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Visi taip laukiam lietaus, o jo kaip nėr, taip nėr... Nuleipusios gėlės,
pavytę medžių lapai, tačiau po jų kupliais vainikais dar viešpatauja
ūksmė. Čia noris pabėgti nuo asfalto karščio ir atviros saulės,
pasislėpti nuo mašinų ūžesio, miesto triukšmo ir atsiduoti ramybei –
ramiam neskubėjimui, paukščių kalbėjimui, švelnaus vėjelio šiurenimui.
Traukia Babrungo vanduo – vis dar gaivus ir gyvas. Jo gaivumu
džiaugiasi dančiasnapiai ir antys, ties jo blizgančiu paviršiumi
retkarčiais narsto čiurliai ir kregdždės. Panirusį į savo pasaulį
išbudina bibliotekos laikrodinės laikrodžio varpo tikslūs, bet ramūs
dūžiai – lėtai, bet nenumaldomai eina laikas. Neskubėk, ateik čia
pabūti, pajausti, išgirsti – nueinančią istoriją, dieną ir save. Čia, prie
bibliotekos, truputį kitaip – nekasdieniškai – eina laikas... Vasara jau
įpusėjo.
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INOVACIJOS? KAS TAI?

HOLOGRAMOS BIBLIOTEKOJE
Per pastaruosius 20 metų viešosios bibliotekos pasikeitė neatpažįstamai, o
bibliotekų įvaizdis stiprėja, kadangi jos nuolat kinta ir modernėja.
Informacinių technologijų laikotarpis skatina bibliotekas tapti šiuolaikiškais
bendruomenės centrais, kurie būtų patrauklūs vaikams ir suaugusiems.
Žmonės trokšta kūrybiškumo, tad dabartinis inovacijų proveržis suteikia
galimybę išplėsti viešosios bibliotekos, kaip įstaigos, informacinę bei
kultūrinę funkcijas. Terminas „inovacija“ kildinamas iš lotynų kalbos žodžio
„nova“, kuris reiškia „naujas“. Prancūzų kalboje „inovacyon” reiškia
„atnaujinimą” arba „naujo pavidalo suteikimą esančiam daiktui”.
Vienas iš labiausiai su inovacijomis siejamų ir analizuojamų veiksnių yra
kūrybiškumas, kuris apibrėžiamas kaip gebėjimas sukurti kažką naujo,
neįprasto, kuris apima asmens savybes, aplinkos veiksnius ir kryptingą
ugdymą.
Siekdami visur ir visada išlikti kūrybiškais, ugdyti bendruomenę, miesto
svečius, bendradarbiaudami su Plungės Senamiesčio mokyklos devintokais
sukūrėme tikrai kažką naujo ir neįprasto :)

Mielai kviečiame užsukti į Viešąją biblioteką-laikrodinę ir pamatyti mūsų
naujausią "kūrinį" - hologramas, kuriose išvysite svarbiausius parko herojus
ir laikrodinės istorijos akcentus.
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Kviečiame dalyvauti

..... ir štai atiteka į Viešąją biblioteką-laikrodinę "Upelis"! Šiemet, deja, mažesnis, bet

tikrai ne mažiau sraunus ir atplukdantis neskubėjimo dozę. Vėl kviesime lėta pabūti kartu
gamtoje slemo, poezijos ir muzikos apsupty....
Daugiau informacijos:

Plungės savivaldybės viešoji biblioteka

Paskutiniai ir netikėti gandai iš laikrodinės
Iš vieno apsilankiusio parodos

lankytojo išgirdome gandus, kad

pagal pirminį projektą geležinkelio
linija turėjo būti tiesiama ne pro

Plungę, o pro Rietavą. Dėl
tarpukario metais veikusios
korupcijos projektas buvo pakeistas
plungiškių naudai :)

Plungės viešojoje bibliotekoje visą birželio mėnesį veikia paroda „Plungės

savivaldos 100-mečio istorija plungiškių asmeniniuose archyvuose“.
Kviečiame apsilankyti.

Nuotraukoje: Tiesiama geležinkelio linija ir statoma Plungės

geležinkelio stotis, 1932 m. Nuotr. iš Vytauto Eiduko kolekcijos.
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Fotografijų
albumai

Naujos knygos

BIBLIOTEKOJE

4

Karščiausios naujienos iš parko
Plungės Išmanusis Parkas
www.plungesparkas.lt
Yra daugybė būdų žvelgti į realybę
Birželio parko naujienos
Būtinai sugrįžkime prie Sachalininės rūgties (reinutrės) (lot. Fallopia sachalinensis), liaudiškai
vadinamos bambuku. Paprastai smagiai sau plintanti (ir todėl nelabai mėgiama), ne ką prasčiau ir
auganti - didžiausia Lietuvoje randama žolė užauga iki 4 metrų. O grįžkime prie jos dabar todėl, kad
kaip tik dabar pats metas „bambukinei“ fotosesijai – įspūdingi žali aukštų stiebų ir lapų labirintai gali
būti ne tik puiki atrakcija akims...

Štai kokio svečio neseniai sulaukėme

Garšva žydi. Net neabejojame, kad dabar

bibliotekoje. Kai antys ir dančiasnapiai vaikus

vaikščiodami po parką, pajutote itin stiprų ir

mažų kamuoliukų parke buvo visur!

garšva (lot. Aegopodium podagraria, angl. Ground-

vedė, tikra palaima buvo mūsų sielai ir akims –

malonų kvapą. Tai lyg išprotėjusi žydi Paprastoji

elder, vok. Giersch), įkyriausia piktžolė, piktžolių
piktžolė... Bet – kaip gražu :)
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Karščiausios naujienos iš parko

Pastabi gamtininkės Marijos Jankauskienės akis jau, rodos, neblogai pažįstamame
kunigaikščio M.Oginskio parke neseniai pastebėjo dar vieną mažą stebuklą - Plačialapę
plikūnę (lot. Porella platyphylla (L.) Pfeif.). Tai itin retas, 2000 m. į Lietuvos Raudonąją
knygą įrašytas kerpinis augalas. Tiksliai fiksuojama, kada ir kur, ant kokio medžio
Lietuvoje ši kerpė surasta. Prieš keletą metų rašytame įraše skaitome: „Plungės rajone
rasta ant vieno medžio kamieno“. Marija Jankauskienė paaiškino, jog tas vienintelis
medis auga Žemaitijos nacionaliniame parke. Taigi dabar turime dar vieną medį, Plungės
parke! Norite sužinoti, kuris? Klauskite mūsų :)

...o tuo tarpu Vaikų bibliotekoje..

Kviečiame į užsiėmimus Vaikų bibliotekoje:
Antradieniais 12-14 val. skaitymai su Sauliumi.
Trečiadieniais 12-14 val. filmų seansai su Pauliumi.
Ketvirtadieniais 12-14 val. anglų kalbos klubas su Jakaterina.
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