LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA
IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS
2019. GADA SEPTEMBRIM

Centrālā zinātniskā bibliotēka (Zivju iela 7, tālrunis 634 89537 vai 634 24210; e-pasts: biblioteka@liepaja.lv )
02.09. - 30.09.

02.09. - 30.09.

02.09. - 30.09.

02.09. - 30.09.

02.09. - 30.09.

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

“Dzejas dienas – mainīgās un nemainīgās”

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

“Eiropas valodu diena – 26. septembris”

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

“Ieskats baleta mākslas pasaulē”

E-lasītava, 1.stāvs
e-lasitava@liepaja.lv

“Seniespiedumi no Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
kolekcijas”

Izstāde iepazīstina ar dzejas dienu viesiem Liepājā un viņu darbiem, kā arī dod
iespēju iepazīties ar citu autoru jaunākajiem dzejas izdevumiem.

“Es mīlu tevi tēt!”
Atzīmējot Tēvu dienu, izstādes materiāli piedāvā informāciju par tēva lomu bērna
audzināšanā ar mīlestību un klātbūtni, radot drošības sajūtu un palīdzot veidot
priekšstatu par to, kādam jābūt vīrietim un tētim.
Izstādē izvietotie materiāli pievērš uzmanību Eiropas valodām, valodu
daudzveidībai un to apguvei mūža garumā
Izstādes materiāli iepazīstina lasītājus ar grāmatām par baletu un tā vēsturi, kā arī
DVD ar pasaulē slavenām baleta izrādēm.

Izstādē apskatāmi izdevumi no Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas
kolekcijas, kuri izdoti līdz 1850. gadam latviešu valodā un citvalodās.

Pasākumi
DZEJAS DIENAS 2019
“Ar vārdu var dibināt pili un pierunāt tumsu, lai spīd.“/Jānis Peters/
Dzejas dienu pasākumi Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās no 7. līdz 14. septembrim

Bērnu bibliotēka „Vecliepājas rūķis” (Malkas iela 4, tālr. 63422049; e-pasts: vecliepajasrukis@liepaja.lv )
02.09. -30.09.

1.-.4. klašu abonements

“Mākslas noslēpumiem pa pēdām”
Izstāde aicina doties piedzīvojumu un noslēpumu pilnā mākslas pasaulē – iepazīt
Luīzes Pastores detektīvstāstu sēriju bērniem “Mākslas detektīvi” un
grāmatas par ievērojamākajiem Latvijas māksliniekiem

02.09. -30.09.

Lasītava

“Es jums teikšu jauku, jauku, garu, garu pasaku…”
Izstāde veltīta pirmajam latviešu pasaku un teiku vācējam – Ansim Lerhim Puškaitim. (160 gadu jubileja).

02.09. -30.09.

5. – 12. klašu abonements

“Dzejas mozaīka”
Izstāde piedāvā ievērojamāko latviešu dzejnieku bērnu dzejas krājumus.

Pasākumi
Pasākums: Jauniešu lasītāju kluba Grāmatēži tikšanās. Saruna par Kasandras Klēras grāmatu “Kaulu pilsēta”. Diskusiju vada Linda
Skranda (Ulāne).
Norises laiks: septembris
Mērķauditorija: kluba biedri un interesenti
Pasākums: “Grāmatās viss ir iespējams”. Dzejas dienu pasākums – tikšanās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori.
Norises laiks: 11. septembrī pīkst. 10.00
Mērķauditorija: 2.-4.kl. skolēni

Bibliotēka „Libris” (M.Ķempes iela 11, tālr. 63407043; e-pasts: bibliotekalibris@liepaja.lv )
01.09. -30.09.

1.stāvs

„Cita jūra”
Vizuālās mākslas skolotājas Initas Grāveres (Rīga) tekstilkolāžas.

01.09. -30.09.

2.stāvs

„Zemūdens valstībā”
Bērnu mākslas studijas “ OH” vasaras nometnes radošo darbu izstāde /vadītāja
Maira Markuševska.

01.09. -30.09.

Abonements

01.09. -30.09.

Abonements

„Eņģeļu pasaule”
Izstādē nojautas, atskārsmes un pieredzes stāsti par eņģeļiem garīgās dzīves
filozofijas darbos, kā arī daiļliteratūrā.

“Dzejas vilnis Liepājā”
Liepājas dzejnieku dzejoļu krājumi.

01.09. -30.09.

Bērnu nodaļa

„Bērnu un jauniešu žūrija”
Izstādē izvietota un pieejama lietošanai 2019.gada grāmatu kolekcija.

Pasākumi
Pasākums: “Pasaule šorīt paklupusi”. Dzejas dienu pasākums ar dzejnieces Gunitas Bokas piedalīšanos
Norises laiks: 10.septembrī plkst. 17.00
Mērķauditorija: Interesenti
Pasākums: “Pasaka un nesaka”. Muzikāls dzejas pasākums bērniem ar Jāņa Petera dzeju.
Norises laiks: 11.septembrī plkst. 11.00
Mērķauditorija: Pirmsskolēni un sākumskolēni

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

Abonements

“Neparasts dzīves praktiķa un ideālista apvienojums - Jānis Čakste”
Literatūras izstāde veltīta Latvijas pirmā valsts prezidenta atcerei.

01.09.- 30.09.

Abonements

“No vasaras brīvlaika skolas solā”
Literatūras izstādē apskatītās tēmas - gatavošanās skolai, skolas izvēle,
alternatīvās izglītības iespējas.

01.09.- 30.09.

Bērnu nodaļa

“Latvijas Universitātei - 100 “
“Zināšanas - bagātība, mācīšanās - tās atslēga” / R.Kaudzīte/
Izstāde veltīta lielākajam augstākās izglītības, zinātnes un kultūras centram
Latvijā - Latvijas Universitātei.

Pasākumi
Pasākums: “Grāmata inkognito”. Lasītāji piedalīsies noslēpumainā lasīšanas piedzīvojumā, izvēloties kādu iesaiņotu grāmatu, nezinot un
neredzot, kas ir šī grāmata.
Norises laiks: septembris
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: “Dzejas variācijas” Aktīva un radoša darbošanās ar dzeju. Bērnu zīmējumu, dzejas ilustrāciju, izstāde bibliotēkā.
Norises laiks: no 13. līdz 15.septembrim
Mērķauditorija: PII “Zīļuks” sagatavošanas grupiņu bērni

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
02.09. - 30.09.

Lasītava

“Atmiņu turēt atvērtu…”
Pieminot II pasaules kara sākumu
Izstādes materiāli sniedz informāciju par Baltijas valstīm vēsturiski nozīmīgu
notikumu - akciju “Baltijas ceļš”.

02.09. - 30.09.

Lasītava

02.09. - 30.09.

Bērnu literatūras nodaļa

“Tulkošanas esības vieglums”
Vinifredam Kraučim (1939-2005) – tulkotājam, publicistam, atmodas
laika radio žurnālistam – 80.
“Dzeja svin svētkus”
Klāt Dzejas dienas 2019!
Literatūras izstādē - 2019. gada bērnu jaunākās dzejas izlase.

Liepājas Bērnu un jauniešu centra “Laumiņa” vizuālās mākslas
pulciņa dalībnieku 2019. gada labāko darbu izstāde

10.06. - 30.09.

Pasākumi
Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” sanāksme. Pārrunas par dzejnieka Contra (Margus Konnula) dzejoļu krājumiem .
Norises laiks:4.septembrī plkst. 17.30
Mērķauditorija: klubiņa biedri un citi interesenti
Pasākums: Jāņa Petera dzejas kompozīcija “Pasaka un nesaka”. Dzejas dienu pasākums pirmsskolēniem. Pasākumā piedalās Liepājas
Katoļu pamatskolas vokālais ansamblis “Tikai tā!” skolotājas Andas Karules vadībā un aktrise Vija Mežale.
Norises laiks: 10.septembrī plkst. 10.00 un 11.30
Mērķauditorija: PII audzēkņi
Pasākums: “Izkrāso dzejoli!” Čaklo pirkstiņu nedēļa.
Norises laiks: no 16. līdz 20.septembrim
Mērķauditorija: bibliotēkas lasītāji - bērni

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

Abonements

“…iebridusi valodā, paceļu dažus oļus.” /J.Janpaule/”
Dzejas dienu mēnesī - septembrī izstāde iepazīstina
personībām un daiļradi..

01.09. - 30.09.

Abonements

“Miglainos vakaros manā Liepājā
Gadsimti iesūcas ietvēs.”

ar jaunāko dzejnieku

/A. Pāvulīte/

01.09. - 30.09.

Abonements

Dzejas dienas no pirmssākumiem līdz mūsdienām.
Izstāde iepazīstina ar Dzejas dienām no pirmssākumiem līdz mūsdienām,
akcentējot personības, pasākumus, bagātīgu bilžu, programmu, periodikas
vizuālo un informatīvo materiālu.
“Lai dzīvo sporta karaliene!”
Vieglatlētika Latvijā un pasaulē.
Cikla “Ātrāk, augstāk, spēcīgāk” izstāde iepazīstina ar vieglatlētikas disciplīnām,
kā arī ievērojamākiem Latvijas un pasaules vieglatlētiem.

01.09. - 30.09.

Abonements

“Grāmatas no A līdz Z”
Izstādē iekļautas grāmatas, kuru nosaukums sākas ar konkrētiem alfabēta
burtiem. Septembrī grāmatu nosaukumi sāksies ar burtiem O,P,R.

01.09. - 30.09.

Bērnu literatūras nodaļa

“Dēls! Mazdēls! Vectēvs!
Un tēvs! Mēs esam labākais alfabēts No burtiem un vārdiem,
No vārdiem un stāstiem,
Mēs ceļojam blakus ik brīdi.”
/J. Jerofejevs/”
Septembrī tiek svinēta Tēva dienu ģimenē un sabiedrībā

izstāde veltīta tēva lomas godināšanai

Pasākumi
Pasākums: “Grāmatā viss ir iespējams.” Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori/Dzejas dienu pasākums/
Norises laiks:11.septembrī plkst. 13.00
Mērķauditorija: skolēni
Pasākums: “Es dāvinu savas dienas laikam.” Tikšanās ar dzejnieci Annu Auziņu.
Norises laiks:13. septembris plkst. 14.00
Mērķauditorija: jaunieši
Pasākums: “Dzejas dienas tādas nekur citur nerast: Vajag pateikt vārdu – un jau jūra dzied!” /J.Osmanis/ Dienas centra jaunieši tiks
iepazīstināti ar izstādi par Dzejas dienām, darbosies Dzejas un krāsu darbnīca.
Norises laiks:25.septembris
Mērķauditorija: Dienas centra jaunieši

