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.... kai užklumpa kūrybinės kančios 
arba klausimų yra daugiau negu 
atsakymų.. 
TUOMET pasišvilpaudamas bei 
pasišokinėdamas atšokuoji pas mus į 
biblioteką, čiumpi mėgstamiausius 
skaitinius, kurie atpalaiduoja net 
labiausiai pasislėpusias smegenų 
ląsteles, prisėdi laikrodinės augalų 
sode, ant minkštųjų pagalvėlių arba 
patogiai įsitaisai mūsų hamake ir 
užsimiršti. Toly čiulba paukščiai, girdi, 
kaip ošia lapai ir supranti, kad varpas, 
ką tik mušęs penkis kartus, skamba 
jau visus šešis..  
Taip, mūsų puslapių eilutės plaukia 
pasroviui, o laikas turi savo bėgimo 
greitį. Klausimai suranda savo 
atsakymus, o kūrybinės klajonės 
aptinka kelią.  



Kviečiame į edukacinius užsiėmimus bibliotekoje
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VASAROS NAUJIENOS! 

Daugiau informacijos intenetinėje svetainėje 
www.plunge.rvb.lt 



Bibliotekos renginiai Miesto šventės metu

Plungės fotobienalė 2018

Kviečiame į tradicinę tarptautinę Plungės fotobienalę 

2018, skirtą JAV kultūros pristatymui. Bienalės 

fotografijos parodos išskiriamos į dvi temas: „Jungtinės 

Amerikos valstijos: fotografijos pionieriai“ ir „Amerika 

lietuvių fotografijoje“. Fotografijų parodos bus 

eksponuojamos M. Oginskio rūmuose ir žirgyne, 

Viešojoje bibliotekoje, kultūros centre. Vyks susitikimai 

su autoriais, leidinių pristatymai, filmų peržiūros, 

edukaciniai užsiėmimai. 

Plungės fotobienalės 2018   atidarymas vyks Plungės 

miesto šventės metu 2018 m. birželio 15 d. 16 val. M. 

Oginskio rūmų žirgyne.   

Lauko fotografijos paroda „Plungės 

fotoalėja 2018“ 

Šių metų paroda yra skiriama Lietuvos šimtmečiui 

paminėti. Dalyviai: Plungės miesto užsienio   partnerių 

autoriai, Lietuvos foto klubai, pavieniai autoriai, 

moksleiviai.  Lietuvių autoriai kviečiami teikti 

atspausdintas fotografijas, atspindinčias įvairius Lietuvos 

laiko etapus įvairiuose kontekstuose iki birželio 12 d. 

(užrašius datą ir vietovę).   

Parodos atidarymas vyks Plungės Laisvės alėjoje ir 

Vaikų bibliotekos kieme 2018 m. birželio 16 d. 12 val. 

Lauko kavinė-skaitykla

Birželio 16 d. 12 - 17 val. Viešosios 

bibliotekos-laikrodinės kiemelyje veiks 

lauko kavinė-skaitykla. Kviečiame 

maloniai praleisti laiką mūsų ramybės 

oazėje su kvapnios kavos puodeliu. 
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Kviečiame dalyvauti

Plungės viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje            

  (Parko g. 7)  birželio 1 d., penktadienį, 15.15 val. vyks 

konferencija „Plungės savivalda Pirmojoje Lietuvos 

Respublikoje“, skirta atkurtos Lietuvos valstybės 

šimtmečiui ir paroda „Plungės savivaldos 100-mečio 

istorija plungiškių asmeniniuose archyvuose“.

Norime, kad knyga neišeitų iš mūsų 

gyvenimo, kad ji gyventų 

kiekvienuose namuose ir būtų 

skaitoma.

Siekdami gausinti savo skaitytojų ratą ir 

prašydami knygai atverti kiekvienų namų 

duris, 2018 m. skelbiame akcijas: „Plungės 

viešojoje bibliotekoje daugiausiai skaitanti 

Plungės miesto gatvė“ ir „Plungės viešojoje 

bibliotekoje daugiausiai skaitanti Plungės 

miesto mokykla“. 

Pasibaigus metams, remdamasi elektronine sistema, Plungės viešoji biblioteka suves 

rezultatus ir skelbs nugalėtojus. Nugalėtojai - daugiausiai skaitanti Plungės miesto gatvė ir 

mokykla – bus apdovanoti kitų metų kovo 16-ąją – renginio, skirto Knygnešio dienai 

paminėti, metu. Kviečiame skaityti ir dalyvauti!   
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Birželio 7 d. 14.00 val. viešojoje bibliotekoje 

vyks   projekto "Holograminis paveldas: 

inovacijos bibliotekoje - XIX a. pilaitėje 

laikrodinėje" pristatymas. Pristaytisime 3 D 

hologramas ir edukacinę programą 

"Holograminis paveldas Plungėje" .



Naujos knygos 

BIBLIOTEKOJE
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Karščiausios parko naujienos ... 

Plungės Išmanusis Parkas 
www.plungesparkas.lt

Yra daugybė būdų žvelgti į realybę

Knygų fanams biblioteka vis dar yra ta vieta, kurioje jie neria į kvapą gniaužiantį knygų 

pasaulį. Visiems kitiems (o ir tiems, pirmiesiems) tegu ji bus ir pažinties su gamta vieta.

Kodas – geltona

     Mūsų  parke nėra pačių  svarbiausių  pirmųjų  

išsiilgto pavasario žiedų, žibučių. Tai 

nesusipratimas, su kuriuo, deja, turime 

susitaikyti.. 

Užtat mūsiškis nuostabiai   GELTONAS! 

Ankstyvą pavasarį  čia karaliavo Paprastoji 

vištapienė  (lot. Gagea lutea), vėliau estafetę  iš  

jos perėmė  ir vis dar atkakliai šiose grožio 

lenktynėse nenusileidžia Geltonžiedė  plukė  (lot.  

Anemone nemorosa). Kadaise buvo tikima, kad 

plukės žiedai prasiskleidžia ir užsiveria nuo 

vėjo. Iš  čia kilo ir augalo vardas kitomis 

kalbomis: vokiškai Windröschen, angliškai 

Wind Flower, rusiškai ветреница. Net ir 
botaninis genties pavadinimas Anemone kilęs iš  

graikiško žodžio anemos, turinčio tokią pat 

reikšmę. O gal ši gėlė  taip pavadinta tik dėl to, 

kad vėjas išnešioja nubyrėjusius žiedlapius? 

Plukės gražios, bet ... nuodingos, tad 

pavojingos.

     Kad ir kaip stengėsi savo žydėjimu visus 

peržydėti jūros pienių (lot. Sonchus, angl. Sow 

thistle) (mat niekas, kaip kunigaikščio laikais, 

nebepasiunčia vaikų peiliais rausti parko pievose jų 

šaknų), na niekaip joms nenusileidžia bene 

gražiausia parko gėlė Girinė tulpė (lot. Tulipa 

sylvestris). Įstabus Baltarusijos raudonosios knygos 

augalas, dar nė kiek nepaliestas selekcininkų 

pincetų. Siauri narciziški lapai, aukštai iškeltas 

liaunas žiedkotis ir ryškiai geltoni smailiaviršūniai 

vainiklapiai. Girinė tulpė žydi tiktai geltonai, tuo ji 

skiriasi nuo įvairiausių darželinių tulpių. Be to, ji 

gali sulaukėti ir neprapulti. Tokią ją matome ir 

Plungės parke.



7

Nekantrauju, kad kuo greičiau prie Babrungo 

pražįstų Paprastoji raudoklė (lot. Lythrum 

salicaria), sako, patį Čarlzą Darviną paskatinusi 

sukurti evoliucijos teoriją. Augalas pasižymi 

priešuždegiminėmis, baktericidinėmis, 

sutraukiančiomis, nuskausminamosiomis, 

traukulius mažinančiomis, prakaito išsiskyrimą 

ir žaizdų gijimą skatinančiomis savybėmis 

(ohoooo!). Jos pavadinimas visai ne 

metaforiškas: šis augalas iš tiesų lieja graudžias 

ašaras. Neretai, ypač rytais, dažniausiai 

šiltesnėmis dienomis, nuo jo lapų galiukų kapsi 

rasos lašai (tad parke rauda ne tik garsioji 

Verkiančioji liepa ...).

O štai skaisčiai rožinių Siauralapio gauromečio (lot. 

Chamaenerion angustifolium, angl. Fireweed, vok. 

Schmalblättriges Weidenröschen) „žvakių“ parko 

paktašty šią vasarą, veikiausiai, nebeišvysime. 

Lietuviškąją „žaliąja arbata“ Plungės parke 

sunaikinome.   

Rusijoje Ivan čaj vadinamo gauromečio arbata 

geriama jau daug amžių ir iki pat šiolei ant stalų 

žiemą vasarą stovi virdulys šios kvepiančios arbatos. 

Nuo jos, sakoma, neapgirtėsi, tačiau linksma bus, 

prie užstalių dainas imsi traukti. Taip ji pavadinta 

caro Ivano Rūsčiojo garbei, mat jis ją ir tas užstales 

labai mėgęs.   

**********
Parkas nepriklauso mums. Štai kur – beveik 

ant tako, vaikus peri Didžioji antis...  Tad, 

neįsijauskime per daug, kad ir ką mes čia, 

parke, beveiktume. 

**********
Turtingiausia ugdymo aplinka yra gamta, kurioje 

vaikai gali atverti savo pojūčius. Prie bibliotekos 

kuriamame augalų sode Plungės lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ mažieji kasmet gegužės 9-ąją sodina 

augalus. Šiemet tai – žirniai! Kartu sodinome, kartu 

auginsime, ravėsime. Ir būtinai suvalgysime! 


