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Pilaitės naujienos
Vasara
Kokia didelė, kokia maža... Laikas - sėdėti, galvoti, rašyti, tylėti, matyti
bičiulį. Laikas, kai lauki, kai eini, kai turi visa, ko tau reikia.
Ir kai su įkarščiu dediesi į galvą vardus :) Pentinijus. Astras. Nasturta.
Žvaigždūnė. Rykštenė. Kosmėja. Vaizgina.
Vasara lyg išprotėjusi žydi, rodos, prieš tavo ir visų valią
(čia iš Jericho Brown'o eilėraščio).
Vasara, žinoma, ir knygos laikas. Kitoks - didesnis.
Susitiksime jau rudenį - Naujienlaikraštis daro pertrauką iki rugsėjo.
Vasara :)

Pilaitės naujienų leidybinė grupė

1

Mieli bibliotekos bičiuliai - skaitantys knygas ar šiaip mus aplankantys.
Šią vasarą atliekame tyrimą, kurio tikslas yra išsiaiškinti Plungės viešosios bibliotekos vartotojų požiūrį į biblioteką ir jų poreikius.
Norime geriau suprasti Jus ir, tuo remdamiesi, gerinti savo veiklas.
ANKETA, kurią prašome užpildyti, yra anoniminė ir konfidenciali. Apibendrinti atsakymai bus naudojami bibliotekos veiklos analizei.
PADĖKITE MUMS TOBULĖTI. PASIDALINKITE ŠIA INFORMACIJA SU DRAUGAIS, BIČIULIAIS, BIBLIOTEKOS MYLĖTOJAIS IR VISAIS, KAM AKTUALIOS MŪSŲ VEIKLOS,
TEIKIAMOS PASLAUGOS IR PASIEKIMAI.
Anketą rasite:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1ZcXmt96Rm9splRnPXGKPU1SF9Yd_LRA2AAclO2MEYAuxzw/viewform?usp=sf_link

Susiriškime dar tvirčiau :)

NUO KARŠČIO LIETUVIAI VADUOJASI SKAITYDAMI KNYGAS
Vasara kaip reikiant įsibėgėjo ir fiksuojami ne tik rekordiškai aukšti termometro rodikliai, bet ir skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“
rezultatai.
Akcijos organizatoriai juokauja, kad skaitymo iššūkis plinta it gerasis virusas. Šių metų iššūkiui įpusėjus jau užsiregistravo daugiau kaip 15
000 dalyvių. Tai yra 2,5 tūkstančio daugiau nei praėjusiais metais per tą patį laikotarpį.
Priimti skaitymo iššūkį akcijos organizatoriai ragina visus, o ypatingas dėmesys skiriamas turintiesiems knygų skaitymą sunkinančių negalių.
Akcijos rubrika „Skaitymas man iššūkis“ kviečia registruotis regos sutrikimų, disleksiją, autizmo spektro sutrikimų ar judėjimo negalią
turinčius skaitytojus. Šie skaitytojai raginami naudotis prieiga prie akcijos draugės virtualios bibliotekos ELVIS garsinių knygų.

Šiais metais skaitymo iššūkio organizatoriai kviečia perskaityti:
• detektyvinę knygą;
• knygą, kurios pavadinimą sudaro ne mažiau kaip 4 žodžiai;
• literatūrine premija apdovanotą knygą;
• praėjusiame tūkstantmetyje išleistą knygą;
• linksmą knygą.
Ne paslaptis, kad skaitymo varžytuvėse dalyvauti motyvuoja ir vertingi, akcijos rėmėjų įsteigti prizai. Šiais metais net 14 prizų dovanoja
pagrindinis rėmėjas išmaniųjų technologijų bendrovė „Xiaomi“. Šių prizų laimėtojai bus išaiškinti loterijos būdu. Nelaimėjusiems neverta
nusiminti – kiekvienas iššūkį įveikęs dalyvis gaus dovanėlę, kurią atsiims registracijos metu pasirinktoje bibliotekoje.
Viso iššūkio metu „Vasara su knyga“ Facebook ir Instagram paskyrose vyksta įvairių konkursų, kuriuose taip pat bus galima laimėti prizų.
Užsiregistruoti dalyvauti akcijoje ir sužinoti daugiau naujienų galima www.vasarasuknyga.lt
SKAITYKIME, VASAROKIME SU KNYGA!
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Projektai
Projektai
Projektai
Šiuo metu bibliotekos vykdomas tarptautinis Erasmus + projektas "Esame
kartu tam, kad ugdytume kultūros paveldo suvokimą" (Nr. 2020-1- LT01KA204-077823) pristatytas Viešosios bibliotekos kaimų ir miestelių
bibliotekomų-filialaų darbuotojams. Kalbėta apie projekto tikslus ir
numatytus rezultatus, apžvelgti jau nuveikti įpusėjusio projekto darbai.
Diskusijų sukėlė pristatyta vykusių projekto partnerių mokymų medžiaga.
Darbuotojos buvo nustebintos kultūros paveldo sąvokos daugialypiškumu,
stebėjosi jo plačiomis pristatymo galimybėmis ir išreiškė norą jungtis į
kūrybinius procesus testuojant intelektinius produktus. Tikime, kad mūsų
sukurtoje platformoje (www.waatproject.eu) išvysime ir bibliotekos filialų
darbuotojų sukurtą medžiagą pristatant vietos kultūros paveldą.

#erasmus #erasmusplus #waat #waatproject #digital #culturalheritage
#plungesbibliote
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Projektai
Projektai
Projektai
Plungės viešoji biblioteka kartu su partneriais iš Maltos, Nyderlandų, Graikijos
ir Italijos nuo šio pavasario įgyvendina „Erasmus+“ tarptautinės partnerystės
projektą „Kūrybiniai, novatoriški ir tvarūs praktiniai tyrimai padėsiantys
besimokantiems suaugusiesiems iš naujo atrasti kultūros paveldą“. Projektu
siekiama dalintis gerąja/blogąja patirtimi tarp skirtingų kultūros paveldo
institucijų, kurios pandemijos laikotarpiu didžiąją dalį savo veiklų yra
perkėlusios į virtualią erdvę. Projekto metu tiriama partnerių šalių kultūros
paveldo prieinamumo situacija, teikiami siūlymai, organizuojami mokymai dėl
efektyvesnių ir tvaresnių paslaugų teikimo. Taip pat bus teikiami siūlymai,
kaip kultūros paveldo įstaigų paslaugas padaryti prieinamesnėmis mažiau
įgūdžių arba ribotus ekonominius išteklius turintiems asmenimis. Rezultatai
bus talpinami specialiai sukurtoje interneto svetainėje. Projektas tęsis iki
2022-02-28.

Daugiau apie projektą: https://www.facebook.com/crispprojectnet/
Research on Creative, Innovative, and Sustainable Practices to get adults
(back) in touch with heritage (2020-1-NL01-KA227-ADU-082996)
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PLUNGĖS
FOTOALĖJA 2021

.

Žemaitijos
vietovaizdžiai
Lietuva yra lietuvių žemė, kur lietuviai nuo seno gyveno ir
gyvena, kurių pastangomis natūriniai kraštovaizdžiai virto
kultūriniais. Lietuviškos sodybos, lietuviški vietovaizdžiai,
lietuviškas tautos menas, visa etnografija byloja, kur baigiasi
tos ar kitos tautos žemė.

Iš visų Lietuvos regionų savo unikalumu išsiskiria Žemaitija. Kultūrinį
kraštovaizdį formavo liaudies kūryba ir juridinės reformos. Ypač
autentiška Kalvotoji Žemaitija, kuriai priklauso ir Plungės kraštas.

Kalvotas reljefas, slėniai, Platelių ežeras įtakojo žmonių ryšį su
gamta. Žemaičių viensėdinės gyvenvietės – seniausios
Lietuvoje. Sodyboms būdingas ansambliškumas, seni medžiai,
pusgulstinės, žiogrinės, akmenų tvoros, pastatų ornamentika,
mažosios architektūros elementai. Liaudies kūryba ir logika
suformavo žemaičių etninės dalies kraštovaizdį. Nors
antropogeninė veikla sparčiai keičia tradicinį kraštovaizdį, bet
ir šiandien Sedos, Renavo, Pievėnų, Medingėnų, Žarėnų
apylinkėse galima užtikti būdingų bruožų. Šiais pastebėjimais
vadovaudamiesi Žemaitijos fotografai parodai turi pateikti
vietovaizdžius, ne melioruotų laukų platybes, bet unikalius
kampelius su juose gyvenančiais žmonėmis, kelius, apsodintus
rutuliniais gluosniais, senas kapinaites, bažnytkaimius, šeimų
ūkius ir kt.
Fotoklubo „Žybt“ numatomas vykdyti projektas „Žemaičių
krašto antropologinio kultūros lauko fotofiksacija“ siejasi su
parodai „Fotoalėja 2021“ (Žemaitijos vietovaizdžiai) keliamais
uždaviniais. Dalis projekto metu sukurtų vaizdų galėtų būti
eksponuojami Miesto šventės metu.

Fotografijos iš Fotoalėjos archyvo

Liepos 31 d.
Laisvės al. ir Vaikų
bibliotekos kiemelis
(Laisvės al. 19)

Plungės miesto šventė vyks 2021 m. liepos 31 d., šeštadienį.
Fotografijos paroda „Fotoalėja 2021“ vyksta Miesto šventės
metu. Ekspozicija prie Vaikų bibliotekos (Laisvės al. 19) ir
Laisvės paminklo. Parodos atidarymas 12.00 val. Paroda vyks
vieną dieną iki 21.00 val. Vėliau paroda, išskaidyta dalimis,
keliaus po Žemaitijos parodų sales.
Parodoje kviečiami dalyvauti fotografai profesionalai, mėgėjai,
moksleiviai, fotoklubai. Autoriai gali pateikti iki 10 darbų,
paruoštų eksponavimui (rėmeliuose, ant plokščių ir pan.). Dalį
rėmelių gali paskolinti biblioteka, įsirėminti darbus tektų savo
jėgomis. Sutvarkytus darbus galima pristatyti iš anksto į Vaikų
biblioteką arba atsivežti Šventės metu iki 10.00 val. ir
eksponuoti. Prie nuotraukų nurodyti autoriaus vardą,
pavardę, nuotraukos pavadinimą. Autoriai nuotraukoms
pasirenka temą, aprašytą parodos pristatyme arba laisvą
temą.
Informacija teikiama tel.
zemsaulute@gmail.com

8

614

65329;

el.

paštu:

Rengėjai: Plungės viešoji biblioteka, fotoklubas „Žybt“.
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„Žemaičių krašto
antropologinio
kultūros lauko
fotofiksacija“
Prie bibliotekos veikiantis Plungės ir
Rietavo krašto fotoklubas „Žybt“.
2021 m. projektas

Fotografų klubas "Žybt" ekspedicijoje.

Antropologijos terminą pirmą kartą
paminėjo Aristotelis. Kaip
savarankiška mokslo šaka ji atsirado
XVI a. Paul Broca pirmas apibrėžė
uždavinius ir tyrimo metodus, o
Claude Levi-Strauss vienas
ryškiausių lauko tyrėjų, JAV
antropologai Franz Boas, Marvin
Hariss ir kt. plėtojo kultūrinę
antropologiją, sietiną su žmogumi ir
jo veiklos padariniais. Antropologija
sietina su etnografija, etnologija,
archeologija, istorija ir kt. Lietuvoje
vienas pirmųjų antropologinių
tyrimų ėmėsi Povilas Višinskis,
dirbęs daugiausia Žemaitijoje, taip
pat ir Medingėnuose, Plungėje.
Tyrinėjo
išimtinai žmones,
.
nufotografavo 106 žmones, padarė
Almos Rėbždaotės fotografija.
170 nuotraukų.
Kitas ryškus fotografas - Balys Buračas, laikytinas kultūrinio lauko tyrėju, kurio temų ratas universalus: kasdienė kaimo
buitis, mažoji architektūra, dailės dirbiniai, piliakalniai, žmonės. Išliko 11 000 negatyvų ir pozityvų su tiksliomis metrikomis.
2007 m. Plungės viešoji biblioteka vykdė tarptautinį projektą „Veidai ir vaizdai: Žmogus ir jo aplinka (antropologinis
menininko žvilgsnis)“, kuriame dalyvavo ir būsimo fotoklubo „Žybt“ nariai. 2020 m. fotoklubas „Žybt“ vykdė projektą
„Žemaičio kodas fotografijoje“. Nuotraukos eksponuotos Seime, Žemaitijos nacionaliniame parke, virtualioje erdvėje. 2021 m.
projektas - tęsinys vykdytų projektų, apimantis daug platesnį temų ratą, nuotraukos tiksliai dokumentuojamos (vieta, laikas,
pavadinimai, pavardės). Pasirinktas tradicinės bendruomenės (žemaičių) lauko tyrimas. Fotografai pavieniui arba grupėmis
rengia tiriamąsias išvykas po Žemaitiją. Fotografuoja kraštovaizdį, paveldo objektus, miestelius, žmones, buitį, pastatus,
darbus, meno dirbinius, būdingas šventes, religines apeigas, šeimas, kapinaites, gamtos objektus ir pan. Fiksuojami objektai
kruopščiai aprašomi, žmonių pasakojimai užrašomi. Fotografuojami objektai turi būti būdingi tam kraštui, kuo autentiškesni,
kuriems, galimai, grėstų sunykimas.
Iš projekto metu sukurtų darbų parengta ataskaitinė jubiliejinė (10 m.) Metinė paroda ir planuojamas projekto darbų
katalogas bus pristatyti gruodžio mėn. Plungės viešojoje bibliotekoje. Kartu su fotoparoda bus eksponuojami ir seni,
autentiški buities daiktai. Fotografų prašome tokių daiktų paieškoti savo namuose arba pas kaimynus. Surinkta medžiaga
bus įrašoma į DVD ir kitas laikmenas, publikuojama žiniasklaidoje.
Projekte dalyvaujančių fotoklubų „Žybt“ ir „Lokys“ nariai pristato po 5 nuotraukas el. paštu savo klubų vadovams iki gruodžio
1 d., iš kurių būtų atrenkamos nuotraukos katalogui (apie 2 vnt.), pateiktos parodai nuotraukos būtų atspausdintos projekto
lėšomis. Fotografai gali teikti ir ankstesnių metų nuotraukas, atitinkančias projekto kriterijus. Paruošta paroda keliaus po
Žemaitijos parodų sales.
Pasitarti dėl nuotraukų tematikos ir kokybės galima su klubų vadovais ir projekto autoriais:
Fotoklubas „Žybt“ (vadovas Mantas Viržintas tel. 8 692 21263; el. paštas: mantas@mvfoto.lt)
Fotoklubas „Lokys“ (vadovas Sigitas Kazlauskas tel. 8 612 36413; el. paštas: cedronelis@gmail.com
Projekto autorė Kristina Paulauskaitė (tel. 8 614 65329; el. paštas: zemsaulute@gmail.com)
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Planeta Polar
Įkalčių Slėpimo Agentūra

Vėlių Namai

Sakurako San

Išplaukė jau V-asis XXI a. neskubėjimo ciklas UPĖ marga meno, performansų ir
muzikos diena (vakaras).
Upė vėl buvo dinamiška, įvairialypė ir labai
spalvinga.
Dar kartą prisimindami, jau sakome iki kitos vasaros!
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M.Jonutis. Iš serijos "Kaimo pasaka"

Žurnalas CIKADOS - užuovėja kūrybai, jausmui, patirtims.
Apie meną bei kultūrą čia kalbama visiems suprantama kalba.
„Cikados“ fiksuoja menininkų, kūrėjų gyvenimą, kūrybines mintis, procesus bei
meno kūrinius. Novelės, apysakos, apsakymai, istorijos, miniatiūros, poezija,
kino ir teatro apžvalgos... Ir - puikios, kokybiškos iliustracijos, fotografijos,
tapybos, grafikos ar kaligrafijos darbai.
Cikadų galia – nuoširdžiame žodyje. Ir estetikoje! ...ir žodyje...
GRAŽUS. Ir STORAS - 160 puslapių.
Dailininkas, knygų iliustatorius Marius Jonutis

Žurnalas LAMŲ SLĖNIS – tai erdvės, kuriose gera gyventi, kurti, ragauti
gardų maistą, gėrėtis gražiais daiktais, klausytis įdomių istorijų. Užsukę
pas "lamas" rasite trumpų naujienų apie interjerą, dizainą, madą, meną ir
maistą. Kartą per mėnesį žurnalas kviečia jaukiai įsitaisyti su puodeliu
arbatos ir skaityti nemokamą elektroninio žurnalo „Lamų slėnis“ numerį.
O popierinė žurnalo versija pasirodo šešis kartus per metus.
GRAŽUS. STORAS - 186 puslapiai

Nauji leidiniai

Bibliotekoje
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Bibliotekoje jau galite
(pagaliau!!!) įsigyti
smulkių, jaukių
suvenyrų, kurie
primins mus ir mūsų
nuostabią aplinką :)

Keramikos darbai,
ženkliukai ir fotografijos
- su mūsų pievų
augalais,laikrodinės,
parko ir Plungės miesto
vaizdais.

Šiltiems prisiminimam iš Pilaitės

Jaukiems prisiminimams iš Pilaitės
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Grafų Zubovų istorinis kultūrinis
palikimas šiaurės vakarų Lietuvoje. 2021
Plungė-Žadeikiai-Kretinga-Pryšmančiai-DimitravasGrūšlaukė-Akmenė-Dabikinė-Medemrodė-ŽagarėŠvetpolė-Joniškis-Saugėlaukis-Skaistgirys-VaizgučiaiGruzdžiai-Šiauliai-Bubiai-Aleksandrija-GinkūnaiBeinoriškė-Plungė.
Visa informacija:
https://www.plunge.rvb.lt/lt/zubovu-kelias

Projektai
Projektai
Projektai

Jau galime pristatyti bene pirmąsias KELIO
keliautojas, plungiškes, įveikusias beveik VISĄ!!! 400
kilometrų maršrutą.

Šiaulių turo simbolį-kraujažolę Gruzdžių
dvaro sodyboje iškart atrado žolininkė
Romana As.

ŠIAULIAI

Aleksandrija - visiškai sugriuvusi, neprižiūrėta, bet per miško bruzgynus įmanoma (ir verta!) prisibrauti iki senovę
menančių buvusio dvaro fragmentų...

Gruzdžiai-Šiauliai-BubiaiAleksandrija-GinkūnaiBeinoriškė

Bubiuose ant vakarų kumetyno pavyko
surasti jo pastatytmo datą - 1830 m.

Beinoriškėse lengva nebuvo, bet merginos nepasidavė, mat jau labai norėjosi rasti ir aplankyti grafienės Aleksandros
ir jos sūnaus Dmitrijaus kapus. Senos stačiatikių kapinės pasislėpusios gūdžiame miškelyje, bet merginoms
neįveikiamų dalykų nebūna...
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KRETINGA
Žadeikiai-KretingaPryšmančiai-Dimitravas

Sunkokai sekėsi Kretingos dvaro parke surasti Jekaterinos II-osios (Meilės) suolelį. Bet
kelionės dalyvė Loreta Kijanina, vadovaudamasi logišku protu, jį vis tiek rado. Kiek buvo
džiaugsmo pagaliau prisėdus ant akmeninio suolelio, kur sėdėjusi, kaip sako legenda,
pati carienė!

Žadeikių dvare širdys atsigauna - toks
grožis! Senų medžių puikumas, kūdros
paslaptingumas, šalia kurios romantiškoje
vietoje po galingu gluosniu stūkso granito
akmuo su jo plokštumoje iškaltu kirilicos
rašmenimis įspaustu užrašu, liudijančiu,
kad šį dvarą 1846 m. įsteigė grafas
Nikolajus, Dmitrijaus sūnus, Zubovas.
Čia vusur karaliauja stebuklingoji arbatos žolė gaurometis - Kretingios kelio simbolis.

Dimitravas pasitiko slogia nuotaika - išlikę dvaro pastatai bylojo apie čia buvusį kalėjimą. Priešais įėjimą į jį pastatyta
skulptūra "Politiniai kaliniai" skirta atminti mirusiems ir nužudytiems stovyklos kaliniams.
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PLUNGĖ
Maloningosios Mergelės
Marijos koplytėlė-Grafo
Zubovo rūmų vieta-VarpinėVisų šv. koplyčia.

1846 m. grafų Zubovų pastatyta laikrodinė yra seniausias iki šiol Plungėje stovintis
mūrinis pastatas.

Zubovų kelią Plungėjė lydi bitkrėslių
žydėjimas.

Maloningosios Mergelės Marijos
koplytėlė yra bene seniausias
Plungės statinys - datuojamas
1845m.

Ant bažnyčios varpinės sienos išlikės
Zubovų giminės herbas ir užrašas,
liudijantis statinio datą ir intenciją.

Prie Visų Šv. koplyčios Plungės senosiose kapinėse.

Visų Šv. koplyčios rūsiai bauginančiai
mena senuosius laikus, kai čia buvo
laidojami žmonės.
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