OPISYAL NA PAHAYAG

Hunyo 17, 2021
Kontak: City of Long Beach Joint Information Center, 562.570.NEWS,
jic@longbeach.gov
Para sa Agarang Paglabas

Ang Silid-Aklatan ng Long Beach ay Inimbitahan ang
Manunulat na si Mark Oshiro Upang Ipagdiwang ang
Buwan ng LGBTQ+ Pride Month
Libreng Bertwal na kaganapan para sa mga tinedyer sa Hunyo 23;
abeylabol ang pagpaparehistro hanggang sa araw ng kaganapan
Long Beach, CA - Ang nanalong premyadong may-akdang batang may sapat na gulang
na manunulat na si Mark Oshiro ay sasali sa Long Beach Public Library sa pagdiriwang
ng LGBTQ + Pride Month sa isang bertuwal na kaganapan na partikular na nilikha para
sa mga kabataan sa Miyerkules, Hunyo 23, sa alas 4 ng hapon.
"Mahalagang makita ng mga kabataan ang kanilang sarili na masasalamin sa mga librong
nabasa," sabi ni Alkalde Robert Garcia. "Ang pag-anyaya kay Mark Oshiro sa aming silid
aklatan ay isang paraan upang ipakita sa ating kabataan na ang kanyang tinig, damdamin at
karanasan ay mahalaga."

Tatalakayin ni Mark Oshiro ang kanilang karanasan bilang isang hindi kilalang
manunulat at ang kahalagahan ng representasyon sa media; pinag-uusapan ang
tungkol sa pinakahuling aklat na "Each of Us a Desert;" at hihingi ng mga katanungan
mula sa madla.
Ang libreng pagdiriwang ay magaganap sa pamamagitan ng Zoom. Ang mga
kabataang nasa gradong ika-7 hanggang ika-12 baitang ay maaaring magrehistro
online hanggang sa araw ng kaganapan sa pamamagitan ng Eventbrite sa

https://www.eventbrite.com/e/156830102057. Ang mga kalahook ay maaaring sumalisa
oportunidad upang manalo ng mga librong may tema tungkol sa LGBTQ.
"Mayroon kaming natatanging pagkakataon na itaguyod ang literasiya sa mga kabataan
sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila sa isang kilalang may-katuturang
may-akda," sinabi ng Direktor ng Pampublikong Silid-Aklatan na si Glenda Williams.
"Ang talento ni Mark para mapasigla ang mga kabataan tungkol sa pagbasa at pagsulat
ay isang bagay na nasisiyahan kaming dalhin sa pamayanan."
Nai-publish noong 2020, "Each of us Desert" ay isang malakas na nobelang pantasya
tungkol sa paghahanap ng bahay at pag-ibig sa gitna ng mga panganib ng isang
disyerto kung saan nabuhay ang mga kwento.
Sa pagdiriwang ng Pride Month, ang Long Beach Public Library ay nagsagawa din ng
isang kaganapan sa oras ng kwentong pambata at isang teen yarn craft event.
Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga Silid-Aklatan ng Long Beach
lbpl.org o tumawag sa call 562.570.7500.
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 kaptibahayan na nagtatampok ng magkasama
sa baybayin ng California. Bilang isang may serbisyong charter 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 (Siyensya, 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 makerspace, 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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