2022 m. kovas, nr. 33

Plungė. Babrungas. 2022 m. vasario 20 d. Foto K. Paulauskaitės

Pilaitės naujienos
Iš krantų

Pasak Jono Meko, kurio 100 metų gimtadienį šiemet švenčiame, kad
civilizacijos neišnyktų reikia daugiau poetų ir poezijos. Kviečiame, šiuo itin
neramiu laiku, atgaivinti sielas mūsų pilaitėje skaitant poeziją ir ne tik..
Dėmesio nukreipimas į literatūrą ir meną atpalaiduoja protą ir padeda
nurimti sielai. O štai pastraipa iš Jurgos Ivanauskaitės eilėraščio
"Pavasaris":
"Pavasaris smeigia
Pano ragelius man į kaktą,
alsuoja Vivaldžiu,
verčia būti lengvabūdiškai,
lengvai, laimingai."
Su pavasariu! - Pilaitės naujienų leidybinė grupė
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Išskirtinė paroda ir renginys
bibliotekoje

Dalinamės įspūdžiais iš vasario 18 d. įvykusios parodos, skirtos Jono Meko 100 metų gimtadieniui
atidarymo bei Kęstučio Pikūno knygos "Gyvenimo lai(š)kai" pristatymo.
Parodoje eksponuojamos A. Sutkaus, A. Kunčiaus, I. Kapočiaus ir H. Melton fotografijos, kuriose
įamžintas Jono ir Adolfo Mekų grįžimas į Lietuvą 1971 ir 1977 m.

Nuotraukos K. Paulauskaitės

APLANKYTI PARODĄ
ir išgirsti Jono Meko skaitomų "Semeniškių idilių" bei pažiūrėti
trumpametražių filmų apie Joną Meką galite bibliotekos darbo valandomis
Bokšto salėje.
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Po knygos pristatymo

Nuotraukos iš renginio K. Paulauskaitės

Aš – Viktorija Dombrauskienė. Išgirdau apie mane sakant “naujai iškepta rašytoja”,
ko gero, taip ir yra. Nors pačiame žodyje rašytoja, telpa labai daug. Tikiu, jog
tokiam titului reikia nusipelnyti, o man dar augti ir augti...
Plungėje įkurta grožio studija “LiLu” atvėrė didesnes galimybes pažinti vietinius
žmones. Nors esu kilusi iš Gargždų, šiuo metu gyvenu Klaipėdoje, bet plungiškių
charakteris, būdas, bendravimas mokė mane atkaklumo. Gyvenimas čia atvedė daug
nuostabių asmenybių, bičiulių, draugų.
Knyga “Puikybės karūna” yra ne tik apie mano išgyvenimus, suvokimus, einant
onkologijos keliu, bet, tikiu, jog šiuose puslapiuose
rasite ir savo atspindžių.
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Projektai
Projektai
Projektai

Sausio 26-29 dienomis Plungės rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos atstovės
Rūta ir Gintarė dalyvavo CRISP projekto (Nr
2020-1-NL01-KA227-ADU-082996)
paskutiniame susitikime Maltoje, nors
susitikimo pabaigoje jau kalbėjome apie
galimybę tęsti šį projektą, teikiant kitą
paraišką. Taigi, galbūt šiuo, vos metus
trukusiu, projektu tik apšilome kojas, o didieji
atradimai ir tyrimai mūsų – projekto
partnerių – dar laukia ateityje.
Nuotraukose - vaizdai iš susitikimo Maltoje.

Plungės viešosios bibliotekos kultūrinės veiklos
vadybininkės Gintarė Gurevičiūtė-Gailė ir
Rūta Antanavičiūtė.
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Ieškome draugų ir partnerių
Reikia paramos knygos apie Plungėje
gimusią garsią alpinistę Vanda Rutkievič
leidybai.
2022 m. sukanka 30 metų, kai Himalajų kalnuose žuvo žymi
lenkų alpinistė Vanda Rutkievič. Ji pirmoji moteris, įkopusi į
antrą aukščiausią pasaulio viršūnę - Čogori, pirmoji
europietė ir trečioji moteris pasaulyje 1978 m. įkopusi į
Everesto viršūnę. V. Rutkievič siekė tapti pirmąja moterimi
pasaulyje, įveikusia visas 14 aukščiausių (virš 8000 m)
pasaulio viršūnių. Įkopė į 8. Žuvo 1992 m. Himalajų kalnuose
kopdama į 9-ąją viršūnę.
Lenkai didžiuojasi savo alpiniste: Vandos Rutkievič vardu
pavadinta viena centrinių Varšuvos gatvių, o 2022 m.
Lenkija paskelbė Vandos Rutkievič metais, apie ją kuria
dokumentinį filmą.
O štai - svarbiausias dalykas: garsioji alpinistė gimė ir
vaikystę praleido Plungėje. Ir niekada to nepamiršo - 1988
m. buvo atvykusi aplankyti savo gimtinės. Vanda gimė 1943
m. savo senelio, Oginskių dvaro ūkvedžio, paskutiniojo
dvaro prižiūrėtojo Jono Petkūno ir jo žmonos Barboros
namuose, tuomet ten gyvenusios Petkūnų dukters Vandos
šeimoje.
2017 m. Lenkijoje išleista biografinė knyga „Wanda” :
opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz".
Knyga paremta archyviniais dokumentais, paprastų žmonių
ir asmenybių iš alpinistų aplinkos bei viso pasaulio, kuriuos
likimas buvo suvedęs su vadinamąja „kalnų legenda“ V.
Rutkevič, pasakojimais. Ir gausiai iliustruota ypač
vertingomis fotografijomis, taip pat ir iš karo bei pokario
Plungės.
Plungės raj. savivaldybė 2017 m. vieną Plungės miesto gatvių
(čia tebėra namų, kuriuose gimė būsimoji alpinistė, pamatai)
pavadino V. Rutkievič vardu. O Viešoji biblioteka ėmėsi
iniciatyvos A. Kaminskos knygą „Wanda” : opowieść o sile
życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz" išleisti lietuvių
kalba.
Vandos Rutkievič senelių Petkūnų ir jos
pačios gimtasis namas Plungėje

Knygos vertimą ir leidybą jau parėmė Plungės r. savivaldybė (iš
lenkų leidyklos nupirktos leidinio autorinės teisės ir pradėtas
vertimas), Lenkų institutas Vilniuje (knygos redagavimui),
Instytut Książki Lenkijoje. Tačiau šių lėšų nepakanka. Lietuvos
kultūros taryba, deja, knygos leidybai dėmesio neskyrė - bibiotekos
teiktas projetas finansavimo negavo. Darbai sustojo.
BET KNYGĄ IŠLEISTI REIKIA !
Todėl ir dairomės norinčių prie šio gražaus darbo prisidėti.
Pinigais ar idėjomis, kaip jų rasti, pasiūlymais. Parašykite,
paskambinkite, arba, dar geriau, mielai lauktume Jūsų
bibliotekoje.
Nes juk mūsų istorija, pirmiausia, mūsų pačių reikalas, tiesa?

Žvilgsnis per Babrungo slėnį (iš Laisvės alėjos).
Tolumoje centre Petkūnų "gyvenimas".
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Sensoriniai skaitymai Vaikų
bibliotekoje
Biblioteka visiems
Nuo 2020 m. rudens Plungės vaikų bibliotekos
duris puošia spalvota dėlionė „Biblioteka
visiems“. Skirtingos elementų spalvos ir jų
susijungimas rodo gebėjimą priimti vieniems
kitus nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo bei
simbolizuoja bibliotekų siekį didinti savo
paslaugų prieinamumą įvairią negalią
turintiems žmonėms, skatinti visuomenės
informuotumą ir ugdyti toleranciją.
Nuo 2020-ųjų šia kryptimi nuveikta tikrai
nemažai. Prisijungus prie Šiaulių apskrities P.
Višinskio viešosios bibliotekos projekto, su
kolegų pagalba sukurta socialinė bibliotekos
istorija, sensorinis ir informacinis Vaikų
bibliotekos žemėlapiai
(https://www.plunge.rvb.lt/lt/), Vaikų
bibliotekoje „apsigyveno“ sensorinis
gesintuvas (įvairios garsinės, vaizdinės,
taktilinės ir mišrios priemonės-žaislai, vaikams,
turintiems autizmo spektro sutrikimų bei
bendravimo sunkumų. Plungės r. savivaldybės
administracijos dėka turime vikšrinį kopiklį,
padedantį žmonėms su judėjimo negalia
pasiekti II ir III bibliotekos aukštus.

Ne mažiau svarbu įgytos žinios. Po teorinių bei
praktinių mokymų apie sensorinius skaitymus,
kuriuose dalyvavo visi trys Vaikų bibliotekos
darbuotojai, vedame sensorinių skaitymų
užsiėmimus ne tik vaikams su negalia ar
bendravimo sunkumais, bet ir mažyliams,
kuriems sunku susikaupti ilgesniam tekstui.
Kad būtų aiškiau, aptarkime, kuo sensoriniai
skaitymai skiriasi nuo įprastų garsinių
skaitymų. Trumpai tariant, tai skaitymai, kurių
metu vaikai skatinami ne tik išgirsti, bet ir
patirti pasakojimą per įvairius pojūčius,
žaidimus, užduotis.
Plungiškiai bibliotekininkai skaitymams jau
pritaikė keturias knygeles: „Monstriukas
knygoje“, „Nelė ir Cezaris“, „Kaip kiškis mokėsi
drąsos“ bei „Grufas“. 2021 m. pravesti 7
užsiėmimai. Šiemet – du: įvairių sutrikimų
turinčių vaikučių ir jų tėvelių grupelei bei
Plungės specialiojo ugdymo centro
bendrabučio II grupės pradinukams. Kovo
mėnesį numatyti dar trys užsiėmimai Plungės
specialiojo ugdymo centro lavinamųjų klasių
mokiniams.

Bendravimo kortelės
Pati naujausia paslaugą, kurią teikti taip pat padeda kolegos iš Šiaulių apskrities bibliotekos –
galimybė įsigyti specializuotų bendravimo kortelių, sukurtų naudojantis programine įranga
„Boardmaker“. Šios kortelės padeda bendrauti su asmeniu, turinčiu komunikacijos, elgesio ar kitų
sutrikimų. Jos papildo ar net pakeičia šnekamąją kalbą. Bendravimo kortelėse pavaizduoti grafiniai
simboliai ir piešiniai padeda iškomunikuoti paprastas gyvenimiškas situacijas (pvz., nupiešta
stiklinė gali reikšti teiginį „Noriu gerti“ arba klausimą „Nori gerti?“) ir tokiu būdu lengviau
susikalbama. Šias korteles naudoja tėvai, pedagogai, logopedai bei kiti specialistai, dirbantys su
asmenimis, turinčiais kalbos, elgesio ir emocijų sutrikimų, cerebrinį paralyžių, intelekto sutrikimų,
įvairiapusių raidos, autizmo spektro sutrikimų ir kt. Apskričių bibliotekose sukauptas net 50 tūkst.
piešinių archyvas, suskirstytas į įvairias kasdieninio bendravimo temas.
Jei jums ar jūsų pažįstamiems reikia bendravimo kortelių, kreipkitės į Plungės vaikų biblioteką
(Laisvės al. 19, Plungė). Galima ir skambinti tel. (8 448 72375), rašyti el. p. vaiklit@plunge.rvb.lt.
Turime kortelių higienos, kasdieninės rutinos temomis. Jei reikėtų kitokių, mielai
patarpininkautume, kad jas pagamintų kolegos iš Šiaulių apskrities bibliotekos.
Šiemet korteles spausdinome jau trims šeimoms ir logopedei-specialiajai pedagogei.
Biblioteka yra tam, kad padėtų spręsti problemas. Jei sunku kalbėtis žodžiais – pasitelkite vaizdų
kalbą!
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Nauji leidiniai

Bibliotekoje
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Jei dėl įvairių priežasčių sunku skaityti
Plungės rajono savivaldybės biblioteka (ir Vaikų biblioteka)
bendradarbiauja su virtualia biblioteka ELVIS ir kviečia rinktis garsinę
knygą ar žurnalą!
Šios bibliotekos skaitytojais galite tapti, jei:
• negalite skaityti dėl silpstančio regėjimo,
• vaikas turi disleksiją ar kitų skaitymo, mokymosi ar raidos sutrikimų,
• tėvų ar senelių amžius jau toks, kad sveikatos būklė neleidžia skaityti
įprastos knygos (negali ilgai sėdėti, sunku perversti puslapius, sunku
išlaikyti knygą rankose).
Galite registruotis patys ar registruoti artimą žmogų portale
https://elvislab.lt/, o jei reikia pagalbos, kreipkitės į Plungės viešąją
biblioteką (Parko g. 7) arba Vaikų biblioteką (Laisvės al. 19). Garsinę
knygą atsisiųsti paprasta, o stebuklą ji sukuria didelį!
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