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Gyvybė ir mirtis. Ir viskas po tuo pačiu mėlynu dangumi. Parke
patrankos savo garsiais ir piktais šūviais stingdo mažų paukštelių širdis, o
tuo tarpu ilgaamžių medžių viršūnėse lizdus vistiek suka kovarniai (lot.
Corvus frugilegus). Sunku net įsivaizduoti parką be jų, paukščių, kurie
spengiančią tylą paverčia į fantasmagoriją, nerealią iliuziją.
Mitologijoje kovarniai laikomi dabarties, ateities ir pomirtinio gyvenimo
tarpininkais. Jie gali atskleisti paslaptis ir numatyti ateitį. Taip ir
gyvename, apsupti mistiškos, drėgnos dulksnos, uosdami gamtos ir
pavasario gaivą, pastebėdami kiekvieną žalią pumpurą. Vakar paminėję
Kovarnių dieną dalinamės mūsų mylimo Edgaro Alano Po eilėmis iš
poemos "Varnas":
Vos įskrido paukštis juodas, skausmą man pamainė juokas
Iš rimtų griežtų manierų, jom didybės išreikštos.
- Nors jau kuodas tau nuslinkęs, tu, - tariau, - bijot nelinkęs,
Varne senas ir siaubingas, lekiantis nakties kraštuos Koks taurusis tavo vardas šiuos plutoniškuos kraštuos?
Tarė Varnas: - Niekados. [Vertė: K. Navakas]
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Plaukiojom su delfinais, vaikščiojom su drambliais ir,
aišku, žaidėm žaidimus...
Plungės r. sav. viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius visą vasario mėnesį mėgavosi
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos paskolintais virtualios realybės (VR)
akinių komplektais (jų turėjome net 20). Taip įgyvendinamas šios bibliotekos projektas
„STEMCASpace (Mokslo, technologijų, inžinerijos, matematikos, kultūros ir meno erdvė)“.
Pagal jį Žemaitijos bibliotekos gali mėnesiui pasiskolinti VR akinius.
Virtualųjį pasaulį kuriame, naudodamiesi internetu, žaisdami kompiuterinius žaidimus,
tūnodami socialiniuose tinkluose, praleidžiame vis daugiau laiko, galima vertinti įvairiai.
Galima jį laikyti grėsmingu, atitolinančiu nuo tikrojo gyvenimo ir tiesioginio bendravimo. Bet,
suvokdami, kad gyvenimo nesustabdysime ir laiko neatsuksime, vis tik turime bandyti gauti
naudos ir iš prieštaringai vertinamų reiškinių. Taigi, metę šalin skeptišką nuomonę,
pasinėrėme į virtualaus pasaulio galimybes (ir malonumus).
O jos, pasirodo, tikrai vertos dėmesio ir keliančios nuostabą bei susižavėjimą. Kas nenorėtų
paplaukioti povandeniniame pasaulyje su delfinais, lamantinais, jūrų liūtais, ruoniais, orkomis,
vėžliais, net rykliais. Ir ne tik paplaukioti, bet ir daugiau sužinoti apie jau išvardintus bei
nepaminėtus vandenynų gyventojus? O pasivaikščioti gamtos takais? Aplankyti savaną su
drambliais, žirafomis, zebrais, įvairiais paukščiais (ne vienas žavėjosi kovarniais, tokiais
panašiais į gyvenančius mūsų parke). Ar nenorėtumėte pasėdėti vasariškame, rudeniškame,
žiemiškame miške? Užsukti ir į tropinę negyvenamą salą, apsuptą smaragdinės jūros? O kur
dar galimybė, būnant gamtos apsuptyje, išsikviesti lietų, drugelius, paukščius, pasodinti medį,
pavadinti arčiau prieiti gyvūnus... Ką bekalbėti apie pasklandymą visatoje tarp žvaigždynų...
Arba dalyvavimą Nacionalinės geografijos ekspedicijoje Antarktidoje ar Maču Pikču... Šios
pramogos, beje, labiau patiko suaugusiems mūsų bibliotekos lankytojams. Bet pasitaikė ir labai
azartiškų mamų, tėčių, senelių, močiučių, darželių auklėtojų, mokytojų, norinčių išbandyti
stalo tenisą su robotu, pagaudyti kaladėles žaidime „Beat Saber“, paskraidyti erdvėlaiviu su
„Žvaigždžių karų“ personažais... Būdavo ir taip, kad vaikai, prisižaidę iki soties, kantriai
sėdėdavo ir laukdavo mamos ar tėčio...
Jauniausieji lankytojai, be minėtų gamtos erdvių, pamėgo piešimo programėlę ir Bogo. Tai
virtualus augintinis, kurį reikia glostyti, prausti, maitinti, su juo žaisti ir kitaip rūpintis. Kiek
vyresni ir labiau azartiškesni rinkosi amerikietiškuosius kalnelius, boksą, tikrinosi akies
taiklumą žaidime „Super shot“. Žinoma, visų penkiasdešimties į akinius instaliuotų
programėlių ir žaidimų neišvardinsime. Be to, neišbandžiusiems virtualios realybės ne taip
paprasta tai paaiškinti.
Apibendrinimui – šiek tiek statistikos. VR edukacijoje Vaikų bibliotekoje apsilankė 3 darželių
(„Saulutės“, „Rūtelės“ ir „Vyturėlio“) 5 grupės; 7 rajono mokyklų („Ryto“, Senamiesčio,
„Babrungo“, Akad. A. Jucio, Alsėdžių S. Narutavičiaus, Stalgėnų, Specialiojo ugdymo centro) 14
klasių pradedant pirmokais, baigiant devintokais. Taip pat vedėme edukaciją skautams, rajono
bibliotekininkams ir senjorų klubo „Riešutmedis“ nariams. Po pamokų, vakarais
ir
šeštadieniais VR akiniais mokėme naudotis bibliotekos lankytojus. Jiems vyko 20 užsiėmimų.
Taigi iš viso vyko 42 edukacijos 912 įvairaus amžiaus lankytojų. Nemaža lankytojų dalis
sugrįždavo antrą, trečią, ketvirtą kartą... Jų amžius – nuo beveik 2 iki tikrai garbaus (metų
neklausėme).
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O labiausiai džiugina tai, kad sulaukėme ne tik nuolatinių lankytojų, bet ir viso būrio naujų
draugų, kurie iki tol Vaikų bibliotekoje net nebuvo lankęsi. Be to, dažnas ir knygą ta pačia
proga pasiimdavo. Daug darželinukų ir pradinukų grupių, atėjusių į VR akinių edukaciją,
paprašydavo ir apie geriausias 2019 metų knygas vaikams, dalyvavusias metų knygos
rinkimuose, papasakoti. O kas maloniau už tokius prašymus gali būti bibliotekininko ausiai?
Surengėme 12 knygų pristatymų su smagiais balsavimais už labiausiai patikusią. Dabar,
pasibaigus vasariui, dėkojame Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai už smagią
ir naudingą pramogą, naujus lankytojus ir draugus, su kuriais užmezgėme ryšius per vasarį. O
mažus ir paaugusius plungiškius kviečiame nepamiršti mūsų. Ir knygų. Iki susitikimų.
Kristina Pilitauskienė, Plungės r. sav. viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Nuotraukos K. Pilitauskienės
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Kviečiame dalyvauti

Arūno Baltėno fotografijų paroda ,,Žemaitija.
Šventės, apeigos ir papročiai“
Nuo 2020 m. kovo 1 d.
Plungės
viešojoje
bibliotekoje laikrodinėje
(Parko g. 7), Plungės
vaikų
bibliotekoje
(Laisvės al. 19), Plungės
Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje veikia Arūno
Baltėno
(Vilnius)
fotografijos
paroda
,,Žemaitija. Šventės,
apeigos ir papročiai“.
Paroda veiks mėnesį.
Rūtos Kučinskaitės tapybos paroda

Plungės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje
(Parko g. 7) nuo 2020 m. kovo 9 d. bus
eksponuojama Rūtos Kučinskaitės tapybos
paroda. Apie parodos pristatymą ir
susitikimą su autore informuosime vėliau.
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Naujos knygos

Bibliotekoje
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Projekto "HE.CO - Paveldo
valorizacija mažoms vietos bendruomenėms" partnerių susitikimas
Maltoje

Vasario 11-13 d. Maltoje vyko projekto partnerių susitikimas, kurio metu
partneriai iš Maltos, Lietuvos, Italijos, Slovėnijos ir Nyderlandų planavo rugsėjo
mėnesį Romoje vyksiančių tarptautinių mokymų programą, uždavinius,
metodologiją. Plungės viešoji biblioteka, kurią atstovavo kultūrinės veiklos
vadybininkės Gintarė ir Uršulė, kartu su Amsterdamo menų akademija, bus
atsakinga už vienos mokymų dienos teorinės ir praktinės dalies organizavimą ir
pravedimą. Šios dienos tema bus "Kas yra kultūros paveldas? Bendruomenės
telkimas ir įtraukimas". Šis projektas yra finansuojamas iš Erasmus+ programos
lėšų.

Maltos parlamente

Pakeliui į Mdiną užsukome kavos :)

Pažintinė ekskursija į Valetos dizaino klasterį
Prie Nacionalinės Maltos
bibliotekos
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Vyksta projekto veiklų aptarimas

Su projekto partneriais iš Italijos, Maltos, Slovėnijos,
Nyderlandų

Gilūs pasivaikščiojimai..

Vieną minutę neskatyk, nekalbėk, nefotografuok, tik žiūrėk
ir matyk..

Iš parlamento
Ir "šiek tiek" paveldo :)
Nuotr. G. Gurevičiūtės-Gailės ir U.
Padagienės
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