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Pilaitės naujienos
Šviesyn
Tada, aną vasarą dar nežinojome, kur iš tiesų nuves mus kelionė po Šiaurės vakarų Lietuvą,
Zubovų keliais. Nuvedė toli. Labai toli.
Tiesiog pakilti ir išeiti, kad pamatytum, kiek dar nesuvokto grožio aplink, kad suprastum, kaip
negailestingai ir nesustabdomai visa tai dingsta, amžiams. Ir kaip naujų, netikėtų potyrių
išalkusios mūsų juslės!
Skaitmeninė revoliucija žadėjo sutaupyti mums laiko, bet tapome vis labiau užimti. Žadėjo
praplėsti mūsų horizontus, bet vis labiau užsidarome su(si)formuotų bespalvių
nuomonių kalėjime.
Aną vasarą keliaudami po svečius priimti nepasiruošusį, "nesusišukavusį" ir "nepasipudravusį"
šiaurinį Lietuvos pakraštį, suvokėme (prisiminėme?), jog savo ypatingą istoriją turi viskas vietos, žmonės, pastatai, daiktai. Ypač tie, kurie netobuli, užleisti ir pasmerkti.
(Kodėl negalėtų netobulumas tapti naujos prabangos kryptimi?)
Didi didžios giminės istorija. Ir didi pabaiga, griūtis - tai yra Zubovų istorinis, kultūrinis
palikimas šiaurės (ypač - šiaurės) vakarų Lietuvoje. Tai yra Zubovų kelias. Šviesus, vis tiek.
Jei eisime jį atviri ir viskam pasiruošę.

Pilaitės naujienų leidybinė grupė
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Aktualu
Kviečiame kelionei!
Šiaurės vakarų Lietuvos
grafų Zubovų istorinis,
kultūrinis palikimas jau atviras visiems, norintiems jį
pažinti.

Nepaisant visko, jau „kvepia“ vasara ir kelionėmis. O mes turime puikų pasiūlymą! Bibliotekos
projektas „Grafų Zubovų istorinis, kultūrinis palikimas Šiaurės vakarų Lietuvoje“ pasiekė
finišo tiesiąją.
Gimė pažintinis turas, apjungęs tris apskritis -Telšių, Klaipėdos, Šiaulių, penkis rajonus - Plungės,
Kretingos, Akmenės, Joniškio, Šiaulių, virš dvidešimtį miestų, miestelių, kaimų ir vietovių. 400
kilometrų ir daug įdomių, intriguojančių vietų, jau žinomų, girdėtų ar visai naujų,
dar nematytų ir nepatirtų:
Plungė-Žadeikiai-Kretinga-Pryšmančiai-Dimitravas-Grūšlaukė-Akmenė-DabikinėMedemrodė-Žagarė-Švetpolė-Joniškis-Saugėlaukis-Skaistgirys-Vaizgučiai-GruzdžiaiŠiauliai-Gubernija-Ginkūnai-Aleksandrija-Bubiai-Beinoriškė-Plungė.
Turas kviečia atrasti ir pažinti, žada tikrai intriguojančią patirtį. Pažadame, kelionėje laukia
daugybė įdomių ir reikšmingų grafų Zubovų atminties ženklų– dvareliai (restauruoti, gyvenantys
naują gyvenimą ar apleisti ir griūvantys), garsios giminės vardu pavadintos vietos, gatvės ir pan.

Skaistgirys, Joniškio r., 2020 08 18

Pryšmančiai, Kretingos r., 2020 07 29
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Aktualu
Kviečiame kelionei

Susiorientuoti keliaujantiems Zubovų keliu skirtas informatyvus, senomis, istorinėmis bei
šiuolaikinėmis nuotraukomis iliustruotas gidas su turo žemėlapiu. Maloniai nustebinti bus tie,
kuriems visada įdomu yra lengvas žaidimas. Kartu su gidu išleisti pievų augalų motyvų lipdukai,
skirti žemėlapyje pažymėti aplankytas vietas.

Siauralapis gaurometis, Paprastoji bitkrėslė, Paprastoji usnis ir
Paprastoji kraujažolė

Tai buvo ryškus pirmosios mūsų pačių vasaros kelionės, ieškant Zubovų palikimo ženklų,
leitmotyvas ir spalva, vis kita Akmenėje, Kretingoje, Plungėje ar Šiauliuose. Turą sėkmingai
įveikusiųjų (visus lipdukus žemėlapyje suklijavusiųjų) kelionės gale lauks malonūs
ir netikėti prizai.
Kelionę pradėti ir baigti kviečiame Plungėje, kur stovi gražioji grafų Zubovų pilaitė-laikrodinė
(1846, dabar - Viešoji biblioteka), Visų Šventųjų koplyčia senosiose Plungės kapinėse (1858), senoji
bažnyčios varpinė (1850). O skaityti leidinuką siūlome pradėti nuo Šiaulių puslapio. Nes Šiaulių
Didždvaris – visos šitos ypatingos giminės istorijos Lietuvoje pradžia ir... tęsinys.
Tad, kviečiame pakeliauti. Ir kur nors pakely susitikime... :)
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LITERATŪRINĖ ANKETA: 11 KLAUSIMŲ SKAITYTOJUI
svečiuose - Raimonda Bieliauskienė – buvusio Seimo nario A. Stančiko padėjėja,
bibliotekos bičiulė, tiesiog žmogus, mylintis knygą ir skaitymą.

1.Esate skaitantis žmogus. Ką Jums reiškia skaitymas ir
knyga?
Priskirčiau save prie skaitančių žmonių. Knyga mano
gyvenime buvo nuo pat vaikystės. Namuose buvo daug
knygų, jos buvo lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis, nes tėtis
lenkas. Gal ir genais atėjo meilė skaitymui. Buvau uoli
Akmenės bibliotekos lankytoja, bibliotekos, kuriai suteiktas
pedagogės, publicistės, Vilniaus geto žydų gelbėtojos Onos
Šimaitės vardas. Vėliau gyvenimas atvedė į Plungę, tapau
gražiausios Lietuvoje bibliotekos mylėtoja.
2.Kokias knygas, kokią literatūrą mėgstate?
Mėgstu įvairią literatūrą, nesu išranki skaitytoja. Galiu
skaityti įvairaus žanro knygas. Pirmenybę teikčiau klasikai,
istoriniams romanams.
3.Ar turite mėgstamą autorių?
Turiu ne vieną. Iš užsienio klasikų labiausiai imponuoja Jane
Austen. Iš lietuvių - esu įsimylėjusi Žemaitę. Stengiuosi
skaityti ir palaikyti įvairius šiuolaikinius lietuvių autorius.
4.Labiausiai įsiminusi knyga (kuo?).
„Džeinė Eir“. Tai viena gražiausių meilės istorijų pasaulyje.
Šita knyga nėra tik banali meilės istorija, čia svarbiausia
vidinis virsmas. Džeinė yra moters idealas, tai geriausias
padoraus elgesio ir moteriškos savigarbos pavyzdys.
Kiekviena moteris turėtų perskaityti šią knygą.
5.Kokią knygą patartumėte perskaityti kitiems?
Patarčiau perskaityti Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės
knygą „Tautos auklėjimo mintys“. Ši knyga mano gyvenimo
vedlys, kartkartėmis atsiverčiu, paskaitau. Tai mintys,
pamokymai, įžvalgos visai tautai apie tai, kokie turime būti,
kokie mūsų darbai, kaip turime auklėti jaunimą ir save. Visa
tai aktualu ir nūdien.
6.Kokią knygą ir kodėl pasiimtumėte į negyvenamą salą?
Į negyvenamą salą pasiimčiau E. H. Porter knygą „Poliana“.
Tai knyga apie mergaitę, aplinkinius išmokiusią žaisti
„džiaugsmo žaidimą“, kuris verčia herojus apmąstyti
gyvenimą ir pripažinti, dėl kokių dalykų jie yra dėkingi
likimui. Manau, negyvenamoje saloje labai tiktų tokie
apmąstymai.
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Literatūrinė anketa: 11 klausimų skaitytojui
7.Ar norisi perskaitytos knygos įspūdžiais pasidalinti su kitais? Ar turite su kuo?
Perskaitytų knygų įspūdžiais labai norisi dalintis. Priklausiau knygų klubui, ten buvo galimybė aptarti
skaitomas knygas, tačiau šiuo metu esu laisva skaitytoja. Su viena bendraminte esame sukirtusios
lažybų, kad per metus perskaitysime 100 knygų, todėl dabar knygas aptariame tik su ja. Kiekvieną
mėnesį skaitau tam tikros temos knygas, pvz., vasaris buvo skirtas I. Buivydaitės kūriniams, netgi
turėjome nuotolinį susitikimą su autore bei Vilniaus knygu klubu. Kovo mėnesį žadu skaityti paauglių ir
jaunimo literatūrą, balandį - detektyvus, gegužę - istorinius romanus ir biografijas.
8.Kokie Jūsų skaitymo įpročiai: kada ir kaip dažniausiai skaitote?
Šiuo metu skaitau beveik kiekvieną dieną, vakare. Pasitaiko ir naktinių skaitymų iki paryčių.
9.Kokios knygos dabar labiausiai laukiate?
Dabar labiausiai laukiu Maja Lunde knygos visai šeimai „Lilė ir saulės sergėtojai“. Autorės kalėdinė
istorija „Sniego sesė“ nepaliko abejingų nei mažų, nei didelių, todėl dabar su nekantrumu laukiame
„Lilės“.
10.Kaip renkatės knygas: pagal autorių, patartas/-a draugų, pasitikite bibliotekininkų
rekomendacijomis, sekate literatūros, leidyklų naujienas?
Knygas renkuosi įvairiai: seku leidyklų naujienas, domiuosi mėgstamo autoriaus veikla ir taip atrandu
knygas, kartais paklausau draugų rekomendacijų, taip pat dalyvauju internetiniuose knygų skaitytojų
puslapiuose, kuriuose bendraminčiai dalijasi patarimais.
11.Kaip manote, ar ateityje žmonės skaitys knygas?
Manau, tikrai skaitys, aš tuo labai tikiu ir tikiuosi. Per daug svarbi knygos reikšmė žmonijai, kad knyga
būtų pamiršta.

Kviečiamedalyvauti
Kviečiame
dalyvautiiššūkyje ir
skaitymo
skaitymo
iššūkyje
laimėti
prizų!
ir laimėti prizų!
Atsispausdinkite
Atsispausdinkite
pateiktą sąrašą, jį
pateiktą sąrašą, jį
pildykite,
pildykite,oo įveikę
įveikę
iššūkį
susisiekite
iššūkį susisiekite dėl
prizo.
Sąrašą
galite
dėl prizo.
Sąrašą
galite atsiimti
ir
atsiimti
ir
bibliotekoje saugiu
bibliotekoje
saugiu
bekontakčiu
būdu
bekontakčiu būdu
kartu su knygomis,
kartu su
kurias mielai Jums
knygomis, kurias
pasiūlys
mielai Jums
bibliotekininkės.
pasiūlys
Malonaus
skaitymo,
bibliotekininkės.
Malonaus
bičiuliai!
skaitymo, bičiuliai!
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Naujos knygos

Bibliotekoje
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Aktualu
Skaitmeninė savaitė (angl. ALL DIGITAL Week) – visoje Europoje
organizuojama kasmetinė skaitmeninės įtraukties ir skaitmeninių
įgūdžių ugdymo akcija. Jos tikslas – paskatinti gyventojus atrasti
technologijas, jų kuriamą naudą, pasinaudoti skaitmeninėmis
galimybėmis savo kasdienėje bei profesinėje veikloje.
„SKAITMENINĖ SAVAITĖ 2021“ TEMA:
“Skaitmeninius įgūdžius ugdome mokydamiesi visą gyvenimą.”.

KAS VYKS?
5 tiesioginės vaizdo transliacijos, profesionalūs pranešėjai,
galimybė gauti atsakymus į rūpimus klausimus, konkursas, proga
laimėti prizus.
KADA?
2021 m. kovo 22 – 26 d., kasdien nuo 11 val.
KAM SKIRTA?
Visiems, norintiems kokybiškai gyventi kintančioje asmeninėje ir
profesinėje aplinkoje.
KUR?
www.prisijungusi.lt,
„Prisijungusi Lietuva" Facebook paskyroje,
Youtube kanale.
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Yra daugybė būdų žvelgti į realybę...
Plungės Išmanusis Parkas
www.plungesparkas.lt
Vienos labai gražios knygos įkvėpti...
„Fotosintezė“ („Dvi tylos“, 2019), dar ir dar kartą… Nes Plungė irgi turi
savo “perliukų”. Anąkart pasidžiaugėme klinikos “Inesa” gėlėmis. Šįkart
- įstabieji Plungės kultūros centro augalai.

Didžiulė gražuolė monstera
šviesiame Kultūros centro foje ir čia be konkurencijos karalienė.
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***

Bet, greičiausiai, mažai kas didžiulių Kultūros
centro erdvių labirinte pastebėjote kitą,
ypatingą ir labai retai kur besutinkamą
augalą - paslaptingąją geležinę mirtą (lot.
Myrtus). Iš visų 100 pasaulyje egzistuojančių
mirtų rūšių, ši - tikrai ypatinga. Pūkuota,
rodos, ir minkšta, iš tiesų ji - kieta ir
dygliuota, tikrai ne jaukiam apkabinimui.
Todėl ir nykstanti, nes nepatogi auginti,
sunkiai prižiūrima.
Nestebina ji ir ypatingais žiedais, tačiau tikrai
turi kažką užburiančio ir paslaptingo. Ne be
reikalo su šiuo augalu susiję daugybė
legendų, prietarų ir apeigų. Nuo seno mirta
turi ir simbolinę sapnų prasmę. Matyti mirtą
sapne reiškia naują pažintį...
Kultūros centro dailininkė Aldona Ruibienė
papasakojo, jog šį augalą išrinko seniai, dar
tik kuriantis Kultūros centrui. Tai buvo
vienas iš pirmųjų įsigytų augalų, tada dar
toks nedidukas... Šiandien Kultūros centro
mirta - jau neapkabinama (ne tik todėl, kad
dygliuota…). Ir nors išnešta kiek nuošaliau, ją
pastebėjo!!! centro lankytojai. Pastebėjo ir
papasakojo mums. O mes - Jums :) Tad
užsukę į Kultūros centrą pasižvalgykime ir
jos, mirtos, “geležinės”. Nes ji tikrai verta būti
pastebėta :). Juolab, laimę neša...

Parengė Virginija Liutikaitė

9

