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Pilaitės naujienos
Nuo pradžių
Ruduo - visada nauja pradžia. Sugrįžtame įkvėpti didelės vasaros - daug pamatyta,
ilgai tylėta (kokia prabanga!) ir mąstyta.
Sugrįžtame ir būsime šiek tiek kitokie.
Bet tikrai neatsisakę minties, kad visa turi gimti, pirmiausia, iš grožio jausmo mūsų idėjos, mūsų aplinka ir gėlės, būsimi susitikimai ir parodos...
Mes, Pilaitės gyventojai, ir toliau gaivinsime vis labiau laiko paralyžiuojamą istorinę atmintį. Ir
darysime tai, kaip suvokiame (vedami to paties, būtent tokio, grožio ir vertės jausmo).
Mes irgi manome, kad gatvėse neturi žiojėti duobės, o senamiesčio neturi "puošti"
"romantiški" tarybinių statinių griuvėsiai ar pašaliais vešėti neįžengiami brūzgynai.
Šiuolaikiška (ir gražu) yra šviesios, tiesios gatvės... Bet tik tada, jei čia lieka vietos ir praeities
ženklams.
Mes pasiliekame prieš "depiliaciją", kai gyvas kūnas paverčiamas plastmasine lėle.
Ir liekame ne tik už senus, bet ir už naujus, gyvenimą liudijančius, ženklus. Modernius, į
nelengvą suvokimą orientuotus, bet miestą ir mus visus nuo provincialumo ir primityvumo
gelbstinčius ženklus.
Tad, vėl metas susitikimams :)

Pilaitės naujienų leidybinė grupė
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Plungės bibliotekoje savanoriai iš užsienio

Vera Hirsch

Labas, aš esu Vera ir norėčiau prisistatyti kaip savanorė ir
naujausia Plungės rajono savivaldybės bibliotekos kolektyvo
narė. Po ilgos kelionės iš pietų Vokietijos džiaugiuosi galėdama
pradėti savo savanorystės patirtį čia, nuostabiame Plungės
mieste!
Aš esu iš mažo miestelio, vadinamo Biberach, kuris yra tarp
Štutgarto ir Konstanco ežero, didžiulio ežero ant Vokietijos,
Austrijos ir Šveicarijos sienos. Mano regionas garsėja savo
skaniu maistu (pavyzdžiui, „Spätzle“ ir „Beer“), nuostabia kalnų
gamta, miškų ežerais ir mūsų žemės ūkiu bei obelų
plantacijomis.
Baigusi mokyklą nusprendžiau padaryti pertrauką ir išvykti į
užsienį savanoriauti įdomiame ir svarbiame projekte, kuris
padėtų vietos bendruomenėms, praplėstų savo žinias ir pažintų
kitą kultūrą, kalbą ir jų žmones.
Laisvalaikiu mėgstu skaityti, kurti meną, fotografuoti ir būti
gamtoje.
Tikiuosi, greitai susitiksime!
Vera, kaip ir Nikolajus, taip pat planuoja prie bibliotekos
suburti kalbos klubą - VOKIEČIŲ. Tad nepraleiskite puikios
progos ir sekite mūsų tolesnę informaciją..

Ilgi devyneri mėnesiai svetimoje nepažįstamoje
šalyje... Kokie jie bus jauniesiems mūsų
bičiuliams, priklausys ir nuo mūsų. Nes žmonių
susitikimai visuomet turi prasmę. Tokie
ekstremaliai ilgi ir nenuspėjami - juolab. Taigi,
"Sveiki atvykę!" ("Herzlich wilkommen!")
sakome jiems. Ir - jei užkalbinsite juos gatvėje ar
kur nors kavinukėje geriančius kavą Vera ir Nikolai tikrai apsidžiaugs.

Nikolai Plangger

“Labas, mano vardas Nikolai. Esu iš šiaurinės
Italijos dalies, bet nesu tikras italas. Taip yra
todėl, kad esu kilęs iš Pietų Tirolio apylinkių. Čia
gyvename vokiškoje bendruomenėje apsupti
Alpių ir viduržiemio kultūros. Pietų Tirolyje
gausu gamtos ir kultūrinio paveldo, čia stūkso
aukščiausios
Alpių
kalnyno
viršukalnės,
apraizgytos slidinėjimo maršrutais, pėsčiųjų ir
dviračių trasomis. Mes garsėjame UNESCO
gamtos paveldo objektu – Dolomitais, tačiau
taip pat galime nustebinti savo kultūra, kuri
siekia Keltų laikotarpio ištakas.
Man 19 metų. Baigęs mokyklą iškart žinojau,
kad noriu prisijungti prie Europos solidarumo
korpuso, kurio vienas iš tikslų yra suteikti
galimybę jauniems žmonėms savanoriauti
Europos švietimo ir kultūros įstaigose. Jose
galime įgyti neformalaus mokymosi patirties,
įgauti praktikos srityse, kuriose reikalingas
atsidavimas savo darbui ir tuo pačiu susipažinti
su skirtingomis kultūromis ir idėjomis.
Apsvarstęs
daugybę
projektų
ir
šalių,
džiaugiuosi galėdamas prisijungti prie Plungės
viešosios bibliotekos komandos Lietuvoje.
Turiu pomėgių, kuriais norėčiau pasidalinti su
kitais jaunuoliais, pavyzdžiui, savo aistra ir
atsidavimu grafiti ir apskritai menui. Man
patinka lankytis muziejuose, žiūrėti filmus,
domiuosi
filosofija.
Džiaugiuosi,
kad
artimiausius 10 mėnesių turėsiu galimybę save
realizuoti įkvepiančioje bibliotekoje ir prisidėti
prie jos veiklų įgyvendinimo”.

2

Kiekvieną trečiadienį, 17.15 val. Vaikų bibliotekoje
(Laisvės al. 19) vėl vyksta anglų kalbos klubo susitikimai.
Užsiėmimus veda bibliotekos savanoriai
NIKOLAI iš Italijos ir VERA iš Vokietijos.
Prisijungti kviečiame ir naujus narius - nes, tiesiog, nesąmonė yra
praleisti tokią puikią progą!
Beje, Jūsų kalbos mokėjimo lygis čia visiškai nesvarbus.

Geriausias laikas mokytis yra dabar !!!
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Projektai
Projektai
Projektai

Plungės lobiai
Naujas turas geolobiautojams Plungėje „Plungės lobiai“ !
(2021 m. bibliotekos įgyvendinamas projektas).
Projektu ne tik atnaujinta Plungės parke 2019 m. įkurta geoparko trasa (projektas "Geoturas Plungėje",
2020 m. tapęs lobiautojų asociacijos konkurso nominacijos „2020 projektas“ nugalėtoja), bet ir sukurtas
naujas turas, apjungęs dar 8 kultūros paveldo objektus bei istorinės atminties vietas, šįkart - Plungės
mieste (dalis turo skirta kryždirbystei).
Abu projektai skirti plungiškiams, žemaičiams, lietuviams ir kitų šalių gyventojams susipažinti su mūsų
miesto istorija. Abiejų projektų misija - aktualizuoti, viešinti ir populiarinti kultūros paveldą, priartinti
prie jo ne tik jaunimą, bet ir vyresnius žmones.
Trumpa informacija dar
neišbandžiusiems
geolobiavimo (Geocaching), ar
neduokdie :) apie jį net
negirdėjusiems.
Žaidimo esmė – "lobių"
ieškojimas naudojantis
išmaniosiomis priemonėmis.
"Lobiai" - tai išradingai prie
kultūros ar gamtos objektų bei
istorinės atminties vietose
paslėpti ženklai-suvenyrai, kartu
su kiekvieno objekto aprašymeprogramėlėje pateikiama
informacija apie objektus.

Daugiau informacijos apie
žaidimą, Plungės geolobius ir
lobiavimą, prizus "keliauninkus",
aplankiusius ir Plungę "žuvėdriuką Heinsą", "jautuką",
egiptietiška monetą su
skarabėjumi bei kitus įdomius ir
netikėtus dalykus https://www.facebook.com/
plungesvaikubibl
www.geocaching.com ir
www.geoshop.lt
arba Plungės vaikų bibliotekoje
(Laisvės al. 19) ar tel. (8 448)
72375.

Plungės geoparką aplankė "geokeliauninkė"" –
bėgvinė – iš Australijos.
Šįkart "'keliauninkas – nei mažas, nei lengvas – bėgvinė
su koalos formos prisegtuku. Ji 2010 m. birželio mėnesį
išjeliavo iš Queensland viešbučio, esančio Nusa Hedo
priemiestyje, Australijoje. Savininkas pasirašo
„sloopy83“. Keliauninko tikslas – pamatyti kuo daugiau
įdomių vietų.
Panašu, kad bėgvinė su koaliuku sąžiningai vykdo jai
skirtą misiją, mat per daugiau kaip 11 metų įveikė per
56 tūkstančius kilometrų, aplankė Ameriką, daug
keliavo po Europos šalis. Į Lietuvą atvyko iš Čekijos.

Keletas akimirkų iš žaidimo paruošiamųjų darbų Plungėje
(kartu tai - ir mažos užuominos, kur paslėpti Plungės lobiai).
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Įspūdinga egiptietiška moneta su skarabėjumi "keliauninkas", 2018 m. gegužės 26 d. iškeliavęs
iš Ohajaus valstijos (JAV). Moneta taip pat turi
pavadinimą – „Khepri“. Tai egiptietiškas mergaičių
vardas, reiškiantis rytą. Taip vadintas senovės
Egipto ryto saulės dievas Chepris. Jis dažnai
vaizduojamas kaip skarabėjas. Moneta skirta jam,
o jos misija – nukeliauti į Egiptą visą kelią
skleidžiant šviesą. Nors įveikė 25 984 km, tikslo ji
dar nepasiekė. Iki šiol aplankė Daniją, Vokietiją,
Nyderlandus, Lenkiją, Čekiją, Šveicariją, Ispaniją,
Graikiją ir, žinoma, Lietuvą.
Linkime Khepri sėkmingos tolesnės kelionės ir
paleidžiam į platųjį pasaulį (padedam į kitą
lobiavietę).
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Projektai
Projektai
Projektai
Šių metų kovo mėnesį prisijungėme prie tarptautinio
CRISP projekto, kurį koordinuoja Quiosq - ne pelno
siekianti asociacija, įsikūrusi Amsterdame,
Nyderlanduose. Asociacijos misija yra kalbėti visuomenei
apie kultūros paveldo svarbą ir jo puoselėjimą. Projekto
partneriai: Plungės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
(Plungė, Lietuva), Graikų kultūros institutas (Atėnai,
Graikija), VisMedNet jaunimo ir suaugusiųjų
besimokančių asociacija (Valeta, Malta), EduVita
nevyriausybinė organizacija (suaugusiųjų šveitimas, Lečė,
Italija), Inholland taikomųjų mokslų universitetas (Haga,
Nyderlandai).

Projektu siekiama dalintis gerąja/blogąja patirtimi
pandemijos laikotarpiu, bus tiriama partnerių šalių
kultūros paveldo prieinamumo situacija, teikiami
siūlymai ir mokymai dėl efektyvesnių ir tvaresnių
paslaugų teikimo.
Šį kartą susitikimas vyko Plungėje. Susitikimo metu
kiekviena organizacija-partnerė pristatė savo šalių
institucijų (muziejų, archyvų, meno įstaigų, bibliotekų
ar pavienių institucijų) karantino metu vykdytas
išskirtiniausias veiklas, projektus, gilinosi į pasirinktus
įsimintiniausius šalių atvejus. Aiškinomės, kaip
pandemijos metu įstaigos perorganizavo savo veiklas
ir prisitaikė prie karantino sąlygų.
Ir daug keliavome, daug parodėme...

Projekto partneriai

Telšiuose.. Kaip gi neaplankysi kaimynų. juolab sostinės, ir dar tokios gražios...

Bet, pirmiauisa, rimtai dirbome
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Projektai
Projektai
Projektai
Vytauto Mačernio metams
2021 metais Plungės viešoji biblioteka vykdo
projektą „Po ūkanotu Žemaitijos dangumi. Vytautui
Mačerniui 100“. Projektą finansavo Lietuvos
kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė.
Rugsėjo 7 d. Viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje
atidengta meninė instaliacija-bareljefas, skirtas
Vytautui Mačerniui. Ją sukūrė Vilniaus dailės
akademijos Telšių fakulteto docentė Beata
Zdramytė.
Kūrinys papuošė Viešosios bibliotekos
abonemento sieną ir kiekvienam atėjusiam
bibliotekos lankytojui primins vieną iš
populiariausių lietuvių poetų, mūsų kraštietį, kilusį
iš Šarnelės – V. Mačernį.

Bareljefas bibliotekoje primins garsų poetą

Bareljefo autorė Beata Zdramytė

Reikia Jūsų pagalbos
Šiuo metu atliekame tyrimą, kurio tikslas išsiaiškinti Plungės rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos vartotojų požiūrį į bibliotekos veiklas.
Norime žinoti Jūsų vertinumus ir pageidavimus :) Kad galėtume dirbti geriau.
Mūsų parengta anketa yra anoniminė ir konfidenciali.
Apibendrinti atsakymai bus naudojami tik 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/.../1ytF0WSo88CPuOniIg5.../edit
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Salio 8 d. 16 val.
Viešojoje
bibliotekojelaikrodinėje

KŪRYBOS
VAKARAS
Dainius Sobeckis

Poetas, eseistas,
prozininkas
Dainius
Sobeckis
pristatys
naujausią savo
kūrybą: esė
rinkinį „Tikiu
vadinasi bijau“ ir
monografiją
„Leonardo
Andriekaus
gyvenimas ir
kūryba:
asmenybės
universalėjimas“.
Renginyje
dalyvaus knygų
redaktorius
Danielius
Milašauskas.
Esė rinkinyje "Tikiu vadinasi bijau"
sudėti esė straipsniai, parašyti 2011 - 2021
metais. Dalis jų publikuota Lietuvos
kultūrinėje spaudoje. Rinkinyje
nagrinėjamos esaties, fantastikos,
mitologijos, pasakų, teologijos, religijos bei
kt. temos, kurios persipina su filosofijos ir
krikščioniškosios dogmatikos idėjomis.
Autorius teikia savo įžvalgas ir teiginius,
neigdamas pasenusias, sustabarėjusias
dogmas. Jam būdingas visa pervertinantis
bei skepticistinis požiūris.

Monografija "Leonardo Andriekaus
gyvenimas ir kūryba: asmenybės
universalėjimas".
Tai knyga apie iškilų lietuvių išeivijos poetą,
vienuolį ir kunigą pranciškoną, laikraščio „Šv.
Pranciškaus varpelis“ redaktorių, Šv. Antano
gimnazijos Kennebunkporte rektorių,
Lietuvių rašytojų draugijos pirmininką,
kultūros žurnalo „Aidai“ vyr. redaktorių,
Bruklino Adomo Galdiko dailės galerijos
direktorių, žymų visuomenės veikėją ir meno
puoselėtoją Leonardą Andriekų (1914–2003).
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Sakurako San

Kviečiame aplankyti klaipėdiečio fotomenininko Virgilijaus Jankausko
fotografijos parodą „Šviesos ir tamsos metamorfozės“ Plungės viešojoje
bibliotekoje laikrodinėje.
Paroda veiks iki spalio 31 d.
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Vėlių Namai

Sakurako San

Nuo rugsėjo 13 d. iki spalio 31 d. bibliotekoje pristatoma Kretingos muziejaus parengta paroda „Gyvos
krosnys“. Paroda sudaryta iš 2020 m. rengtos ekspedicijos metu surinktos medžiagos. Stendinėje parodoje
eksponuojama per 100 skirtingų XIX–XX a. krosnių vaizdų iš įvairių Vakarų Lietuvos vietovių – Klaipėdos,
Kretingos, Šilutės, Pagėgių, Tauragės, Šilalės, Plungės, Telšių, Mažeikių, Skuodo ir net Kėdainių savivaldybių.
Į ekspediciją įsitraukę žmonės noriai dalijosi savo namų krosnių nuotraukomis, kurių pagrindų sukaupta
vertinga nykstančio paveldo medžiaga.
Projekto rengėjos:
Vadovė, archeologė, koklių tyrinėtoja dr. Raimonda Nabažaitė (Klaipėdos universitetas),
dailės istorikė, istorinių interjerų tyrinėtoja dr. Dalia Klajumienė (Vilniaus dailės akademija).
Projekto koordinatorė, savanorė Erika Cibulskienė
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Nauji leidiniai

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

Šiandien
džiaugiamės,
galėdami pasiūlyti
ir savo kurtų
atvirlaiškių. Viskas
- iš mūsų aplinkos mūsų pievų ir
gėlynų.

Šiltiems prisiminimam iš Pilaitės

Jaukiems prisiminimams iš Pilaitės
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