
g knygos, autoriai, personažai bus nauji, įdomūs 
i  ir įvairūs. Be to, norint jį laimėti, reikia ne tik 
J  literatūros, bet ir geografijos, istorijos, užsienio 
E kalbų ir netgi matematikos žinių. Daugum ą
0 žaidėjų glumina, rodos, visai paprastas klau-
1 simas -  kas parašė eilėraštį „Mano batai buvo 
< du“? Visi jį m okam e mintinai, prisimename iš

vaikystės, o ar žinome jo autorių?
Žaidimo kūrimas ne tik praturtino žinias, 

paskatino skaityti, bet ir suartino kuriančiuo- 
sius, skatino diskusijas literatūros temomis. Šio 
literatūrinio stalo žaidimo kūrim ą remia Lietu
vos kultūros taryba. „Knygosūkį“ vasaros metu 
galima žaisti I. Simonaitytės bibliotekos kiemo 
skaitykloje arba išvykose Klaipėdos regiono vie
šosiose bibliotekose, Klaipėdos karalienės Luizės 
jaunim o centro Atvirose jaunim o erdvėse.

Rasa Skudikė

Šiau l ia i
Tradicinė Povilo Višinskio stipendijos 

įteikimo šventė. Viešojoje bibliotekoje 27-ąją 
Povilo Višinskio stipendininkę Robertą Ston
kutę, Šiaulių universiteto (ŠU) Socialinių, hu 
m anitarinių mokslų ir m enų fakulteto lietuvių 
filologijos ir komunikacijos studijų programos 
bakalaurę, pristatė doc. dr. Dalia Jakaitė. Rober
tą šiemet baigė bakalauro studijas ir planuoja 
tęsti mokslą ŠU magistrantūroje. Ji ne tik puiki 
studentė, bet ir aktyvi visuomenininke. Šiuo 
m etu ji yra ŠU studentų atstovybės prezidentė 
ir ŠU tarybos narė.

‘Stipendiją įteikė Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos direktorius dr. Bronius M asku- 
liūnas.

Aktyvi, kūrybinga Robertą Stonkutė džiau
gėsi įvertinimu ir sakė, kad jai „didžiulė garbė 
gauti šią stipendiją, žinant, kad ji buvo įteikta 
ir doc. dr. D. Jakaitei, lektoriui dr. Nerijui Bra
zauskui, magistrantei Editai Puskunigytei ir dar 
daug kitų garbių žmonių".

Stipendininkę sveikino lietuvių literatūros 
tyrinėtoja doc. dr. Dalia Striogaitė, knygos 
„Povilas Višinskis: Idėjos ir darbai" sudarytoja, 
nuo 1990 m. Šiauliuose vykstančios mokslinės 
konferencijos „Povilo Višinskio skaitymai" 
iniciatorė ir organizatorė. Ji priminė, kad pir
moji vienkartinė Povilo Višinskio stipendija 
įteikta 1991 m. Stipendija tapo kasm etinė ir 
yra skiriama gabiausiam humanitarinių mokslų 
studentui, kandidatą siūlo Šiaulių universiteto 
H um anitarin io  fakulteto (dabar Socialinių,

Povilo Višinskio stipendininkė R. Stonkutė (antra iš 
kairės) su renginio dalyviais

hum anitarinių mokslų ir m enų fakulteto) de
kanas. „Stipendija -  tai atlyginimas, mokamas 
studentams, rengiantiems mokslinius darbus 
ir keliantiems kvalifikaciją, o Povilas Višinskis 
buvo aktyvus kultūros puoselėtojas, liaudies 
švietėjas, talentų ieškotojas ir ugdytojas, todėl 
iš stipendininkės tikimės, kad ji puoselės lie
tuvių kalbą ir aktyviai dalyvaus kultūriniame 
gyvenime", -  sakė D. Striogaitė

G arbės k rašto ty rin in k ė , M ikelio p rizo  
laureatė Irena Rudzinskienė pristatė 20-ąją 
personalinę parodą „Povilo Višinskio artimieji 
ir bendražygiai". Ji papasakojo, kad P. Višinskio 
kilmės tyrinėjim ai nesibaigia proprosenelių, 
senelių, tėvų paieškomis. Į genealoginę schemą 
įrašyta ir žm onos Juzefos M ikuckaitės per
sonalija bei jos tėvų bajorų Mikuckų giminė. 
Parodoje paminėti P. Višinskio bendramoksliai 
ir bendram inčiai, vėliau tapę giminaičiais, 
aplankuose pateiktos ekspedicijų nuotraukos, 
nuorodos į panaudotus šaltinius, pastabos.

Renginio pabaigoje nusipelniusiai visuo- 
m enininkei, kraštotyrininkei I. Rudzinskienei 
įteikta bibliotekos padėka už bendradarbiavi
m ą puoselėjant istorinę atmintį, P. Višinskio 
kilmės tyrinėjim us ir bibliotekai dovanotus 
kraštotyros darbus.

Danguolė Gaubienė

V iln ius
Projekto „Andragogy: Virtual leam ing en- 

vironment for librarians" partnerių antrasis 
susitikimas. Birželio 13-14 d. Adom o M ic
kevičiaus viešojoje bibliotekoje įvyko antrasis 
programos „Erasmus+“ finansuojamo projekto 
„Andragogy: Virtual learning environm ent for 
librarians" (liet. „Andragogika: virtuali m oky
m osi aplinka bibliotekininkams") partnerių  
susitildmas. Atstovai iš Lietuvos, Latvijos ir 
Bulgarijos vėl susirinko pasidalyti savo patirtimi 
ir pristatyti pirmuosius projekto rezultatus.

Dvi dienas trukęs susitikimas buvo inten
syvus ir produktyvus. Visi partneriai pristatė 
sukurtą mokymosi programos medžiagą, buvo 
supažindinti su projekto komunikacijos planu ir 
reprezentacinėmis priemonėmis. Partneriams 
iš Latvijos ir Bulgarijos taip pat buvo pristatyta 
A dom o M ickevičiaus viešosios bibliotekos 
veikla, patirtis, susijusi su suaugusiųjų švietimu.

Susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta 
virtualios mokymosi programos tobulinimui 
ir derinim ui. D irbdam i grupėm is projekto 
ekspertai išrinko keturias temas, kurios vir
tualiojoje molcymosi sistemoje bus pateiktos 
anglų kalba: 1) mokymo programos rengimo 
principai; 2) suaugusiųjų mokymo ir mokymosi 
metodai; 3) efektyvi komunikacija; 4) darbas su 
tikslinėmis grupėmis.

Šiuo m etu partneriai tęsia virtualios m o 
kymosi sistemos tobulinimą ir pildo medžia
gą. Per ateinančius tris m ėnesius ekspertai 
įsipareigojo  su k u rti m okym osi m edžiagą 
nacionalinėmis kalbomis ir pradėti ją kelti į 
virtualią platformą, taip pat parengs keturias 
temas anglų kalba.


