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Jei mes neturėtume žiemos. pavasaris nebūtų toks malonus ir laukiamas. Tiesa? :)
..kaip sako japonai - vienas mielas žodis gali sušildyti trims žiemos mėnesiams. Tiek
čia ir beliko :) būkime malonūs vieni kitiems, nusišypsokime, esant reikalui padėkime ne tik žiemą, bet ištisus metus. Juk smagu daryti gerus darbus!
Laukiame Jūsų bibliotekoje kai sniegai užvers, karščiai dusins ar liūtys pils.

Nuotrauka U. Padagienės
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"Žiemos ekranai" Plungėje
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Kviečiame dalyvauti
Vasario 15 d. vienos dienos paroda
– „Trijų Lietuvos okupacijų pašto
ženklai“, skirta Vasario 16-ajai.
Atidarymas 12 val. (penktadienį)
Viešojoje bibliotekoje (Parko g. 7).
Rengėjai kraštotyrininkų klubas
„Pilaitė“.

Paroda veikia Plungės miesto
bibliotekoje (PC „MAXIMA"; J. TumoVaižganto g. 81)
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Periodiniai leidiniai

Bibliotekoje
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Paskutiniai ir netikėti gandai iš laikrodinės
Iš Plungės geležinkelio istorijos
Vasarą vienas bibliotekos lankytojas atvykęs į parodą „Plungės savivaldos 100-ečio
istorija“ pasakė, kad pirminė suprojektuota geležinkelio linija turėjo eiti ne per Plungę,
o per Rietavą ir tik Plungės verslininkų dėka, projektas buvo pakeistas ir nutiesta linija
per Plungę. Tačiau A. Girdžiūnienės knygoje „Pasižvalgius po Žemaitiją“ (Telšiai, 2018)
pateikta kitokia informacija. „Geležinkelio linija buvo suprojektuota nuo Plungės miesto
už 1 – 2 km. , panašiai kaip dabar yra plentas. Tačiau Plungės didieji prekybininkai žydai
susitarę nuvyko į Kauną pas prezidentą Smetoną prašyti, kad geležinkelis eitų šalia
Plungės miesto.“ Jie apmokėjo ir projekto pataisymą.
Taip pat šioje knygoje rašoma, kad „Per Pirmąjį Pasaulinį karą Vokiečiai norėjo
geležinkelio linija sujungti Mažeikius su Tilže, nuo Telšių per Žarėnus, Tverus, Rietavą.
Buvo pradėję Tveruose kirsti miško liniją dėl geležinkelio. 1941-1944 m. per antrąjį
pasaulinį karą vokiečiai pradėjo daryti geležinkelio sankasą nuo Plungės į Rietavo pusę,
jie karą pralaimėjo ir darbai sustojo“.
Parengė vyresnioji bibliotekininkė Otilija Juozapaitienė

Prezidentas A. Smetona Plungėje,
1932 m. spalio 29 d.
Nuotrauka iš B. Pociaus archyvo.

Plungės geležinkelis
Nuotrauka iš B. Pociaus archyvo.
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Nuotraukos Gintarės Gurevičiūtės

Biblioteka išeina pasivaikščioti
Pristatėme teikiamas inovatyvias paslaugas Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus
laisvalaikio parodoje "Adventur".

Štai taip atrodė Plungės rajono stendas.

Lankytojams pristatomi bibliotekos įgyvendinti projektai "Holograminis paveldas: inovacijos
bibliotekoje - XIX a. pailaitėje laikrodinėje" ir "Tu nežinai, kas bus rytoj: istorija atgyja 3D
hologramose".

Taip pat buvo pristatoma bibliotekoje organizuojama edukacija "Holograminis
paveldas", kurios metu kvietėme pasigaminti ekranėlį hologramų stebėjimui.
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