LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2017. GADA OKTOBRIS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: info@liepajasczb.lv)
03.10. - 07.11.

09.10. - 07.11.

09.10. - 07.11.

04.10. - 07.11.

27.10. - novembris

oktobris

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

“Iepazīt Vāciju: valoda un literatūra”
No 17. līdz 19. oktobrim notiek vācu valodas dienas Latvijā.
Izstāde aicina iepazīt vācu valodu un literatūru.
“Fotomāksliniecei, grafiķei Irinai Tīrei – 80”
Izstāde sniedz ieskatu radošas personības dzīvē un darbībā.
“Iepazīt Vāciju : tradīcijas un kultūra”
Izstādē apskatāmas grāmatas par Vāciju, tās valodu, literatūru,
tradīcijām un kultūru.
“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

oktobris

Abonements, 2.stāvs

Jaunieguvumu izstādes

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

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: rukis@liepajasczb.lv)
02.10.-31.10.

Lasītava

02.10.-31.10.

1.-.4. klašu abonements

“Jau atkal Veidenbauma laiks”
Tematiskā literatūras izstāde veltīta latviešu dzejnieka un tulkotāja
Eduarda Veidenbauma daiļradei /03.10.1867.- 24.05.1892./
“JAUTRĀ GOVS
SKUMJĀ GOVS” /Māris Čaklais/
Literatūras izstāde piedāvā dažādu autoru darbus, kuros centrālais tēls
ir gotiņa.

Pasākumi
Pasākums: „Iepazīsti bibliotekāra profesiju”. Bērni iepazīsies ar bibliotekāra pienākumiem, ikdienā veicamiem darbiem un virtuāli pabūs
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Norises laiks: no 4.-31. oktobrim (interesentus pieteikties pa tālr.: 63422049 vai e-pastā: rukis@liepajasczb.lv)
Mērķauditorija:1. - 4.kl. skolnieki
Pasākums: “ Jauniešu Grāmatēžu tikšanās”. Sarunu tēma – Volfganga Herndorfa grāmata "Čiks"
Norises laiks: oktobris
Mērķauditorija: interesenti

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



oktobris

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.

oktobris

oktobris

1.stāvs

oktobris

2.stāvs

oktobris

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)
01.10.-31.10.

Abonements

“Mirkļu mozaīkas jūras vilnī, cilvēkos un vējā”
Edvīnam Tauriņam - 80
Atzīmējot mūsu novadnieka - dzejnieka un rakstnieka Edvīna
Tauriņa 80. gadu jubileju, izstādē piedāvāti materiāli par literātu E.
Tauriņu un viņa darbi.

01.10.-31.10.

Abonements

01.10.-31.10.

Bērnu literatūras abonements

oktobris

Valtera bibliotēka

“Personība ietverta parfīmā …”
Izstāde veltīta smaržām, to vēsturei, dažādībai, plašajai
izmantojamībai mūsdienās, aromterapijai.
“Laika pārbaudītās vērtības - Alberta Kronenberga dzeja bērniem”
Izstāde piedāvā ieskatu latviešu rakstnieka Alberta Kronenberga
dzīves mirkļos un literārajā devumā.
Jaunieguvumu izstāde „Izlasi pirmais”

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

05.10.-31.10.

Abonements

04.10.-31.10.

Abonements

04.10.-31.10.

Bērnu literatūras nodaļa

01.10.- 30.11.
11. oktobris
Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme.
Norises laiks: augusts
Mērķauditorija: interesenti

“Saules mūžu Latvijai”
Izstāžu cikla “Latviešu tautas likteņgaitu atspoguļojums
daiļliteratūrā” 1. izstāde, kura stāstīs par Latvijas senvēsturi - baltu
ciltīm līdz 12. gs.
“Nacionālais pozitīvists un dabas bērns Alberts Caune”
/22.10.1917. -05.05.2011./
Izstāde piedāvā ieskatu Alberta Caunes dzīvē un daiļradē.
“Uzmanību – komiksi!”
Izstādē piedāvātas jaunākās komiksu grāmatas bērniem.
Priestera Andra Vasiļevska un domu biedru plenērā Griezē tapušie
darbi izstādē “Vasaras impulsi”
Jaunieguvumu diena

Pasākums: “Satiekot grāmatu” - nodarbība Dienas centra jauniešiem
Norises laiks: oktobris
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: varaviksne@liepajasczb.lv )
01.10. – 31.10.

Abonements

“Latviešu rakstniecei Ingai Ābelei - 45”
Izstāde iepazīstina ar rakstnieci Ingas Ābeles dzīvi un viņas darbiem.

01.10. – 31.10.

Abonements

01.10. – 31.10.

Abonements

“Jumim cepu gardu rausi
No trijām labībām.”
16. oktobris – maizes diena
Izstādē pieejamie materiāli iepazīstina ar par maizi, maizniecības
vēsturi Latvijā, maizes cepšanu, izmantošanu un uzglabāšanu.
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017” grāmatu kolekcijas
izstāde.

01.10. – 31.10.

Bērnu literatūras nodaļa

01.10. – 31.10.
Pasākumi
Pasākums: Tematisks pasākums Dienas centra jauniešiem.
Norises laiks: 25. oktobrī plkst. 13.30
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” tikšanās

“Harija Potera pasaulē”
Atzīmējot Harija Potera grāmatu sērijas 20 gadu jubileju, izstāde
iepazīstina bērnus un jauniešus ar Harija Potera autori un grāmatām.
“Dziļi, dziļi jūras dzelmē”
Tematiskā literatūras izstāde stāsta par ūdens un zemūdens pasauli.

Norises laiks: oktobris
Mērķauditorija: Lasītāju klubiņa “Grāmatu Varavīksne” biedri
Pasākums: “Tikšanās ar Hariju Poteru uz perona 9 3/4”.
Norises laiks: 31. oktobrī visas dienas garumā
Mērķauditorija: Bērni un jaunieši

