Maijs Skrundas Bērnu bibliotēkā

Skrundas Bērnu bibliotēka maiju aizvadījusi, svinot Baltā galdauta svētkus, uzņemot
viesos bērnu rakstnieci Luīzi Pastori, savus kolēģus, pirmklasniekus un lasītājus, kā arī
kopā ar bērniem sagādājot prieku Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā
iemītniekiem. Par godu valsts simtgades atklāšanai un Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai, arī Skrundā 4. maijā tika atzīmēti Baltā galdauta svētki. Tajos tika
aicināti piedalīties arī Skrundas Bērnu bibliotēkas lasītāji. Prieks par to, ka bijām kopā!
15. maijā bibliotēkā viesojās bērnu rakstniece Luīze Pastore. Uz šo tikšanos tika aicināti
Skrundas vidusskolas 5. klašu skolēni, kuriem bija jāiejūtas mākslas detektīvu lomās.
Tikšanās notika Latvijas KKF atbalstītā projekta “Rakstnieks satiek lasītāju” projekta
ietvaros. 18. maijā Skrundas novadā izbraukuma seminārā satikās Alsungas, Kuldīgas
un Skrundas bibliotēku darbinieki. Dienas gaitā dalībnieki tika iepazīstināti ar Skrundas
novada bibliotēkām, Skrundas novada multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru,
Oskara Kalpaka muzeju un piemiņas vietu Airītēs un Varoņu zāli Oskara Kalpaka
Rudbāržu pamatskolā. Uz ugunskura ceptā "Zaldātu maize bija patīkams pārsteigums
Oskara Kalpaka muzejā 25. maijā bibliotēkas lasošie un muzicējošie bērni, kā arī
Skrundas vidusskolas teātra studijas audzēkņi devās uz Skrundas veselības un sociālās
aprūpes centru, lai ar saviem priekšnesumiem sagādātu prieku nama iemītniekiem un
īpaši sveiktu maija jubilārus. Paldies Skrundas mūzikas skolas pedagogiem un teātra
studijas vadītājam Aldim Zalgauckim. Jūsu audzēkņu sniegums šajā pasākumā bija
lielisks. 30. maijā uz mācību gada pēdējo Bibliotēkas stundu pulcējās pirmklasnieki.
Pēc iepazīšanās ar Radjarda Kiplinga grāmatu “Ziņkārīgais zilonēns” mazajiem

lasītājiem bija sagatavoti uzdevumi par grāmatiņām, kuras bijām lasījuši visa mācību
gada garumā. 31. maijā sezonas noslēguma ballītē–piknikā pulcējās bibliotēkas
lasītāju klubiņa “Saulespuķes” meitenes, Bērnu žūrijas lasošie eksperti un Skrundas
vidusskolas teātra studijas audzēkņi, lai pārrunātu mācību gadā paveikto un vienotos
par jaunām kopīgām aktivitātēm. Vēsais laiks ātri vien visus “piknikotājus” sapulcēja
atpakaļ bibliotēkā, kur turpinājām ballīti ar jautrām spēlēm. Informācija un foto: Ligita
Danenberga, Skrundas Bērnu bibliotēkas bibliotekāre

