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,,Jei sodą bibliotekoje turi, viską turi" M.T. Ciceronas
Turime Jums džiugią žinią! Vasarą kviečiame pasimatyti dažniau, nes nuo
liepos 1 d. dirbame ir sekmadieniais 9.00-14.00 val. Taigi vedžiodami ryte šunį,
eidami pasivaikščioti ir įkvėpti ryto gaivos, o gal pabraidyti po rasą? užsukite
pasilabinti ir išgerti kavos, peržvelgti spaudą ir įsikrauti energijos naujai
savaitei.
Pilaitės naujienų leidybinė grupė rugpjūčio mėnesį iškeliauja ieškoti nuotykių
bei pasisemti įkvėpimo ateities numeriams ir bibliotekos veikloms, o jūs, mieli
skaitytojai, tuo tarpu prižvelkite parką, nes turėsite papasakoti, kas naujo
jame įvyko!
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Aktualu

Kviečiame dalyvauti akcijoje "Vasara su knyga"
Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos skelbia vasaros iššūkį, kurio metu įvairaus amžiaus
žmonės kviečiami dalyvauti skaitymo varžytuvėse.
„Skaitymo iššūkis“ – tai turiningas ir smagus užsiėmimas, kurio tikslas – per vasarą
perskaityti bent jau 5 knygas.
Registruotis galima savarankiškai, užpildžius internetinę registracijos formą internetinėje
svetainėje www.vasarasuknyga.lt, arba artimiausioje bibliotekoje, kurioje gausi dalyvio
kortelę su užduotimis. Ar Tavo biblioteka dalyvauja iššūkyje, matysi atsidarius žemėlapį.
Pasiryžę dalyvauti iššūkyje ir jį įveikę, varžytuvių pabaigoje bus apdovanoti vertingais
prizais. Laimėtojai bus renkami burtų keliu. Skaitymo iššūkio pradžia 2019 m. birželio 1 d., o
pabaiga rugpjūčio 31 d.

Viskas, ką Tau reikia padaryti, tai perskaityti 5 knygas ir jas
įvertinti:
Perskaityk lietuvių autoriaus knygą
Perskaityk knygą, kurią rekomendavo bibliotekininkas
Perskaityk knygą apie keliones
Perskaityk knygą geltonu viršeliu
Perskaityk knygą, kurios pavadinimas prasideda iš tos pačios raidės kaip ir tavo
vardas.
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Kviečiame dalyvauti
Žinia, sudominsianti ypač tuos, kurie
atsiliepė į paskelbtą akciją ir rinko bei
dovanojo menininkei Lilijai Valatkienei
sagas.
Dabar jau turime mūsų visų bendro
projekto rezultatą!

Apie Liliją Valatkienę
Žurnalistė, redaktorė, fotomenininkė. Lietuvos žurnalistų sąjungos narė. 2015
m. suteiktas Lietuvos Meno kūrėjo statusas. Baigė Vilniaus universitetą
žurnalistikos specialybę. Stažavosi Fredrikstad (Norvegija) institute. 1989–2009
laikraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistė, žurnalų „Stilius“ ir „Stilius PLIUS“ įkūrėja
ir vyriausioji redaktorė. Šiuo metu menininkė dirba su keliais kūrybiniais
projektais, skirtais Pasaulio lietuvių metams, skaito paskaitas, iliustruoja
knygas, rašo straipsnius apie Lietuvos menininkus bei aktyviai dalyvauja
parodose.
Surengė 20 personalinių foto ir mišria technika atliktų kūrinių parodų,
dalyvavo kolektyvinėse parodose, konkursuose, tarptautinėse meno,
kvadrienalėse, teminėse ekspozicijose, skirtose Lietuvos valstybingumui
paminėti. Jos kūrinių yra įsigiję Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos,
Škotijos, Prancūzijos, Šveicarijos, JAV ir Australijos privatūs kolekcininkai.

Projektas „Saga apie Lietuvą“ yra projektas apie mus – Lietuvos gyventojus ir pasaulio
lietuvius, tai mūsų šaukinys, raginantis grįžti emigrantus namo.
2018-ųjų gruodį socialiniuose tinkluose paskelbta sagų rinkimo akciją. Į ją atsiliepė
tūkstančiai žmonių iš įvairiausių Lietuvos miestų, miestelių, kaimų ir vienkiemių. Jie,
norėdami tapti neabejingais šio projekto dalyviais rinko, vežė, nešė, siuntė sagas. Bene
pirmosios sagas į Plungės savivaldybės viešąją biblioteką atnešė Plungės moterys. Atsiliepė ir
Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Vokietijos, Australijos, JAV, Anglijos, Škotijos, Kanados
lietuviai, atsiuntę tūkstančius įdomių sagų, tarp kurių buvo istorinės garsių asmenybių sagos
bei jų aprašymai.
Kartu su projekto partnere Reda Jacikevičiene (Vilniaus audinių salono „Optima Forma
savininkė) projektui surinkta 1 milijonas 500 tūkstančių sagų, iš kurių ant darbo drabužių
sukurta meninė instaliacija "Saga - žmogus". Meniškai transformuoti darbo drabužiai,
simbolizuojantys darbingą Lietuvą ir emigrantų šeimose gimusių kūdikių drabužėliai, taip pat
siuvinėti sagomis, įprasmins ne tik viešų ir privačių erdvių dialogą ar konfliktą, bet kalbės
apie istorinį, kultūrinį ir socialinį palikimą.
Meninę instaliaciją papildo šios idėjos autorės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės ir
dailininko Vlado Merečinsko sukurtas emigracijos žemėlapis iš sagų ir unikalus rašytojos
Žemaitės portretas.
Liepos 18 d. 16 val. Viešojoje bibliotekoje laikrodinėje renginys „Saga apie Lietuvą“.
Renginio iniciatorė ir idėjos autorė - žurnalistė, redaktorė, fotomenininkė Lilija Valatkienė
(Vilnius).
Partneris – Plungės viešoji biblioteka.
Renginį iš dalies finansuoja Lietuvos Kultūros taryba.
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Naujos knygos

Bibliotekoje
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Akimirkos iš XXI a. neskubėjimo ciklo "Upė"

Indra Brūverė - Darulienė ir Maris Lasmanis (Latvija)

Dragons/Doyle pasirodymas

Gražioji renginio dalyvė

Paulius Gadeikis

Alma Riebždaitė

Milginta Palubinskaitė

Milginta ir Paulius

Valentinas Charitonovas aka Kūdra

Jonas Baltokas ir grupė JieDu

Nuotraukos Kristinos Paulauskaitės
Renginį finansavo:

Paskutiniai garsai
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