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(nuotrauka iš interneto)

   Jau taip gražiai įsibėgėjo vasara su karščiais, vandenimis, 
maudynėmis, uogų nudažytomis lūpomis ir jų tirpstančiu skoniu 
burnoje. Tačiau mes tikime (žinome?), kad tame vasaros siautulyje 
užtenka vietos ir knygai. Įsibėgėjus vasarai, įsibėgėjo ir skaitymo 
iššūkis "Vasara su knyga". Taip pat norime priminti metų pradžioje 
Bibliotekos paskelbtą akciją "Daugiausiai skaitanti Plungės miesto 
gatvė" ir "Daugiausiai skaitanti Plungės miesto mokykla". Ne, 
neišsigąskit - knygų ir skaitymo negali būti per daug! Tiesiog vienu 
šūviu Jūs galite nušauti du zuikius: užsukite į biblioteką, imkite, 
skaitykite knygas iššūkiui "Vasara su knyga", o paimtos knygos 
prisidės prie Tavo gatvės ar mokyklos perskaitytų knygų skaičiaus. 
Juk smagu skaityti sau ir taip kartu laimėti vasarą. 
.. ir nepamirškite, kad dirbame ir sekmadieniais!  
Lai gyvuoja vasara ir knygos!

Su šilčiausiais linkėjimais, naujienlaikraščio 
leidybinė komanda



VASARĄ SKAITYK! 
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Dalyvauk vasaros skaitymo iššūkyje ir 
laimėk vertingų prizų! 

1. Dalyvauk. 
Jei esi pasiryžęs perskaityti per vasarą 
penkias knygas nurodytomis temomis, 
dalyvauk skaitymo iššūkyje!

2.Registruokis.
Priimk šį iššūkį registruodamasis portale 
www.vasarasuknyga.lt arba artimiausioje 
bibliotekoje.

3. Atlik užduotis.
Atliktas užduotis savarankiškai registruok 
savo paskyroje. Jei nuspręsi, kad tau 
smagiau žymėti atliktas užduotis 
bibliotekininko išduotoje užduočių 
kortelėje, registruokis artimiausioje 
bibliotekoje .

4. Laimėk. 
Dalyviai, sėkmingai įveikę visas skaitymo 
užduotis ir gavę patvirtinimą el. paštu, 
dalyvauja loterijoje ir gali laimėti puikių prizų!

(Organizatorių nuotrauka)

.. taip pat mūsų bibliotekoje kviečiame 

atsikratyti abibliofobijos - baimės, kad 

nebebus, ką skaityti. 



Kviečiame dalyvauti

Kviečiame dalyvauti Alfonso 

Beresnevičiaus naujos knygos 

„Kovojusiems ir žuvusiems atminti“ 

pristatyme. Knygos sutiktuvės vyks Plungės 

viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje liepos 21 

d., šeštadienį, 12 val.
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(nuotrauka iš asmeninio archyvo)

Kviečiame mokytis anglų kalbos su Europos 

savanorių tarnybos savanore Jekaterina Kvitko iš 

Belgorodo miesto, Rusijos.   

Pradedančiuosius kviečiame mokytis antradieniais 

17.20 val. Viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje, 

pažengusiuosius - ketvirtadieniais 17.20 val. Vaikų 

bibliotekoje. 



Naujos knygos

Bibliotekoje
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Karščiausios naujienos iš parko
Plungės Išmanusis Parkas 

www.plungesparkas.lt
Yra daugybė būdų žvelgti į realybę
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Putoklės keliu palei Nemuną arba 
Laiškai iš kaimo. 

     Taip, būtent TIE laiškai ir būtent iš TO kaimo. Kas skaitė ir užsiskaitė puikiuosius gamtmeldžio Henriko 

Gudavičiaus užrašus iš Dzūkijos, supras mane iš karto. Ilgai rengiausi ir pagaliau ryžausi savo akimis išvysti 

ir tas pievas, ir tą Merkį, ir tuos daržus, kuriuose, Henriko Gudavičiaus širdies ir rankos vedami, gimsta 

maži-dideli stebuklai.    

     Ir drįstu tuomi pasidalinti. 

     Pirmiausia, apie „šventąjį“ ritualą, išgelbėjusį man gyvybę :) tą karštą, išdžiūvusią dieną, kai pagaliau, 

vilkdama sunkią kuprinę, pasiekiau Merkinę ir namus, kurie mane priėmė nakvynei. Apie tai, kaip per dieną 

pavargusias kojas (o kai kas – ilgus raudonus plaukus) sumerkėme į skaidrių skaidriausią upelį. Tai buvome 

mes, mūsų trijulė, tas kelias dienas išdegusioje Dzūkijoje buvusi tikra draugija - aš, nuostabusis 

  gamtininkas, Dzūkijos nacionalinio parko Gamtos skyriaus vedėjas Mindaugas Lapelė ir niekur nuo 

šeimininko nesitraukęs Pipiras (tai apie jo ilgas „kasas“ aš kalbėjau :)).     

     Ir čia pat mane ištikusi pirmoji svarbi pažintis – su gražiąja, bet visiems jau gerokai įsipykusia (nes 

Dzūkijos darželiuose dažna, kaip piktžolė) Putokle (lot. Saponaria officinalis L., angl. Soapwort, vok. 

Gewöhnliches Seifenkraut). Pasirodo, šis augalėlis ne veltui nešioja tokį pavadinimą. Su putokle rimtai gali 

nusiplauti rankas! Jei dar nebandėte, būtinai pabandykite – jausmas nerealus. Vaistinių putoklių šaknys 

kaupia saponinus, dėl kurių jos iš tiesų putoja. 

     Gegutės muilas, kiškio muilas, piemenuko muilas, muilažolė, muilinė... Štai kaip gražiai jos vadinamos 

liaudyje. 

Putoklė (nuotrauka V. Liutikaitės) 

Mindaugas Lapelė  (nuotrauka V. 

Liutikaitės)



Karščiausios naujienos iš parko
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Paskutiniai ir netikėti gandai iš laikrodinės

(nuotraukos iš bibliotekos archyvo)

     1895 metais panelė Julija Beniuševičiūtė (vėliau garsioji rašytoja Žemaitė) tekėjo už Lauryno Žymanto 

ir   Santuokos sakramentą (arba paprasčiau kalbant šliūbą) priėmė Plungės bažnyčioje. Po šliūbo jaunieji 

pėsti atėjo į Laisvės alėją ir čia buvusioje arbatinėje kukliai paminėjo savo santuokos pradžią. 

     Tarpukario metais būdavo taip,   kad šaunios merginos susigarbiniuoja plaukus, pasipuošia gražiomis 

suknelėmis ir traukia į Laisvės alėją, kur smuklėje (gal arbatinėje, restoranėlyje, užeigoje ar alinėje?)    

mėgdavo išgerti po bokalą alaus. Gal toje pat užeigoje ir jaunoji Julija Žymantienė su savo vyru Laurynu 

girkšnojo ne tik arbatą? Kas dabar paliudys?

     Reikėjo nusibelsti į Dzūkiją, kad kaip vaikas nustebčiau, pirmą kartą natūralioje gamtoje išvydusi, 

Perkūnropę. Visada maniau, kad tai darželių ir kapinių augalas. :) 

     Šis simpatiškas, į rozetę panašus augalėlis tikrai yra gėlė, ne daržovė, kaip galėtų pasirodyti iš lietuviško 

pavadinimo. Dar ji vadinama višta su viščiukas (argi ne panašu?) arba „amžinai gyvenanti (taip ji skamba 

lotyniškai – Sempervivum, taip pat mano ir taip pat ją pavadino anglai - Liveforever). “Gyvenanti 

amžinai“ vadinama dėl to, kad šis daugiametis augalas puikuojasi žaliais lapais ir per žiemą. 

Perkūnropė (nuotrauka V. Liutikaitės)

Perkūnropė (nuotrauka V. 

Liutikaitės)

Parengė Virginija Liutikaitė


