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YRA TOKIA SENOVĖS GRAIKIJOS LEGENDA...

Ji - apie Echonę ir Narcizą. Echonė įsimylėjo Narcizą, kuris mylėjo tik save
patį. Echonė, negalėdama kalbėti, stengėsi apsakyti Narcizo ištartais žodžiais
savo meilę jam, bet jis ją atstūmė, kaip ir visas kitas. Sudaužyta širdimi ji
meldėsi Afroditei, prašydama mirties. Jos maldos buvo išklausytos, bet deivei
patiko Echonės balsas, todėl ji paliko jos balsą skambėti amžinai.
Narcizas medžiodamas miškuose atstūmė daug jį įsimylėjusių nimfų. Viena iš
jų Narcizui palinkėjo, kad jis pamiltų žmogų ir jo meilė liktų be atsako. Supyko
meilės deivė Afroditė, kad Narcizas atstūmė jos dovanas, ir nubaudė Narcizą.
Narcizas pamilo savo atvaizdą pamatęs upokšnio vandenyje. Kankinamas
meilės jis nei valgė, nei gėrė ir taip numirė. O toje vietoje išdygo gėlė –
narcizas.

Narcizas, tai ne tik savimyla, bet ir nuostabi senovinė gėlė, kuri
auga dar nuo kunigaikščio Oginskio laikų, tik apsidairykite
senajame parke. :) 
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Aktualu 
Ypatingas įvykis, kurio pražiopsoti niekaip negalima. Gegužės 4
dieną, šeštadienio Kaimynų sueigoje Viešojoje bibliotekoje
pristatysime unikalią Vilniaus universiteto herbariumo herbarų
parodą (parodos kuratorius  - VU Gyvybės mokslų centro mokslo
darbuotojas Mindaugas Rasimavičius).
 
Vilniaus universiteto herbariumas - vienas seniausių Rytų
Europoje, saugantis botaninius rinkinius sukauptus nuo XIX a.
pradžios. Tai lietuvių tautos ir pasaulio kultūros vertybė ir
nuosavybė. Senojo Vilniaus universiteto herbariumo kolekcija 2011
m. pripažinta regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu
ir įtraukta į UNESCO programos "Pasaulio atmintis" nacionalinį
registrą.
Parodoje Plungėje bus pristatyti unikalūs 19 a. herbariumo
pavyzdžiai bei 19-20 a. augalų piešiniai.

Herbaras
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Kviečiame dalyvauti
Gegužės 7 d., 16.00 val. viešojoje
bibliotekoje-laikrodinėje vyks akcija
"Lietuva skaito". Akcija skirta paminėti
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
Ištraukas iš knygų skaitys Plungės šauliai. 

Gegužės 22 d. . Plungės viešojoje bibliotekoje lankysis kultinis paukščių ir
gamtos fotografas, kurio fotoklajones feisbuke seka beveik penkiasdešimt
tūkstančių gerbėjų, Marius Čepulis. Fotomenininkas ir
fotodokumentininkas, pelnęs ne vieną prizą Lietuvos gamtos fotografų
konkursuose,  2017 m. išleidęs pirmąją savo knygą „Metai. Gamtos fotografo
dienoraštis“, įdomus ir puikus žmogus, aktyvus gamtos gynėjas… Beje,
atidžiai sekantis ir Plungės parko naujienas bei turintis aiškią nuomonę dėl
daugelio čia vykstančių dalykų.
Gegužės 30 d., 16.30 val. Irmos Surgut knygos "Kalbančios širdys"
pristatymas. 

Marius Čepulis
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Naujos knygos

Bibliotekoje



Karščiausios naujienos iš parko 

Plungės Išmanusis Parkas
www.plungesparkas.lt

Yra daugybė būdų žvelgti į realybę...
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Turime ypatingą naujieną pavasariniam
naujienlaikraščio „Parko naujienų“ startui!
Pristatome mūsų šio sezomo mylimukus -
Plungės parke apsigyvenusią pūkuotą
pelėdų šeimyną, tikrai vertą  National
Geographic viršelio! Greičiausiai, ne mūsų
šį pavasarį iškeltuose inkiluose išsiritusią,
bet labai visus pradžiuginusią. Ir jei
vaikščiosime pababrungiais tyliai, gal
nusišypsos laimė juos ir vėl išvysti…

Pelėdos Plungės parke, 2019 m. balandžio 25 d. K.

Paulauskaitės nuotrauka

O prie Laikrodinės vasarą Jūsų jau lauks
naujas rožynas. Čia, prie pavėsinės - ir
bibliotekos jubiliejaus proga, ir šiaip, dėl
gražumo, žydės įspūdingą New Dawn
rožių veislė. Ir dėkingi už tai esame rožių
sodinukus mielai padovanujusiam LR
Seimo nariui plungiškiui Andriejui
Stančikui.

Rožė New dawn pasodinta prie altanos

Mūsų rožė turėtų atrodyti taip :) 


