LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA

IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS 2018. SEPTEMBRIS

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
01.09. - 30.09.

01.09. - 30.09.

01.09. - 30.09.

01.09. - 30.09.

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

“Dzejnieks
/A. Jundze/

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

“Latvijas pilsoņi totalitāro diktatūru spaidos”
Izstāžu cikls “Latvijai – 100” septītā izstāde.

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

Mākslinieka piemiņai.
“Māris Uldriķis un viņa mākslas pasaule”

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

“Ērģeļu stabules Latvijas dievnamos”

ir

mazliet

burvis,

kas

bur

ar

vārdu.”

Izstāde iepazīstina ar Dzejas dienu viesiem Liepājā un viņu darbiem.

Izstādes materiāli vēsta par notikumiem Latvijā vācu okupācijas laikā
(1941.-1945.) un padomju totalitārā režīma periodā (1946.- 1985.), kad
pret mūsu valsts iedzīvotājiem tika veiktas masu represijas, deportācijas,
ierobežota personas un vārda brīvība.

Izstāde piedāvā iepazīties ar latviešu
/17.01.1939.- 14.08.2017./ un viņa daiļradi.

mākslinieku

Māri

Uldriķi

Izstādē piedāvātie materiāli sniedz iespēju ieklausīties ērģeļu mūzikas
skanējumā un iepazīt dievnamu arhitektūras un mākslas vērtības.

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
03.09. - 30.09.

1.-.4. klašu abonements

„Saulīte skatās caur stiklu un smaida”
Izstādē krāšņi ilustrētas dzejoļu grāmatas, kā arī grāmatas, kas veltītas
autora vienam dzejolim.

03.09. - 30.09.

1.-.4. klašu abonements

“Tu lasi – un gaisma ir pasaules stāsts”/Inese Zandere/
Izstāde veltīta latviešu dzejnieces, bērnu literatūras autores Ineses
Zanderes jubilejai.

03.09. - 30.09.

Lasītava

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

Fotoizstāde “Mana karaliste ir TE!”

septembris

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: “Lasīšanas diena”/ Pirmā tikšanās un iepazīšanās ar bibliotēku – ekskursija pa bibliotēku, grāmatu krājuma apskate un informācija kā
kļūt par bibliotēkas lietotāju un atklāt plašo grāmatu pasauli./

Norises laiks: 5. septembris
Mērķauditorija: 1.kl. skolēni ar vecākiem
Pasākums: Dzejas dienu pasākums - “Pūcītes Ucipuci piedzīvojumu kaste” - Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Zani Zusti.
Norises laiks: 14. septembris plkst. 11.00
Mērķauditorija: Pirmsskolas vecuma bērni, 1.-2.kl. skolēni
Pasākums: “Mākoņu kuģi” - Tikšanās ar literāti Irmu Markopu
Norises laiks: 26. septembris
Mērķauditorija: Sākumskolas 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: septembris

Mērķauditorija: Sākumskolas skolēni

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

1.stāvs

„Krustiņš pie krustiņa”
Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes docentes
Anitas Helvigas krustiņdūrienu tehnikā izšūto gleznu izstāde.

septembris

2.stāvs

„Dāvinājums”
Izstādē vienkopus izvietoti bibliotēkai dāvinātie dažādu mākslinieku darbi.

01.09. -30.09.

Abonements

Cikls „Latvijai 100”

Literatūras izstādē iekļauti sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts” izdevumi
un daiļdarbi par Latvijas valsts tapšanu, vēsturi dažādos laika periodos un
personībām, kas ietekmējušas valstiski svarīgus notikumus.
01.09. - 30.09.

Abonements

„Apkārt pasaulei!”
Informatīvi izzinošā izstādē izvietoti ceļojumu apraksti, piezīmes un
daiļdarbi, kuros atainotas dažādas pasaules valstis - to iedzīvotāji, kultūra,
politika un dzīvesveids.

01.09. - 30.09.

Abonements

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

01.09. - 30.09.

Abonements

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

gada Bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijas

Pasākumi
Pasākums: Dzejas dienu pasākums „Medījot dzejui” - tikšanās ar dzejnieci Kristu Annu Belševici.
Norises laiks: 14. septembrī plkst.14.00
Mērķauditorija: vidusskolēni

Zaļās Birzs bibliotēka (Talsu iela 37, tālr. 63407180; e-pasts: zalasbirzsbiblioteka@liepaja.lv )
01.09.- 30.09.

Abonements

“Mūsu valoda cauri gadsimtiem tek…”
26. septembris – Eiropas valodu diena.

01.09.- 30.09.

Lasītava

“Kad pār pasauli saulīte spīd,
Atkal atmostas sirdis un prāts.”
15.septembris – dzejniecei Inesei Zanderei jubileja!

01.09.- 30.09.

Abonements

“Sēnes – neapgūtā bagātība”
Informatīvi izglītojoša izstādē piedāvā ielūkoties sēņu pasaule - dabas
dāvanā, ko var daudzpusīgi izmantot kā arī uzzināt netradicionālu
viedoklis par sēnēm, to izmantošanu ārstniecībā.

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: no 1. augusta līdz 30. septembrim
Mērķauditorija: Liepājas iedzīvotāji un viesi

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
03.09 - 30.09.

Lasītava

03.09 - 30.09.

Lasītava

“Gaismu sauca…”
Cikla “Saules mūžu Latvijai” devītā izstāde.
1905. gada revolūcija un Latvija.
“Viņas dvēseles atspulgs un ēnas”
Andras Manfeldes dzejas un prozas devums.

03.09 - 30.09.

Bērnu literatūras nodaļa

“Visam, kam ir iekšiņa, apkārt tam ir āriņa’’
Inesei Zanderei jubileja!

„Nostaļģija” – Jeļenas Judinas gleznu un rokdarbu izstāde.

03.09 - 28.09.

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par Guntas Šnipkes jaunāko dzejoļu grāmatu “Ceļi”.
Norises laiks: 27. augustā plkst. 17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti
Pasākums: Dzejas dienu pasākums - Andras Manfeldes saruna par jaunāko grāmatu “Kurš no mums lidos”.
Norises laiks: 13.septembrī plkst.14.00
Mērķauditorija: pamatskolas skolēni
Pasākums: Miķeļa Valtera pieskārieni Liepājai/ Eiropas Kultūras mantojuma dienu pasākums - nelielās slaidrādēs iepazīsiet Miķeļa Valtera
biogrāfiju un saistību ar Liepāju/
Norises laiks: 14.septembrī no plkst.14.00 līdz 16.00
Mērķauditorija: vidusskolēni

Pasākums: “Dzejas dienas bibliotēkā” - Inese Zanders dzejas montāža/ Cikla ‘’ Ver durvis uz bibliotēku’’ 1. nodarbība/
Norises laiks: no 17. līdz – 28. septembrim plkst. 10.30
Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības iestāžu sagatavošanas grupas

Bibliotēka „Varavīksne” (Brīvības iela 39, tālr.:63422214; e-pasts: bibliotekavaraviksne@liepaja.lv )
01.09. - 30.09.

Abonements

“ Kultūras iestādes Liepājā ”

Izstāžu cikla “Latvijai 100” izstādē apkopota informācija par kultūras
iestādēm Liepājā – teātris, muzejs, Lielais Dzintars, Leļļu teātris, Latviešu
biedrības nams u.c.
01.09. - 30.09.

Abonements

“es nezinu kurš no mums klints
un kurš vilnis” /A.Manfelde/”
Literatūras izstāde veltīta Andrai Manfeldei – mūsdienu latviešu
rakstniecei, kura gan dzīvojusi Liepājā, gan rakstījusi par Liepāju..

01.09. - 30.09.

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.
Septembris veltīts Īrijai un Lielbritānijai

01.09. - 30.09..

Bērnu literatūras nodaļa

“tu lasi – un nebeidzas pasaules stāsts” /I.Zandere/”
Izstāde aicina iepazīties ar latviešu dzejnieku jaunākajām dzejoļu
grāmatām.( M.Laukmane, U.Auseklis, I.Samauska, E.Gulbe u.c.)

Pasākumi
Pasākums: Dzejas dienu pasākums – “Medījot dzeju”- dzejnieces Kristas Annas Belševicas tikšanās ar jauniešiem
Norises laiks: 12. septembrī plkst.13.00
Mērķauditorija: jaunieši
Pasākums: Dzejas dienu pasākums – “Pūcītes Ucipuci piedzīvojumu kaste” – pasākums bērniem un vecākiem. Piedalās bērnu
grāmatu autore Zane Zusta.
Norises laiks: 14. septembrī plkst.17.00
Mērķauditorija: bērni un vecāki
Pasākums: “Dzejai pa pēdām” - Pasākuma laikā Dienas centra jaunieši klausīsies un lasīs dzejoļus.
Norises laiks: 14. septembrī
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

