PILAITĖS NAUJIENOS
,,Jei sodą bibliotekoje turi, viską turi" M.T. Ciceronas
2018 m. lapkritis, nr. 8
Vidurnaktis Plungėje. Rūko debesys plaukia palei ramiai sau tekantį
Babrungą ir minkštai pučiasi pievose palikdami mažutėlaites
properšas žibintams skleisti savo tingius spindulius.
Koja už kojos, lėtais svajingais žingsniais, tylėdami, parko taku
žingsniuoja 4 vyriškiai. Sakytum, turistai su kuprinėmis. Stabtelėję
ties Babrungo vingiu traukia mobiliuosius telefonus ir bando
sustabdyti akimirką įamžindami ją telefono nuotraukose. Vyrai
nuovokūs. Itin greitai susivokia, kad to, kas vyksta aplinkui, to
lengvumo, minkštumo, ramybės įamžinti tiesiog neįmanoma. Lieka
tik tamsi, bejausmė nuotrauka. Pastovėję tyloje keletą minučių vyrai
nueina.
Lapkričio 9-10 d. naktis parke
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Aktualijos

Jau išbandytos ir pradinukų
pamėgtos edukacijos pagal
kultūros pasą tebesitęsia.
Nugludinome kampus ir
ištobulinome strategiją. Jei dar
nebuvote, suskubkite į mūsų
siūlomus nuotykius.
Skambinkite telefonu 8 611
36976.

Lietuva mokosi... Kuo gi mes prastesni?
Ši Suaugusiųjų mokymosi savaitė tegul bus akstinas pradėti DABAR.
Pradėti šiandien ir tęsti ateityje. „Kūrybiški“,“ ieškantys naujovių“,
„nenuobodūs“ – tai juk apie Jus, kiekvieną iš Jūsų. Kokie būsime mes, tokie
bus mūsų vaikai bei anūkai, tokia bus mūsų visuomenė, tokia – šviesesnė ir
džiugesnė, mūsų ateitis.
Padrąsinome? Tad - susitikime. Susitikime, pradžiai, prie kompiuterio –
pasimokykime, ko dar nemokėjome, prisiminkime, ką žinojome, bet jau
užmiršome ar, tiesiog, atnaujinkime savo turėtus įgūdžius. Be jokių didelių
įsipareigojimų, lengvai ir paprastai.
Laukiame Jūsų antradieniais - trečiadieniais nuo 10.00 iki 13.00 val.
Viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje (parke). Kadangi tikimės sulaukti daug
„mokinių“, prašytume į užsiėmimus užsiregistruoti iš anksto tel. 8 448
71393 arba el. paštu infocecentras@plunge.rvb.lt
Informacijos, inovacijų ir mokymo centras
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Kviečiame dalyvauti

Lapkričio 30 d., 15:00 val.
Plungės viešojoje bibliotekoje –
susitikimas su Lietuvos
Aukščiausiojo teismo teisėju
Gediminu Sagačiu.
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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

Nuotrauka A. Verkio

Ir Plungės parke – ruduo (ar pastebėjote?)
Žiaurus savižudis ruduo
Pravirkdo statulas taurias,
Ir teka ašarų vanduo
Į juodo marmuro taures.
O tu kaip aidas gyveni,
Kaip balsas, plaukiantis toli,
Tau atsispindi vandeny
Sraigių procesija tyli.
Pamėlynavęs nuo šalčio tolis,
Kaip miręs lapas nuraudęs molis.
Henrikas Radauskas
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...o tuo tarpu..

2018 m. Knygų Kalėdų šūkis - „Dovanokime laukiamiausių knygų
šalies bibliotekoms“!
„Knygų Kalėdos“ kviečia dovanoti laukiamiausių knygų šalies bibliotekoms ir
prisidėti prie skaitytojų svajonių išsipildymo. Daugiau apie akciją ir knygas,
kurių trūksta mūsų bibliotekai skaitykite čia: https://www.knygukaledos.lt/

Plungės Vaikų bibliotekoje (Laivės al. 19, Plungė)
Lapkričio 26 d. 16 val. - susitikimas su vaikų rašytoja Rebeka Una;
Lapkričio 28 d. 18 val. - susitikimas-pokalbis su psichiatru Evaldu
Prišmontu apie narkotikų žalą;
Gruodžio 4 d. 14 val. - tautodailininko, technologijų mokytojo Viktoro
Raibužio ir jo mokinių drožinių parodos atidarymas;
Gruodžio 6 d. 15 val. - projekto "Tu nežinai, kas bus rytoj: istorija atgyja
3D hologramose" pristatymas.
Knygų salos!
Renkame trečiąją Robinzonų grupę!
Šeimos komandą sudaro vaikas nuo 10
iki 18 metų ir vienas iš tėvų.
Nebijančias iššūkių šeimų komandas
kviečiame į biblioterapijos žaidimą.
Smulkesnė informacija tel. 8 693 95211.
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...o tuo tarpu..
Projektu siekiama pristatyti plungiškiams
ir miesto svečiams 3D hologramos
principu paremtą, naujausių technologijų
sprendimais sukurtą instaliaciją
prikeliant XIX a. laikrodinės - oranžerijos
sodininko kalbantį atvaizdą 3D formatu.
3D hologramos, suteiks galimybę išvysti
sodininką tarsi prieš daugiau nei 100
metų. Hologramoje atsispindės kalbantis
veidas. Vaizdo ir audio turinys bus
integruojamas į 3D hologramą: prietaisąstendą su integruotu garsu.
Žinoma, kad XIX a. M.M. Oginskiui
nupirkus Plungės parką su jame buvusiais
pastatais čia buvo įkurta oranžerija,
kurios iki šiol ieško turistai. Šiuo
sodininko pasakojimu siekiama trumpai
supažindinti su istorija ir romantiška
legenda, kaip atsirado šis pastatas.
Plungės viešojoje bibliotekoje
laikrodinėje gruodžio 1 – 30 d. veiks
žymios žurnalistės, redaktorės bei
fotomenininkės Lilijos Valatkienės
garsių dailės kūrėjų portretų
parodos „Išrinktieji“.
Lilija Valatkienė pustrečių metų su
fotoaparatu „medžiojo“ savo
išrinktuosius ir sukūrė didelio
formato fotografijų ekspoziciją
„Išrinktieji“. Tai 90 garsių
šiandienos Lietuvos dailininkų,
dailėtyrininkų portretai, kurie taip
pat užfiksuoti ir išleistame albume.

Lilija Valatkienė. Menininkų portretai
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