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Mes už tai, kad Plungės viešoji biblioteka įsikurtų restauruotoje
buvusio kunigaikščio M. Oginskio dvaro laikrodinėje-oranžerijoje
2006 m. rugsėjo 22 – spalio 1 dienomis Lietuvoje vyko tradiciniai Europos Tarybos programos “Europos paveldo
dienos” renginiai.  Šių  metų  Dienų  tema –  “Europa, bendras  paveldas.  Išsaugokime  praeitį” –  sutapo  su Plungės
viešosios bibliotekos puoselėjama mintimi ateityje įsikurti viename iš gražiausių M.Oginskio dvaro ansamblio pastatų
– laikrodinėje-oranžerijoje.

2006 m. rugsėjo 22 – spalio 1 dienomis Lietuvoje vyko tradiciniai Europos Tarybos programos “Europos paveldo dienos” renginiai. Šių metų Dienų tema
– “Europa, bendras paveldas. Išsaugokime praeitį” – sutapo su Plungės viešosios bibliotekos puoselėjama mintimi ateityje įsikurti viename iš gražiausių
M.Oginskio  dvaro  ansamblio  pastatų  –  laikrodinėje-oranžerijoje.  Šis  1846  metais  datuojamas  statinys  -  seniausias  ir  vertingiausias  Plungės  dvaro
ansamblio pastatas. Ir labiausiai šiandien apleistas, reikalaujantis skubių ir nemažų investicijų.
Lietuvos  Respublikos vyriausybės  2002 metų rugsėjo  17 d. nutarimu Nr.1454  patvirtinta Bibliotekų renovacijos ir  modernizavimo 2003-2013  metų
programa suteikė vilties ir plungiškiams po kelerių metų ne tik turėti originalią ir jaukią, pagal naujausius standartus įrengtą ir modernizuotą biblioteką, bet
ir naujam gyvenimui prikelti vertingą istorinį pastatą – M.Oginskio dvaro laikrodinę-oranžeriją.
Tad “Europos paveldo dienos” Plungėje rugsėjo 23-ąją ne atsitiktinai buvo pradėtos bendro kultūros draugijos “Saulutė”, Viešosios bibliotekos ir klubo
“Oginskių dvaro bičiuliai” projekto “Kultūros paveldas šiandienos kryžkelėje (Plungės paveldo aktualizacija)” renginiais.
Šiuo projektu (rėmė Lietuvos Respublikos Kultūros paveldo departamentas) siekta dar kartą priminti bibliotekininkų ir miesto bendruomenės puoselėjamą
idėją laikrodinėje-oranžerijoje įkurdinti Viešąją biblioteką bei paspartinti tos idėjos įgyvendinimą.
 
I. Diskusijoje “Kultūros paveldo objekto pritaikymas kultūros reikmėms” Viešojoje bibliotekoje
svečias iš  Latvijos, garsus architektas Juris Poga (2004 m.už Ventspilio bibliotekos rekonstrukciją apdovanotas Latvijos architektų sąjungos premija)
pristatė įdomią latvių specialistų patirtį kultūros reikmėms pritaikant senus, vertingus pastatus.
Diskusijoje  dalyvavę  Plungės  rajono  savivaldybės  administracijos  atstovai,  paveldo  specialistai,  rajono  bibliotekininkai  ir  skaitančioji  bendruomenė
kalbėjo  apie  paveldo  būklę  rajone  apskritai. Daugiausia dėmesio  buvo  skiriama vienam didžiausių ir  gražiausių paveldo  kompleksų –  Oginskių dvaro
ansambliui (su laikrodine-oranžerija, kurioje, kaip tikimasi, įsikurs Viešoji biblioteka).
N u o t r a u k o s e:

Diskusijos  metu:  (iš  dešinės)  Plungės  rajono  savivaldybės  administracijos  atstovai  -paminklotvarkininkė  V.Šidlauskienė,  administracijos  direktorius
A.Krauleidis.
Savo pranešimą architektas Juris Poga iliustravo savo paties ir kolegų Rygoje jau sukurtų ir sėkmingai įgyvendintų projektų skaidrėmis.

Kultūrinė akcija “Mes ateinam” buvusioje M.Oginskio dvaro laikrodinėje-oranžerijoje buvo spalvinga ir smagi atrakcija, suintrigavusi joje dalyvauti
nemažą būrį kuriančių žmonių ne tik iš Plungės.
Žemaitijos fotografų darbų parodos “Laikas eina per miestą”, eksponuotos po atviru dangumi ant griūvančio pastato sienų tikslas - priminti mums mūsų
gyvenamą laiką “čia ir dabar”, parodyti meniškai užfiksuotus laiko įspaudus - sienoje ir sieloje, veide ir miesto grindinyje...
Parodoje dalyvavo profesionalūs fotografai iš Klaipėdos (V.Karaciejus, A.Sendrauskas), Mažeikių (J.Strazdauskas, O.Balodis, R.Sakalauskas, A.Tirlikas),
Gargždų (V.Skuodas, V.Ežerinskas, N.Jokubaitienė), Kretingos (J.Klietkutė-Peleckienė, A.Pažereckaitė, A.Jankūnas, P.Varkojis), Telšių (P.Balčiūnas),
Plungės (J.Navickaitė, K.Vaitkus, K.Paulauskaitė).
Nuo spalio 15 d. fotografų darbai bus eksponuojama Plungės viešojoje bibliotekoje ir restorane “Skalvija” (Vytauto g. 3, Plungė).
N u o t r a u k o s e:
1. Ekspozicija buvo surengta plungiškiams neįprastoje vietoje.
2. Bendrai nuotraukai parodos dalyviai-fotografai mielai pozavo kartu su
žaviomis madų šou dalyvėmis.
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Vilniaus  dailės  akademijos  Telšių  taikomosios  dailės  ir  dizaino  skyriaus  Tekstilės  katedros  studentės  (dėstytoja Zita Inčirauskienė)  surengė  tikrą
avangardinės mados šou.
N u o t r a u k o s e: Į senuosius rūmus trumpam, rodės, sugrįžo kadaise čia gyventų gyvenimų dvasios...

 

Improvizuotas vietos valdžios ir visuomenės “priėmimas” būsimojoje bibliotekoje prasidėjo laikrodinės prieigose, ant tilto, vedančio į parką - simbolinę
juostą, ženklinančią naujos bibliotekos erdvės pradžią, iškilmingai perkirpo (n u o t r a u k o j e) Plungės viešosios bibliotekos direktorė V.Skierienė ir
Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius A.Krauleidis.

O jau šiek tiek vėliau pakeltos (tikro!) šampano taurės improvizuotame naujajame bibliotekos direktorės kabinete. Žinoma, už būsimąją biblioteką...
N u o t r a u k o j e: (iš dešinės)
Plungės  rajono  savivaldybės  administracijos  direktorius  A.Krauleidis  ir  Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  Ministerijos  Telšių teritorinio
padalinio vyriausiasis valstybinis inspektorius A.Eičas.
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Renginio metu pristatytas specialiai šiai akcijai parengtas ir išleistas atvirlaiškis, skirtas laikrodinei-oranžerijai - būsimajai Viešajai bibliotekai .
Tai atviras laiškas-žinia visų mūsų pažįstamiems, draugams, bičiuliams
apie  savo  išsipildymo valandos  tebelaukiančią tikrai  gražią ir  prasmingą idėją –  restauruoti  griūvantį  ypatingos  istorinės  vertės  pastatą ir  įkurti  jame
biblioteką . “Mes už tai, kad šiame pastate įsikurtų Plungės viešoji biblioteka!”
(Atvirlaiškį platina Plungės viešoji biblioteka)

Atgal »     Atsiliepimai »
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