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BIBLIOTEKOS

SUGRÁÞTA KNYGOS Á
Plungës kunigaikðèiø
Oginskiø dvaro
ansamblá
P ARENGË J URGA
ÞEMAITYTË

Raðytiniuose ðaltiniuose pirmosios þinios apie Plungëje buvusias knygas atsirado XVIII amþiuje.
Raðytiniai ðaltiniai liudija, kad 1772 m. buvo apvogta Plungës
knygininkë Guworska (pirmoji þinoma knygininkë Plungëje).
Tikëtina, kad jau XVIII a. Plungës dvaras, kaip ir daugelis kitø to
meto Lietuvos didesniø dvarø turëjo privaèià bibliotekà.
XIX a. pab. – XX a. pr. Plungës dvare kunigaikðèiai Oginskiai
turëjo suformavæ turtingà bibliotekà. Vëlesniais metais dalis jos
knygø buvo perduota valstybës ástaigoms, perkelta á kitus dvarus
arba dingo be þinios.
1906 m. Plungëje veikë legali parapijos biblioteka – knygynasskaitykla. Skaitytojams buvo privalomas 50 caro kapeikø mokestis, bibliotekos knygos buvo antspauduojamos.
1936 m. Lietuvoje ásigaliojo Vyriausybës iðleistas vieðøjø bibliotekø ástatymas, kuriame buvo nurodyta, kad vieðàsias bibliotekas steigia ir iðlaiko Ðvietimo ministerija.
1939 m. Ðvietimo ministerija ásteigë Plungës valstybinæ vieðàjà
bibliotekà.
1939 m., Vokietijai nuo Lietuvos atplëðus Klaipëdos kraðtà, kultûrinës ástaigos, veikusios Klaipëdos kraðto teritorijoje, buvo evakuotos toliau á Lietuvà. Tais metais Pagëgiø valstybinë vieðoji biblioteka buvo perkelta á Plungæ.
1943 m. Plungës biblioteka turëjo 5 700 spaudiniø.
1940–1944 m. (per Antràjá pasauliná karà) daug spaudiniø buvo
sunaikinta. 1944 m. Plungës bibliotekoje buvo likusios tik 768 knygos.
Po Antrojo pasaulinio karo Plungës biblioteka buvo pavadinta
rajonine.
1953 m. Plungës biblioteka perkelta á naujas patalpas – Komunarø gatvës (dabar Vytauto) namà Nr. 8. Ji èia veikë iki 1981 m., o
Vaikø literatûros ir Komplektavimo skyriai – iki 1993 metø.
1963 m. Plungës bibliotekoje ávestas laisvas skaitytojø priëjimas prie fondø.
1977 m., vykdant centralizacijà, Plungës rajono biblioteka reorganizuota á rajono centrinæ bibliotekà. Jà sudarë centrinë biblioteka ir 32
filialai. Centralizacijos metu buvo panaikinta 18 kaimo bibliotekø.
1980 m. Plungës rajono centrinë biblioteka pradëjo veikti naujose patalpose – Þemaitës alëjos (dabar Laisvës alëjos) pastatuose
Nr. 17 ir Nr. 19. Jai buvo perduoti ir dar du ðalia buvæ pastatai.
1988 m. bibliotekoje jau buvo daugiau negu 103 tûkst. egz. spaudiniø, apie 4,5 tûkst. egz. plokðteliø.
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1988 m. spalio 30 d. pirmà kartà Plungëje oficialiai buvo iðkelta Lietuvos trispalvë – tàsyk ji suplevësavo virð Plungës bibliotekos pastato.
1988–1990 m. Plungës bibliotekoje daþnai rinkdavosi, dirbdavo
Plungës sàjûdþio grupë. Bibliotekos prieigose buvo organizuojami
Sàjûdþio mitingai.
1989 m., áamþinant lietuviðkos knygos garbæ, prieðais Plungës
vaikø bibliotekà pastatytas medinis koplytstulpis (autorius – dailininkas Antanas Vaðkys).
1990 m. prie Plungës centrinës bibliotekos pastatytas skulptoriaus Antano Vaðkio sukurtas paminklas „Dieve, saugok Lietuvà“ –
taip plungiðkiai áamþino Lietuvos Nepriklausomybës atkûrimo dienà – Kovo 11-àjà.
Lietuvos atgimimo ir pirmaisiais atkurtos Lietuvos metais bibliotekos fondus papildë daug leidiniø, gautø ið labdaros fondø, uþsienio ðalyse gyvenanèiø kraðtieèiø, kitø juridiniø ir fiziniø asmenø.
1993 m. bibliotekos Vaikø literatûros ir Komplektavimo skyriai
ið patalpø, buvusiø dabartinëje Vytauto gatvëje, buvo perkelti á mediná vieno aukðto pastatà Nr. 17, esantá Laisvës alëjoje.
1995 m. biblioteka pavadinta Plungës rajono savivaldybës vieðàjà biblioteka. Tais metais buvo nuraðyta daug sovietinio laikotarpio literatûros.
Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ, bibliotekoje surengta daug
kraðto kultûrai svarbiø renginiø, moksliniø konferencijø, kurios buvo skirtos Z. Ivinskiui, V. Maèerniui, P. Mantvydui, G. Valanèiui ir kt.
iðkiliems Plungës kraðto þmonëms bei ávykiams. Prie bibliotekos
ásikûrë ir jau daug metø veikia 3 klubai: keliautojø „Terra incognita“,
literatø „Vingiorykðtë“ir Simono Daukanto bibliofilø klubas, kultûros draugija „Saulutë“, kuri leidþia periodiná leidiná „Þemaièiø saulutë“. Bibliotekoje rengiamos parodos, knygø pristatymai, susitikimai su raðytojais ir kt.
1998 m. biblioteka ásigijo pirmuosius kompiuterius.
1999 m. biblioteka pradëjo rengti ir ágyvendinti projektus.
2002 m. bibliotekoje pradëjo veikti Informacijos ir mokymo centras.
2002 m. rugsëjo 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybë priëmë
nutarimà Nr. 1454, kuriuo patvirtinta Bibliotekø renovacijos ir modernizavimo 2003–2013 metø programa. Jos priemoniø plane numatyta
pastatyti naujà Plungës rajono savivaldybës vieðàjà bibliotekà, kurios
bendras naudingas plotas – 1 500 kv. metrø, bei suremontuoti bibliotekos pastatà, esantá buvusio Plungës dvaro teritorijoje (G213K9P).
2003 m. liepos 24 d. Plungës rajono savivaldybës taryba priëmë
sprendimà Nr.1-156 „Dël Plungës Oginskio dvaro ansamblio objektø pritaikymo“. Ðiame sprendime nurodyta, kad Plungës rajono
savivaldybës vieðajai bibliotekai bus pritaikytas Plungës dvaro ansamblio laikrodinës pastatas su atkuriama oranþerija, o pastatus,
kuriuose dabar veikia biblioteka, restauruoti ir, uþbaigus darbus,
ten perkelti Plungës vaikø ir jaunimo bibliotekà.
2003 m. bibliotekoje buvo pradëtas kurti elektroninis katalogas,
duomenys pradëti teikti á Lietuvos integralià bibliotekø informacijos
sistemà (LIBIS).
2004 m. internete pradëjo veikti oficialus Plungës bibliotekos
leidinys www.plunge.rvb.lt.
2004 m. vasario–geguþës mënesiais ágyvendintas projektas „Moderni ir besivienijanti Europa: savojo identiteto beieðkant“.
2005 m. ágyvendintas projektas „Pasaulio kultûrø studijos: paþinti, kad suprastum ir pripaþintum“, tæstinis literatûrinis projektas
„Poezijos ir prozos skaitymai Plungës vieðojoje bibliotekoje“, Ðiau-
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rës ðaliø bibliotekø savaitës, skirtos H. K. Andersenui, projektas.
2005–2006 m. buvo ágyvendinamas tarptautinis projektas „Kaimynai Europoje – latviø ir lietuviø bibliotekininkø bendradarbiavimas“.
2006 m. kultûros draugija „Saulutë“ ir Plungës vieðoji biblioteka
ágyvendino projektà „Kultûros paveldas ðiandienos kryþkelëje“.
2006–2007 m. biblioteka dalyvavo ágyvendinant bendrà Plungës
rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos ir Saldus miesto (Latvija) bibliotekos projektà „Kaimynai Europoje – Latvijos ir Lietuvos
bibliotekø kontaktai“. Tai Baltijos jûros regiono INTERREG III B Kaimynystës programos INTERREG III A Pietø prioriteto (Latvija-Lietuva-Baltarusija) sudëtinë dalis.
2007 m. Plungës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos filialai duris skaitytojams atvërë pastate, kuriame veikia ir prekybos
centras „MAXIMA“.
Nuo 2007 m. sausio mënesio pradþios bibliotekoje veikia skaitytojø posistemë ir jø duomenø bazë. Tais metais buvo pradëti iðduoti nauji elektroniniai skaitytojo paþymëjimai.
2007 m. vieðoji biblioteka ágyvendino 7 projektus, kuriuos finansiðkai rëmë „Vieðøjø interneto prieigos taðkø tinklo plëtros“ programa ir Melindos ir Bilo Geitsø remiamo Lietuvos projekto „Bibliotekos paþangai“ programa.
2007 m. Plungës rajone buvo kompiuterizuota 78 proc. kaimo
bibliotekø.
2007 m Plungës rajono savivaldybës bibliotekos filialui (Karklënø
kaimo bibliotekai) buvo skirtos naujos patalpos.
2007 m. Plungës vieðoji biblioteka vykdë projektà „Kino menas – naujas bûdas atrasti ir paþinti raðytojus bei jø kûrybà“, kurio
metu restorane „Skalvija“ vyko vaizdo filmo apie raðytojà Jurgá
Kunèinà „Beveik laimingas“ pristatymas.
2007 m. bibliotekos Informacijos ir mokymo centras ágyvendino
edukaciná projektà „Kultûros tekstai ir kontekstai: Skandinavijos
ieðkojimai“.
Nuo 2007 m. Plungës miesto ðventës metu prie Plungës vieðosios bibliotekos pradëta rengti „Fotoalëja – 2007“ – renginys, mieste
tapæs tradiciniu.
2008 m. Plungëje buvo toliau ágyvendinamas projektas „Bibliotekos paþangai“(rëmë Billo ir Melindos Gatesø fondas, Lietuvos
Respublikos Vyriausybë ir bendrovë „Microsoft“).
Plungës rajono savivaldybës vieðoji biblioteka projekto „Bibliotekos paþangai“ baigiamajame renginyje buvo apdovanota keturiose nominacijose: „Inovacijø bibliotekos“ konkurso kategorijoje
„Uþ atvertas galimybes“ – uþ teikiamas naujas nemokamas paslaugas, „Bendruomeniðkiausios bibliotekos“ nominacija uþ sukurtà filmà apie Laisvës alëjà, „Savanoriðkiausios bibliotekos“ nominacija uþ organizuotus senjorø mokymus, nominacijà „Uþ sëkmingà atstovavimà“ – uþ darbà, atliktà siekiant, kad Plungës dvaro
ansamblyje bûtø atidaryta biblioteka.
2008 m. ágyvendinant Lietuvos Respublikos vidaus reikalø ministerijos kuruojamà projektà „Vieðøjø interneto taðkø tinklo plëtra“, Plungës rajono kaimuose atidaryti 7 nauji vieðieji interneto
prieigos taðkai.
2008-aisiais, Skaitymo metais, biblioteka kartu su kultûros draugija „Saulutë“ ágyvendino projektà „Skaitymai netradicinëse erdvëse“ ir projektà „Skaitymai. Plungë. Penktadienis“.
2009 m. biblioteka pradëjo ágyvendinti projektà „Knygos kultûra
skirtingose Europos ðalyse“.

Plungës dvaro laikrodinë 2006 metais. Danutës Mukienës nuotrauka

2009 m. bibliotekos Vaikø literatûros skyrius ágyvendino projektà „Knyga – pasaulio modelio centre“.
Nuo 2010 m. prie Plungës vieðosios bibliotekos (Laisvës al. 19)
veikia knygø gràþinimo árenginys, kuris sudaro galimybæ skaitytojams savarankiðkai gràþinti knygas ir kitus bibliotekos leidinius
nedarbo valandomis ir poilsio dienomis.
2010 m. bibliotekai saugoti perduotas medicinos mokslø daktaro chirurgo Boriso Efroso dokumentø archyvas.
2010 m., ágyvendinant Lietuvos bibliotekø modernizavimo programà 2003–2013 m., pradëti Plungës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos renovacijos darbai.
2011 m. pradëti Plungës Mykolo Oginskio dvaro ansamblio laikrodinës-oranþerijos atstatymo bei pritaikymo bibliotekos reikmëms
darbai.
Plungës rajono savivaldybës vieðàjà bibliotekà sudaro: Plungës
miesto biblioteka, Alsëdþiø, Kuliø, Plateliø, Þemaièiø Kalvarijos miesteliø bei Aleksandravo, Didvyèiø, Gegrënø, Gintaliðkës, Glaudþiø,
Grumbliø, Karklënø, Kantauèiø, Narvaiðiø, Stalgënø, Staneliø, Ðateikiø,Varkaliø, Þlibinø kaimø bibliotekos. Visose ðiose bibliotekose,
kaip ir centrinëje Plungës, kasmet suorganizuojama nemaþai ávairiø
kultûros renginiø. Populiariausi ið jø – knygø ir dailës parodos, literatûrinës popietës, susitikimai su raðytojais ir kitais iðkiliais meno,
mokslo ir visuomenës veikëjais, edukaciniai uþsiëmimai.
LITERATÛRA:
1. Plungës rajono savivaldybës vieðosios bibliotekos interneto
leidinys www.plunge.rvb.lt/.
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