Pasākumi un izstādes Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs
Dzejas dienu 2022 ietvaros
14.09.
plkst.13.00

16.09.
plkst.16.00

“Laimīgie dzer
kafiju un lasa
dzeju – 4”:
tematisks
pasākums Dzejas
dienu ietvaros

“Dzeja uz
trotuāra”:
zibakcija Ziemeļu
rajona pilsētvidē

01.09.–
16.09.

“Saulainais dzejas
stūrītis”: dzejoļu
grāmatu izstāde
bērniem

01.09.–
16.09.

“Uz liriskās
skatuves”: dzejas
grāmatu izstāde

Rēzeknes
Centrālā bibliotēka,
3. stāvā
Atbrīvošanas aleja
81

Rēzeknes 2.
bibliotēka,
Atbrīvošanas aleja
166

Rēzeknes 2.
bibliotēka,
Atbrīvošanas aleja
166

Rēzeknes 2.
bibliotēka,
Atbrīvošanas aleja
166

Bezmaksas Turpinot iepriekšējos
gados
aizsākto
tradīciju, Rēzeknes
Centrālā
bibliotēka
visus dzejas mīļotājus
aicina uz dzejas mirkli
lasītavā. Lasīsim savu
iemīļoto autoru dzeju
latviešu, latgaliešu,
krievu
un
citās
valodās! Arī šogad
lasīšanai
varēs
izvēlēties dzejoļus no
bibliotēkas krājuma.
Bezmaksas Dzejas dienu ietvaros
Ziemeļu mikrorajona
parkā tiks rīkota
dzejas zibakcija, kur
pasākuma
dalībniekiem
uz
lapiņām tiks izdalītas
dažādu autoru dzejas
rindas,
kuras
jāuzraksta uz trotuāra.
Ar
dzejas grāmatu
Bezmaksas
izstādi
bērniem
bibliotēkā
iesāksim
Dzejas dienu mēnesi.
Izstādē bērni un to
vecāki varēs iepazīties
ar dažādu autoru
dzejoļiem,
kā
arī
izvēlēties kādu skaistu
skaitāmpantu,
ko
iemācīties no galvas.
Bezmaksas Dzejas dienu ietvaros
bibliotēkā
būs
aplūkojama tematiska
izstāde,
kurā
eksponēta Ausekļa,
Aspazijas,
Friča
Bārdas, Māra Čaklā,
Klāva Elsberga, Jāņa
Poruka un Vizmas
Belševicas
liriskā

dzeja.

05.09.–
24.09.

“Poētiskais
rudens”: grāmatu
izstāde “Dzejas
dienas 2022”

05.09.–
19.09.

“Dzejas dienu
“Garā pupa””:
tematiska izstāde

08.09.–
14.09

“Rēzeknes
dzejnieki –
bērniem”:
tematiska izstāde
no cikla “Latgale
vieno”
“Dzejas dienu
kaleidoskops” :
tematiska izstāde

12.09.–
30.09.

Rēzeknes
Centrālā bibliotēka,
2. stāvā
Atbrīvošanas aleja
81

Bezmaksas Dzejas dienu ietvaros
bibliotēkā aplūkojama
grāmatu izstāde, kurā
eksponēti
dažādu
dzejnieku krājumi.

Rēzeknes Bērnu
bibliotēka, Dārzu
iela 37

tematiski
Bezmaksas Izstādē
daudzveidīgi un krāšņi
ilustrēti
dzejoļu
krājumi
mazajiem
“Dzejas
dienu”
dalībniekiem.
Dzeja
bērniem par ģimeni,
gadalaikiem, skolu un
draudzību.
būs
Bezmaksas Izstādē
eksponētas Rēzeknes
un Latgales dzejnieku
grāmatas bērniem.

Rēzeknes Bērnu
bibliotēka, Dārzu
iela 37

Rēzeknes Centrālā
bibliotēka, 3. stāvā,
Atbrīvošanas aleja
81

Bezmaksas RCB
novadpētniecības
materiālu
izstāde
Dzejas
dienu
noskaņās
ļaus
atskatīties
uz
spilgtākajiem
un
interesantākajiem
pasākumiem Dzejas
dienu
ietvaros Rēzeknē.

