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Buongiorno iš mūsų Italija dvelkiančios 
pilaitės! 

 Šaukėme, šaukėme ir pagaliau mes 
prikvietėme pavasarį! Gaudome pačius 
šilčiausius saulės spindulius, o mūsų 
gėlyne jau matosi besikalantys žali 
stiebeliai. Ar tik mums taip atrodo, 
kad ta pirmoji išvysta žalia spalva 
kitokia? :) 
P.S> Augalą, kurį matote dešinėje, 
galite pamatyti ir pas mus. Tai itin 
ankstyva pavasarinė gėlė. Tuos, kurie 
atėję į biblioteką pasakys, koks tai 
augalas - apdovanosime! 

Su šilčiausiais linkėjimais, "Pilaitės naujienų" leidybinė grupė
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Gegužės 4 d.
Kaimynų sueiga, skirta bibliotekos jubiliejui,  „Lai žydės bibliotekos sodai“. 
Įkursime  rožių alėją, sužydės ir Jūsų jau pamėgta altana.
Senųjų herbarų paroda „Iš Vilniaus universiteto bibliotekos Herbariumo 
fondų“.
 
Birželio 14 d.
Meno parodos „Dailininko knygos trienalė Plungėje“ atidarymas bibliotekoje 
laikrodinėje.
 
Spalio mėn.
Muzikos, legendų ir vaizdų vakaras Zubovų pilaitėje. Svečiai: pianistas Rokas 
Zubovas, aktorius Vytautas Rumšas, dailininkas Artūras Aliukas.
 
Būtinai sekite mūsų informaciją ir lauksime Jūsų buvusios bibliotekos 
direktorės, menininkės ir kultūrininkės Laimutės Baltrūnaitės  kūrybos 
parodoje ir prisiminimų vakare, arbatos vakarėlyje bibliotekoje „Kam 80 ir 
daugiau“, susitikime su rašytoju sociologu Artūru Tereškinu, kunigu, rašytoju 
A.Toliatu.
 
Jubiliejaus proga - kitokia, smagesnės bus ir Kavinė – laikrodinė  bei 
bibliotekos Fotoalėja.
 
Ir – jubiiejaus „uogelė“ - 80 - mečio KNYGŲ IŠŠŪKIS. Su smagiomis 
dovanomis ir netikėtais atradimai.

Labai preliminari (bet teisinga ) 
PROGRAMA

Balandžio mėn.
Konferencija „Juozui Tumui-Vaižgantui 150“.  
Vaižganto suoliuko bibliotekos laikrodinės kieme 
atidengimas, Ąžuolų giraitės Kuliuose sodinimas.

Mieli mūsų bičiuliai, kviečiame sekti bibliotekos svetainę ir facebook 
puslapį, kur sužinosite patikslintą informaciją bei būsite informuoti 
apie numatomus renginius. 



Kviečiame dalyvauti
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Kovo 6 d.  17. 30 val.  vyks paskaita 
“Dvasinė psichologija, būsenų 
psichologija – naujų vidinių savybių 
lavinimui – dvasiniam atgimimui, 
darnai, gyvenimo džiaugsmui”. 
Paskaitą ves Arūnas Jonuškis.

Kovo 15 d. 16 val. – Knygnešio dienos 
minėjimas. Veiks spaudos draudimo 
metų knygų  paroda. Bibliotekos 
skelbtos akcijos „Daugiausiai skaitanti 
Plungės miesto gatvė/ mokykla“ 
nugalėtojų apdovanojimas, didžiausių 
bibliotekos skaitytojų pagerbimas.

Kovo 20 d. 16 val. – Plungės literatų 
klubas „Vingiorykštė“ (vadovė A. 
Daukantaitė) kviečia į Pasaulinės 
poezijos dienos minėjimą.



Kviečiame dalyvauti

Kovo 21 d. 16 val. vyks Eurodebatai. Tai 
individualūs moksleivių debatai, per 

kuriuos pristatomos idėjos ir 
diskutuojama tema: kaip balsuosiu ne tik 
kojomis, bet ir galva Europos Parlamento 

rinkimuose 2019 m. gegužės 26 d.

Aktualu 

Plungės viešoji biblioteka šiais metais gavo finansavimą iš Lietuvos 
kultūros tarybos projektui „Mylėk Tėvynę už save daugiau..." - 
Juozui Tumui-Vaižgantui 150“.  Projekto metu Viešojoje 
bibliotekoje bus organizuojama konferencija „Juozo Tumo 
Vaižganto visuomeninė ir leidybinė veikla Žemaitijoje“; prie 
bibliotekos pastatysime Vaižganto suoliuką; organizuosime 
kelionę- ekskursiją į Kulius, Vaižganto giraitėje sodinsime 
ąžuoliukus ir vyks Vaižganto kūrybos skaitymai. Projekto partneriai 
Kulių miestelio bendruomenė „Alantas“ ir Plungės „Saulės“ 
gimnazija. Projektą remia UAB „Žemaitijos sėklos“ UAB „Antikva“, 
„Plungės žinios“ „UAB „VVARF“ ir draugija „Saulutė“.
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Kovo 22 d., penktadienį, 16.15 val. Plungės viešojoje bibliotekoje-
laikrodinėje atidaroma klaipėdiečio fotomenininko Virgilijaus 
Jankausko fotografijos paroda „Vydūnas. Gyvenimas, mirtis ir kas 
toliau...“, skirta filosofo Vydūno 150-osioms gimimo metinėms. 
Taip pat vyks Alės Jankauskienės paskaita apie Vydūną.
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Plungės viešoji biblioteka - Vilniaus 
knygų mugėje! 

Vasario 21- 22 d. išsijuosę darbavomės pristatinėdami 
inovatyviasias bibliotekos paslaugas. Mugės lankytojai turėjo 
galimybę pamatyti mūsų hologramas, sudalyvauti "Holograminio 
paveldo" edukacijose bei pasigaminti sau ženkliuką :) 

Nuotraukos Gintarės Gurevičiūtės. 



Vasario 27 d.- kovo 3 d. kultūrinės veiklos vadybininkės Gintarė ir 
Uršulė buvo išvykusios į pirmąjį Erasmus+ Strateginės partnerystės 
projekto "HE.CO - Paveldo valorizacija mažoms vietos 
bendruomenėms" partnerių susitikimą. Projekto koordinatoriai - 
"ANCI Lazio" - Lazio regiono savivaldybių asociacija, projekte 
dalyvauja partneriai iš Maltos, Nyderlandų, Slovėnijos ir Lietuvos. 
Susitikimo metu buvo susipažinta su viena pagrindinių Lazio 
regiono problemų - kultūros paveldo aktualizavimu Lazio regione. 
Lazio regione esanti Roma sutraukia didžiąją dalį į tą regioną 
atvykstančių turistų, investicijų, gauna didžiausią finansavimą, dėl 
to regione mažesniuose miesteliuose/ kaimuose esantis kultūros 
paveldas lieka nepasiekiamas, nelankomas ir apleistas. Projekto 
metu tarptautiniai partneriai keisis gerąja patirtimi apie jų 
regionuose esančias kultūros paveldo, suaugusiųjų švietimo įstaigų 
projektų/iniciatyvų patirtis. Antrasis planuojamas partnerių 
susitikimas numatomas birželio mėnesį Plungėje. 
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Pirmojo susitikimo metu buvo detaliai pristatyti projekto tikslai, 
partneriai pristatė savo įstaigas, aptarta tolimesnė projekto eiga. 



Zagarolo žaislų muziejaus, įsikūrusio Rospigliosi rūmuose lankymas. 

Archeologinių kasinėjimų ir antikiniame mieste Tusculum lankymas. 
Gegužės mėnesį ši vieta bus atvira lankytojams. 
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Vilos Falconieri lankymas. Šiuo metu šioje viloje veikia mokykla, korioje 
mokoma lotynų, senovės graikų kalbų ir filosofijos. Čia galima kalbėti tik 
lotynų arba senovės graikų kalbomis, mokosi 40 jaunuolių iš viso 
pasaulio. 


