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,,Jei sodą bibliotekoje turi, viską turi" M.T.
Ciceronas
Kartais nėra nieko geriau nei įsivaizduoti, trumpam panirti į save ir kitus
pasaulius, užmiršti kasdienybę ir atsipalaiduoti. Dažnai mumyse yra
nematoma, bet jaučiama riba, tarp to ką galime mintyse sukurti ir to, kaip
save ribojame, paslėpdami įvairius troškimus, kurių įgyvendinimo net
negalime įsivaizduoti!
Šioje situacijoje mums į pagalbą skuba KNYGA, kurioje aprašyti kiti
pasauliai, pateiktos kitos nuomonės, daugybė veikėjų, kurie skatina drąsiai
atsiduoti pasauliui... Svarbiausia atsiversti tą knygą, nebijoti visiškai su ja
susilieti, leisti protui kurti vaizdinius, o širdžiai jausti jausmus. Juk be
parašytų istorijų, knygų būtų sunku net įsivaizduoti, kad ankščiau prie
Plungės laikrodinės buvo įrengta oranžerija, kurioje augo įvairiausi egzotiniai
augalai. Buvo manoma, kad kunigaikščiai net konkuruodavo tarpusavyje,
kurie parsiveš ir augins kuo daugiau įdomių augalų. Tad užsukite į biblioteką,
pasiimkite knygą, prisėskite ant suolelio esančio šalia laikrodinės ir
sustokite... sustokite akimirkai, įsiklausykite, ką jums nori pasakyti pasaulis ir
jūs patys sau!
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Aktualu
2020 m. bus itin aktyvūs ir pilni naujienų, nes gavome žinią, jog
laimėjome ir įgyvendinsime šiuos projektus:

Atgyjanti XIX a. M.M. Oginskio oranžerija.
2 etapas

Gruodžio mėnesį pristatysime virtualią ekspoziciją - atgimusią
laikrodinės oranžeriją! Turbūt žinote, kad ir dabar galite persikelti į
XIX a. ir atsidurti M.M. Oginskio oranžerijoje? Šiuo metu ten „auga"
tik vienas bananas, tačiau įgyvendinus 2-ąjį projekto etapą
oranžerija bus „apsodinta" visa! Taip pat bus sukurta augalų
muzikos klausimosi edukacija. :)

Grafų Zubovų istorinis, kultūrinis palikimas
Šiaurės vakarų Lietuvoje
Šiuo projektu bus organizuojamos trys ekspedicijos, kurių metu
bus surinkta ir patikslinta informacija apie grafų Zubovų gyvenimą
šiaurės vakarų Lietuvoje XIX a. Remiantis surinkta informacija bus
sukurtas pažintinis maršrutas-gidas.

Atminties žemėlapyje tamsiųjų laikų
tylieji humanistai
Projektas skiriamas istorinės atminties įamžinimui pagerbiant
žydų gelbėtojus. Netoli bibliotekos bus pasodintas Gelbėtojų
sodas, kuriam vaismedžius dovanos įvairios institucijos,
organizacijos, pavieniai žmonės. Taip pat bus pastatytos
interaktyvios supynės, atspindinčios žydų kultūrą.
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Kviečiame

2020 m. liepos 14 d., antradienį, 16
val. kviečiame į susitikimą su
tapytoja Rūta Kučinskaite ir į jos
parodos pristatymą Plungės
viešojoje bibliotekoje laikrodinėje
(Parko g. 7).
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Naujos knygos

Bibliotekoje
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Vaikų bibliotekoje
Nuo birželio 17-osios mūsų Vaikų bibliotekos palėpėje veikia
Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos dailės skyriaus
mokinių darbų paroda „Dovana miestui“. Labai šviesi, įdomi,
originali, jauki paroda. Ateikit pažiūrėti. Vaikų biblioteka
dirba pirmadieniais- penktadieniais, nuo 10 iki 18 val.
Adresas - Laisvės al. 19 (už Laisvės paminklo).
Mes, Vaikų bibliotekos darbuotojai, labai kviečiame įvairaus amžiaus skaitytojus
prisijungti prie visą vasarą vykstančios skaitymo akcijos „Vasara su knyga“. Tai
projektas, kurį jau penktus metus vykdo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio
apskričių viešosios bibliotekos ir Lietuvos aklųjų biblioteka. Esmė – reikia per vasarą
perskaityti 5 tam tikras knygas ir laimėti prizus. Daugiau informacijos
https://vasarasuknyga.lt/.
Mes, Vaikų biblioteka, nusprendėme rasti rėmėjų ir vienam skaitytojui, įveikusiam
užduotis ir jas registravusiam per mūsų biblioteką, įsteigti savo prizą. Taigi, dovana
laimingajam – marškinėliai su skaitytojo pasirinktu užrašu ar piešiniu + kava / kakava
/ arbata. Prizą įsteigė Tomo Danilevičiaus dizaino studija ir kavos baras „Exlibris“.

Vaikų biblioteka prisijungė prie iniciatyvos „Atverkime duris vasarai“. Antradieniais,
apie 11 val., skaitome vis kitos pasirinktos knygos ištrauką. Trečiadieniais, panašiu laiku
žaidžiame stalo (ir ne tik) žaidimus. Kviečiame prisijungti.
Reklama: šeimos, draugų grupelės, pavieniai įvairaus
amžiaus lankytojai Vaikų bibliotekoje gali nusipiešti ir
pasigaminti originalų įsegamą ženkliuką (galima ir
susimaketuoti kompiuteriu). 34 mm ženkliuko kaina –
50 ct, 58 mm – 1 eur. Tai šauni dovana draugui, šeimos
nariui (ar sau) gimtadienio arkurios kitos šventės proga.
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Yra daugybė būdų žvelgti į realybę...
Plungės Išmanusis Parkas
www.plungesparkas.lt
Vienos labai gražios knygos įkvėpti...
Tikrąja to žodžio prasme – labai
gražios.
Kalbu
apie
neseniai
pasirodžiusią (jau - ir bibliotekose)
Redos Tomingas „Fotosintezę“ („Dvi
tylos“, 2019).
Botaniniai nuotykiai Lietuvoje ir
visame pasaulyje. Tai, pirmiausia, yra
ši knyga.
Tačiau, ne vien tik tai! Dar labiau
sužavėjo
knygos
puslapiuose
įamžintos
ikoniškomis
tapusios
Lietuvos vietos, kur augalai –
neatsiejama interjero dalis. Senas
paštas, vaistinė, kultūros namų
fojė... Apie savo hobį, skirtą
augalams ir filosofiją knygoje
pasakoja
vienuolika
skirtingų
žmonių: keramikai, iliustruotojai,
augalų
parduotuvių
savininkai,
augalų kolekcininkai ir kiti.
Augalai, pasirodo, puiki proga
susipažinti! Kažkaip kitaip, atidžiau,
pažvelgti ne tik į pačius augalus, bet
ir į juos mylinčiuosius.

Reda Tomingas – iliustruotoja ir animacinių filmų režisierė, kurios visa kūryba
persmelkta floros ir faunos. Knygos, kurias ji iliustruoja, dažniausiai kalba apie
gamtą. O jos filmų personažai – gyvūnai. Reda prieš dešimt metų rimtai
susidomėjo kambariniais augalais, ėmė dalyvauti Vilniuje ir Kaune rengiamose
augalų parodose. Šiuo metu režisierės kolekcijoje – daugiau kaip 200
įvairiausių augalų, daugiausia retų sukulentų ir orchidėjų.
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***

Ikoniškosios žaliosios Plungės
vietos. Jų irgi tikrai turime! Ir
pirmiausia, kas ateina į galvą
(ką jau seniai myliu) yra šeimos
klinika „Inesa“. Vieta, kur
apsilankiusi, prisėsti visada
išsirenku TĄ, žaliąjį, kampą
antrame
aukšte.
Šalia
įspūdingosios
MONSTEROS,
savo karpytų lapų šakas
sunkiai
nusvarinusios
ant
raudonų turėklų ažūro. Ir tikrai
ne todėl, kad tai garbingiausias
ir įspūdingiausias augalas savo aplinkoje šio augalo
neturėti šiandien bet kuriai
įstaigai yra „ne fasonas“... O
todėl, kad ji tikrai įspūdinga!

Direktorė Inesa Klišonienė telefonu
irgi pasidžiaugė jau seniai, nuo pat
klinikos įsikūrimo, čia puoselėjamais
augalais. Ši graži idėja – jos, o
kasdienis triūsas – visų, kolektyvo
(kad monstera būtų tikra MONSTERA,
oi kiek reikia meilės, laiko ir jėgų – tą
supras tik tas, kas pats tą grožį kuria).
Visi augalai klinikoje – dovanoti ar
pačių įsigyti. „Ir neleisiu jų išmesti“, sako vadovė (ir aš matau, kaip ji
šypsosi).

Parengė Virginija Liutikaitė
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