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Su šilčiausiais linkėjimais, "Pilaitės naujienų" leidybinė grupė

Parkas taip pat turi savo rutiną. Kasdieną, 8.30 val. ryto tvenkinyje prie 
bibliotekos plaukioja mažiausiai 3 dančiasnapių poros! (ar žinote, kad 
dančiasnapio patinas yra baltas su juoda galva? :) ) Tuo pačiu metu tilteliu 
praeina visada šiltai besišypsanti moteris ir jos auksaplaukis gauruotas 
lietuviškasis šunelis, kuris, irgi atrodo, kad šypso sau į ūsą ir kiekvienai 
progai pasitaikius timpteli šelmiškai moteriškę į šalį. „Laba rytas“ – 
prasilenkdamos abi pasisveikiname ir einame savo kasdieniais keliais.
Lengvu žingsniu, lyg statytų pėdas ant puraus minkšto debesies, ta pačia 
kryptimi prabėga žavus vyriškis žilstelėjusiais smilkiniais. Susilinksime kaip ir 
kas rytą. Lyg su abiem būtumėm pažįstami. Tokias malonias smulkmenas 
galime pastebėti kiekvienas, tik atkreipkime dėmesį į aplinką, pakelkime 
galvas nuo žemės, išgirskime vėją, kovarnių šnekas, pasakykime „Labas“ 
nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokime, juk jau pavasaris!
 



Reikšmingiausi bibliotekos istorijos momentai 

·         1906 m. Plungėje veikė legali parapijos biblioteka (vadinama 
knygynu-skaitykla).
Joje galėjo skaityti visi, susimokėję 50 caro kapeikų mokestį. Bibliotekos 
fonde buvo ne tik religinė literatūra[1]. Kaip vėliau paaiškėjo, bibliotekos 
knygos buvo antspauduojamos antspaudu „PLUNGĖS BAŽNYČIOS 
KNYGYNAS №_[2].
Neturime daugiau žinių kiek ši biblioteka buvo populiari, kas joje lankėsi, 
trūksta žinių apie bibliotekos veiklą,  tačiau, jei visi susimokėję mokestį joje 
galėjo skaityti, vadinasi tai buvo atvira visuomenei biblioteka.
 
·         1926 m. Plungėje prie valsčiaus Savivaldybės įsteigta biblioteka 
(vadinama knygynu).
Lietuvių išeivijos atstovai (R. Krasauskas ir Z. Ivinskis) Bostone leistoje 
„Lietuvių enciklopedijoje“ mini miesto savivaldybės skaityklą-biblioteką. 
Daugiau žinių apie šią biblioteką yra LCVA rastame dokumente (rado 
istorikas Edmundas Mickūnas). Čia rašoma, kad <... 1926 metais rugsėjo 14 
d. valsčiaus tarybos nutarimu prie valsč. Savivaldybės įsteigtas knygynas; 
knygos duodamos skaityti valsčiaus gyventojams nemokamai <...> Knygyne 
yra beveik visos lietuvių kalba 1919-1926 metais išleistos, ūkio srity, knygos, 
daug istorijos, gamtos mokslo, dailiosios literatūros, kooperatinių, tikybinių 
ir kitokių knygų...>[3].
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Raguotienė Genovaitė. Spaudą atgavus: knyga ir skaitytojas 1904-1918 m. 
Lietuvoje. Vilnius, 1996. P. 298.
[2] Kaunas Domas. Knygų leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės 
metais. Knygotyra. 2001, Nr. 37, p.27.
[3] LCVA f. 379, ap2, b.1778, l. 70-71.

Parengė Otilija Juozapaitienė

1906 m. bibliotekos anspaudas.
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Renginiai Plungės Vaikų bibliotekoje
 
Balandžio 5 d. 11.30 val. – susitikimas su poete Zita Gaižauskaite.
Balandžio 9 d. 12 val. – Socialinių paslaugų centro molio dirbinių ir 
audinių parodos atidarymas.
Balandžio 11 d. 15 val. – susitikimas su rašytoju V. Račicku.
Balandžio 19 d. 14 val. – robotikos užsiėmimai Didvyčių bibliotekoje.
Balandžio 23 d. 14 val. – ekskursijos ir edukacijos Plungės r. 
priešmokyklinukų ir pradinių klasių mokytojams.

Vaikų bibliotekos renginiai 2019 m. Nacionalinės bibliotekų 
savaitės metu (balandžio 23–26 d.)
„Ateik, sužinok ir išmok“
 
Bibliotekų savaitę Vaikų bibliotekos Kūrybos palėpėje veiks Plungės 
socialinių paslaugų centro lankytojų molio dirbinių ir audinių 
paroda.
Visą savaitę (ir vėliau) kviesime bibliotekos lankytojus rašyti 
bibliotekai sveikinimus, linkėjimus 80-ečio proga.
Balandžio 23 d., antradienį, visą dieną – akcija „Sužinok, ką skaito 
kiti“ (kviesime lankytojus surasti jiems labai patikusią knygą ir 
padėti į ekspoziciją, užrašius ant lipnaus lapelio, kuo knyga 
sužavėjo).
Balandžio 24 d., trečiadienį, nuo 12 iki 15 val., – robotikos 
užsiėmimai „Išmok“ visiems norintiems.
Balandžio 25 d., ketvirtadienis, nuo 10 iki 12 val., – naujų vaikiškų 
knygų pristatymas „Ateik ir sužinok“ mažiesiems skaitytojams 
priešmokyklinukams.
Balandžio 26-oji, penktadienis, – filmadienis. Pradžia – 12 val.
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Balandžio 15 d. Plungės 
viešojoje bibliotekoje 
laikrodinėje atidaroma N. 
Rericho paveikslų 
reprodukcijų paroda, skirta 
Kultūros dienai paminėti. 
Parodoje eksponuojamos 
dailininko paveikslų 
reprodukcijos. Parodą 
parengė N. Rericho draugija. Nikolajus Rerichas 

Taikos ženklas - Rericho pakto 

simbolis .

Dailininko Romualdo Inčirausko kūrybinės veiklos 
keturiasdešimtmečiui dedikuojamos parodos 
ekspozicijoje – naujausi, 2016 – 2017 metais sukurti 
darbai: skulptūrinės instaliacijos „Civilizacijos“ I ir 
„Civilizacijos II“, tapybos ciklas „Abstrakcija su 
autoriniu ženklu“ ir metalo plastikos ciklas „Tarytum 
juvelyrika...“.
Paroda veikia iki gegužės 31 d. 
 
Susitikimas su autoriumi vyks balandžio 27 d., 
šeštadienį 13.00 val. Plungės viešosios bibliotekos 
Bokšto salėje. 
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Naujos knygos

Bibliotekoje
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Planuojate įsigyti skaitmeninį įrenginį ir nežinote, koks tiktų geriausiai, kaip parengti skaitmeninį 
dokumentą, kur rasti informacijos, kaip mokytis savarankiškai, kaip skambinti internetu, kaip naudotis 
e. bankininkyste, kaip pirkti ar parduoti internetu, užsiregistruoti pas gydytoją ir pan.?
 
Ateikite į biblioteką. Čia jau kovo mėnesį startavo projektas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir 
atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ ir pradėti 18 valandų  n e m o k a m i  kompiuterinio 
raštingumo mokymai pradedantiesiems. Šiuose mokymuose mokysitės:
-naudotis kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar planšete;
-rengti tekstinius dokumentus;
-saugiai naršyti internete bei rasti aktualios informacijos;
-naudotis elektroninėmis valdžios, verslo ir laisvalaikio paslaugomis;
-dalintis informacija bei bendrauti internetu su artimaisiais ir draugais.
 
O norintiems pagilinti žinias jau greitai!
Nemokami 6 val. trukmės mokymai.
Jei jau turite pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, kviečiame mokytis šių programų.
Bendradarbiavimas Tau. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: efektyvus laiko planavimas ir 
bendravimas.
Šiuose mokymuose sužinosite, kaip saugiai ir atsakingai bendrauti ir bendradarbiauti e. paštu, kaip 
dokumentus laikyti internete, juos bendrinti su kitais žmonėmis, išmoksite planuoti laiką pasitelkiant 
e. kalendorius.
Bendradarbiavimas Tau. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: skaitmeninių nuotraukų 
apdorojimas ir saugus dalijimasis.
Ši programa skirta susipažinti su skaitmeninių nuotraukų redagavimo, koliažo ir animacijų kūrimo 
galimybėmis. Mokymų metu taip pat sužinosite, kaip saugiai bei atsakingai skelbti nuotraukas ir 
vaizdo įrašus internete.
Bendruomenės Tau: būk aktyvus, unikalus ir verslus.
Šioje programoje susipažinsite su interneto svetainių kūrimo bei e. bendruomenės pagrindais, įgysite 
saugaus naršymo internete žinių bei įgūdžių.
Bendruomenės Tau: būk aktyvus, unikalus ir verslus: atsakingas turinio skelbimas internete ir 
saugus naršymas.
Čia mokysitės rengti tekstinius dokumentus internete, susipažinsite su debesų kompiuterija.
Karjeros galimybės TAU: inovatyvus savęs pristatymas.
Čia išmoksite prisistatyti naujoviškai bei originaliai. Sužinosite kaip sukurti originalų gyvenimo 
aprašymą, įdomiau suformuoti tekstus bei susipažinsite su vaizdo įrašų kūrimo ir redagavimo 
galimybėmis.
 
 
Į visus mokymus registracija iš anksto: tel. 8 448 72372, el.paštu infocentras@plunge.rvb.lt arba 
bibliotekoje.

Prisijungusi Lietuva
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Karščiausios naujienos iš parko

Plungės parko pelėdos jau turi namus
Plungės rajono laikraščiams išspausdinus informaciją apie Plungės parke gyvenančias 
namines pelėdas, netrukus atsiliepė keletas žmonių ir pasiūlė pagaminti namelius 
pelėdoms. Inkilų brėžinius susirado internete. Naminė pelėda (Strix aluco L.) – didelis 
paukštis, sveria iki pusės kilogramo, todėl ir inkilai dideli. Pelėdos gamtoje gyvena 
drevėse, kartais užima kovų lizdus, kadangi parke senų drevėtų medžių beveik nelikę, 
teko pelėdoms pagelbėti. Dėkojame Jolantai ir Petrui Akuniams iš Milašaičių, Plungės 
verslininkui Jonui Knispeliui, plungiškiui Algirdui Matijošaičiui, sumeistravusiam ne tik 
pelėdų namelį, bet ir inkilą varnėnams. Visi trys pelėdų inkilai įkelti senuose parko 
medžiuose. Konsultavo Žemaitijos nacionalinio parko gamtininkė Gitana Sidabrienė. 
Inkilus pelėdoms ir keletą pernai Plungės nakvynės namų direktoriaus Gintaro 
Armalio dovanotų inkilų varnėnams į medžius kėlė Plungės viešosios bibliotekos 
darbuotojas Raimondas Zaboras ir skautų vadovė Kristina Pilitauskienė. Biblioteka 
dėkoja mieliems gamtos draugams.
 
Plungės viešosios bibliotekos inf.

R. Zaboras su pedėdos inkilu

R. Zaboras su varnėnų inkilais

Naminė pelėda (strix aluco L.)


