LIEPĀJAS CENTRĀLĀ ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA
IZSTĀŽU UN PASĀKUMU PLĀNS
2020. GADA SEPTEMBRIM
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
Lasītava, 3.stāvs
tālr. 63489532; e-pasts:
lasitava@liepaja.lv

“Dzejas dienas – tie ir svētki uzrakstītajam vārdam.”/Gunita Boka/

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

“Ainara Mielava dziedātās dziesmas fonotēkas krājumā”

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

“Viss sākas ar ābeci”

Izstāde iepazīstina ar Dzejas dienu viesiem Liepājā un viņu darbiem, kā arī ar citu
autoru jaunāko dzeju.

“26.septembris – Eiropas valodu diena”
26. septembrī ES dalībvalstīs jau 18. gadu atzīmē Eiropas Valodu dienu. Šī diena
ir valodu daudzveidības svētki – diena, lai jaunus un vecus rosinātu mācīties
valodas – diena, kad sanākt kopā un priecāties par Eiropas valodu krāšņumu.
Izstāde veltīta septembra jubilāram, latviešu mūziķim - dziedātājam un dziesmu
autoram Ainaram Mielavam.
Izstādē apskatāma LCZB Krātuves ābeču kolekcija, kurā atrodami seni izdevumi
- jau no 20.gs sākuma.
Izstāde veltīta jaunā mācību gada sākumam.

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

Lasītava

“Klusums, brīnums, noslēpums…”
Izstāde veltīta latviešu dzejnieka Māra Čaklā 80 gadu jubilejai

02.09. - 30.09.

1.- 4. klašu abonements

“Visam kam ir iekšiņa apkārt tam ir āriņa”
Izstāde veltīta latviešu dzejniecei un rakstniecei – Inesei Zanderei.

Pasākums
Pasākums: “Dzejoļi par putniņiem”. Dzejas dienu pasākums – tikšanās ar bērnu grāmatu autori Inesi Zanderi
Norises laiks: 16.septembrī plkst. 12.00
Mērķauditorija: 1.-4.kl. skolēni
Pasākums: Jauniešu lasītāju kluba Grāmatēži tikšanās. Diskusijas par grāmatām. Diskusiju vadītāja Linda Skranda (Ulāne)
Norises laiks: septembris
Mērķauditorija: jaunieši

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

1.stāvs

Gleznu izstāde “Košās krāsās”
Aizputes vidusskolas skolotājas Irinas Bogdanes gleznu izstāde

01.09. - 30.09.

2.stāvs

Interjera dekoru izstāde „Laimes un prieka talismani”
Liepājnieces Elenas Janekas pītas mandalas (dzija un bambusa kociņi)

01.09. - 30.09.

Abonements

„Lietuviešu literatūra”
Izstādē - no lietuviešu valodas tulkotā daiļliteratūra.

01.09. - 30.09.

Abonements

“Ienirstam!”
Izstāde daiļliteratūras grāmatas, kuru nosaukumā minēts ūdens.

01.09. - 30.09.

Bērnu nodaļa

„Lasi un vērtē”
Izstādē izvietotas bērnu un jauniešu žūrijas kolekcijas grāmatas.

Pasākums
Pasākums: Lauras Andersones grāmatas ”Meitiņa skatās augšup” atvēršana. Dzejas dienu pasākums.
Norises laiks: 15.septembrī plkst. 18.00
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Elenas Janekas izstādes “Laimes un prieka talismani” atklāšana. Pasākumā muzicēs Jūlija Gabaliņa un Rita Kovaļevskaja.
Norises laiks: 12.septembrī
Mērķauditorija: interesenti

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

Abonements

“Mainīt likteni ir kā līst līdumu…”
Vladimiram Kaijakam - 90

Izstāde veltīta latviešu rakstniekam Vladimiram Kaijakam. Izstādē Ieskats
rakstnieka dzīves un daiļrades lappusēs.
01.09.- 30.09.

Abonements

“29.septembris – Starptautiskā kafijas diena”
Kafijas rituāls ir rīta meditācijas veids. /L.Uļicka/
Izstāde iepazīstina ar kafijas kultūru, stāsta par tās vēsturi, lomu biznesā, kafiju
kā iedvesmas avotu māksliniekiem.

01.09.- 30.09.

Lasītava

“Pirmais septembris kad pienāk,
Sākas burtu vārda dienas.”/J.Osmanis/
1.septembris – Zinību diena.
Izstāde veltīta alfabētam – valodas pamatam. Dzejoļi, pasakas, spēles, viss kā
bērni var mācīties alfabētu.

Valtera bibliotēka (Krūmu iela 29, tālr. 63488014; e-pasts: valterabiblioteka@liepaja.lv )
01.09. - 30.09.

Lasītava

“Liepājas Romas katoļu Sv. Dominika baznīca – moderna vēsma
pilsētas ainavā”. Dievnama un dominikāņu ordeņa vēsture.
Izstādes mērķis ir pievērst uzmanību ievērojamai celtnei Liepājas pilsētas ainavā.

01.09. - 30.09.

Lasītava

“Katram akmenim savs stāsts”
Gidam, vēstures pētniekam un Karostas cietuma sargam Jurim Raķim
– nozīmīga dzīves jubileja
Izstādē materiāli par vēsturnieku, viņa raksti un grāmatas.

01.09. - 30.09.

Bērnu literatūras nodaļa

“Dzeja – dūrē saņemta pasaule”
Dzejas dienas 2020.
Izstādē – bērnu autoru jaunākās dzejas grāmatas.

01.09. - 30.10.

Viktora Pogorelova gleznu izstāde “Vienatnē ar visiem”

Pasākums
Pasākums: Krāsu un izjūtu mākslinieku Viktoru Pogorelovu atceroties. Atceres pasākumā koncertē klavieru un vijoles duets “Jūlija&Rita”
Norises laiks: 4.septembrī plkst.17.30
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Raiņa un Aspazijas dzejas kompozīcija “Dzeja un dzīve”. Dzejas dienu sarīkojums bibliotēkā.
Norises laiks: 16.septembrī plkst.13.30
Mērķauditorija: Liepājas Dienas centra jaunieši

Pasākums: Dzejnieces Dzintras Zorgevicas jubilejai veltīts literāri muzikāls sarīkojums “To balto laimes mirkli es gribu dubultā…”
Pasākumā piedalās dzejdaris Ādolfs Gaujietis un mūziķis Andris Kristons
Norises laiks: 18.septembrī plkst.14.00
Mērķauditorija: interesenti
Pasākums: Raiņa dzejas kompozīcija “Lellīte Lolīte svin dzimšanas dienu”. Cikla “Ver durvis uz bibliotēku” 1.nodarbība - Dzejas dienas bibliotēkā.
Norises laiks: no 21.līdz 31. septembrim
Mērķauditorija: pirmsskolas sagatavošanas grupu bērniem

Pasākums: Lasītāju klubiņa “Grāmatēži” tikšanās un pārgājiens pa Karostu. Sarunas par A.Remess, J.Raķis “Noslēpumainā Karosta“
un citām grāmatām par Karostu.
Norises laiks: 26.septembrī
Mērķauditorija: Lasītāju klubiņa biedri

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

Abonements

“Rudens dzīres”
Cikla “Garšas vilinājums” izstāde.
Septembrī aktīvi noris ražas novākšana un latvieši svin Miķeļdienu.
Izstāde piedāvā iepazīt rudens saulgriežus, kurus ik gadu svin, godinot ražu un
rīkojot bagātīgas dzīres.

01.09. - 30.09.

Abonements

“Latviešu profesionālais autosportists, liepājnieks Mārtiņš Sesks”
Cikla “Personība sportā!” izstāde par talantīgo FIA pasaules junioru rallija
čempionāta pilotu, liepājnieku Mārtiņu Sesku. Mārtiņš septembrī svin dzimšanas
dienu.

01.09. - 30.09.

Bērnu literatūras nodaļa

“Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna.” /Rainis/
Izstāde veltīta Raiņa 155 gadu jubilejai, un tajā aplūkojamas viņa sacerētās dzejas
grāmatiņas bērniem.

01.09. - 30.09.

Abonements

“Jūtas domīgi ”
Cikla “Grāmatu emodži galds” izstādē iekļautas grāmatas, kas atbilst kādai
konkrētai tematikai, līdz ar to – arī emodži/emociju zīmei. Septembrī grāmatu
emodži galds svin Dzejas dienas un, lasot daudzās dzejas grāmatas, jūtas domīgi.
Jo dzeja taču liek aizdomāties, nodomāt, pārdomāt utt.!

01.09. - 30.09.

Abonements

“Zilā debess, zaļā zeme,

Vidū dzīves sarkans asins…” /Rainis/
Tautas dzejnieka Raiņa dzīves un dzejas lappuses pārlapojot…
Izstāde veltīta Tautas dzejnieka 155 gadu jubilejai. Izstādē skatāmi periodikas
izdevumi un grāmatas par Raiņa dzīvi un dzeju, arī Raiņa sarakstīti darbi.

