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Gyvenimo parke vienas iš privalumų tas, kad retkarčiais galima pajausti, kaip
netikėtai, lyg iš dangaus, nukrenta kankorežių žvyneliai. Pakeli akis, o ten, medžio
šakoje tupi voverė ir laiko kankorežį priekinėmis letenėlėmis, vikriai sukinėja jį,

aštriais dantukais triauškina ir drasko žvynus..
Medžiuose lizdą susikrauna ir voverė, it nuostabiausia akrobatė sugebanti laipioti ir
šokinėti medžių kamienais ir šakomis. Tokių draugių turime ir prie bibliotekos,

stebina mus ir lankytojus netikėtai išnirdamos ir savo žavumu praskaidrinančios net
niūriausias dienas.
Gyvuokime kartu rudeny: medžiai, paukščiai, žvėreliai, gėlės, krūmai, ežerai,
žmonės. Kaip dangiška, kad aplink esame visi kartu.

Su rudenine nuotaika,
naujienlaikraščio leidybinė komanda
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Virtualios biblioterapijos seansai
šeimoms Plungės vaikų bibliotekoje!
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė
biblioteka įgyvendina projektą „Mes
knygų s@loje“. Tai virtualios
biblioterapijos projektas, kuriuo siekiama
stiprinti socialiai pažeidžiamų vaikų ir
jaunimo psichinę sveikatą. Nors
psichologijos pasaulyje egzistuoja
daugybė biblioterapijos taikymo būdų,
virtuali biblioterapija šiuo projektu 2015
m. buvo išbandyta pirmą kartą ir iki šiol
tobulinama naujausiomis
Add a little bit of body text
technologijomis.
Vilniaus centrinės bibliotekos nuotrauka
Projekto tikslas - per interneto erdvėje sukurtą biblioterapinį žaidimą, spręsti socialinės
rizikos vaikų ir jaunimo psichosocialines problemas, stiprinant jų psichinę sveikatą.
Projektas „Mes knygų s@loje“ vaikus ir jaunimą kvies į virtualius susitikimus, kurių
metu, kartu su profesionaliais psichologais, bus skaitomi trumpi tekstai ir diskutuojama
apie aktualias problemas, kurias tie tekstai atspindi. Kiekvienas dalyvis taip pat galės
susikurti savo veikėją – “avatarą“.
Šeimas, norinčias dalyvauti šiame projekte, kviečiame kreiptis į Plungės vaikų
bibliotekos vedėją Kristiną Pilitauskienę telefonu 8 448 72375.

Vilniaus centrinės bibliotekos nuotrauka
Parengta pagal Vilniaus centrinės bibliotekos informaciją
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Kviečiame dalyvauti

2018 m. rugsėjo 27 d. (ketvirtadienį) 16.00 val.

Plungės viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje (Parko
g.7) įvyks biologijos mokslų daktaro, KU
profesoriaus A.M. Olšausko knygos „Sveikatos
gidas“ pristatymas ir paskaita „Be vaistų – iki 100
metų“. Bus galima įsigyti A.M. Olšausko knygą
„Sveikatos gidas“.
Plungės viešojoje bibliotekoje laikrodinėje, Bokšto
salėje (III a.) veikia mažeikiškio dailininko,
Lietuvos dailininkų sąjungos nario, Virgio
Tamošiūno tapybos paroda. Susitikimas su
autoriumi ir parodos pristatymas vyks rugsėjo
28 d., penktadienį, 16.30 val.
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Kviečiame dalyvauti

2018 m. spalio 5 d. (penktadienį) 16.30 val.

Besivejant vaivorykštę. Skaitymai ir pokalbiai su
rašytoja Rakel Helmsdal (Farerų salos).
Susitikimas vyks Plungės viešojoje bibliotekojelaikrodinėje (Parko g.7). Autorė rašo vaikams,
jaunimui, suaugusiems. Susitikimo metu taip pat
papasakos apie gyvenimą Farerų salose, dalinsis
vaizdais iš jų. Susitikimas vyks su vertimu į lietuvių
kalbą.
... o tuo tarpu Vaikų bibliotekoje...

Spalio 3 d., trečiadienį, 14 val.
- Plungės rajono mokyklų
dailės ir technologijų mokytojų
kūrybos parodos atidarymas.
Spalio 25 d. 11 ir 13 val. literatūrinis edukacinis
žaidimas „Knygosūkis“.
Kviečiame komandas (iki 5
narių nuo 14 iki 90 metų)
registruotis tel. +370 693
95211.
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Naujos knygos

Bibliotekoje
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Karščiausios naujienos iš parko
Plungės Išmanusis Parkas
www.plungesparkas.lt
Yra daugybė būdų žvelgti į realybę

Putoklės keliu palei Nemuną arba Laiškai iš kaimo.
Spėju, kad pats metas sugrįžti į maniškės vasaros
kelionės „Putoklės taku palei Nemuną“ pradžią.
Kad priminčiau intenciją, tikslą, dėl kurio iš tiesų
ir beldžiausi į kitą Lietuvos kraštą. Prisimiršo...
Viskas dėl to begalinio mano susižavėjimo ten
atrastais augalais.
Bet gi į Merkinę ir Liškiavą vykau iki
apsvaigimo prisiskaičiusi gamtininko Henriko
Gudavičiaus „Laiškų iš kaimo“ ir supratusi, jog
būtinai turiu savo akimis išvysti tuos jo žolynus
ir sodus, gal įbristi į Krūčiaus upelį, palei kurį
bruzda, kruta, žaliuoja intensyvus ir labai svarbus
žolynų ir visokiausių gyvių gyvenimas, protingos
ir pastabios H.Gudavičiaus akies ir širdies
stebimas ir valdomas.
Nes ir mes prie savo bibliotekos-laikrodinės turime vis dar fantastišką (ačiūdie) ir vis dar
žalią įdomų ir paslaptingą pasaulį! Mykolo Oginskio dvaro parkas, 2016-aisiais tapęs
Išmaniuoju, tapo ir mūsų, bibliotekininkų, gyvenimo ir širdies dalimi.
Garbusis gamtininkas mielai sutiko savo „karalystėje“ mane priimti. Jaudinausi be
reikalo – pasirodo, ir jam buvo smalsu, kas ta bibliotekininkė, kuriai taip įdomu jo
žolynai. Ir dar iš Plungės! Žemaitis jis, ir dar, pasirodo, koks... Gimė Kalniškių kaime,
Kelmės rajone, bet rankos, akys ir širdis – jau daug metų Dzūkijoje. Tačiau siela, vis dar
pas žemaičius. Supratau tai, kai atsisveikinant užsiminė, kodėl seniai ten nebuvo –
skauda... Nes nebegali apkabinti jos taip stipriai, kaip norėtų.
Parengė Virginija Liutikaitė
Nuotraukos Virginijos Liutikaitės
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H.Gudavičius (kairėje) pasitiko savo „karalystės“
prieigose. Nesusiturėjau nepaklaususi apie ant
keliuko žaliuojantį aukštą, aiškiai neseniai pasodintą
„barštį“. „Priešą reikia pažinti... „ – šyptelėjo
gamtininkas. „Ir ne visiems čia būtina landžioti“, mintyse pridėjau jau aš pati. Supratau, kad
susitikimas bus įdomus.
Proga dar kartą nuoširdžiai padėkoti mane kelionėje
lydėjusiam nuostabiajam Dzūkijos nacionalinio
parko Gamtos skyriaus vedėjui, botanikui, gamtos
Savo valdas Henrikas Gudavičius tikrai

mokslų daktarui Mindaugui Lapelei (nuotraukoje

pažįsta.

dešinėje). Šitos mūsų pažinties neužmiršiu niekada.

Meškinis česnakas žemaičiams... Kaip atidžiai jo ieškojo ir atsargiai kasė gamtininkas.
Ir kaip atsakingai aš jį vežiau per visą Lietuvą!
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