
Bibliotēka strādā!
Mainīts bibliotēkas darba laiks – strādājam arī pirmdienās;
Bibliotēkā maskas nevajag – ienākot ir dezinfekcijas līdzekļi, ko jūs ļoti
atbildīgi lietojat, man prieks!
Pa šo laiku esat izlasījuši milzīgu daudzumu grāmatu – 3 dažāda
vecuma “rekordistiem” tiek gatavotas jaukas dāvanas ;)
Bibliotēka dezinficēta “no galvas līdz papēžiem”, tāpēc droši var ņemt
grāmatas un spēles, kādas tik tīk;
Jā, bibliotēkā var padzerties (tur ir nopietna karantīnas - hlora sistēma),
bet drošāk - ļaujiet saviem bērniem nākt ar savu ūdens pudelīti vai
našķīti;
Pašlaik oficiāli noteiktais uzturēšanās laiks bibliotēkā ir 30 min. Sakiet
paldies firstam fon Līvenam, kurš ceļot pili izvēlējās 5 m augstus
griestus, tāpēc  telpā vienlaicīgi var būt 4-5 lasītāji; 
Bibliotēka tiek regulāri vēdināta (tāpēc logi bieži ir vaļā), bet, tikko kā
laukā labs laiks, visas spēles, grāmatas tiek sakrāmētas grozā – un var
spēlēties mūsu pils parkā;
Jūnija mēnesis bibliotēkā atnācis ar pasākumu atgriešanos - “Jāņtārpiņu
laiks” nodrošina, ka nevis noteiktā dienā, bet katru nedēļu ir kāds
lasāms vai darāms uzdevums, ko pildīt, un priecāties par padarīto,
mazās grupiņās. Labā laikā darbojamies, protams, parkā;
Jauno grāmatu iegādi neviens nav atcēlis – sekojiet līdzi informācijai,
jaunu  grāmatu  ir daudz!

          Fotogrāfija, kur fiksēta mākslinieka Andra Vītoliņa izstādes
nosaukums “Ieelpo, jo rītdiena būs citādāka. 2020”, uzņemta šā gada 12.
martā, dienā, kad bija liels seminārs, daudz cilvēku. 13. martā Latvijas
bibliotēkas sāka strādāt “COVID režīmā” un visi nokļuva šajā – citādajā
rītdienā.
             Viss, kas notiek, mūs maina – ir liels lepnums par katru no jums,
kas pēc tam, kad bibliotēka atvērās, atnākot saka: “Turpinu dzīvot un
strādāt.” Veikalā, aptiekā, slimnīcā, skolā, bibliotēkā, valsts darbā, privātajā
biznesā… Esam savā vietā. Un laiks, kas ved uz priekšu, ceru un ticu, ka
atnesīs labas ziņas. 
             Mīļie lasītāji, jūs bieži sakāt: ”Negribu dzirdēt sliktās ziņas!” Tāpēc
šajā rakstā apkopoju labās bibliotēkas ziņas: 

 
Priecīgus Līgo svētkus vēlot, Pelču bibliotēkas vārdā: 

bibliotekāre Aija Kņaze

BIBLIOTĒKAS
ZIŅASIeelpo, jo rītdiena būs citādāka


