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Kalėdų šventė pakylėja mus nuo darbais ir
rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie
amžinųjų vertybių. Kūčių vakarą išgyvename
mums brangių žmonių artumą, dalindamiesi su
jais dvasios šiluma. Tegul Jūsų namuose
nepritrūksta jaukumo ir žmogiškosios šilumos,
džiaugsmo ir ramybės. Viltingai žvelkite į
ateinančius metus, tebūnie jie dar sėkmingesni!
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
"Pilaitės naujienų" leidybinė
grupė
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Jau aštuntą kartą akcija „Knygų Kalėdos“ po visą Lietuvą skleidžia žinią –
dalinkimės skaitymo šviesa ir dovanokime knygų Lietuvos bibliotekoms.
„Knygų Kalėdos“ kviečia dovanoti laukiamiausių knygų šalies bibliotekoms
ir prisidėti prie skaitytojų svajonių išsipildymo.

Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
skaitytojai greičiau perskaityti svajoja šias knygas:

ėsniai, arba trys žingsniai į laimę ir sėkmę /Oleg Gadeckij.-Ajurvedos akademija
2. Penkios meilės kalbos. Kaip suprasti ir išmokti meilės kalbą/ Gary Chapman. – Alma littera
3. Suaugę alkoholikų vaikai /Janet Geringer Woititz. – Vaga
1. Likimo d

4. Karmos ugdymas / Ursula Demarmels.- Andrena

ų labirintai. – Algarvė
6. Vienuolis, kuris pardavė „Ferrarį“: Sakmė apie svajones ir lemtį /Robin Sharma. - Luceo
7. Atrask savo stichiją/ Ken Robinson. – Alma littera
8. Sapiens: glausta žmonijos istorija /Yuval Noah Harari. – Kitos knygos
5. Sapn

9. Homo deus: glausta rytojaus istorija / Yuval Noah Harari. – Kitos knygos

ūros kodas. Geriausių komandų sėkmės paslaptys /Daniel Coyle. - Vaga
11.Virgilijus Vaičiūnas Iš medžio iškirsti stebuklai/Libertas Klimka.- Charibdė
12.Medžių ir krūmų genėjimas/Lars-Eric Samuelsson, Ulf Shenkmanis. - Algarvė
13.Gydomosios molio galios. – Algarvė
14. Krizių ekonomika/N. Roubini, St. Mihm.- Žara
15. Angelo rankos/ Helen Parry Jones.- Gelmės
16. Ugnies naktis/ Eric-Emmanuel Schmitt - Gelmės
17. Pirmakursė/ Viktorija Lederman.-Gelmės
18. Sugrąžintoji /Donatella Di Pietrantonio. – Lietuvos raįytojų sąjungos l-kla
19. Vidinis turtas / Hermann Hessė. - Vaga
20. Besivejant laimę / Douglas Kennedy. – Alma littera
21. Tarp pilkų debesų /Rūta Šepetys. – Alma littera
22. Gyvenk taip, kad turėtum ką papasakoti /Gabriel Garcia Marquez. – Alma littera
23. Įkvėpti tylą/ Paul Kalanithi. – Baltos lankos
10. Kult
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Kviečiame dalyvauti
XXI a. neskubėjimo ciklas "Upė"
2019 m. sausio 17 d. 17.17 val. Plungės
viešojoje bibliotekoje- laikrodinėje
kviesime sustoti, neskubėti ir suprasti,
kad prasmė slypi sustojime, akimirkų
sulaikyme, o ne bėgime, informacijos
pertekliuje, nuolatiniame strese.
Kviečiame į pirmąjį XXI a. neskubėjimo
ciklo seansą, kuriame pasirodys Domas
Raibys, slemo poetas, stand-up komikas.
Skubėkime lėtai naujaisiais metais!
Nuotrauka Ingos Navickaitės.

Fotoklubo „Žybt“ metinė paroda
Nuo pat susikūrimo pradžios prieš septynerius metus Plungės ir Rietavo krašto
fotoklubas „Žybt“ kasmet rengia metines parodas. Tai klubo narių kūrybinė
ataskaita už metus. Fotoklubas veikia Plungės viešojoje bibliotekoje, todėl ir
metinės parodos rengiamos bibliotekos Bokšto salėje.
2018 m. fotoklubo metinės parodos tema - „Žmonės ir jų aplinka“. Kitą
ekspozicijos dalį sudaro klubo kas mėnesį rengiamų konkursų autorių, pirmųjų
vietų laimėtojų, skelbiama tema geriausių nuotraukų retrospektyva.
2019 m. sausio 18 d., penktadienį, 17.00 val. visus kviečiame į fotoklubo „Žybt“
Metinės parodos atidarymą Plungės viešojoje bibliotekoje-laikrodinėje
(Parko g. 7).

Sigito Kazlausko nuotrauka „Žagarė“ – 2018 m.

Fotoklubo nariai linksmai ateina į 2019uosius metus. Sigito Kazlausko nuotr.
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Naujos knygos

Bibliotekoje
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Mūsų 2018 m. džiaugsmai

Nuotrauka M.pixel.
Reikšmingiausia paroda

Plungės fotobienalė 2018“. Jungtinės
Amerikos Valstijos: Fotografijos pionieriai;
Amerika lietuvių fotografijoje. Tai paskutinė
2010 m. pradėto rengti projekto „Plungės
fotobienalė“ paroda.

„

Netikėti apsilankymai

sėtiaksualuaP .K akuartouN

Pirmoji bibliotekos darbuotojų
fotosesija

Klaipėdiškės Laura Knystautaitė ir
Kornelija Stancikaitė, vasarą
apsilankiusios bibliotekoje, žiemą
grįžo su dovanomis :)
Šiek tiek alternatyvos

XXI a. neskubėjimo seansas "Upelis" sukvietė
lėtai pabūti.

sėtiaksualuaP .K akuartouN

Nuotrauka A. Verkio.

Prasmingi pokalbiai

iemet bibliotekoje viešėjo Tomas Venclova, Vladas Braziūnas su Knutu Skujenieku.

Š

sėtiaksualuaP .K akuartouN
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Mūsų 2018 m. džiaugsmai
Duris atvėrė atsinaujinusi vaikų
biblioteka

Vaikų biblioteką pasiekė
technikos stebuklai

Vasario mėnesį, po pusės metų renovacijos,

Gauti kūrybiniai, inžinieriniai ir

pakvietėme į vaikų biblioteką.

programavimo technikos paketai.

sėneiksuatiliP .K akuartouN

Nuotrauka K. Paulauskaitės

Partnerystė Erasmus+ tarptautiniame
projekte
Pradėtas įgyvendinti tarptautinis
Erasmus+ strateginės
partnerystės projektas " HE.CO paveldo velorizacija mažose
bendruomenėse".

Nuotrauka G. Gurevičiūtės

Sukūrėme naujų inovatyvių paslaugų
Įgyvendinti du
projektai, kurių
metų sukurtas
holograminis turas
ir edukacijos.

Nuotraukos K. Paulauskaitės
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