LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA NOVEMBRIS

Liepājas publiskajās bibliotēkās no 13. līdz 19. novembrim tiek atzīmēta Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa.
Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: info@liepajasczb.lv)
07.11. - 05.12.

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

07.11. - 05.12.

Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
zinlasitava@liepajasczb.lv
Lasītava/Fonotēka/, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
fonoteka@liepajasczb.lv
Lasītava/Fonotēka/, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
fonoteka@liepajasczb.lv
Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
zinlasitava@liepajasczb.lv
Abonements, 2.stāvs

07.11. - 05.12.

07.11. - 05.12.

novembris

novembris

“Vēl dzīvos Latvija, būs tauta, mēs ar viņu!” /Z. Lazda/
Izstāde veltīta Latvijas proklamēšanas dienai un iepazīstina ar dažādu
paaudžu dzejnieku un rakstnieku redzējumu par Latvijas tautu, zemi
un valsti.
“Sešas zvaigznes zobenam”
Latviešu karavīri vēstures krustcelēs.
“Komponists pēc paša gribas: Zigmāram
Liepiņam65”/14.10.1952./
Izstāde sniedz ieskatu komponista dzīves un daiļrades periodos.
“Izcilais vijolnieks – Nikolo Paganīni”/27.10.1782. – 27. 05.1840./
Izstāde veltīta izcilajam itāļu vijoļspēles virtuozam Nikolo Paganīni.
Jaunieguvumu izstādes

Jaunieguvumu izstādes

tālr. 63422651; e-pasts:
abonements@liepajasczb.lv

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: rukis@liepajasczb.lv)
01.11.-30.11.
01.11.-30.11.

Lasītava

“…ir tāda zeme – Latvija”
Tematiskā literatūras izstāde veltīta Latvijas 99. dzimšanas dienai.
“Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi”
Tematiskā literatūras izstāde veltīta zviedru rakstnieces Astridas
Lindgrēnes 110 gadu jubilejai /14.11.1907.-28.01.2002./

1.-.4. klašu abonements

Pasākumi
Pasākums: “Latvija pārsteigumu pilna”
Norises laiks: 15. novembrī plkst. 10.30
Mērķauditorija: skolēni
Pasākums: Jauniešu Grāmatēžu tikšanās
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: interesenti

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



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: libris@liepajasczb.lv).

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

novembris

novembris

1.stāvs

novembris

2.stāvs

novembris

Abonements

Izstāde „GRIEZUMS”
Izstāde iepazīstina ar lietuviešu mākslinieces Elvitas Šeputaites
interesantajiem darbiem – papīra griezumiem.
Izstāde “5 + 5 dienas Jūlijā”
Izstādē apskatāmi bērnu mākslas studijas „OH” dalībnieku (5-11
gadi) vasaras plenēra košie un krāsainie darbi. Studijas vadītāja Maira
Markuševska.
Jaunieguvumu izstāde

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

Abonements

01.11.-30.11.

Abonements

01.11.-30.11.

Bērnu literatūras abonements

“Luga ir dialogs ar sabiedrību”
Dramaturgam Paulam Putniņam- 80
Atzīmējot latviešu dramaturga jubilejai veltīta izstāde Paula Putniņa
80. gadu jubileju, izstādē piedāvāti materiāli par P.Putniņu un viņa
darbi.
“Kafija ir balzāms sirdij un garam”
Izstāde piedāvā materiālus par kafiju, tās vēsturei, dažādību un plašo
izmantojamību.
“Maza mana tēvuzeme- divu roku platumā,
Mīļa mana tēvuzeme- divu roku siltumā,
Dziļa mana tēvuzeme- visa mūža garumā ”
Literatūras izstāde veltīta Latvijas dzimšanas dienai .

Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

novembris

Valtera bibliotēka

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

06.11.-30.11.

Abonements

06.11.-30.11.

Abonements

06.11.-30.11.

Bērnu literatūras nodaļa

01.10.- 30.11.
10. novembris

“Mīļais latvieti, celies un topi gaišs!”
Literatūras izstāde veltīta pirmajam Bībeles tulkotājam Ernstam
Glikam /10.11.1652.-1705./
“Pareizu vārdu vietā - krietni darbi”
Literatūras izstāde veltīta Liepājas sabiedriskās dzīves
organizētājam, mūsu novadniekam Klāvam Ukstiņam
/08.11.1832. - 31.01.1904./
“Simt desmit tortes un viena svecīte…”
Izstāde veltīta zviedru bērnu rakstnieces Astridas Lingdrēnes 110.
dzimšanas dienai.
Priestera Andra Vasiļevska un domu biedru plenērā Griezē tapušie
darbi izstādē “Vasaras impulsi”
Jaunieguvumu diena

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme.
Norises laiks: 30. novembrī plkst. 17.30
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: “Tēvzemes mīlestības stunda” - nodarbība Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 15. novembrī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: varaviksne@liepajasczb.lv )
01.10.- 30.11.

Abonements

01.10.- 30.11.

Bērnu literatūras nodaļa

01.10.- 30.11.

Abonements

“Latvijā es dzīvoju,/Latvijā es elpoju,/Latvijā es cerēju/ Jaunu
skaistu Latviju.”/K.Skalbe/
Literatūras izstāde veltīta Latvijas 99. dzimšanas dienai.
“Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā saulei, kas mirdz debess klajā! ”/V.Plūdonis/”
Literatūras izstāde veltīta Latvijas 99. dzimšanas dienai.
LBJC pulciņu radošo darbu izstāde “Pepija, Emīls, Karlsons u.c.”

01.10.- 30.11.

Bērnu literatūras nodaļa

“Zviedru rakstniecei Astridai Lingdrēnei - 110”
Atzīmējot Harija Potera grāmatu sērijas 20 gadu jubileju, izstāde
iepazīstina bērnus un jauniešus ar Harija Potera autori un grāmatām.

Pasākumi
Pasākums: Tematisks pasākums Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 29. novembrī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” tikšanās.
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” dalībnieki
Pasākums: Informatīvi izglītojoši pasākumi par zviedru rakstnieci Astridu Lindgrēni.
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: skolēni

