LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2018. NOVEMBRIS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
01.11. - 30.11.

01.11. - 30.11.

01.11. - 30.11.

01.11. - 30.11.

05.11.-30.11.

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

“Liepāja – Latvijas galvaspilsēta“

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

“Latvijas valsts nacionālie simboli - ģerbonis, karogs, himna un
valoda”
Izstāžu cikls “Latvijai – 100” devītā izstāde.

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

“Latvijas kinomāksla – latviskās identitātes paudēja”

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

“Grāmatas - domu laivas, kas peld laika viļņos un saudzīgi nes
savu dārgo kravu no paaudzes un paaudzi.” /Francis Bēkons/

LCZB skatlogi

“Latvijai – 100”

Izstāde veltīta Latvijas simtgadei un iepazīstina ar Latvijas pirmās Pagaidu
valdības darbību Liepājā un nozīmīgām personībām.

Izstāde sniedz informāciju par Latvijas nacionālo simbolu veidošanās
vēsturi un nozīmi mūsdienās .
Izstāde piedāvā informāciju par Latvijas kinomākslas interesantākajiem
darbiem, kas skar nozīmīgas vēsturiskas un sabiedriskas tēmas, veicina
latviskās identitātes saglabāšanu. Piedāvājumā arī audio/video materiāli
no LCZB krājuma.

Izstādē izdevumi no Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Fišera
krājuma, izdoti Liepājā no 1918.-1940. gadam. Izstāde veltīta Latvijas
simtgadei un atspoguļo Liepājā izdoto grāmatu klāstu nozīmīgā vēstures
periodā.
Papildus tiek piedāvāts literatūras apskats par izstādi, ielūkojoties arī
grāmatniecības vēstures lappusēs.
Tematiski ilustratīva literatūras izstāde ar grāmatām, kas izdotas Latvijas
simtgades zīmē.

19.11. - 16.12.

Liepājas Dome

Ceļojošā izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”

Izstāde stāsta par divpadsmit Latvijas bibliotēkām, kurām ir simboliska
nozīme Latvijas tapšanā par valsti, izceļot to bagāto vēsturi. Ar savu stāstu
izstādē piedalās arī Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka.
23.
novembrī Liepājas Dome
plkst. 14.00
01.11.- 30.11.

Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

Ceļojošā izstādes “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”
atklāšana
Literatūras apskats “Grāmatas, izdotas Liepājā. 1918. – 1940”.

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

1.-.4. klašu abonements

“Latvija pārsteigumu pilna”
Izstāde par Latvijas unikālo un kolorīto raksturu – Latvijas skaistākās,
interesantākās un iedvesmas bagātākās vietas .

01.11. - 30.11.

Lasītava

“Iet Latvija uz gadu simteni” /Ojārs Vācietis/”
Izstāde veltīta latviešu dzejnieka Ojāra Vācieša dzīvei un daiļradei
/13.11.1933.-28.11.1983./

Pasākumi
Pasākums: “Katrs Latviju redzēt citādu prot” - skolēni iepazīsies ar Latvijas kultūrvēsturiskajām un šodienas vērtībām.
Norises laiks: 13.– 15. novembris
Mērķauditorija: Liepājas centra sākumskolas 1. un 2.klašu skolēni
Pasākums: “Tu lasi – un gaisma ir pasaules stāsts”/Inese Zandere/ - Lasīšanas veicināšanas pasākums Bērnu žūrijas ekspertiem 5+
Pasākuma tēma - Ineses Zanderes daiļrade
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: sākumskolas skolēni

Pasākums: “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums”
Norises laiks: 12.11.–18. 11.
Mērķauditorija: skolēni

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

1.stāvs

“magna visio electri”
Liepājas tautas fotostudijas „Fotast” darbu izstāde, kurā katrs autors atklāj
savu skatījumu uz koncertzāli „Lielais dzintars”.

novembris

2.stāvs

“Gājputni”
Bērnu mākslas skolas audzēkņu (9.-13.g.v.) darbu izstāde.

01.11.- 30.11.

Abonements

Cikls „Latvijai 100”
Literatūras izstādē iekļauti sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” izdevumi
un daiļdarbi par Latvijas valsts tapšanu, un vēsturi dažādos laika periodos.

01.11.- 30.11.

Abonements

„Es nāku no savas tautas…”
Informatīvi izzinošā izstādē izvietoti izdevumi par personībām, kas
ietekmējušas valstiski svarīgus notikumus.

01.11.- 30.11.

Abonements

„Mana mīļā Latvija!”
Cikla „Latvijai -100” izstāde bērniem un jauniešiem
Literatūras izstādē - bērnu un jauniešu auditorijai adresēti izdevumi –
enciklopēdijas un daiļdarbi par Latviju.

01.11.- 30.11.

Abonements

“Bērnu un Jauniešu žūrija”
Izstādē izvietotas 2018.
grāmatas.

gada Bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijas

Pasākumi
Pasākums: „Gūtenberga izgudrojums” - iepazīšanās ar grāmatu tapšanas vēsturi.
Norises laiks: 1. novembrī
Mērķauditorija: sākumskolas skolēni
Pasākums: „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa” - Rītausmas pasākums
Norises laiks: No 1. līdz 31.novembrim
Mērķauditorija: sākumskolas skolēni

Pasākums: „Mūsu mazā bibliotēka” - iepaisīšanās ar latviešu rakstnieka Mārtiņa Zuša grāmatu bērniem „Nenotikušais
atklājums”/ Izdevniecības „Liels un mazs” lasītveicināšanas projekta „Mūsu mazā bibliotēka” pasākums/
Norises laiks: No 12 līdz 18.novembrim
Mērķauditorija: Pirmsskolēni

Pasākums: Radošā darbnīca „Brīnumpapīrs” - origami locīšanas nodarbība.
Norises laiks: 22. novembrī
Mērķauditorija: Pamatskolas bibliotēkas lietotāji

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

Abonements

“Uz tevi, Latvija,
Iet visas mūsu domas…”
Izstādē latviešu dzejnieku dzeja veltīta Latvijai.

01.11.- 30.11.

Lasītava

“Ar divām kājām stipri
stāvot zemē…” /Ojārs Vācietis/
Latviešu dzejnieka Ojāra Vācieša jubilejai veltīta literatūras
Cikla “Ar Latvijas vārdu pasaulē” izstāde

01.11.- 30.11.

Abonements

izstāde.

“Katrs cilvēks ir filozofs, vai viņš to apzinās vai nē.”/I.Šuvajevs/
15. novembris- Vispasaules filozofijas diena.
Izstādē apkopoti ievērojamu cilvēku filozofisko domu krājumi.

Pasākumi
Pasākums: “Te ir tā vieta, kur spārni mums auga…”. Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam būs iespējas atstāt savu novēlējumu Latvijai 100 gadu
jubilejā.uz mākslinieces Andras Pelnas izveidotās Latvijas kartes.

Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: Liepājas iedzīvotāji un viesi
Pasākums: “Tā zeme ir mūsu,
tās pilsētas mūsu
Un mūsu šī Baltijas jūra…” - Konkurss-viktorīna par Latviju pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem.
Norises laiks:14. novembris
Mērķauditorija: bērni

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
05.11 - 30.11

Lasītava

“Mēs – valsts” Latvijas brīvvalsts dibināšana
Cikla “Saules mūžu Latvijai” 11.izstāde.
Latviešu strēlnieku atspoguļojums latviešu daiļliteratūrā.

05.11 - 30.11

Lasītava

05.11 - 30.11

Bērnu literatūras nodaļa

“Mūžs kā dziesma!”
Dziesminiecei Austrai Pumpurei jubileja
“Es neizgudroju dzeju, dzeja izgudroja mani”
Novembra jubilārs Ojārs Vācietis.
Izstādē skatāmas dzejnieka grāmatas un materiāli par viņu.

08.10. - 30.11.

Liepājas muzeja veidotās izstāde

“Latvija būs un dzīvos”

Izstādē piedāvātie materiāli akcentē Miķeļa Valtera saistību ar Liepāju.

„Atspulgi”– Tatjanas Ziņenko gleznu izstāde .

01.10. - 30.11.

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par latviešu rakstnieku biogrāfisko prozu.
Norises laiks: 22. novembrī plkst. 17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti
Pasākums: “Tēvzemes mīlestības stunda” - Latvijas valstij svarīgie simboli
Norises laiks: No 1. līdz 17.novembrim
Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupas
Pasākums: Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi ‘’Varonība ziemeļos’’
Norises laiks: No 12. līdz 18. novembrim
Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupas
Pasākums: “Tu esi Latvija’’ /O. Vācietis/
Norises laiks: 14. novembris plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: Tatjanas Ziņenko darbu izstāde “Atspulgi”
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: bibliotēkas apmeklētāji un interesenti

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

01.11. - 30.11.

Abonements

Abonements

“Liepāja – Latvijas galvaspilsēta”
Izstāžu cikla “Latvijai 100” izstādē apkopota informācija par nozīmīgu

notikumu Latvijas un Liepājas vēsturē, kad Liepāja uz laiku kļuva par
Latvijas galvaspilsētu.
“Tu puķe, kurai plaucis
Simt gadiem lolots zieds” /V.Plūdonis/
Izstāde iepazīstinās ar daiļliteratūras un nozaru literatūras grāmatām par
Latviju.

01.11. - 30.11.

Abonements

“Ar grāmatu apkārt pasaulei”
Izstādē iekļautas grāmatas par kādu konkrētu valsti/reģionu/kontinentu, kā
arī šo valstu/reģionu/kontinentu rakstnieku darbi no bibliotēkas krājuma.
Augusta mēnesis tiks veltīts Zviedrijas un Dānijas rakstnieku darbiem.

01.11. - 30.11.

Abonements

“Kurzemes Vārdam – 100”
Izstādē apkopota informācija par laikraksta “Kurzemes Vārds” vēsturi,
darbību, darbiniekiem, izdevniecības izdotajām grāmatām un portālu
liepājniekiem.lv

01.11. - 30.11.

Bērnu literatūras nodaļa

“Mums viņa ir visskaistākā Tik un tā…” /U.Stabulnieks/
Izstāde aicina iepazīties ar bērnu grāmatām par Latvijas vēsturi,
simboliem, personībām, ar dzejniekiem, kuri veltījuši dzeju Latvijai.

Pasākumi
Pasākums: Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” “Pūcīšu skola” 2. un 3. nodarbība/ Dalībnieki iepazīs dažādas
grāmatas, kas palīdz apgūt lasītprasmi un nostiprināt interesi par grāmatu un lasīšanu, jaunāko latviešu rakstnieku darbus,
dažādu skandeņu, skaneņu, mēles spēļu, pirkstiņpantu, skandējamās rotaļas/
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: bērni un viņu vecāki

Pasākums: “…tu esi Latvija”/O.Vācietis/- Interaktīvi izglītojošs pasākums par Latviju.
Norises laiks: 01.11. – 30.11.
Mērķauditorija: Sākumskolas un pamatskolas skolēni
Pasākums: “…tu esi Latvija”/O.Vācietis/ - Izglītojošs pasākums par Latviju.
Norises laiks: 21. novembris
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: “Kurzemes Vārds” 100 gadu lokā - Interaktīvi izglītojošs pasākums par laikraksta “Kurzemes Vārds” vēsturi.
Norises laiks: novembris
Mērķauditorija: Sākumskolas un pamatskolas skolēni
Pasākums: “Liepāja – Latvijas galvaspilsēta” - Tikšanās ar teātra izrādes “Liepāja – Latvijas galvaspilsēta” dramaturģi Rasu Bugavičuti – Pēci
Norises laiks: 14.novembris
Mērķauditorija: Skolēni un citi interesenti
Pasākums: “Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2018 lasījumi” - Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana
Norises laiks: 12.11.–18. 11.
Mērķauditorija: Sākumskolas un pamatskolas skolēni

