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Tik nužydėjo pinavijos, žiūrėkite, jau ir jurginai kelia savo spalvotas
galveles, kurios nori ar nenori simbolizuoja rudenį... Jau galime
užuosti su niekuo nesumaišomą daržų kvapą krentant gaiviai
rudeninei vakaro rasai ir vis trumpėjant dienai... Ar pastebėjote,
kad ir gandrai jau pradėjo sukti ratus vis aukščiau ir aukščiau
pamažu traukdami žiemoti? 
 O mums ruduo yra naujų darbų pradžia. Vasarą sutikę begalę
keliautojų, pakaitomis pailsėję ir įsikvėpę naujų minčių sėsime prie
stalo (o gal ir ant pievos?) ir galvosime, ką gi naujo ir įdomaus
Jums, mieli mūsų bičiuliai, pasiūlyti naujais metais :) 
Žinokite ir prisiminkite vieną, kad su mumis nuobodu nebūna bet
kuriuo metų laiku! 

"Pilaitės naujienų" leidybinė grupė 
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   Plungiškis kolekcionierius,
„Pilaitės“ kraštotyrininkų klubo
narys Vytautas Eidukas Plungės
viešajai bibliotekai rugpjūčio 27 d. iš
savo kolekcijos padovanojo 1929 m.
Plungėje leistą knygą „ 13 apysakų“;
Zigmanto Kuzmickio sudarytą
vadovėlį „Lietuvių literatūra“
(Kaunas, 1932. II dalis). Šį vadovėlį
sudarytojas Z. Kuzmickis dedikuoja
„Brangiam ir gerbiamam Vaižgantui“. 
  V. Eidukas kolekcionuoja ir pašto
vokus. Malonu, kad švęsdami
Vaižganto metus dovanų gavome
voką su J. Tumo-Vaižganto atvaizdu.
Vokas išleistas 1989 m. švenčiant
Vaižganto 120 m. jubiliejų.
  Nuoširdžiai dėkojame gerb.
Vytautui Eidukui už dovanas.

DĖKOJAME!

nuotr. K. Paulauskaitės, V. Eidukas
pristato savo kolekciją Plungės
viešojoje bibliotekoje, 2014 m.



Kviečiame dalyvauti
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Plungės
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viešoji
biblioteka

Vaikų bibliotekoje 
Geolobiai Plungės parke

  Plungės rajono savivaldybės viešoji
biblioteka tęsia projektą „Plungės
Išmanusis Parkas“ sukurdama dar vieną –
ketvirtą – trasą. Tai – „Geoparkas“. Ši trasa,
parke atsirasianti iki 2019 m. rugsėjo 28
dienos, skirta aktyvaus laivalaikio ir
nuotykių mėgėjams. Naujasis bibliotekos
projektas yra pasaulinio „GeoCaching“
žaidimo dalis. 
Apie šį žaidimą daugiau informacijos rasite
puslapyje https://www.geocaching.com. 
Projektas „Geoparkas“ Plungėje
finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos. 
Trasą „Geoparkas“ pristatysime rugsėjo 28
d. 11 val. Daugiau informacijos čia: 

Plungės Vaikų biblioteka

 
Rugsėjo 23 d.

Vaikų bibliotekoje – PROTMŪŠIS
ŠEŠTOKAMS. Jį ves Vilniaus

nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos darbuotojai. Į

protmūšį pakviesime klasę, kuri
pirmoji

užsiregistruos tel. 8 611 36976
(Kristina). Paskubėkit!

Latvijos fotografų kūrybos paroda
Nuo rugsėjo 15 d. Plungės viešojoje bibliotekoje
(Parko g.7) eksponuojama Rygos fotoklubo narių

fotografijų paroda. Kuratorius Eduards Kapsa
(Jelgava). Apie susitikimą su autoriais

paskelbsime vėliau bibliotekos interneto
svetainėje.



4Bibliotekoje

Naujos knygos
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MISIJA SIBIRAS

Norime pasidžiaugti, kad mūsų bibliotekininkas Paulius Gadeikis

dalyvavo ekspedicijoje MISIJA SIBIRAS ! Dalinamės nuotraukomis iš

ekspedicijos ir kviečiame sekti informaciją apie mūsų renginius, nes

artimiausiu metu bus organizuojamas ekspedicijos pristatymo renginys!

Nuotraukos Pauliaus Gadeikio. 

Teko apsilankyti Prastornaja kaime,
kuriame kažkada veikė lageris, su
vietinio, seniausio kaimo gyventojo
pagalba radome to lagerio likučius.

Pirmos dienos Kazachstane,
gulinėju stepėje naikindamas ir
taip skurdžią augmeniją.
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Kazachstane labai daug anglies kasyklų, jos yra
daugumos miestų ekonominis pagrindas, deja dėl jų
miestai yra paskendę tirštame smoge.

Kai lauke +38, arbūzas labai
gerai padeda atstatyti
skysčių ir vitaminų balansą.

Radę lietuvio kapą jį sutvarkydavome,
inventorizuodavome, bet pati maloniausia dalis būdavo
užrišti trispalvį kaspiną taip pažymint protėvių laidojimo
vietas.

Ši nuotrauka labai gerai apibūdina visų lankytų
kapinių būklę.

Vienas iš 130 rastų Lietuvių
kapų.


