Liepājas pilsētas veidošanās un attīstības vēsturi, notikumiem .
Norises laiks: marts
Mērķauditorija: Sākumskolas un pamatskolas audzēkņi
Pasākums: „Mūsu mazā bibliotēka” - izdevniecības „Liels un mazs” lasītveicināšanas projekta „Mūsu mazā bibliotēka” pasākums
/Iepazīšanās ar slovēņu rakstnieka Petera Svetina grāmatu „Brīnumu gredzens ”/
Norises laiks: no 1. līdz 31. martam
Mērķauditorija: pirmsskolēni

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

Abonements

“Miegs – gardākais ēdiens dabas dzīrēs” /V. Šekspīrs/
Izstāde veltīta 15.martam – Pasaules miega dienai.

01.03.- 31.03.

Lasītava

“Lielākais dārgums – laba bibliotēka”
Izstāžu ciklā “Latvijas valsts ievērojamie simtgadnieki” veidotā izstāde godina
šī gada jubilāru - Latvijas Nacionālo bibliotēku( 29.08.1919.)

01.03.- 31.03.

Abonements

“Laimi nedrīkst atlikt uz rītdienu - laimīgam ir jābūt jau šodien!”
20.marts – Starptautiskā laimes diena.
Literatūras izstāde skar psiholoģiski filozofisku jautājumu, kas ir nozīmīgs un
svarīgs ikvienam no mums.

Pasākumi
Pasākums: “Pavasari, pavasari, Ko tu man atnesīsi?” Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” sagatavošanas grupas koncerts vecākiem un
bibliotēkas apmeklētājiem.
Norises laiks: 21.marts
Mērķauditorija: bērni, vecāki, vecvecāki, interesenti

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
07.03. - 29.03.

Lasītava

“Pieminot…" 1949. gada deportācijas
Latvijas vēstures lappuses….

07.03. - 29.03.

Lasītava

07.03. - 29.03.

Bērnu literatūras nodaļa

“Imants Resnis un viņa sapņi”
Diriģentam Imantam Resnim jubileja!
“Pasaku kamolu tinot”

Izstādē - pasaku grāmatas bērniem.

Esteres Ažēnas cianotipijas tehnikā darinātu foto darbu izstāde ”Zilais
putenis”

Marts

Pasākumi
Pasākums: “Pieskāriens” Dzejnieces Moras Saules (Mārītes Svaras) dzejas pēcpusdiena
Norises laiks: 15. marts plkst.16.00
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Andreja. Miglas grāmatu “Dzintara stars”
Norises laiks: 28. marts plkst.17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti
Pasākums: “Satiec savu grāmatu” - Pārrunas par grāmatu rašanās vēsturi.
Norises laiks: 20. marts plkst.13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: “Burtiņš pie burtiņa” - Cikla “Ver durvis uz bibliotēku” 4. nodarbība, kurā bērni iepazīstas ar grāmatu rašanās vēsturi.
Norises laiks: no 18. .līdz 28.martam
Mērķauditorija: pirmsskolēni

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

Abonements

01.03.- 31.03.

Abonements

“Manas sirds lietas”
Izstāde Par sievietēm un sievišķību.
“Cauri taisnēm un virāžām”
Cikla “Ātrāk, augstāk, spēcīgāk” izstāde iepazīstina ar ziemas sporta veidiem,
Siguldas bobsleja un kamaniņu trasi, veiksmīgākajiem Latvijas sportistiem.

01.03.- 31.03.

Abonements

“Grāmatas no A līdz Z”
Izstādē iekļautas grāmatas, kuru nosaukums sākas ar konkrētiem alfabēta
burtiem. Martā grāmatu nosaukumi sāksies ar burtiem E,Ē, F.

01.03.- 31.03.

Bērnu literatūras nodaļa

“Starp mums meitenēm runājot”
Izstāde iepazīstina ar literatūru, kurā aprakstītas dažādas tēmas meitenēm –
stilīgs apģērbs, frizūras, dekoratīvā kosmētika, rotaslietas u.c.

Pasākumi
Pasākums: Izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas veicināšanas programma “Mūsu mazā bibliotēka”. Bērni iepazīsies ar slovēņu autores
P.Svetinas grāmatu “Brīnumu gredzens”, kā arī slovēņu mūziku un mūziķiem..
Norises laiks: no 1. līdz 31.martam
Mērķauditorija: pirmskolas un sākumskolas bērni

Pasākums: “Starp mums meitenēm runājot”. Radoša pēcpusdiena meitenēm ar tējas dzeršanu, rotu izgatavošanu un sarunām.
Norises laiks: 6. marts
Mērķauditorija: Pamatskolas vecuma meitenes
Pasākums: “Mūsu pilsēta - Liepāja”. Dienas centra jaunieši iepazīsies ar bibliotēkas krājumā esošo literatūru par Liepāju.
Norises laiks: 20. martā
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

