LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA
IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS
2020. GADA NOVEMBRIM
Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
02.11.- 30.11

09.11. -15.11.

02.11.- 30.11.

02.11.- 30.11.

02.11.- 30.11.

02.11.- 30.11.

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

“Latvijas novadu dārgumi”

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

“Greznojies, Latvija!”

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

“Rihardam Rubīnam - 90” /1930 – 2014/

Izstādē piedāvātie materiāli atklāj Latvijas novadu daudzveidībai un akcentā to
nacionālos dārgumus. Izstāde veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

“Ziemeļvalstis un pasaule”
Izstāde iepazīstina ar pasaulē populāru un atzītu Ziemeļvalstu rakstnieku
darbiem, kas pieejami bibliotēkas krājumā latviešu valodā. Izstāde veltīta
Ziemeļvalstu literatūras nedēļai
4 Izstādē piedāvātie materiāli stāsta par Latvijas etnogrāfiju, keramikas mākslu un
daiļamatniecību, uzsverot Latvijas mantojuma saglabāšanas un nodošanas no
paaudzes paaudzē lielo nozīmi.
Izstāde veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.
Rihards Rubīns - vēstures un mākslas skolotājs, žurnālists, kultūras darbinieks
un “Goda liepājnieks”. Izstāde veltīta Riharda Rubīna atcerei.

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

“Emīla Dārziņa mantojums”

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

“Izprotam klimata pārmaiņas”

Izstāde veltīta populārākajam latviešu mūzikas klasiķim Emīlam Dārziņam

Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde par klimata pārmaiņām, kāda ir to
ietekme un kā tās novērst. /

01.11.- 30.11.

05.11.- 30.11.

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

“Pilsētā manā, kur dzintars nāk krastā”

LIEPĀJAS CENTRĀLĀS ZINĀTNISKĀS
BIBLIOTĒKAS SKATLOGI

“Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieru ģimenes”

Liepājas Tautas lietišķās mākslas studiju “Zītars” dzintara apstrādātāju darbu
izstāde, ko papildina grāmatu izdevumi par dzintara tēmu no LCZB krājuma.
Izstādē apkopotas Latvijas Kara muzeja fotogrāfijas, kurās Lāčplēša kara ordeņa
kavalieri redzami ar savām ģimenēm dažādās dzīves situācijās. Izstādes autors
Latvijas kara muzeja Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs M. Mitenbergs

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
02.11. - 30.11.

Lasītava

“Laidīsim rudenī”
Izstāde veltīta rudens saulgriežiem.

02.11. - 30.11.

1.- 4. klašu abonements

“Latvijas daba iedvesmo”
Izstāde par Latvijas unikālo un skaisto dabu.

Pasākums
Pasākums: “Lasi gudri!” Lasīšanas veicināšanas pasākums Bērnu žūrijas ekspertiem 5+. Iepazīšanās ar Viestura Ķerus grāmatu “Meža meitene Maija”
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: 2.kl. skolēni
Pasākums: “Tavas saknes ir šeit, brīnumu pilnajā Latvijā!” Skolēni iepazīsties ar Latvijas unikālo un kolorīto raksturu.
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija 2.-4.kl. skolēni
Pasākums: Jauniešu lasītāju kluba Grāmatēži tikšanās. Diskusijas par grāmatām. Diskusiju vadītāja Linda Skranda (Ulāne)
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: jaunieši

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )
01.11. - 30.11.

1.stāvs

“Ances studija”
Liepājnieces Ances Dinnes mākslinieciskais pasaules redzējums.

01.11. - 30.11.

2.stāvs

Maijas Tabakas gleznu reprodukcijas
Gleznotājas Maijas Tabakas gleznu reprodukcijas no bibliotēkas krājuma.

01.11. - 30.11.

Abonements

„Japāņu literatūra”
Izstādē no japāņu valodas tulkotā daiļliteratūra.

01.11. - 30.11.

Abonements

“Latvijas vēsture romānos”
Latviešu autoru daiļdarbi par Latviju 20.gadsimtā

01.11. - 30.11.

Bērnu nodaļa

„Lasi un vērtē”
Izstādē bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijas grāmatas.

Pasākums
Pasākums: “Lasi ar prieku!”. Lasītprasmes un tekstpratības apguve, izmantojot radošas nodarbības.
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra skolēni
Pasākums: Muzikāls dzejas pasākums “Dvēseles skaņās”. Piedalās dzejnieces - Aija Celma (Dobele), Inta Špillere (Jelgava) un Mora Saule (Liepāja)
Norises laiks: 28.novembrī plkst. 13.00
Mērķauditorija: interesenti

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv )
01.11.- 30.11.

Abonements

“Vārds ir stiprāks par koku, par akmeni…par tevi pašu”/Andrejs
Migla/
Izstāde veltīta latviešu rakstniekam Andrejam Miglam. Izstādē Ieskats rakstnieka
dzīves un daiļrades lappusēs.

01.11.- 30.11.

Abonements

“Valsts robeža - tā nav tikai kartes līnija”
Izstāde veltīta 7.novembrim - Robežsargu dienai un 18. novembrim - Latvijas
Republikas Proklamēšanas dienai.

01.11.- 30.11.

Lasītava

”Biblioterapija - dvēseles mieram un stiprumam.”
Cikla “Veselība ir mūsu mantojums, mūsu tiesības. Tā ir pilnīga un vispārēja
dvēseles, prāta un ķermeņa saskaņa” izstāde.

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
01.11.- 30.11.

Lasītava

“Mana dvēsele nav balta lapa…”
Suminām novembra jubilāri – Irmu Markopu!

01.11.- 30.11.

Abonements

“Par pagātni un… varbūt arī par mums”

Rakstniekam, režisoram, scenāristam un lektoram Andrejam Miglam – skaista
dzīves jubileja.
01.11.- 30.11.

Bērnu literatūras nodaļa

“Ne tikai slavē, bet arī joprojām lasa”
Amerikāņu jauniešu rakstniekam Markam Tvenam – 185

Pasākums
Pasākums: Grāmatu apskats par ceļošanu “Pašu mājās un pasaulē”
Norises laiks: 25.novembrī plkst.13.30
Mērķauditorija: Liepājas Dienas centra jaunieši
Pasākums: Jurija Požņina gleznu izstāde “Viss dvēselei”
Norises laiks: No 3.novembra līdz 30. decembrim
Mērķauditorija: Interesenti
Pasākums: Diskusijas par Ē.Vilsona pirmo romānu “Me&Mo”. Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” tikšanās un diskusija par grāmatu.
Norises laiks: 26.novembrī
Mērķauditorija: Lasītāju klubiņa biedri
Pasākums: Ziemeļvalstu literatūras nedēļa “Ziemeļvalstis un pasaule”. Cikla “Ver durvis uz bibliotēku” 2.nodarbība.
Norises laiks: No 9. līdz 20.novembrim
Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi (6 gadi)

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: bibliotekavaraviksne@liepaja.lv )
01.11. - 30.11.

Abonements

“Latviešu ēdieni”
Cikla “Garšas vilinājums” izstāde.
Novembrī, Latvijas dzimšanas dienas mēnesī, garšām veltītā izstāde piedāvās
iepazīties ar Latvijai tradicionālajām garšām, latviskiem ēdieniem.

01.11. - 30.11.

Abonements

“Latvijas basketbola tālmetienu meistari – brāļi Bertāni”
Cikla “Personība sportā!” veltīta uzreiz divām nozīmīgām Latvijas sporta
personībām, kuras grūti atdalīt vienu no otras. Tie ir slavenie trīspunktu metienu
speciālisti basketbolā – brāļi Bertāni. Dāvis Bertāns ir viens no Nacionālās
basketbola asociācijas (NBA) vienības Vašingtonas “Wizards” līderiem, savukārt
Dairis Bertāns ir Maskavas apgabala “Himki” sastāva spēlētājs.

01.11. - 30.11.

Bērnu literatūras nodaļa

“Ziemeļvalstu bērnu literatūra”

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļai veltīta izstāde, kurā piedāvā aplūkot ziemeļvalstu
autoru grāmatas bērniem.
01.11. - 30.11.

Bērnu literatūras nodaļa

“Ķekatā, ļekatā!”
Sena latviešu tradīcija ir ķekatās iešana, kas sākas, iestājoties gada tumšajam
laikam. Izstāde piedāvās iepazīties ar šo tradīciju, tās norisi, tēliem.

01.11. - 30.11.

Abonements

“Jūtas ziņkārīgs”
Cikla “Grāmatu emodži galds” izstādē iekļautas grāmatas, kas atbilst kādai
konkrētai tematikai, līdz ar to – arī emodži/emociju zīmei. Novembrī tiek atzīmēta
Lāčplēša diena, Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, tādēļ plauktā atrodas
Latvijas vēsturi aprakstošas grāmatas.

01.11. - 30.11.

Abonements

“Latvija
Tavas mīļās kontūras
nepastāv vien uz kartes…
/M. Čaklais/”
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai, Latvijas 102. dzimšanas dienai veltīta
izstāde.

01.11. - 30.11.

Abonements

“Lāčplēsis”
11. novembrī atzīmējama Lāčplēša diena. Izstāde veltīta Andreja Pumpura
eposam “Lāčplēsis”, Lāčplēsim kā latviešu mitoloģijas tēlam un patriotiskam
simbolam.

Pasākums
Pasākums: “Ziemeļvalstis un pasaule.” Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas rītausmas lasījumi. Pasākumos iepazīsim Ziemeļvalstu literatūru un kultūru.
Norises laiks: No 9. līdz 15 novembris
Mērķauditorija: Sākumskolas, pamatskolas skolēni.
Pasākums: “Lāčplēsis” Iepazīšanās ar latvisko simbolu Lāčplēsi.
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: Liepājas Dienas centra jaunieši
Pasākums: Vācu biedrības “Deutscher Kulturverein Liepaja” nodarbības
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: Vācu biedrības “Deutscher Kulturverein Liepaja” biedri

