
                  Man ir liels prieks Jūs sveicināt un uzrunāt Pelču ziņu lapā! Lai
arī strādāt esmu sākusi pavisam nesen, jau aizvadīti pirmie pasākumi,
tikšanās, darbnīcas un pamazām tieši vai netieši iepazīstu katru no Jums.
Ceru, ka ar manu ienākšanu Pelču pagasta kultūras dzīvē katrs no
iedzīvotājiem varēs atrast sev ko saistošu. Taču labprāt arī  uzklausīšu
idejas un ierosinājumus no jūsu puses, tāpēc droši var ar mani sazināties
vai atnākt ciemos uz Pagrabiņu! 
                 Līdz ar Bērnu dienai veltīto pasākumu tuvāk iepazinu Pelču
bērnus, lielākā daļa  ļāvās manas otas burvībai un  divu stundu garumā
krāsojot bērnu sejas- viņi pārtapa par dažādiem tēliem. Pasākums
izdevās patiesi sirsnīgs un interesants- ar eksperimentiem, lieliem ziepju
burbuļiem, gardām sirsniņpankūkām, spēlēm un balvām. Ir tik jauki, ka 
 bērni nevar sagaidīt, kad vēršu Pagrabiņa durvis vai arī sagaida ar pašu
plūktām margrietiņām, ko man uzdāvināt!  Bērni bieži viesojas pie manis
Pagrabiņā, kur tagad ir pārņēmis gludināmo pērlīšu radošais drudzis- top 
 gan dekoratīvas gan praktiskas lietas. 
               Avīzes iznākšanas brīdī būs aizvadīta arī mākslīgo ziedu rotu
darbnīca, kas lielās atsaucības dēļ tika rīkota pat divās tūrēs. Tāpat arī
mana pirmā tikšanās ar senioriem, lai pārrunātu svarīgo un plānotu
ekskursiju. 
               Paralēli notiek Līgo pasākumu plānošana- aicinu visus būt
aktīviem un apmeklēt gan deju koncertu  21. jūnijā pie Pelču Tautas
nama, kur uzstāsies 3 deju kolektīvi, tostarp Pelču vidējās paaudzes deju
kolektīvs  Sābri (kas nozīmē - kaimiņi), kā arī ielīgošanas pasākumu
Ābeļciemā, kur dziedāsim Līgo dziesmas ar  Pelču vokālo ansambli 
 Avots un rotāsimies svētkiem ar doņu vainagiem, ozzollapu šlipsēm un
tauriņiem. 
               Jūlijā  Pelču bibliotēkā viesosies spāņu bibliotekārs, tāpēc jūliju
Pagrabiņā pasludinām par valodu mēnesi.  Varēsiet praktizēt savu spāņu
valodu runājot, gan spēlējot valodu spēles. Tāpat varēsiet iemācīties arī
kādu jaunu valodu- kādu? To atklāsim jūlijā! 
               Tāpat aicinu laicīgi ieplānot laiku un izkārtot  brīvdienu -  6. jūlijā,
kad notiks Ģimeņu sporta spēles, 10. augustā - BJC finansētais un Pelču
Jauniešu organizētais Orientēšanās pasākums, un 17. augustā gada pats
svarīgākais notikums-Pelču pils parka balle!   Būs skaisti un  interesanti! 
               Sekojiet līdzi informācijai afišās, Pelču Pagrabiņa facebook lapā,
kā arī nāciet ciemos!  Lai koša, radoša un interesanta šī vasara!
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Prieks iepazīties- Baiba! 



                 “Jau Jāņu diena tuvojas!”: stāsta lasītāji, “Un, tik daudz
jāpaspēj!” Protams – nezāles jāravē, ciemiņi brauc, čaklākās
saimnieces sies sieru... Taču, neatkarīgi no darāmo darbu gūzmas -
Līgo svētkos noteikti jābūt kārtīgam zāļu vainagam, kas jāsapin no
trejdeviņām jāņuzālēm. Tas kalpo kā maģisks aizsardzības vairogs
pret visu ļauno, vairojot labo. Nē, tas nav viegls darbs, atrast
trejdeviņus ziedus, kur nu vēl no visiem  bibliotēkas pasākumiem 
izcelt galvenos! Krāšņu ziedu bija daudz.
            Sāksim mūsu notikumu vainagu  ar mazajiem PII “Sprīdīšiem”,
kuri piedalījās lasīšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka” un ir īsti
Pelču bibliotēkas lasītāji, jo čakli lasīja un spēlēja spēles ar grāmatām.
Mazs, bet ļoti mīļš ziediņš, – mazāko lasītāju “Mazo pūcīšu skoliņa”,
mīļas un jautras iepazīšanās ar grāmatām mazuļiem (mazākais bija
gadu vecs!!). Un, bibliotekāre apsola, ka “Mazās pūcītes” rudenī varēs
bibliotēkā turpināt kopīgi ar vecākiem lasīt grāmatiņas.
             Krāšņāko bibliotēkas izstādi lasītāji vēl tagad atceras -
“Krāsaino ziedu” izstāde Jānim Ozoliņam bija pirmā, bet tik skaista, ka
radīja turpinājumu improvizētā “Fotoniekošanās” pulciņā. Paldies Artim
Gustovskim, kurš  piekrita pamācīt foto pamatus un, tik aktīvi 
 “niekojāmies”,  ka augustā gaidāma pelčinieku izstāde Kuldīgā!
               Jūlijs paies bibliotēkā Spānijas ziedu krāsās. Pateicoties
Erasmus+ atbalstam, Kuldīgā atkal viesosies spāņu bibliotekārs Iñaki
no Viānas bibliotēkas (Navarra), lai turpinātu jau pirms gadiem
aizsākto sadarbības projektu Pelču pagasta bibliotēkā un “ēnotu”
bibliotēkas pieaugušo izglītošanas aktivitātes! ¡Bienvenidos a todos!
Būs interesanti visām lasītāju grupām, gaidīsim ciemos, sekojiet
reklāmai! 
                 P.S. Ja vēlaties atsvaidzināt savas  spāņu valodas
zināšanas, bibliotēka ir lielisks mācību avots! Tāpēc  no 19. jūnija
droši nāciet pēc noderīgām grāmatām.
 

 Jūsu Pelču bibliotēkas vārdā: 

 Aija Kņaze
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