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Ipinagdiriwang ng Pampublikong Silid-Aklatan ang
Buwan ng Pamana Para Sa Asian-American & Pacific
Islander
Long Beach, CA - Napapagunita ng Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach (Long
Beach Public Library-LBPL) ang Buwan ng Pamana para sa Asian American at Pacific
Islander (AAP) sa buong Mayo na may isang serye ng mga birtwal na programa,
kaganapan at aktibidad para sa lahat ng edad. Sa pamamagitan ng mga oras ng
kuwento, talakayan sa libro at mga programang pangkultura ay ipagdiwang at ia-angat
ng silid-aklatan ang kagandahan ng maraming mga kwento, boses at karanasan sa
AAPI na nagdaragdag ng kayamanan sa tanawin ng kultura ng Long Beach.
“Ipinagmamalaki nating ipagdiwang ang mga mahalagang karanasan at kontribusyon
mula sa mga pamayanang Asyano-Amerikano at Pasipiko sa buong Lungsod,” sabi ni
Alkalde Robert Garcia.
“Ang aming Cambodian, Filipino at iba pang mga kapatid na AAPI ay isang mahalagang
bahagi ng telang pangkulturang bumubuo sa Long Beach,” sabi ni Glenda Williams,
Direktor ng Serbisyo ng mga Silid-Aklatan.
“Natutuwa ako ng ang LBPL ay
nagpapatibay ng pagiging kasama sa pamamagitan ng aming magkakaibang mga
pagawaan at kaganapan para sa aming buong komunidad.”
C online calendar.
● Origami Take-and-Make Craft (Mayo 1) - Alamin ang tungkol sa kasaysayan ng
natatanging artesano na Hapon na may kasamang isang take-home kit. Ang mga
kit ay abeylabol para sa pag-pick up sa lahat ng mga lokasyon ng LBPL To-Go
sa kung sino ang maunang dumating habang may suplay pa.

● Bookbites Podcast (May 4) - Isang podcast na naka-host sa LBPL na
nagha-highlight sa bagong librong pang-tinedyer, The Patron Saints Of Nothing
na may akdang Pilipino-Amerikanong na si Randy Ribay.
● Bilingual Storytime (May 8 and 22) - Masisiyahan ang mga bata sa
pagdiriwang ng mga kulturang Asyano Amerikano sa pamamagitan ng mga
kwento, na ikinuwento sa Espanyol na binibigyang diin ang lutuing Tsino at
Koreano at kultura.
● Virtual Hula (May 11) - Isang birtuwal na pagganap ng hula ng mga lokal na
mananayaw ng Polynesian.
● Miller Room Book Club featuring The Refugees (May 15) - Isang talakayan sa
libro para sa mga matatanda sa koleksyon ng maikling kwento na The Refugees
na isinulat ni Viet Thanh Nguyen na may paggalugad ng matinding kwento ng
imigrasyon, pamilya, pag-ibig at pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga
karanasan ng mga Vietnamese Refugees sa Amerika.
● Author Talk & Teen Writing Workshop (May 22) - Ang mag-aaral ng Middle at
High School ay maaaring masiyahan sa online na pagawaan sa pagsusulat na
ito, “Storytelling in the 21st Century,” para sa mga bata na naghahangad na
maging aktor, na ipinakita ng lokal na awtor at tagapagturo na si Ky-Phong Tran,
● Pacific Islander Lecture Series featuring “Many Islands, Many Stories:
Exploring Oceania Arts, Tradition, & Heritage,” (May 22) - Isang bagong
serye ng panayam sa birtwal na sining at kultura na ipinakita ni Fran Lujan, na
Direktor ng Pacific Island Ethnic Art Museum.

Ang mga detalye sa kung paano maaaring lumahok ang mga miyembro ng komunidad
sa mga birtwal na programa na ito ay abeylabol sa buong buwan ng Mayo sa LBPL
website o tumawag sa
562.570.7500. Maaari ring sundan ng mga tao sa
@LongBeachPublicLibrary o Facebook at Instagram para sa napapanahong mga
impormasyon.

Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 480,000 katao, nagwagi ng maraming mga premyo ay
ang makabagong Lungsod ng Long Beach na nag--aalok ng lahat ng mga amenities na
katulad ng isang malaking lungsod habanag pinapanatili ang isang malakas na may
katuturan ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na nagtatampok ng magkasama
sa baybayin ng California. Bilang isang may serbisyong chartered na lungsod, ang
Long Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of The Pacific, maraming mga

museo at sinehan, mga distrito ng mga lubhang mataas na estado na mga paaralan,
Long Beach Airport, at ang Port of Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding
respetadong mga unibersidad at kolehiyo, dalawang makasaysayang rancho, limang
ospital, limang golf courses, 171 daang parke, milya-milyang dalampasigan, marinas, at
mga daanan ng bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bisitahin ang
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa sosyal midia para sa mga bagong balita:
Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.
Tungkol sa Pampublikong Silid-Aklatan
Ang Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach na itinatag noong 1896 ay nagsisilbi sa
mga iba’t-ibang pamayanan ng bayan na may halos kalahating milyong katao. Sa
sistema ng pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach ay kasama ang pangunahing
Silid-Aklatan na Billie Jean King Main Library at kabilang ang labing-isang mga aklatan
sa kapitbahayan na may kumikinang na presensya. Noong Tag-araw ng 2017, ang
Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach a iginawad ang Pambansang Medalya Para
Sa Serbisyo sa mga Aklatan at Museo (National Medal for Library and Museum
Services) bilang pagkilala sa matagumpay na pakikipagtulungan sa pamayanan,
makabagong STEM (Siyensa, Teknolohiya, Endyineering, at Matematika), at mga
programa na nakatuon sa literasiya sa mga residente ng Long Beach. Ito ay may diin
sa pagbibigay ng libre at pantay na pag-akses sa impormasyon at suporta para sa
pag-aaral para habambuhay, ang aklatan ay nag-aalok ng mga libro, midia, database,
akses sa internet, mga sentro ng pag-aaral ng pamilya, mga markerspace, at iba’t ibang
mga kaganapan mula sa oras ng kwento sa pang-edukasyon, at mga programang
pangkultura.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang http://www.longbeach.gov/library,
I-“Like” ang Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach Facebook, at sundan sa
Twitter at Instagram.
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