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Pilaitės naujienos
Kad kartu

Metai baigiasi. Bet, žiū, ir vėl prasideda :)
Šiandien ramu, nes turėjome tiek draugų ir bendraminčių! Tiek daug, keliavusių kartu
Knygos ir grafų Zubovų keliais, nekart parėmusių - stipriais pečiais ar svarbiu žodžiu,
dovanojusių knygas ir sodinusių gėles. Tiek daug, mus supratusių ir mums
atsiliepusių. Mums besišypsojusių.
Būkime kartu ir vėl. Nes taip ramiau ir stipriau.
Keliaukime kartu ir skaitykime knygas. Kad išgirstume ir atrastume. Kad būtume.
Su Šventėmis visus!

Pilaitės naujienų leidybinė grupė
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Geriausias laikas gauti dovanas
yra dabar !!!

Ankstyvojo skaitymo skatinimo projekto KNYGŲ STARTAS lauknešėliai – nuo šiol visiems Lietuvos naujagimiams! Lauknešėliai
bus dovanojami Lietuvos ligoninių gimdymo skyriuose, o anksčiau 2021 metais kūdikių susilaukusios šeimos juos galės atsiimti
ir Plungės viešojoje bibliotekoje.
KNYGŲ STARTO lauknešėlyje - Indrės Zalieckienės knygelė „Kapt kapt kapt“, skaitymo patarimų lankstinukas, žaismingi
skirtukai ir tikras bibliotekos skaitytojo pažymėjimas! Juk skaityti vaikams svarbu nuo pirmųjų dienų: skaitymas lavina kalbos
įgūdžius, atmintį, vaizduotę, o vaikui paaugus padeda lengviau išmokti skaityti savarankiškai ir
pasiekti geresnių rezultatų mokykloje.
Daugiau informacijos www.knygustartas.lt arba INSTAGRAM paskyroje @knygustartas.
#knygustartas
Tad, laukiame Jūsų bibliotekoje ir 2022-aisiais, mažiausiųjų tėveliai ir seneliai :)

Mūsų bičiulę Margaritą Mikašauskienę su dukra Kotryna ir anūkais šįkart į biblioteką ir atvedė akcija „Knygų startas“. Lydimi močiutės ir mamytės, Herkus su
Ariele atėjo savo mažajam broliukui Markui parnešti ankstyvojo skaitymo skatinimo lauknešėlio.
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IR geriausias laikas dovanoti dovanas
yra dabar !!!

Šv.Kalėdos bibliotekų bendruomenei bei jos draugams tai – ir knygų Kalėdos.
Lietuvos bibliotekininkų draugija šiemet yra paskelbusi „Bibliotekų knygų Kalėdas“. 2021 m. šūkis – Šventinis
gerumas kartu su knyga. Tad ir Jūsų padovanotos knygos – tegul bus kažkam džiaugsmas.

Plungės viešosios bibliotekos fojė tradiciškai rasite dėžę knygoms, kurias kviečiame
dovanoti akcijai „Bibliotekų knygų Kalėdos“
ir nudžiuginti bibliotekos skaitytojus.
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Projektai
Projektai
Projektai
„Jeigu tikrai nori patekti į Olimpo kalną, neabejok, kad kiekvienas
žingsnis veda tave jo pusėn – ir to bus gana“ – Sokratas

Štai tokį (tikrai įkvepiantį) šūkį iš lapkričio 9-11 d.
Atėnuose, Graikijoje, vykusio projekto CRISP partnerių
susitikimo ir mokymų parsivežė juose dalyvavusios
Plungės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos
vadybininkės Gintarė Gurevičiūtė-Gailė ir Rūta
Antanavičiūtė. Susitikimo metu vyko ne tik praktiniai
užsiėmimai. Kartu buvo aptariama projekto eiga,
tolimesni žingsniai, projekto tęstinumo galimybės. Rūta
Antanavičiūtė pristatė savo parengtą pranešimą.
Susitikimo organizatoriai – Graikijos kultūros ir mokyklos
gyvenimo bei švietimo muziejaus atstovai.
Čia - keletas "graikiškų" fotonuotraukų.
Plačiau apie susitikimą https://www.plunge.rvb.lt/.../2338-crisp-projekto...
#adulteducation #erasmus #crispproject #crisp
Research on Creative, Innovative, and Sustainable
Practices to get adults (back) in touch with heritage
(Erasmus+ project No. 2020-1-NL01-KA227-ADU-082996)

Plungės viešosios bibliotekos
kultūrinės veiklos vadybininkės
Gintarė Gurevičiūtė-Gailė ir
Rūta Antanavičiūtė.
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Projektai
Projektai
Projektai
Gruodžio pradžioje Grace, Austrijoje vyko projekto „We are all together to raise awareness of cultural heritage“
WAAT partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo ir Plungės viešosios bibliotekos projekto komandos nariai Rūta
Antanavičiūtė ir Paulius Gadeikis. Susitikimo metu partneriai aptarė projekto eigą ir tolimesnius žingsnius,
sukurtus intelektinius produktus, kiekvienas partneris pristatė vietos susitikimų savo miestuose rezultatus.
Kitas projekto partnerių susitikimas numatytas kovo mėnesį Plungėje.
Plačiau apie projektą: www.waatproject.eu
„Erasmus+" strateginių partnerysčių projektas "We are all together to raise awareness" (WAAT), Nr. 2020-LT01KA204-077823.
#waatproject #erasmus #erasmusplus #heritage

Pauliaus pranešimas

Gracas jau laukia Šv. Kalėdų
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Plungės bibliotekoje - jaunimas iš
Italijos ir Vokietijos
Ekstremaliai ilgi devyneri mėnesiai svetimoje nepažįstamoje šalyje... Kokie jie
jauniesiems mūsų bičiuliams, bibliotekos savanoriams?
Jaunuolių matymai ir mąstymai - naujojoje mūsų RUBRIKOJE.
Nes susitikimai visuomet turi prasmę. Taip mano Vera ir Nikolajus.

Vera Hirsch

Nikolai Plangger

Sveiki!
Aš - Vera ir Plungėje esu neseniai. Gyvenu Vokietijoje, o šią
vasarą į Lietuvą atvykau, kaip savanorė ir 9 mėnesius dirbsiu
Plungės bibliotekoje.
Šioje skiltyje dalinsiuosi su Jumis mintimis apie savo gyvenimą
Lietuvoje, čia patirtais įspūdžiais.

Aš čia jau du mėnesiai. Ir tai, be jokios abejonės, yra neeilinė patirtis.
Šioje šalyje atrandu tiek daug naujo, kad negalėjau to net įsivaizduoti.
Gal dėl to, kad atvykdamas čia neturėjau jokių išankstinių nuostatų.
Man visiškai nauja kultūra ir kardinaliai kitokios istorijos suformuotos
kitokios gyvenimo sąlygos vėl ir vėl verča mane mąstyti ir apie save
bei savo šalį.

Prieš du mėnesius, palikusi Vokietiją, atvykau į Lietuvą.
Atvykau
iš švabiškų kukulių, Maultschen ir keptų dešrelių regiono į
žuvies, cepelinų ir ruginės duonos šalį.
Mano lūkesčiai ir mano įsivaizdavimai buvo labai dideli ir aš
jaudinausi, galėdama pagaliau paragauti lietuviškos virtuvės.
Jau pirmosiomis savo viešnagės prie Baltijos valandomis
turėjau pripažinti, kad dauguma patiekalų čia beveiki be
išimties yra iš mėsos ir žuvies, ir didžiausiais iššūkis - rasti
vegetariško ar, juolab, veganiško maisto. Ir ne tik restoranuose
ar baruose! Žuvies ir mėsos prekybos centruose perkama
pribloškiančiai daug.
Turiu prisipažinti, kad tokia didžiulė mažų ir didelių žuvų,
aštuonkojų ir jūros gėrybių gausa didžiuosiuose prekybos
centruose iš pradžių atrodė šiek tiek atgrąsiai.
Aš kilusi iš pietinės Vokietijos, kur iki artimiausios jūros 600
kilometrų, ir nesu pratusi prie tokios kaktomūšos su tokiu
kiekiu žuvies 😁.
Jau pirmosiomis savo savaitėmis čia pabandžiau ir pirmojo
nacionalinio patiekalo: bulvinių blynų su grybų padažu. Labai
skanu! Traškūs bulviniai blynai ir puikus kreminis padažas
buvo neginčijamai puiki įžanga į lietuvišką vituvę.
Tačiau daug sunkiai, nei galėjau numanyti, yra čia surasti
patiekalų be mėsos. Ir kad tai nebūtų tik salotos ar garnyras.
Kiekvienu atveju geriausiu pasirinkimu tampa sūrio kepsnys ar
koks nors patiekalas iš bulvių. Arba kepta ruginė duona su
česnakais, net jei po to "džiaugsiesi" ruiebaluotais pirštais ir
suintensyvėjusiu kvėpavimu 😉.
Kas man labiausiai čia, Lietuvoje, įstrigo, tai daugybė mažų
kavinukių, gražiai įrengtų, su skaniais pyragaičiais ir jaukia,
malonia atmosfera. Karamelinis macchiato, tiesiog, puikus.
Dar neturėjau galimybės pabandyti daugelio tradicinių
patiekalų, todėl vis dar nekantriai laukiu progos paragauti ir
šaltos burokėlių sriubos ar grybų sriubos duonos plutoje😊.

Žmonėms čia įdomu mano kilmė ir ypač tai, ką aš galvoju apie
Lietuvą. Mūsų norai tam tikra prasme sutampa, nes ir man išties kyla
įvairiausių klausimų. Karščiausi mano klausimai apie Lietuvą arba
lietuviams susiję su daugialype šalies istorija: kaip ji formavo
dabartinę situaciją, kaip kuria ateitį.
Man ypatingai įdomus sovietinės okupacijos laikas. Dar niekada iki
šiol nebuvau posovietinėje šalyje, ir man įdomu, koks anuomet buvo
gyvenimas ir, ypač - ekonomika, kokias sąlygas kūrė svetima
komunistinė valdžia? Kas vedė į pasipriešinimą ir kaip sekėsi su
netikėta laisve? Kokios idėjos išplito? Kokia buvo vizija? Kokiais
pavyzdžiais buvo sekama? Kokie lūkesčiai išsipildė, kokie - ne? Kokie
pokyčiai atnešė gera, o kurie buvo klaida?..
Neretai paprasčiausios smulkmenos verčia nustebti. Jau pirmą dieną
pasatebėjau, kaip vairuotojai visada sustoja, kad leistų kažkam
pereiti gatvę, kas Italijoje yra nesuvokiama - vairuotojas mano šalyje,
rodos, greičiau tave pervažiuos, nei gaiš laiką tave praleisdamas. Dar
vienas dalykas, su kuriuo nuolat susiduriu, yra tai, kaip parduotuvėje
gali būti sutiktas nemaloniai, bet kitą minutę pardavėjas tampa tau
malonus. Iš kur tai? Negali nepastebėti, kaip gražiai tvarkomi Vilniaus
rajonai, na, nebent tie, kuriuos aš mačiau, ir tiek nedaug čia benamių,
narkomanų ar vargšų rajonų, ko aš nemačiau dar niekur kitur. Nuo
ko tai priklauso?
Kas dar man Lietuvoje labai patinka, tai atviras jaunimas. Visi
jaunuoliai, kuriuos aš iki šiol čia sutikau, nori mokytis, ką nors
nuveikti. Manau, tai didelis šalies ateities potencialas.
Noriu klausti, kur save matote kaip naciją. Viltingoje pradžioje, su
galimybe vystytis teisinga kryptimi, ar sustabarėjusių ideologijų
būsenoje. Iš kokių amžių išeinate ir į kokius naujus einate? Kokį
vaidmenį turite geopolitinėje struktūroje, kokį turėti norėtumėte.
Kokiuose politiniuose klausimuose Lietuva yra susiskaldžiusi, apie ką
mąsto vieningai? Kokios sovietinių laikų idėjos nepalieka, ir kokios
naujos ateina?
Klausimų turiu daug. Lietuva vienareikšmiškai turėtų būti labiau
pažįstama.

Foto Vera Hirsch. Daugiau Veros fotografijų iš Plungės
parko - psl. 10.
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Nauji leidiniai

Bibliotekoje
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„fotoRenesansas“
Šiauliečio fotomenininko Vilijaus Žagrakalio
fotografijos parodoje eksponuojamos senąja
fotografijos technika, platinotipija, darytos
nuotraukos - lėtoji fotografija.
Paroda Laikrodinės-oranžerijos Bokšto salėje veiks
iki 2022 m. sausio 10 d.
Lankymas bibliotekos darbo laiku.
Vilijus Žagrakalys

Pamatykite bibliotekos
parengtas parodas
Plungės mieste:
Plungės Šv.Jono Krikštytojo
bažnyčia
Fotografo, buvusio
"Žemaičio" laikraščio
fotožurnalisto Vlado
Gaudiešiaus fotografijų paroda
"Plungės krašto paveldas"
Plungės apylinkės teismas (foje,
Laivės al. 4)
Virgiliaus Jankausko (Klaipėda)
fotografijų paroda
"Metamorfozės"

Parodos bibliotekoje
Vaikų biblioteka
(Laisvės al. 19)

Plungės krašto
tautodailininkų jubiliatų
dailės paroda
Laikrodinė (skaitykla)
Kristinos Paulauskaitės
fotografijų paroda "Rytoj visų jų
laukia savi tyloos namai"
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Pro šventinį
bibliotekos langą vaizdai iš žiemiško
parko.
G.Matevičiūtės, R.Pinevičiaus fotografijos
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Veros Hirsch fotografijos
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