LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2018. OKTOBRIS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
01.10. - 31.10.

01.10. - 31.10.

01.10. - 31.10.

01.10. - 31.10.

01.10. - 31.10.

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

“Cilvēks un laikmets Alberta Bela romānos”

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

“Slavenākie latvieši pasaulē”
Izstāžu cikls “Latvijai – 100” astotā izstāde.

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

“Dziesmas Latvijai’

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/

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
skatlogi

Ceļojošā izstāde “Dzīves pabērni latviešu literatūrā”

Izstāde iepazīstina ar latviešu rakstnieku, prozaiķi Albertu Belu un viņa
literāro devumu.

Izstāde iepazīstina ar Latvijas kā mazas valsts lielām personībām, ar
kurām varam lepoties, sākot ar sasniegumiem kultūrā, zinātnē un līdz pat
augstākām godalgām sportā.
Izstādē eksponēti Latvijai veltīti mūzikas ieraksti un nošu izdevumi ar
dziesmām..

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.
Latviešu literatūras klasikas ilustrācijas un fotogrāfijas no klasikas
interpretācijām teātrī, komentētas mūsdienīgā, sociāli aktuālā kontekstā.

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

01.10. -31.10.

1.-.4. klašu abonements

“Laipni lūgts skolā!”
Izstāde iepazīstina ar latviešu un ārzemju autoru darbiem, kas ataino
skolas dzīves piedzīvojumus.

01.10. -31.10.

Lasītava

“Dzejā ir spēks”
Izstāde piedāvā ievērojamāko XX gs. latviešu dzejnieku dzejas krājumus.
Izstāde veltīta Latvijas simtgadei.

Fotoizstāde “Mana karaliste ir TE!”

oktobris

Fotoizstāde ir par Pāvilostas novadu. Fotoizstādes autori ir Silvija Irēna
Mauriņa, Ēriks Gausmanis un Daina Vītola Autori uzskata Pāvilostas
novadu par savu un savu novadnieku Karalisti.

Pasākumi
Pasākums: “Tikšanās ar grāmatas “Briesmonītis teica NĒ!” autori Rāheli Helmsdālu” /Bērni iepazīsies ar vienu no grāmatas
“Briesmonītis teica NĒ!” autorēm un varēs darboties radošajās darbnīcās/
Norises laiks: 8. oktobris plkst. 12.00
Mērķauditorija: 1. -2.kl.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: oktobris
Mērķauditorija: sākumskolas skolēni

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

1.stāvs

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

oktobris

2.stāvs

01.10. - 31.10.

Abonements

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

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

01.10. - 31.10.

Abonements

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

01.10. - 31.10.

Abonements

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

01.10. - 31.10.

Abonements

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

gada Bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijas

Pasākumi
Pasākums: „Briesmonītis teica Nē!” - tikšanās ar islandiešu rakstnieci Rāhēli Hemsdāli.
Norises laiks: 8.oktobrī
Mērķauditorija: sākumskolas skolēni
Pasākums: „Mūsu mazā bibliotēka”/Pasākuma dalībnieki iepazīsies ar igauņu rakstnieces Hilli Randas grāmatu bērniem
„Sniegbaltais un Ogļmelnais”. Izdevniecības „Liels un mazs” lasītveicināšanas projekta „Mūsu mazā bibliotēka” pasākums/
Norises laiks: No 1.līdz 31.oktobrim
Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu bērni

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv )
01.10.- 31.10.

Abonements

“Akmeņu klusais un skaistais spēks”
Izstāde apkopoti materiāli par akmeni - dabas dāvanu, ko izmantojam
veselības vai skaistuma uzlabošanas un uzturēšanas nolūkos

01.10.- 31.10.

Lasītava

“Es noskumstu, kad nievāts tiek ļaužu brīvais gars”
Dramaturgam, aktierim un režisoram Ādolfam Alunānam - 170

01.10.- 31.10.

Abonements

“No
pusvārdu
spēlēm
zemtekstiem”/Alberts Bels/

līdz

nepārprotamiem

Izstāde veltīta latviešu rakstniekam Albertam Belam.

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: oktobris
Mērķauditorija: Liepājas iedzīvotāji un viesi

Pasākums: “Akmeņu klusais un skaistais spēks” /Dziednieces Daigas Brilas lekcija par dažādiem minerāliem un to
dziednieciskajām īpašībām un izmantošanas iespējām. Interesenti varēs iegādāties dziednieces izstrādātos produktus./

Norises laiks:5. oktobrī plkst. 12.00
Mērķauditorija: interesenti

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
04.10. - 31.10.

Lasītava

04.10. - 31.10.

Lasītava

“Neaizmirst!’’ Latviešu strēlnieki I pasaules karā
Cikla “Saules mūžu Latvijai” 10.izstāde.
Latviešu strēlnieku atspoguļojums latviešu daiļliteratūrā.
“Neredzīgā dzejnieka Apriķu Indriķa dzīves dziesma” Izstāde
veidota, pieminot Kurzemes latviešu dzejnieku – Neredzīgo Indriķi 235.
dzimšanas dienā .

04.10. - 31.10.

Bērnu literatūras nodaļa

08.10. - 30.11.

Liepājas muzeja veidotās izstāde

“Par rūķiem un raganiņām”
Vācu rakstniekam Otfrīdam Preisleram - 95 /20.10.1923. 18.02.2013./
“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 Andra Akmentiņa romānu ‘’ Skolotāji’’.
Norises laiks: 25. oktobrī plkst. 17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti
Pasākums: Tatjana Ziņenko un viņas darbi izstādē “Atspulgi”: tikšanās ar autori.
Norises laiks: 5. oktobrī plkst.17.30
Mērķauditorija: bibliotēkas apmeklētāji un interesenti
Pasākums: “Dzejas dienas bibliotēkā: Ineses Zanderes dzejas montāža
Norises laiks: No 1. līdz 12. oktobrim plkst. 10.30
Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupas

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

Abonements

“ Rūpnīcas Liepājā”

Izstāžu cikla “Latvijai 100” izstādē apkopota informācija par rūpnīcām
Liepājā - Liepājas metalurgs, cukurfabrika, linoleju rūpnīca u.c.
01.10. - 31.10.

Abonements

“Cilvēks var kļūt gan par pelniem, gan par zvaigzni…” /A.Bels/
Literatūras izstāde veltīta Albertam Bels – latviešu rakstniekam,
sabiedriskajam darbiniekam, vienam no spožākajiem prozaiķiem latviešu
literatūrā.

01.10. - 31.10.

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.
Oktobris veltīts Krievijai.

01.10. - 31.10.

Bērnu literatūras nodaļa

“Kādā tumšā, tumšā naktī…”
Izstāde aicina iepazīties ar grāmatām par spokiem, briesmonīšiem,
vampīriem, raganām un burvjiem.

01.10. - 31.10.

“Pūce brauca Liepājā…”
LBJC “Spārni” pulciņu dalībnieku radošo darbu izstāde par pūcēm. Darbi
tapuši, lai vizuāli papildinātu “Pūcīšu skolas” nodarbības.

Pasākumi
Pasākums: Lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” “Pūcīšu skola” 1. nodarbība/ Pūcīšu skolas atklāšanas nodarbība,
kurā vecāki un bērniem iepazīsies ar bibliotēku, ar grāmatām, kuras stāsta par burtiem, grāmatām un pūcēm. Bērni kopā ar vecākiem varēs gan lasīt,
gan radoši darboties./

Norises laiks: 10. oktobrī
Mērķauditorija: bērni un viņu vecāki
Pasākums: “Rudens nāca, lapas bira..” - Pasākumā Dienas centra jaunieši iepazīsies ar grāmatām par rudens veltēm, svētkiem un
dabas norisēm .
Norises laiks: 14. oktobrī
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši
Pasākums: “Diena dzejā” - Visas dienas garumā bērniem un jauniešiem tiks piedāvātās dažādas aktivitātes saistībā ar dzeju – lasīt
dzejas lasīšana, rakstīšana, veidošana, klausīšanās u.c.
Norises laiks: septembrī
Mērķauditorija: LBJC “Spārni” pulciņu dalībnieki, bibliotēkas apmeklētāji

