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Keturios dienos. Tiek laiko truko 

nusimesti lapuočiams savo 

auksinius kailinius, vasarą 

gelbėjusius nuo kaitros, o 

pastaruoju metu džiuginusius 

daugelio akį ir objektyvą. Rudenį 

netrukus pakeis žiema, tikėkimės, 

kad balta, balta! O vėliau - štai ir 

pavasaris. Vėl sodinsime daržus, 

džiaugsimės kiekvienu 

sprogstančiu pumpuru ir 

apmąstysime, kaip čia greitai vėl 

viskas pasikeitė?   

Trumpėjant dienoms siūlome 

pasinaudoti V.M. Tekerėjaus 

pasiūlymu knygomis lavinti sielą, 

žadinti geriausius troškimus, 

ugdyti protą ir sušildyti širdį.. 

Naujienlaikraščio leidybinė 

komanda

Nuotrauka U. Padagienės
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Vytauto Mockaičio metalo plastikos darbų paroda

Vytautas Mockaitis (1958–2011) buvo 

išskirtinis žmogus gana uždaroje metalo 

plastikos, medalininkų bei juvelyrų 

gildijoje. Jo kūryboje siejosi ir vienijosi 

visos skulptūrinio prado atšakos, kurios 

kūrybingam ir labai temperamentingam 

menininkui tarsi neturėjo nei pradžios, nei 

pabaigos.

Tarsi alchemikas, Vytautas iš pradinės materijos, iš šiuolaikinės archeologijos klodų– 

atitarnavusių rakandų bei prietaisų– kūrė naują pasaulį iš seno. Per daugybę išgryninimo 

etapų formuluodamas pagrindinę poetinę ar filosofinę, metafizinę idėją, įpūsdavo ją 

atgyvenusioms buities ir pramonės objektų „pradinėms formoms“. Sužmogindamas 

korozijos pažeistus metalo gabalus, vienydamas juos su herbariumo, „bestiariumo“ 

gyventojais, įvairiais optiniais lęšiais, veidrodiniais paviršiais, amalgamos lopinėliais, 

ėjo tikrojo lapis philosophorum link – kūrė daiktus, kurie, tarsi gyvos būtybės, turėjo 

„sielą“, tą meninę kibirkštį, kurios šviesoje kiekvienas žiūrovas galėjo pamatyti ir save 

(ar savo deformaciją), ir atpažinti naujųjų objektų pirmtakus bei jų aplinką. 

Alcheminiame kūrybinės minties, azarto, alinančio ir kenksmingo „minties ir formos“ 

gyvenimo procese kiekvieną kartą gimdavo vis kitokia „folosofinio akmens“ atmaina – 

naujas meno kūrinys... Argi tai ne viduramžių alchemiko triūso atitikmuo! Juo labiau, 

kad ir pamatinės Vytauto darbų formos primena senovinius tiglius bei prikaistuvius, ir jo 

kūrybos procesas – kupinas medžiagiškųjų alchemijo analogijų.

... 

Vytauto Mockaičio sukurtas pasaulis- tai atspinžiuose „įklampintas“ makrokosmosas- 

kupinas priešpriešų, vidinių formos bei medžiagų konfliktų. Nestinga šiame pasaulyje 

ir kandumo, ironijos, bet kartu jo kūriniuose visada glūdi paslėpta poetinė frazė, 

lyriškas pojūtis, jog net ir nebyliame metalo gabale, stiklo luite ar rūdžių karalijoje 

slypi dar nematytas, nepajaustas, o gal nesuprastas grožis. 

                                                         

Parengta pagal menotyrinikės Vaidilutės Brazauskaitės tekstą "Metalo alchemija ir 

inžinerija" 



Kviečiame dalyvauti
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Lapkričio 5 d., pirmadienį 13.00 val. 

Plungės Vaikų Bibliotekoje vyks parodos 

"Viljandi dailininkų citatos" atidarymas.   

Paroda rengiama bendradarbiaujant su 

Viljandi (Estija) biblioteka. 

Lapkričio 16 d., penktadienį (valandą 

dar patikslinsime), minėsime Latvijos 

Nepriklausomybės dieną. 

Vyks filmo "Arčiau žemės anapus 

upės" (apie dviejų tautų poetų Knuto 

Skujenieko ir Vlado Braziūno kūrybinį 

bendradarbiavimą ir draugystę) 

pristatymas ir demonstravimas. 

Renginyje dalyvaus viena filmo 

režisierių 

Viktorija Jonkutė ir pagrindiniai filmo 

"herojai" - poetai Knutas 

Skujeniekas ir Vladas Braziūnas. 

Vakaro metu taip pat veiks Kuldygos 

krašto 

menininkų fotografijos bei rankdarbių 

parodos.

Lapkričio 13-14 dienomis vyks tradiciniai 

Žemaitiški skaitymai. Kviečiame sekti 

informaciją bibliotekos svetainėje bei facebook 

paskytoje.

Lapkričio 12 d., 

pirmadienį      

  10 val. Plungės 

Vaikų 

Bibliotekoje - 

Šiaurės šalių 

skaitymai.



4

Naujos knygos

Bibliotekoje



Karščiausios naujienos iš parko
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Plungės Išmanusis Parkas 
www.plungesparkas.lt

Yra daugybė būdų žvelgti į realybę

Reikia šviesos? Prašom 

Kad ir kaip stengiasi ruduo, kad ir - vėjas, kad ir - bjaurus lietus, vis tiek mūsų parkas 

šviečia.   Paskutiniai nepasiduoda klevai su ąžuolais. 

Tačiau ąžuolai - ne bet kokie. Savo lapų dar nemetė raudonasis ąžuolas (lot. Quercus 

rubra, angl. Northern Red Oak, sin. šiaurinis ąžuolas). Ne mūsiškis, bet iš šiaurės 

atėjęs, invazinis. Gražesnis už įprastąjį, sveikesnis, mat jo nepuola ligos. Todėl 

parkuose, želdiniuose tų ąžuolų atsiranda vis daugiau. Tik vargu ar jie sulauks šešių 

šimtų metų...   

Vienas iš parko raudonųjų ąžuolų. Tikrai 

raudonas!

Raudonojo ąžuolo lapai ryškiai karpyti ir 

didesni nei įprastojo.

***

Vis dar raudonai „dega“ ir   platanalapis klevas arba jovaras (lot. Acer pseudoplatanus, 

angl. Sycamore maple, pranc. Érable sycomore, vok. Berg-Ahorn, it. Acero montano, 

lenk. Klon jawor). Lenkai jį vadina jovaru (javor). Taigi, čia kaip tik tinkama vieta 

dažnai užduodamam klausimui:   kas gi yra jovaras? Tas, lietuvių liaudies dainose 

apdainuotas...   



Karščiausios naujienos iš parko
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Ogi vieno jo, tokio, nėra. Pasirodo, 

jovaru šnekamojoje arba senesnių raštų 

kalboje vadinama keletas plačialapių 

medžių: juodoji tuopa, platanalapis 

klevas, paprastasis skroblas, gudobelė, 

platanas. Platanalapis klevas – vienas 

dažniausių. 

Platanalapis klevas rudenį išsiskiria ypatingomis 

spalvomis.

Ginkmedžio ruduo

O tai jau – už parko tvoros. Tiesiog, kad 

pasidžiaugtumėte, koks gražus ginkmedžio 

ruduo. 

Suaugusiųjų švietimas bibliotekoje

Lapkričio 19 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija visus suaugusiuosius kviečia į 

MOKYMOSI šventę - devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į 

ateitį“, kuri šiemet skirta Lietuvos šimtmečiui. 

Pasižvalgykime po šią dieną ir susimąstykime, kodėl mūsų, besimokančiųjų, vis dar tik 6 procentai? 

Apsižvalgykime: aš mokausi, tu mokaisi, jis, ji – nejaugi nesimoko? Pakvieskime juos pasimokyti 

kartu – šiandien, dabar, čia. Parodykime jiems, kad mokymasis tai ne tik sėdėjimas klasėje, 

auditorijoje, už mokyklinio suolo. Atraskime mokymosi įvairovę: nuo realių ar įsivaizduojamų 

pažintinių kelionių iki robotų konstravimo, nuo mokymosi šokti iki fantastinių istorijų kūrimo... 

Ši suaugusiųjų mokymosi savaitė būtent tam ir skirta – atrasti, nustebti, pažadinti savo smegenų 

ląsteles ir priversti jas šokti! 

Susitikime. Ir tegul TA vieta bus Jūsų Viešoji biblioteka. Surenkime šventę kartu, surenkime ją sau ir 

kitiems. 

Laukiame jūsų minčių, iniciatyvų ir pasiūlymų: el. paštu infocentras@plunge.rvb.lt, 

tel. 8 448 72372 

 

Ir būtinai sekite mūsų informaciją! 

Parengė Virginija Liutikaitė. 

Nuotraukos Virginijos Liutikaitės.


