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Ipinagdiriwang ng Pampublikong Aklatan ng Long
Beach ang Nasyonal na Buwan ng Hispanikong
Pamana
Ang Pampublikong Aklatan ng Long Beach (LBPL, inisyal sa Ingles) ay magho-host ng
iba’t ibang mga birtuwal na kaganapan sa pagitan ng Setyembre 15 at Oktubre 15
bilang bahagi ng buwan ng Hispanikong Pamana. Ang serye ng kaganapan sa LBPL,
na tinawag na ‘Vida Latina,’ ay nasa ikalawang taon na ngayon. Ang serye ng taong ito
ay mai-istream tuwing Martes at Sabado sa Facebook ng Aklatan.
“Ang aming mga pampublikong aklatan ay patuloy na nag-aalok ng mahusay na mga
pagkakataon para sa pag-aaral,” sabi ni Mayor Robert Garcia. “Sumali sa amin ng
birtuwal sa pamamagitan ng aming mga aklatan upang ipagdiwang ang
kamangha-manghand kultura at pamana ng aming komunidad na Latinx sa buwan ng
Hispanikong Pamana.”
Nakasaklaw sa mga birtuwal na kaganapan ang maraming mga paksa, kabilang ang
katutubong sining ng Latinx, demonstrasyon sa pagkain na nagtatampok ng mga
cookbook mula sa koleksyon ng silid-aklatan, oras ng kwento sa dalawang wika para sa
mga bata at mga taga-preschool, sining ng pamilya, isang workshop para
pagkukuwento para sa mga tinedyer at pagsasalaysay ng mga tanyag na alamat mula
sa Latin Amerika.
“Ang aming mga aklatan at mga kawani ay nariyan upang magsilbi sa lahat ng nasa
aming komunidad. Natutuwa akong makita ang pagtaas ng bilang ng mga indibidwal na
Latinx at pamilya na dumalo sa aming mga kaganapan at ginagamit ang aming mga
serbisyo tulad ng tulong sa araling-bahay at tulong sa karera,” sabi ni Glenda Williams,
Direktor ng Serbisyo sa Aklatan. “Ipinagmamalaki ko na ang mga kawani ay patuloy na
tumutugon sa aming mga residente na Latinx habang nakikita nila ang lugar ng aklatan
sa komunidad.”

Upang makita ang buong iskedyul ng mga programa na nagdiriwang ng Nasyonal na
Buwan ng Hispanic Heritage, bumisita sa lbpl.org o tumawag sa aklatan Martes Sabado, 10 a.m. - 5 p.m., sa 562.570.7500.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 470,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na
amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng isang
pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa
baybayin ng California. Bilang isang buong-serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at
sinehan, isang mataas na rating na school distrito, Long Beach Airport, at ang Port of
Long Beach, pati na rin ang mga award-winning na kagawaran ng Lungsod kabilang
ang Kalusugan, Parke, Libangan at Marina, Mga Serbisyong Pagpapaunlad at iba pa.
Ang Lungsod ay mayroon ding iginagalang na unibersidad at kolehiyo ng lungsod,
dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf course, 171 parke, milya
ng mga beach, mga marina, mga landas ng bisikleta, at isang Bike Share na programa.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa social media upang malaman ang pinakabagong
balita: Facebook, Twitter, Instagram, at YouTube.
Tungkol sa Pampublikong Aklatan ng Long Beach
Ang Pampublikong Aklatan ng Long Beach, na itinatag noong 1896, ay naglilingkod sa
magkakaibang urbanong lungsod na malapit sa kalahating milyong tao. Ang sistema ng
Pampublikong Aklatan ng Long Beach ay kinabibilangan ng Main Library at labing-isang
aklatan sa kapitbahayan at isang masiglang online na presensya. Noong tag-init ng
2017, ang Pampublikong Aklatan ng Long Beach ay ginawaran ng National Medal para
sa Serbisyo sa Aklatan at Museo bilang pagkilala sa matagumpay na pakikipagtulungan
sa komunidad, makabagong STEM (Siyensiya, Teknolohiya, Engineering, at
Matematika) at mga programang nakatuon sa literatura sa mga residente ng Long
Beach. Na mayroon ding pag-diin sa pagbibigay ng libre at pantay na pag-access sa
impormasyon at suporta para sa pag-aaral ng habang buhay, ang Aklatan ay nag-aalok
ng mga libro, media, database, pag-access sa internet, mga Sentro ng Pag-aaral
Pangpamilya, makerspaces, at iba’t ibang mga kaganapan mula oras ng kuwentuhan
hanggang sa mga programang edukasyonal at pangkultura.
Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa http://www.longbeach.gov/library,
“i-Like” ang Pampublikong Aklatan ng Long Beach sa Facebook, at sundan sa Twitter at
Instagram.
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