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Nuotrauka Kęstučio Vaitkaus

  Ar atsimenate žiemą tokius rekordinius karščius? :) Pajūryje kačiukai (arba paprastoji
blindė) jau brandina mielus ir švelnius gumulėlius ant šakelių,  o Klaipėdos rajono
gyventoja pasakojo, kad jos sode snieguolės kalasi iš po žemių! Ar tik nesulauksime
ypatingai ankstyvo pavasario? Žymusis Lietuvos gamtininkas Selemonas Paltanavičius
viename savo interviu yra pasidžiaugęs, kad mūsų šalis ypatinga tuo, kad čia išgyvename
visus keturis metų laikus, mažai kur pasaulyje taip yra.. 
  Taip pat jis sakė: „Mums dar reikia gamtos, mes jai — neįrengtai, natūraliai — jaučiame
nuoširdžiausius jausmus.  Turime dėti daug pastangų, kad gamta Lietuvoje išliktų tokia,
kokią mes ją jaučiame.“
  2020 metais linkime būti su gamta, jai nekenkti, netrukdyti, atsakingiau ir mažiau
vartoti :) 
 Pilaitės naujienų leidybinė grupė



Sausio 31 – vasario 2 d. kaip ir pernai į biblioteką grįžta prancūziškų filmų festivalis
"Žiemos ekranai" ir kviečia žiūrovus leistis į dabarties laiko paieškas bei panirti į
atsitiktinumų žavesį. Šiais metais bibliotekoje parodysime keturis pagrindinės

festivalio programos "Dabarties laiko beieškant" filmus, sukurtus Prancūzijoje per
pastaruosius dvejus metus. Filmus sieja atidus ir gilus žvilgsnis į dabarties realijas,

netikėtos ir drąsios kasdienybės interpretacijos.

  Sausio 31 d., penktadienį, 16.00 val.
kviečiame žiūrėti filmą „La Belle et la Belle“
("Gražuolė ir Gražuolė", 2018).
  Tai istorija apie dvidešimt penkerių Margo,
kuri gyvena nerūpestingą, tačiau jos
netenkinantį gyvenimą, pažymėtą daugelio
vienos nakties nuotykių. Viename vakarėlyje ji
sutinka dvidešimčia metų už save vyresnę
moterį, kurios vardas taip pat yra Margo. Jas
sieja daugelis nerimą keliančių smulkmenų..
Kad ir tai, jog abi jos sekantį rytą tuo pačiu
rytiniu traukiniu išvyksta į Lyoną. Traukinyje
vyresnioji Margo sutinka savo buvusį, žavesio
nestokojantį vyrą Marką, kuris neišvengiamai
žavi ir jaunesniąją Margo. Neilgai trukus
dviem moterims darosi sunku išsiskirti... ir
palikti Marką.

sausio 31 d. - vasario 2 d.  -
Plungės viešojoje bibliotekoje-

laikrodinėje 

Aktualu
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   Vasario 1 d., šeštadienį, 13.00 val. bibliotekoje-
laikrodinėje kviečiame žiūrėti filmą „Un amour
impossible“ ("Neįmanoma meilė", 2019). 50-ųjų pabaiga,
provincijos miestelis Châteauroux. Kukli biuro
darbuotoja Rachelė užmezga romaną su turtingu ir
išsilavinusiu Philippe'u. Greitą aistringų santykių baigtį
nulemia mylimųjų priklausymas skirtingiems
socialiniams sluoksniams, ir Rachelė užaugina dukrą
viena. Dukros ir tėvo susitikimas bus pažymėtas
kraujomaišos žaizda – paslaptimi.

   Vasario 2 d., sekmadienį, 13.00 val. rodysime
komediją „Edmond“ (Edmonas). 1897-ieji metai, svaigus
ir bohemiškas Belle Epoque laikmetis Paryžiuje. Jaunas
rašytojas Edmond'as Rostand'as jau antrus metus
kankinasi ir nieko neparašo. Kai garsiausias aktorius
Constant'as Coquelinas išreiškia norą vaidinti jo pjesėje,
rašytojui nelieka nieko kito, tik parašyti naują veikalą...
per tris savaites! Po stulbinančios sėkmės sulaukusio
spektaklio aktorius, scenaristas, rašytojas ir režisierius
Alexis Michalikas transformuoja istoriją į nuotaikingą ir
elegantišką komediją apie teatro užkulisius ir kūrybą.
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Susitikimas su knygų autore, jogos
ir srautinio rašymo mokytoja Eva

Tombak

Sausio 10 d., penktadienį, 
15.00 val. - srautinio rašymo dirbtuvės.
16.15 val. - knygos "Atia, suskiai"
pristatymas.

   Vasario 1 d., šeštadienį, 13.00 val. Vaikų bibliotekoje
vaikai pažiūrės animacinius filmus. Tai filmai apie
nuotaikingas gyvūnų pasaulio istorijas.

Laikrodinės parodų
salėje veikia

tautodailininko Vyto
Jaugėlos jubiliejinė

darbų paroda.
Ekspozicijoje – medžio

skulptūra, tapyba,
fotografija, pieštukų

kolekcija. 
Paroda veiks iki 2020

m. sausio 30 d.
Nuotrauka K.
Paulauskaitės
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Naujos knygos

Bibliotekoje



12 mėnesių - 12 knygų. Pabandome? 
Atsispausdinkite šį puslapį, skaitykite knygas ir užpildę

sąrašiuką atsineškite į biblioteką. Gausite dovanų! 
 
 

Kviečiame 2020 m. aktyviai skaityti!  

02: lietuvių literatūros klasiko, -ės knyga

03: knyga, parašyta remiantis tikra istorija

04: knyga, parašyta autoriaus, kurio inicialai sutampa su tavaisiais

05: knyga, išleista tavo gimimo dešimtmetį

06: puiki kieno nors aklai išrinkta knyga

07: knyga, kurios pavadinimas - vienas žodis

08: nusipirkta ir iki šiol neperskaityta knyga

09: bet kokio laikotarpio poezija

10: knyga, kurios pavadinime yra skaičius

11: knyga, kurioje vaizduojamas veiksmas vyksta šalyje, į kurią
norėtum

12: knyga, kurios veiksmo laikas - Kalėdos.
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01: biografija


