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Algimanto Verkio nuotrauka ir Algimanto Verkio šuo.. 

Prisėsime ant suolelio ir  kartu žvelgsime į
žydinčias pievas. Visada liksi su mumis, Algi.. 

Pilaitės gyventojai
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Kviečiame eksponuoti darbus Foto alėjoje!

Lauko fotografijos paroda „Fotoalėja 2019“

Konkurse gali dalyvauti visi užsiimantys bei besidomintys fotografija: fotografai
profesionalai, fotokorespondentai, fotografai mėgėjai, moksleiviai ir kt. Autoriai
pateikia iki 10 atspausdintų  ir paruoštų eksponavimui nuotraukų arba instaliacijų.
Užsienio autoriai savo nuotraukų failus gali siųsti el. laišku, organizatoriai
atspausdins, arba siunčia pačių atspausdintas paštu, arba perduoda per delegacijų
atstovus.  Parodinis nuotraukos formatas – 30x45 cm., bet autoriams paliekama
improvizacijos laisvė. Nuotraukos gali būti spausdinamos ant drobės, plokščių,
audinių, popieriaus, tentų ir kt. Norintiems eksponuoti nuotraukas rėmeliuose galime
juos paskolinti.
Dalyviai darbus turėtų pristatyti iki birželio 13 d. į Plungės viešąją biblioteką (Parko g.
7) arba į Vaikų biblioteką (Laisvės al. 19). Prašome prie kiekvieno darbo nurodyti savo
vardą, pavardę, pavadinimą. Pridėti autoriaus adresą, el. paštą, telefono numerį. Po
parodos autoriai darbus pasiima patys arba jų įgalioti asmenys.
„Fotoalėjos 2019“ atidarymas Plungėje (planuojama prie Viešosios bibliotekos
laikrodinės, Parko g. 7) birželio 15 d. (šeštadienį) 12 val.
Kontaktinis asmuo: Kristina Paulauskaitė (Plungės viešoji biblioteka): tel. 8 614
65329; el. paštas: zemsaulute@gmail.com.

Plungės viešosios bibliotekos iniciatyva nuo 2007 m. Plungės miesto šventės metu
pradėta rengti lauko fotografijos paroda „Fotoalėja“. Prie bibliotekos įsikūręs Plungės
ir Rietavo fotoklubas „Žybt“ šiuo metu yra vienas parodos organizatorių. Paroda – XX
a. 7-ajame dešimtmetyje aktyviai veikusio žemaičių fotografijos judėjimo tęsinys. Nuo
„Fotoalėjos“ rengimo pradžios savo darbus eksponavo daugybė autorių iš Plungės
miestų partnerių, užsienyje gyvenantys lietuviai, Lietuvos, Žemaitijos regiono
fotografai. Paroda eksponuojama Laisvės alėjoje ir aplinkinėse erdvėse. Ją aplanko
tūkstančiai Miesto šventės dalyvių. Po Miesto šventės paroda autorių sutikimu
išskaidoma mažesnėmis ekspozicijomis ir eksponuojama įvairiose parodinėse erdvėse.
Šių metų parodos idėja, skirta Žemaitijos metams paminėti. Dalyviai: užsienio autoriai,
Lietuvos foto klubai, pavieniai autoriai, moksleiviai. Užsienio ir kitų Lietuvos regionų
autoriai pateikia nuotraukas laisva tema. Lietuvių autoriams siūloma atspindėti
Žemaitijos regioną per žmones, peizažą, kaimo gyvenimą, šventes. Fotografai savo
archyvuose turėtų paieškoti senesnių nuotraukų ir jas atspausdinti. Galima pateikti
retro nuotraukų iš savo šeimos ar kaimynų gyvenimo,  dabartinio mūsų gyvenimo
vaizdų, paieškoti netikėtų kampų, fotografuoti miesto kiemelius, kaimo sodybas,
darbus, šventes ne tik Plungėje, bet ir Žemaitijoje. Svarbu užrašyti vietovę ir datą.
Darbus parodai prašome pateikti iki birželio 13 d. Paruoštus eksponavimui darbus
galima atsivežti ir tą pačią dieną prieš parodą.

Dalyviai ir dalyvavimo tvarka



Kviečiame dalyvauti
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Renginiai Plungės miesto 
šventės metu: 

11.00 – 16.00 val. - Skautiškos stichijos:
oras, vanduo, žemė ir ugnis (prie Viešosios
bibliotekos, Parko g. 7).
11.00 - 18.00 val.  - Tarptautinės „Dailininko
knygos trienalės“ parodos lankymas
(kuratorius - K. Vasiliūnas, Vilnius) Viešojoje
bibliotekoje laikrodinėje (Parko g. 7).
11.30 – 17.00 val. Kavinė „Laikrodinė“ prie
Viešosios bibliotekos (Parko g. 7).
12.00 val. -  „Foto alėja 2019“ atidarymas
prie Viešosios bibliotekos (Parko g. 7).
 

Vaikų bibliotekoje 

***
Nuo birželio vidurio (Informacijos ieškokite čia:            Plungės Vaikų
biblioteka)  Kūrybos palėpėje veiks Plungės Mykolo Oginskio meno
mokyklos dailės skyriaus mokinių paroda.
***
Per mokinių vasaros atostogas mūsų biblioteka prisijungia prie iniciatyvos
„Atverkime duris vasarai“. Ketiname antradieniais, nuo 12 val. pakviesti
vaikus į garsinius skaitymus bei žaidimus, o trečiadieniais (tuo pačiu laiku)
– pasimokyti anglų kalbos.
***
Taip pat vaikus ir suaugusiuosius raginame prisijungti prie akcijos „Vasara
su knyga“ ir perskaityti 5 knygas (lietuvių autoriaus; bibliotekininko
rekomenduotą; apie keliones; geltonu viršeliu ir kurios pavadinimas
prasideda ta pačia raide kaip ir tavo vardas).



Kviečiame dalyvauti
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Vittoro Fava. Italija

Daugiau informacijos: 

Plungės savivaldybės viešoji
biblioteka
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Naujos knygos 

Bibliotekoje



Savanorės bibliotekoje

6

Savanorės Florentina ir Lijana bibliotekoje organizuoja anglų
kalbos klubą. Kviečiame prisijungti! 
 
Antradieniais 17.15 val. klube renkasi pradedantieji. Susitinkame
Plungės viešojoje bibliotekoje Parko g. 7. 
 
Ketvirtadieniais 17.15 val. klube renkasi pažengusieji. Susitinkame
Vaikų bibliotekoje, Laisvės al. 19. 

"Aš esu Liana Vardazaryan iš Armėnijos.
Baigusi universitetą ir įgijusi bakalauro
laipsnį supratau, kad dabar yra puikus

metas savanorystei, kuri visada daugiau ar
mažiau užimdavo dalį mano gyvenimo.
Buvau girdėjusi, kad Plungės biblioteka

yra išskirtinė savo veiklomis, todėl
džiaugiuosi galėdama prisidėti prie
bibliotekos augimo J Tikiuosi įgyti

neaprėpiamos patirties, kuri padės man
tobulėti visapusiškai."

"Gyvenimas, kaip važiavimas dviračiu,
norint išlaikyti pusiausvyrą reikia
judėti :) Tokią sentenciją perskaičiau
sėdėdama vienoje iš Albanijos kavinių.
Mintis mane įkvėpė, tad leidau google
nuspręsti, kur man reikia keliauti :) Ir
štai aš čia, Lietuvoje, savanoriauju
Plungės viešojoje bibliotekoje! Toli nuo
namų, bet svetingame mieste, kuris
skendi žalioje tyloje .. Taip turbūt būna
tik Lietuvoje.." - Florentina Qorri iš
Albanijos.


