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Pilaitės naujienos
Gyvai
Biblioteka gegužę vėl kviečia į tikrus, "gyvus", renginius. (Kaip gerai !!! :)
Tačiau gerumas čia ne vien tas, kad vėl pasimatysim...
Jūsų laukia parko pavasaris ! Jums būtinai teks kirsti "žaliąją" teritoriją, žengti į
kupančią, čiulbančią, kvapais svaiginančią zoną. Teks klausytis, žiūrėti...
Ir stebėtis, stebėtis, stebėtis.
Būriais! vaikus išsivedė dančiasnapiai ir antys, pūkuotus, rėkiančius pelėdžiukus
parko pakraščiais skraidina pelėdos. O kaip žydi ! - girinės tulpės, vėdrynai,
šliaužiančioji tramažolė, stačioji vaisgina... Ir visa tai - gyvai.
Nors ir skamba šiek tiek lyg iš pasakos, tai - tikra.
Jei klausysi ir žiūrėsi. Jei matysi.
Tad susitikime. Jau - gyvai.

Pilaitės naujienų leidybinė grupė
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Biblioteka vėl kviečia į "gyvus" renginius!

Nenumaldomai artėja UPĖ. Ji teka vis srauniau ir srauniau dar savaitė ir nersime į spalvotus jos vandenis.
Kur pirmiausia susitiksime su trimis žaviomis menininkėmis!
Birželio 4 dieną
Menininkės Erika Petunovienė, Rūta Spelskytė ir Edita Sudžiūtė kviečia į
meno edukacijas. Registruotis būtina! Vietų labai mažai.
Liepos 2 diena Meno, performansų, instaliacijų, muzikos diena bibliotekos-laikrodinės
kiemelyje.
Mes jūsų labai labai laukiame!

4

Projektai
Projektai
Projektai

„Esame kartu tam, kad ugdytume kultūros paveldo
suvokimą“ („We are all together to raise awareness
of cultural heritage“)
Plungės viešosios bibliotekos projektas 2021 - 2022
Partneriai: ICARUS HRVATSKA (Kroatija), EGInA SRL (Italija), Multidisziplinäres Institut für Europa-Forschung Graz
(Austrija), Centro de Educación de Adultos de Olmedo (Ispanija), Quiosq (Nyderlandai)

Gegužės 24-osios rytą bibliotekoje susirinkome pasikalbėti apie mūsų įgyvendinamą tarptautinį projektą
WAAT (projekto nr. 2020-1-LT01-KA204-077823).
Kalbėjome apie balandžio pradžioje vykusius mokymus ir projekto eigą, t.y. kaip mums sekasi kurti
intelektinius produktus - „Mokomąjį WAAT gidą edukatoriams“ ir „WAAT skaitmeninę platformą“
(www.waatproject.eu). Diskutavome apie paveldo koncepciją, kaip mūsų požiūris į kultūros paveldą
atsispindi jo reprezentavime, aktualizavime ir apskritai „gyvenant jame". Kalbėjome, kad norint kokybiškai
ir atvira širdimi dirbti su paveldu, reikalingas emocinis ryšys. Jis atsiranda ir tuomet, kai lankytojai
tapatinasi su vieta ar objektu. Tačiau vis dar gyvuoja tradiciškiausias supratimas, kad paveldo objektai yra
tvirti informaciniai objektai (praeities kultūros procesų „archyvai“ arba „įrodymai“, praeities įvykių
„šaltiniai“), kuriuos galima atskleisti, jais dalintis.
Kitas būdas pažvelgti į paveldą yra jį vertinti kaip vykstantį kultūros procesą, kurio rezultatai yra laikini,
permainingi. Pagrindinis skirtumas tarp šių pozicijų yra statiškas požiūris, kad paveldo objektus mes
matome kaip patikimos informacijos nešėjus, o dinamiškas požiūris į paveldą suprantamas kaip vykstanti
vertybių konstrukcija (ir dekonstrukcija). Skirtingos žmonių grupės veikia pagal savo konstrukcijas ir
bando pateikti savo versiją, kaip tikriausią. Žiūrint į tai, paveldas dažnai tampa diskusijų ir nesantaikos
lauku. Ir šį projektą įgyvendina organizacijos su skirtingomis patirtimis ir požiūriu į paveldą. Iš vienos
pusės, tai sukelia nemažai diskusijų, kuriant mokomąjį gidą bei skaitmeninę platformą, iš kitos - tai dar
labiau praturtina mus žiniomis, išmokstame naujų dalykų, visapusiškai praplečiame akiratį. Rezultatai nuo
to bus tik geresni.
.
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LITERATŪRINĖ ANKETA: 11 KLAUSIMŲ SKAITYTOJUI

ANKETOS viešnia – Plungiškė, šiuo metu studijuojanti skandinavistiką, Agnė Zėringytė.
Agnė rašo vu rašytojų klubui, kuria poeziją, noveles ir kita.
1. Esate skaitantis žmogus. Ką Jums reiškia skaitymas ir knyga?
Kol neatsiverčiu ir nepradedu skaityti, knyga man – tik popieriaus lapai,
pilni nereikšmingų žodžių. Įsijautus į pasakojimą atsiranda reikšmė ir
prasmė. O pats skaitymas yra neatsiejama mano gyvenimo dalis, šis
užsiėmimas man svarbus tiek profesine prasme, tiek kūrybine.
Skaitydama suvokiu pasaulį. Sužinau, kodėl nutiko vienaip ar kitaip, kaip
žmonės mąstė ir mąsto dabar (o gal net mąstys). Tik didžiausia
problema - kuo daugiau skaitai, tuo mažiau žinai, eidamas gilyn į žinių
mišką.
2. Kokias knygas, kokią literatūrą mėgstate?
Jei skaitau savo malonumui, mano pasirenkamų žanrų spektras gana
platus. Dažniausiai tai priklauso nuo tuo metu išgyvenamos nuotaikos.
Paskaičius daugiau prozos, norisi poezijos, paskaičius daugiau poezijos,
norisi prisiminti teatrą, todėl atsiverčiu pjesę.
3. Ar turite mėgstamą autorių?
Vieno idealo negalėčiau išskirti, nes skirtingi autoriai žavi skirtingais
aspektais. Francis Scott Fitzgerald pasižymi itin švelniu stiliumi, dažnai,
skaitydama jo knygas, mąstydavau, kaip jam taip lengvai pavyksta
išgauti švelnumo jauseną. Šiuo metu renku jo knygų kolekciją (anksčiau
draugai iš kelionių parveždavo šio autoriaus knygų dovanų įvairiomis
kalbomis). Motyvų aspektu turėčiau išskirti Franzą Kafką, kurio kūrinius
skaityti man gana sunku, tačiau dažnai pagaunu save mąstant, jog tai
genialiai originalu (pavyzdžiui, romane „Procesas“ teismo salė nukišta į
palėpę, o „Metamorfozėse“ žmogus paverstas vabalu). Iš lietuvių
literatūros mano favoritų eilėje stovėtų Antanas Škėma ir Jurga
Ivanauskaitė, kurių romanus skaičiau dar mokykloje, bet įspūdis liko iki
šiol.
4. Labiausiai įsiminusi (kuo?) knyga.
Labai sunku iš gausybės įvairios literatūros išskirti tą vieną vienintelę.
Perskaičius klausimą pirmoji į galvą šovusi knyga buvo mažai kam
žinomo Ulricho Aleksandro Boschwitzo knyga „Keleivis“, kurią skaityte
suskaičiau vos nusipirkusi. Džiaugiuosi, kad atsitiktinumo dėka ši knyga
buvo publikuota ir tuo labiau – išversta į lietuvių kalbą (Rūtos
Jonynaitės vertimas puikus).
Prie labiausiai sukrėtusių kūrinių (deja, į lietuvių kalbą vertimų nėra)
priskirčiau Sarah Kane kūrybą kaip „Cleansed“ ar „4.48 Psychosis“. „4.48
Psychosis” turbūt vienas įdomiausių skaitytų darbų, nes pjesėje
neišskiriami veikėjai, neaišku, kas su kuo kada kalba, ką reiškia pavieniai
skaičiai, o pačiame kūrinyje nutrinamos ribos tarp dramos ir poezijos. Ši
pjesė laikoma Sarah Kane atsisveikinimo laišku.
5. Kokią knygą patartumėte perskaityti kitiems?
Dažniausiai rekomenduodama knygas atsižvelgiu į tai, ką tas žmogus
skaito, kokia literatūra jį domina, ko jis tikisi iš knygos. Turbūt
neįmanoma rekomenduoti vienos knygos visiems, tačiau patarčiau
kiekvienam paskaityti Svetlanos Aleksijevič kūrybos. Daug kam žinomas
ir matytas HBO serialas „Černobylis“ sukurtas remiantis rašytojos
romanu „Černobylio malda“, vienas žymiausių Lietuvos režisierių
Eimuntas Nekrošius taip pat sukūrė spektaklį „Cinkas“ remdamasis šios
autorės kūryba. Aleksijevič knygos yra tarsi smūgis į veidą: jos
emociškai stipriai įkrautos, įtraukiančios ir praplečiančios požiūrį: juk
už visų didelių istorinių įvykių slepiasi daugybė paprastų žmonių
gyvenimų.

Agnė Zėringytė
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6. Kokią knygą ir kodėl pasiimtumėte į negyvenamą salą?
Turbūt pasukčiaučiau ir į negyvenamą salą pasiimčiau elektroninę skaityklę, nes su viena knyga praleisti nežinia kiek laiko
negyvenamoje saloje tiesiog ne mano charakteriui.
7. Ar norisi perskaitytos knygos įspūdžiais pasidalinti su kitais? Ar turite su kuo?
Jei knyga man patiko ir pažįstu žmogų, kuriam ji galėtų patikti, būtinai rekomenduoju. Šiaip dažniausiai knygų rekomendacijomis
apsikeičiame su draugais ir šeimos nariais.
8. Kokie Jūsų skaitymo įpročiai: kada ir kaip dažniausiai skaitote?
Dėl tam tikrų priežasčių turiu skaityti itin daug, todėl dažniausiai skaitau visur ir visada, bet labiausiai patinka skaityti lauke atšilus
orams.
9. Kokios knygos dabar labiausiai laukiate?
Turbūt labiausiai laukiu į rankas paimti Jose Saramago „Kai mirtis nusišalina“ naujo leidimo egzempliorių. Taip pat kiekvieną mėnesį
laukiu vis naujos „Raros“ leidyklos knygos, kurios prenumeratą esu nusipirkusi. Ši leidykla – tai naujas vėjo gūsis.
10. Kaip renkatės knygas: pagal autorių, patartas/-a draugų, pasitikite bibliotekininkų rekomendacijomis, sekate literatūros,
leidyklų naujienas?
Dažniausiai vadovaujuosi nuotaika ir nuojauta, ką tuo momentu norėčiau paskaityti, pagal tai ir renkuosi iš nuolat besipildančio
sąrašo.
11. Kaip manote, ar ateityje žmonės skaitys knygas?
Šis karantinas tik parodė (pavyzdžiui, iššluoti Albert‘o Camus „Maro“ leidimai), jog žmogus kritiniame taške vis dėlto griebiasi
literatūros. Manau, žmogus skaitė ir skaitys, nesvarbu, kokiu formatu bus pateikta knyga, o besiplečiančios medijų galimybės tai tik
paskatins.

Menininkės Rūtos Spelskytės - "Upės" edukacijų dienos (birželio 4 d.) lektorės, kūrinys.
Nuotrauka R.Spelskytės
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Naujos knygos

Bibliotekoje
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Parodos viešojoje bibliotekoje
Lankymas bibliotekos darbo valandomis

Plungės vaikų bibliotekoje
(Laisvės al. 19)
Plungės ir Rietavo krašto
fotoklubo „Žybt“ paroda
„Žemaičio kodas“,
skirta žemaičių menininkams
ir paveldui.
Autoriai: Alina Čapienė,
Ilona Vaitiekutė, Antanas Jonaitis,
Kęstutis Vaitkus,
Loreta ir Sigitas Kazlauskai,
Silva Galvadiškytė,
Nijolė Jankuvienė,
Sigutė Jackevičienė,
Emilija Mušinskienė,
Kristina Paulauskaitė,
Alina Petrikienė,
Mantas Viržintas, Kostas Slivskis,
Aldona Kuprelytė.
Kosto Slivskio fotografija

Silvos Galvadiškytės fotografija

Algimanto Verkio koliažai
Bibliotekoje-laikrodinėje
Plungės istorija senojoje Lietuvos spaudoje - spalvingai ir
visiškai kitaip...
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Yra daugybė būdų žvelgti į realybę...
Plungės Išmanusis Parkas
www.plungesparkas.lt

P a s i k i š k i a k o p ū s t e l i a u k i m e ...

...Kaip kad darydavome tai vaikystėje. Kiškio kopūstų paragauti reiškė parodyti drąsą..
Dabar kaip tik jų, kiškio kopūstų, metas. Parko paunksmėse jau šviečia jų smulkiažiedžiai kilimai.
Ir gražiausias mūsų šiųmetės vasaros atradimas - irgi kiškiakopūstis. Dar vienas, mums naujas,
taip vadinamas Valgomasis (Tetraphylla oxalis). Šių kopūstų svogūnėliai išties valgomi.
Atsitiktinai nusipirkti, jie išaugino netikėtai gražią gėlę! "Laimingasis dobilas", "Gegutės dobilas",
"Keturlapė rožė" - taip vadinamas šis subtilus augalas.
Dar jis vadinamas "Geležiniu kryžiumi", mat keturis tamsiai žalius širdies formos lapelius
centre "suriša" purpurinis "kryžius".
Dieną kiškiakopūsčio lapeliai atviri saulei, vakare - susiskleidžia lyg skėčiai. Krūmą
puošia kulkūs ryškiai rožiniai mažų žiedelių trimitai.
Tai pasaulio simbolis, sujungiantis keturias pasaulio kryptis ir keturis - ugnies, vandens, oro ir
žemės elementus. Keturi lapeliai dar reiškia šlovę, gerovę,
ištikimą meilę ir sveikatą.
Dovanokite jį mylimam žmogui - kaip malonės ir laimės ženklą.
Sudžiovintą keturių lapų "dobilėlį" įsdėkite į knygą, iš kurios mokotės - mokslo rezultatai bus
puikūs. Padėtas po pagalve jis atneš gražius sapnus... Išlydėdami artimąjį į kelią, būtinai įsiūkite jį į
drabužį - apsaugos nuo pikto.
O parke paieškokite įprastojo kiškiakopūsčio. Ar dabar užteks drąsos jo paragauti?
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Paprastasis kiškiakopūstis (Oxalis acetosela)
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