Nuotrauka iš interneto

Pilaitės naujienos

,,Jei sodą bibliotekoje turi, viską turi"
M.T. Ciceronas

2020 m. vasaris, nr. 21

Žiema šiemet labai nesikandžiojo, tad nenuostabu, kad netoli migruojantys paukščiai, tokie kaip
varnėnai, pempės, pilkosios gervės ar pilkosios žąsys jau stebimi mūsų krašte. Tolimieji migrantai
gandrai jau pradeda savo keliones namo. Žiemojantys centrinėje arba pietų Afrikoje namo jie turi
parskristi apie 10000 km! Gandras per dieną vidutiniškai nuskrenda net 300 km. Taigi pradėję
kelionę link Lietuvos dabar, savaitgaliais ilsėdamiesi, ant gandrinių ir parkeliaus :)
Fantastiški dalykai vyksta paukščių galvelėse ir medžių viršūnėse, tik pakelkite galvas arba
paspauskite
Ventės rago ornitologinės stoties facebook paskyroje.
Kad jau prakalbome apie paukščius, kviečiame ateiti į biblioteką parke ir per mūsų puikiuosius
žiūronus pastebėti itin žaismingą veiksmą mūsų lesyklėlėje. Ir dar rekomenduojame perskaityti
Jennifer Ackerman knygą "Genialieji paukščiai". P.S. turime ją bibliotekoje ;)

Pilaitės naujienų leidybinė grupė
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Aktualu
PROJEKTINĖ VEIKLA 2020
Lietuvos kultūros taryba priėmė sprendimą
dėl šių bibliotekos projektų finansavimo:
"XXI a. neskubėjimo ciklas "Upė".
Tradiciškai organizuosime UPĖS renginius
balandžio ir liepos mėnesiais, o TAIP PAT
rengsime atviras menininkų kūrybines
dirbtuves
bei
diskusiją
su
vietos
menininkais ir pripažinimo sulaukusiais
šiuolaikinio meno atstovais.

"Vakarų
regiono
bibliotekininkų
komunikacijos ir kūrybinio rašymo
įgūdžių tobulinimo stovykla".
Šiuo projektu siekiama gerinti vakarų
regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų
komunikacijos ir kūrybinio
rašymo įgūdžius. Bus organizuojama
bibliotekininkų stovykla, kurioje gilinsime
viešųjų ryšių ir kūrybinio rašymo įgūdžius.
Taip pat ruošiamos naujos paraiškos Lietuvos kultūros
tarybai ir Plungės rajono savivaldybės administracijai.

Įgyvendinamas tarptautinis Erasmus+ Strateginės
partnerystės, gerosios praktikos mainų projektas
HE.CO – HEritage Valorization for small local
COmmunities (HE.CO - "Paveldo"
valorizacija
mažoms
vietos
bendruomenėms).
Projektu siekiama skatinti keitimąsi
gerąja patirtimi ir naujų metodologijų plėtrą per
informacines ir komunikacines technologijas (ICT),
kurios stiprina vietos kultūros paveldą skirtingų
Europos valstybių kontekste.
Pateiktas naujas Erasmus+ Strateginės partnerystės projektas
BID4Heritage (Verslo idėjų kūrimas
gyvybingo paveldo erdvėms), kurio partneriai – HE.CO projekto
dalyviai bei nauji partneriai iš Prancūzijos, Italijos ir Maltos. Projekto
teikėjas –Amsterdamo menų akademija. Projekto metu bus suburta
tarptautinė, pagal sukurtą metodologiją paruoštų jaunuolių komanda,
kuri teiks verslo idėjas institucijoms, įsikūrusioms kultūros paveldo
objektuose.
Ruošiama Erasmus+ strateginės partnerystės paraiška "We are all
together to raise awarness of cultural heritage". Projekto
partneriai: MERIG - daugiafunkcinis Europos tyrimų institutas
(Austrija), ICARUS – tyrimų ir archyvų centras (Kroatija), EGInA –
socialinių ir skaitmenininių inovacijų srities konsultacijų ir mokymų
centras (Italija), Olmedo miesto suaugusiųjų švietimo centras
(Ispanija), Amsterdamo menų akademija (Olandija). Projekto tikslas
– skatinti keitimąsi gerąja patirtimi, sukurti metodinę medžiagą,
kuri padėtų atskirti keturias kultūros paveldo rūšis ir išmokytų
efektyviai viešinti kultūros paveldą Europos kontekste, sukurti
skaitmeninę platformą Europos kultūros paveldo viešinimui.
Pateikta Erasmus + mobilumo suaugusiųjų švietimo darbuotojams
"Plungės
bibliotekininkų
neformalaus
švietimo
paraiška
kompetencijų kėlimas siekiant teikti kokybiškesnes paslaugas
vartotojams". Projektu siekiama kelti bibliotekos darbuotojų
kompetencijas neformalaus vaikų ir suaugusiųjų švietimo ugdymo
srityje, kuriant naujas skaitymo skatinimo, kūrybiškumo ugdymo
programas bei naujas inovatyvias paslaugas.

Visą vasario mėnesį Vaikų bibliotekoje – virtualios realybės
edukaciniai užsiėmimai.

Kviečiame 1–12 klases, mokytojus, šeimas, draugų
grupeles, vienišius ir kitus nepaminėtus asmenis.
Klasėms būtina registruotis. Tel. 8 693 95211 (Paulius).
NEMOKAMAI!!!
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Kviečiame dalyvauti

Vasario 21 d., penktadienį, 16.15 val.
kūrybinis
vakaras-susitikimas
su
dainininke, operos soliste, pedagoge,
mūsų kraštiete Giedre Kaukaite.

Vasario 12 d., trečiadienį, 17.30 val.
„Giliau nei kvėpavimas“- Nemokama
kvėpavimo ir meditacijos paskaita.

Vasario 28 d., penktadienį, 11.00 val.
kviečiame
skaitykloje
kartu
rašyti
Nacionalinį diktantą.
Diktantas bus transliuojamas per LRT
radiją. Transliacija truks apie 40 minučių.

Plungės viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje
vasario 27 d. ketvirtadienį, 17.30 val.
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Karščiausios naujienos iš parko
Plungės Išmanusis Parkas
www.plungesparkas.lt
Nei žiema, nei pavasaris... Vis dar nei šis,
nei tas. Bet gal jau sugrąžinkime į
Naujienlaikraštį Plungės išmaniojo parko
dienoraštį? Startuoti pats metas, tam
turime rimtą priežastį – parke prie
bibliotekos anksčiau nei įprastai ėmė ir
pražydo pirmasis eleboras!
Ir tai dar ne viskas. Kaip tik dabar rankose
jau turiu ilgai lauktą knygą – Vitos
Sackwille-West „Mano sodas“ („Mein
Garten“).
Kas lankėtės vienoje įspūdingiausių Anglijos
vietų - garsiojoje Sisinhersto (Sissinghurst)
pilyje ir matėte kiemus, užpildytus gėlynais
bei įstabų parką – žinote, apie ką kalbame.
Visa tai sukurta šios moters rankomis.
Viktorija Mary Sackville-West, ponia
Nicolson, buvo anglų poetė, novelistė ir
sodų dizainerė, rašyti įkvėpusi ir savo
bičiulę Virginiją Woolf (romanas „Orlando“
skirtas būtent jai). Tačiau didžiausias Vitos
palikimas – garsusis sodas, kurį ji kūrė
kartu su savo vyru seru Haroldu Nicolsonu.

Yra daugybė būdų žvelgti į realybę...

Nekantriai atsiverčiu išsvajotąją knygą ir
pirmojoje citatoje skaitau: „Yra daugybė
eleboro rūšių, bet tikrasis angliškųjų
sodų eleboras yra gražiausio vardo
eleboras – Kristaus rožė, Gavėnios rožė
(Heleborus niger, Heleborus orientalis). Ir
kas žino, kodėl baltoji Kristaus rožė
lotyniškai pavadinta juodąja?“ Ir taip
toliau, ir panašiai...
Taigi – Eleboras! (lot. Helleborus).
Pavadinimas iš graikų k. žodžių helein –
žudyti ir bora – maistas (pavadinimas rodo
augalo
nuodingumą).
Lietuviškoje
botaninėje literatūroje dar kitaip vadinamas
čėru. O vokiečiai jį vadina čemero šaknimi!
Tikrai, taigi buvo (o gal ir tebėra) toks
čemeryčių vanduo! O kaip atrodo pats
čemeras, matyti neteko... Šią vasarą būtinai
pabandysime jį „atsivesti“ į bibliotekos
vaistinių augalų daržą.

Vita Sackwille-West

Prie bibliotekos
pražydęs
eleboras. Nuotr.
Virginijos
Liutikaitės

Tad – Vitos Sackville-West knygos ritmu šią vasarą ir pasivaikščiokime Plungės
išmaniojo parko takais...
Parengė Virginija Liutikaitė
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