Pilaitės naujienos
,,Jei sodą bibliotekoje turi, viską turi." Ciceronas

Balandis, Nr. 1

Bauginančiai romantiškas varnų karksėjimas ankstyvą rytą persmelkia tylą. Kažkur tolumoje
girdisi alksniuko, volungės, o gal kitokio paukštelio giesmelės. Parkas bunda iš miego, o su juo
ant kito šono „verčiamės“ ir mes - XIX a. pilaitės laikrodinės gyventojai, vis primindami
bičiuliams ir pasakodami svečiams apie tai, kokioje unikalioje ir išskirtinėje vietoje esame
įsikūrę.
Pasakojame apie savo laikrodį viena rodykle ir varpą, dar nuo XIX a. savo dūžiais skelbusį
laiką miestelio gyventojams. Pasakojame apie grafo Zubuvo meilę savo žmonai, kunigaikščio M.
Oginskio parvežtus ir oranžerijoje pasodintus įvairiausius egzotinius augalus. O žinote ką? Šios
oranžerijos ir jos egzotikos pas mus ieško turistai :) Įpareigoti vietos, kurioje esame įsikūrę,
šiuos sodus puoselėjame patys ir žinoma, su Jūsų, mieli bičiuliai, pagalba atskleidžiame mūsų
aplinkos savitumą ir grožį.
Tikėdami tuo, ką darome ir jausdami bendruomenės ir svečių palaikymą, pakylėti, nes
malonios šypsenos ir geras žodis įkvepia dar labiau stengtis, mes pranešame gerą žinią:
pradedame leisti bibliotekos naujienlaikraštį „Pilaitės naujienos“ su meile ir įdomiausia,
aktualiausia informacija Jums!
Maloniai kviečiame skaityti! O galbūt, turite ką papasakoti? Arba norite, kad Jus
pakalbintume? Susisiekite :)
Visada Jūsų, Pilaitės gyventojai
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2018 balandžio
23-29 d.

PLUNGĖS VIE OJI BIBLIOTEKA-LAIKRODINĖ
(Parko g. 7)
23 d. 17.15 val. Plungi kio karikat risto Algimanto Snarskio karikat r parodos
atidarymas ir k rybos vakaras. Paroda veiks iki gegužės 5 d.
24 d. 17.15 val. Susitikimas su ra ytoju, keliautoju, mi kininku Vytautu Almaniu ir jo
naujausios knygos apie Altaj „Ties riba“ pristatymas.
25 d. 14.00 val. Susitikimas su žurnalistu, žiniasklaidos vadybininku Kęstučiu Petrauskiu
(Vilnius).
17.00 val. Pranc zi ko kino vakaras – filmo „Raudonasis apskritimas“ seansas.
26 d. 16.15 val. Susitikimas su Maironio muziejaus direktore, ra ytoja Aldona Ruseckaite.
Jos knygos „D žtančios formos. Romanas apie Vytautą Mačernį“ pristatymas.
27 d. 16.15 val. „Beigeli popietė“. Renginio metu svečiai turės galimybę susipažinti i arčiau
su Lietuvos žyd paveldu ir paskanauti tradicini žydi k užkandži .
Organizatorius – Lietuvos žmogaus teisi centras.

Teminiai virtual s pasivaik čiojimai bibliotekoje
S a v a i t ė s akcijos bibliotekos lankytojams:
„Knyga nori grįžti į biblioteką!“ – kviečiame skaitytojus grąžinti seniai i bibliotekos
pasiskolintas knygas. I drįsk, grąžink ir vėl draugaukim!
Naujausi knyg paroda „Bibliotekininkės rekomenduoja“.
S a v a i t ė s metu kviečiame aplankyti bibliotekoje veikiančias parodas:
TV laid aktoriaus Rimo apausko fotografij paroda (Bok to salėje)
Algimanto Snarskio karikat r paroda (periodikos skaitykloje).
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2018 balandžio
23-29 d.

VAIK LITERAT ROS SKYRIUS
(Laisvės al. 19)
23 - 24 d. Nauj vaiki k knyg pristatymas ateities skaitytojams (darželinukams).
23 d. 15.30 val. Susitikimas su iliustratore ir ra ytoja Ramune Savickyte („Adelės dienora čio“ autore).
25 d. 10.00 val B sim j ra ytoj dirbtuvės su dailės ir technologij mokytoja Lina Bulaviene k rybos
palėpėje (pradini klasi mokiniai kurs savo b simos knygos vir elį).

28 d. 12.00 val. Projekto „Holograminis paveldas: inovacijos bibliotekoje –XIX a. pilaitėje laikrodinėje“ pristatymas
vaikams ir hologram projektori dirbtuvėlės.

23 - 28 d. Visą savaitę veiks Lietuvos skautijos imtmečio keliaujanti paroda k rybos palėpėje (atidarymas –

balandžio 20 d. 15 val.). Atvykusiems apži rėti parodos organizuosime edukacinius užsiėmimus „Ką i moksi, ant
peči nene iosi“ (įvairaus amžiaus vaikus mokysime mazg , Morzės abėcėlės, paprastesni skauti k
rankdarbi , žaidim ).

23 - 28 d. Kita edukacinė veikla – dailininko Art ro Aliuko pasaulio modelio pristatymas naujose Vaik
bibliotekos erdvėse.

MIESTO BIBLIOTEKA
(J.Tumo-Vaižganto g. 81)

Tradiciniai skaitymai vaikams:

23 d. 12.00 val.
Pasaką skaitys Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Kli onis.
24 d. 12.00 val.
Legendą vaikams skaitys ir senovini pinig parodą pristatys plungi kis
Bronislovas Pocius.
25 d. 13.00 val.
Pasaką skaitys PC "Maxima" direktorė Lina Česnauskienė.
Pasaką skaitys Plungės prie gaisrinės gelbėjimo tarnybos vir ininkas
26 d. 12.00 val.
Mykolas Pronckus .
27 d. 12.00 val.
Su vaikais susitiks Plungės "Ryto" pagr. mokyklos e ėli teatro vadovė
Kristina Vanskevičienė.
Tradicinė 7-oji Jaun j knygos bičiuli klubo "I minties upeliukas" akcija
27 d. 15.00 val.
"Kviečiu į savo biblioteką".
Lietuvos fotomeninink sąjungos nario Kosto Slivskio parodos „Gamta 27 d.
vis namai!“ atidarymas.
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Kviečiame dalyvauti

PARODOS

Balandžio 20 d. - birželio 12 d.

Viešosios bibliotekos laikrodinės Bokšto salėje
veiks TV laidų aktoriaus Rimo Šapausko
fotografijų paroda ,,#išbalostasgrožis". Įsigiję
vienetinius autoriaus darbus paremsite jauno
gitaristo svajonę tobulinti įgūdžius pas pasaulinio
lygio gitaros virtuozus užsienio šalyse.

Balandžio 23 d. - gegužės 5 d.

Viešosios bibliotekos skaitykloje
veiks Plungiškio karikatūristo Algimanto
Snarskio karikatūrų paroda.

Nuo balandžio 27 d.

Plungės miesto bibliotekoje veiks Lietuvos
fotomenininkų sąjungos nario Kosto Slivskio
paroda „Gamta - visų namai!“.

KVIEČIAME Į KAIMYNŲ
SUEIGĄ
!

Kada gi, jei ne žaliai besidažančią gegužę, kur gi, jei ne
prie gražiosios laikrodinės - proga susitikti, susėsti,
pasikalbėti...
Gegužės 12-ą paminėkime Europos dieną kartu,
tradicinėje Kaimynų sueigoje prie bibliotekos laikrodinės!
Šįkart renginys skirtas prisiminti ypatingą temą – kultūros
paveldą. Svarbu žinoti savo vietos vertybes bei suvokti jų
reikšmę, būtina yra ir teisingai suprasti Europos kultūros
kontekstą bei europinę kultūros paveldo puoselėjimo ir
saugojimo tradiciją. Tad šįkart – apie tai.
Plungiškiams tikrai žinomas kunigaikščio M.Oginskio
palikimas – garsieji M.Oginskio rūmai ir parkas. Kad Plungė
gali didžiuotis ir grafų Zubovų giminės istorija, žinome
nedaugelis. Sueigoje pristatysime “Grafų Zubovų kelią
Plungėje” – atgimstantį pažintinį maršrutą.
Ir pasikalbėsime apie kadaise dvaruose gyvavusias
tradicijas – puoselėti grožį sodinant medžius ir gėles, rūpintis
gamta, kultūringai ir rafinuotai ilsėtis.
Tad mielai laukiame Jūsų visų – ne tik kaimynų, kurie čia
pat, „paparky“, bet ir visų plungiškių. Pasibūkem!
Tikslesnės renginio informacijos teiraukitės bibliotekoje
arba ieškokite www.plunge.rvb.lt ar facebook‘e.
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Naujos knygos

BIBLIOTEKOJE
5

Plungės I manusis Parkas
www.plungesparkas.lt

Yra daugybė b d žvelgti į realybę
Savo trečiąjį pavasarį (ir vasarą, rudenį bei žiemą ) pradeda bibliotekos projektas „Plungės išmanusis
parkas“ atraktyviai pažinčiai ir nuotykiui apjungiantis mus, kultūrą, gamtą ir naująsias technologijas. Labai
tikimės, kad virtuali pažintinė programa (internetinė svetainė) „Plungės Išmanusis Parkas“, supažindinanti su
M. Oginskio dvaru ir parku, ne vienam Jūsų jau pažįstama. Kad jau išbandyti visi trys – Kultūros objektų,
Augalų ir Gyvūnų – turai, jau pažįstate ir iš pilko ančių būrio tvenkiniuose atskiriate į Lietuvos Raudonąją
knygą įrašytus dančiasnapius, jau girdėjote apie parke gyvenančią retą šikšnosparnių veislę. Ir tikrai jau
klausėtės jautriosios Verkiančiosios liepos legendos ar matėte „bambukų“ slėnį (ir pasimatavote su didžiausia
Lietuvoje augančia žole)... Jei nei, reiškia, Jūsų laukia įdomus sezonas.
Keliauti po parką padėsiančios, turo objektus žyminčios informacinės lentelės su QR kodais - puiki
alternatyva grupiniam pasivaikščiojimui, vadinamąją „pats sau gidas“ ekskursiją siūlanti klajokliams,
vienišiams ir niekur neskubantiems.
Nuo praėjusio rudens jau galime ir „paskraidinti“ po žaliąjį Plungės parką – svetainė papildyta virtualiu
turu, įsigyti virtualios realybės akiniai suteikia galimybę parko objektus pamatyti netikėtais ir neįprastais
rakursais.
Šią vasarą „Plungės išmanusis parkas“ bus papildytas holograminiu turu, kurį stebėti ir kuriuo keliauti
galėsime specialaus ekrano pagalba (2018 m. bibliotekos projektas „Holograminis paveldas: inovacijos
bibliotekoje – XIX a. pilaitėje – laikrodinėje“, remia LR Kultūros ministerija). Kartu pasiūlysime naujas
inovatyvias edukacijas. Edukacija "Holograminis paveldas Plungėje" supažindins su Plungės biblioteka, krašto
istorija. Antroji edukacija - "Pasidaryk pats: kaip paversti savo išmaniąją priemonę 3D holograma" – padės
patiems pasigaminti įrankį, leidžiantį pamatyti hologramas savo išmaniuosiuose įrenginiuose.
Tad - visi kartu kurkime pozityvių emocijų kultūros ir gamtos lauką. Pažinkime, saugokime ir puoselėkime
tai, ką turime gražiausio. Tegul Plungės parkas tampa artimų susitikimų vieta.

Kar čiausios pavasarinės naujienos i parko...

iuo metu parke žydi tikrasis parko karalius Plačialapis šaukštis
(lot. Petasites, angl. Butterbur, vok. Pestwurz). Tik keletoje parko
vietų, ant Babrungo kranto, iš tolo šviečia rožinių kupstelių
kolonijos. Šaukštis pražįsta vienas pirmųjų parke. Vėliau jis
nustebins didžiuliais dekoratyviais lapais. Iš graikų kalbos “petasos“
– kepurė nuo saulės. Tai susiję su milžiniškais, iki pusantro metro
dydžio, šio augalo lapais. Kaitrią vasaros dieną jais galima
prisidengti nuo saulės.
Lietuvių liaudis plačialapį šaukštį taip pat vadino dubosais,
palstriekomis, pastrielkomis.
Š
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Laikrodinė
oranžerija iki
rekonstrukcijos

Vecchio r mai
Florencijoje,
Italijoje

Laikrodinės laikrodžio mechanizmas
Į laikrodinę sugrįžo restauruotas XIX a.
laikrodis

Kadras i "XXI a. tarptautinio neskubėjimo festivalio "Upė""
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