STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKAS
LITERATŪRAS POPULARIZĒŠANAS
PASĀKUMU UZSKAITE
2013. GADA II. PUSGADS
/ jūlijs – decembris /
N.P.K.

LAIKS

PASĀKUMA
NORISES
VIETA

24.

17.06 –
17.07

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

APMEKLĒTĀJU SKAITS

PASĀKUMA VEIDS, TEMATS UN
NOSAUKUMS

23

TEMATISKA IZSTĀDE
PEDAGOĢIJA, IZGLĪTĪBA UN UZZIŅU
LITERATŪRA PERSONĪBAS PILNVEIDEI

25.

11.07

STOPIŅU
NOVADS LIEPAS,
SAULĪTE

2

Ulbrokas
bibliotēkas
pētniecības
projekts „Senās mājvietas Stopiņu
novadā”, kas iekļauj latviskai videi
raksturīgās vērtības – seno mājvietu un
dažādu priekšmetu apzināšanu, ēku foto
fiksāciju, kā arī vietējo iedzīvotāju
atmiņu stāstu pierakstus, sajūtot vidi, kur
un kāpēc mēs dzīvojam.

Liepas, Dzidriņas

26.

01. 31.07

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

9
TEMATISKA IZSTĀDE
11. JŪLIJS – PASAULES IEDZĪVOTĀJU
DIENA

1

27.

01.30.08

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

18

TEMATISKA IZSTĀDE
RAKSTNIECEI, TULKOTĀJAI,
DIPLOMĀTEI ANNAI ŽĪGUREI – 65

28.

08.08

STOPIŅU
NOVADS AKĀCIJAS,
BRASLIŅAS

2

Ulbrokas bibliotēkas pētniecības
projekts „Senās mājvietas Stopiņu
novadā”, kas iekļauj latviskai videi
raksturīgās vērtības – seno mājvietu un
dažādu priekšmetu apzināšanu, ēku foto
fiksāciju, kā arī vietējo iedzīvotāju
atmiņu stāstu
pierakstus,
sajūtot vidi,
kur un kāpēc
mēs dzīvojam
Akācijas

Brasliņas
29.

20.08. 01.11

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

12

30.

02.–
30.09

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

12

Katrs iedzīvotājs aicināts dāvināt
vienu sev nozīmīgu grāmatu kopā ar
pašrocīgi titullapā ierakstītu veltījumu
vai personisku stāstu.
“Tautas grāmatu plaukts” būs
pieejams ikvienam lasītājam, tiek
veidota arī interneta vietne, kurā akcijas
dalībniekiem un citiem interesentiem
būs iespējams iepazīties ar dāvināto
grāmatu nosaukumiem, autoriem, tautas
grāmatu lasīšanas kanonu un citām ar
akciju saistītām aktualitātēm.

TEMATISKA IZSTĀDE

„..rudens ir tikai priekšnojauta..”
veltīta dzejniecei INESEI ZANDEREI - 55

2

31.

29.09

Jaunais Rīgas
teātris

28

Jaunā Rīgas teātra izrādes kolektīvs
apmeklējums. Režisores Māras Ķimeles
iestudētā
izrāde
Lielajā
zālē
AUSTRUMVĒJŠ RIETUMVĒJŠ pēc
Nobela prēmijas laureātes Perlas Bakas
romāna motīviem. Sižeta pamatā ir
jaunas, viduslaiku garā audzinātas ķīnietes
stāsts par ceļu uz moderni domājošā,
Amerikā izglītotā vīra sirdi, kuram, pēc
studijām atgriežoties dzimtenē, šķiet,
smieklīgi dzīvot pa vecam. Šajā stāstā ir
daudz humora un arī skumju par aizejošo
pasauli.

32.

33.

34.

18.10

01.11 –
30.11

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

9

ULBROKAS
KULTŪRAS
NAMA
IZSTĀŽU
ZĀLĒ

22

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

2

Literāri tematiska izstāde „Cilvēks ir
pats savs spēks. Avots un zvaigzne”
(A.Bels), veltīta rakstnieka Alberta
Bela 75. dzīves jubilejai.

Literāri tematisks vakars „Ceļotājs
laikā – Pauls Bankovskis”. Tikšanās
laikā draudzīga un intelektuāla saruna
par literatūras aktualitātēm un
jaunradi. Autora priekšlasījumi tverot, jūtot un iezīmējot laika
mūsdienīgo plūdumu.

Katrs iedzīvotājs aicināts dāvināt vienu
sev nozīmīgu grāmatu kopā ar pašrocīgi
titullapā ierakstītu veltījumu vai
personisku stāstu.
“Tautas grāmatu plaukts” būs
pieejams ikvienam lasītājam, tiek
veidota arī interneta vietne, kurā akcijas
dalībniekiem un citiem interesentiem
būs iespējams iepazīties ar dāvināto
grāmatu nosaukumiem, autoriem, tautas
grāmatu lasīšanas kanonu un citām ar
akciju saistītām aktualitātēm.

3

35.

04.30.11

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

13

36.

06.11

Kafejnīca „Pie
kamīna”

20

NOVEMBRIS –
OJĀRA VĀCIEŠA MĒNESIS
Literāri tematiska izstāde
„PATROTISMS OJĀRA VĀCIEŠA
DZEJĀ”
(veltījums dzejnieka 80-gadei,
1933.13.XI – 1983.28.XI)

Literāri tematisks
vakars

„Es tevi uzaicinu
uz satikšanos
pulksten ..”
Kafejnīcas mājīgajās
telpās runājam pašu
izvēlētu
Ojāra
Vācieša dzeju, kā arī
dziesmas ar dzejnieka vārdiem.
37.

12.11

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

38.

04.–
25.11

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

7/13

Ziemeļvalstu
bibliotēku
nedēļas
„Krēslas stundas” vakars – „Ziema
Ziemeļos”. Programmā: norvēģu
rakstnieka Tarjei Vēsoss darba
„Ledus pils” fragmentu lasījums un
videofilmas „Cool Nordic”” – „Vēsie
ziemeļi” skatīšanās.

Literāri
tematiska
izstāde „Ziemas izjūta
Ziemeļvalstu
literatūrā”,
veltīta
ziemeļnieku
uztverei
par ziemu un aukstumu,
rādot ziemas zīmes un
laika maiņu - caur to
dzīvojot, tajā dzīvojot.

4

39.

14.11

MŪZIKAS
NAMS
DAILE

30

Jāņa
Lūsēna
jaunradīta
koncertizrāde – rokkoncerts
„PUSES” ar izcilā dzejnieka
Ojāra
Vācieša
vārdiem.
Ulbrokas bibliotēkas lasītāju
kolektīvs apmeklējums. Libretu
veidojusi Evita Sniedze, režisors un
scenogrāfs - Reinis Suhanovs, kostīmu
māksliniece - Ieva Veita. Lomas
atveidotājs un solists Ģirts Ķesteris,
izrādē piedalīsies mūziķu grupa Jāņa
Lūsēna vadībā.

40.

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

13

Līdz pirmajam decembrim Sauriešu un
Ulbrokas bibliotēkas Stopiņu novada
iedzīvotājus aicināja piedalīties Latvijas
Nacionālās bibliotēkas rīkotajā akcijā Tautas
grāmatu plaukts. Priekšnoteikums bija kādas
individuāli tuvas vai nozīmīgas grāmatas
dāvinājums, titullapā daloties ar personisku
stāstu par grāmatas likteni, kas tieši šo
literāro darbu dāvinātāja acīs padara īpašu.
Šī akcija parādīja, ka šķirties no grāmatām
ar pagātni ir daudzreiz grūtāk, nekā dāvināt
jaunas. Caur Stopiņu novada bibliotēkām
ceļoja iedvesmojošas un uzrunājošas
grāmatas, vecas un jaunas, gan bērnībā
iemīļotas, gan kara gados līdzi paņemtās,
grāmatas, kas nodotas no paaudzes paaudzē
un bijušas klātesošas dažādos
vēstures posmos, gan arī aizraujoša jaunākā
literatūra. Titullapās atrodami komentāri par
veidiem kā grāmata nokļuvusi dāvinātāju
rokās un iemesliem, kādēļ no tās tagad ir
iespējams šķirties. Latvijas iedzīvotāju
dāvinātās grāmatas plānots izstādīt jaunās
LNB ēkas – Gaismas pils ātrijā, piecstāvu
nama augstā stikla sienā, kur tās
glabāsies
kā
vēsturiska
liecība
nākamajām paaudzēm.
Ulbrokas bibliotēkā dāvinājumus Tautas
grāmatu plauktam iesniedza 27 lasītāji,
paldies visiem, kas atsaucās un piedalījās
grāmatu dāvināšanā!
Dāvinājumus var aplūkot un personiskos
ierakstus izlasīt Tautas grāmatu plaukta
mājaslapā:
http://www.tautasgramatuplaukts.lv/gramatas

5

41.

42.

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

09., 12.,
16., 19.
12

ULBROKAS
BIBLIOTĒKA

16

Tematiska izstāde "3.
decembris - Eiropas
diena cilvēkiem ar
īpašām
vajadzībām".

„Ziemassvētku prieks” ir aicinājums
piedalīties pašrocīgi gatavotu dāvanu
meistardarbnīcā, kas paredzēta, lai
sniegtu prieku un atbalstu līdzcilvēkiem.
Mākslinieciskās ieceres ir jaunas idejas
un ieteikumi, padomi un iespēja,
netradicionālu materiālu iepazīšana un
dekupāžas tehnikas apgūšana d/c
Ulbroka
vadītājas
Andas Višķeres
un Aleksandras
Dobrjanskas
vadībā.

6

