
        "Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs" -  ar tādu Raiņa atziņu uz
pildspalvas pašlaik rakstu jums šo rakstu. Šo lodīšu pildspalvu saņēmu
nupat, marta sākumā, kad Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kopā ar saviem
kursa biedriem saņēmu bibliotekāra kvalifikācijas diplomu. Rainim
taisnība – bibliotēka mācību dēļ bieži bija slēgta jums vajadzīgā brīdī,
gada sākumā bija maz pasākumu – arī saistībā ar mācībām, tāpēc
piedodiet, mīļie lasītāji, ka bibliotekāre nebija bibliotēkā! 
         Un nu atgūstiet zaudēto - pateicībā par jūsu pacietību bibliotēkā ir
daudz jaunu grāmatu, kuras izvēlētas dažādām gaumēm, savukārt 19.
martā lasītāju klubiņš tiek aicināts uz Kuldīgu, lai piedalītos kopējā visu
pagastu bibliotēku klubiņu saietā. Lūdzu pieteikties, jo būs tikšanās ar
Marinu Kosteņecku un Gati Ezerkalnu - rakstniekiem, kuru grāmatas ir
mūsu bibliotēkas krājumā. Par M. Kosteņeckas atmiņu krājumu, ko veido
divas grāmatas – “Mans XX gadsimts” un “Vēstules no XX gadsimta” - 
rakstniece sauc par mūža darbu un grāmatās dalās ar savu dzīvesstāstu,
atmiņām par Latvijai izšķirošiem nesenās vēstures notikumiem un
unikālu laikmeta liecību – Atmodas laikā no lasītājiem un atbalstītājiem
saņemtajām vēstulēm.  Par Gata Ezerkalna fantāzijas žanrā tapušo
debijas grāmatu "Ragana manā skapī" jau ir saistošas atsauksmes, bet
tas jau jums, lasītāji, jāspriež – bibliotēka strādā un gatava sagādāt jums
vajadzīgo literatūru. 
         Marts bibliotēkā pasludināts par “kaķu mēnesi”, jo rīkojam
savdabīgu izstādi no lasītāju iesūtītajām mājas mīluļu bildēm, turklāt
labākais, jeb par kuru no kaķiem visvairāk nobalsos, saņems balvu gan
saimnieks, gan, protams, pats “modelis”. Balsojiet, nākot uz bibliotēku,
un jau tagad varu teikt, ka uzvarētāju būs ļoti grūti noteikt, jo tik daudz
skaistu kaķu vienlaicīgi kopā nav redzēts! Kā arī grāmatu izstādē varat
pārliecināties, ka rakstnieki mīl šos pūkaiņus tāpat kā jūs – mums ir
daudz grāmatu par un ap kaķiem, vismaz bērnu grāmatu krājumā atradu
skaitā ap 30…
         17. martā plkst. 14.00 gaidām uz meistardarbnīcu “Eko – kaķis”, kur
izgatavosim savdabīgu un noderīgu lietu. Kādu? To jums iemācīs un
parādīs lieliskā Pelču rokdarbu meistare Santa Ķeķe. 
         Bet mēneša pēdējā ceturtdienā, kā jau ierasts, ceļā pie lasītājiem
dosies grāmatu “busiņš”. Tā kā tiekamies martā!
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