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ATSISVEIKINO SU DARBU, B EI NE SU BIBLIOTEKA
Paskutinę rugpjūčio dieną Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus 

vedėją Aldoną Šiaulienę, nusprendusią palikti darbą, su gėlėmis ir dovanomis pasitiko gausus būrys kolegų. Išeiti 
paskutinių atostogų Aldona Šiaulienė nusprendė birželį atšventusi 70-ąjį jubiliejų. Nors jėgų ir noro dirbti dar 
turi pakankamai, vidinis balsas sako„užteks". Nuo šiol Aldona daugiau laiko skirs savo pomėgiams, artimiesiems.

Padėkoti A. Šiaulienei už nuoširdų ilgametį 
darbą susirinko ne tik bendradarbiai, bet ir būrys 
svečių: bibliotekos globėjas, Seimo narys Stasys Tu
mėnas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos atstovai -  Tyrimų ir sklaidos skyriaus 
vadovė Inga Mitunevičiūtė, vaikų literatūros tyrėjas 
dr. Kęstutis Urba, Šiaulių universiteto profesorė, 
vaikų literatūros specialistė Džiuljeta Maskuliū- , 
nienė. Padėką už ilgametį darbą atsiuntė kultūros 
ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.

Prieš 42 metus (1975 m.) bibliotekoje pradėjusi 
dirbti A. Šiaulienė daugiau kaip 30 metų atidavė 
Vaikų literatūros skyriui. Čia kartu su kolegomis 
įgyvendino ne vieną kūrybinį sumanymą ir tarp
tautinį projektą. Vaikų literatūros skyrius pirmasis 
šalyje organizavo „Pasakų naktį", linksmiausių 
knygų veikėjų rinkimus Šiauliuose, jau du de
šimtmečius rengiamą Knygų pristatymo konkursą, 
skaitymą su mirioramomis, knygos veikėjų eitynes, į 
regiono bibliotekas ir mokyklas išleido vaikų literatūrą 
populiarinantį „Knygvežiuką". Smagu, kad šios inicia
tyvos buvo visuomenės priimtos, kolegų įgyvendintos 
ir kitose bibliotekose.

„Išmintis yra duotybė, o patirties galima įgyti 
mokantis", -  įsitikinusi bibliotekininkė. Šis suvokimas 
skatino Aldoną nuolat ieškoti idėjų, domėtis ne tik 
Lietuvos, bet ir užsienio bibliotekų veiklos naujovė
mis. Tikslo siekti padėjo Vilniaus universitete įgytas 
anglų k. filologo diplomas. Profesionali germanistė ne 
kartą lankėsi Europos šalių bibliotekose, kėlė kvalifika
ciją stažuotėse, dalyvavo tarptautinėse konferencijose.

Vertinga patirtimi A. Šiaulienė vadina ir narystę 
įvairiose organizacijose. Nuo 1993 m. ji priklauso 
Tarptautinei vaikų literatūros asociacijai (IBBY), nuo 
1994 m. yra žurnalo „Rubinaitis" redakcijos kolegijos 
narė, 2003-2004 m. buvo išrinkta į Šiaulių miesto 
kultūros tarybą. Už nuopelnus Šiaulių apskričiai ir pro
duktyvų darbą formuojant Šiaulių miesto kultūros po
litiką 2005 m. A. Šiaulienė apdovanota garbės ženklu 
ir Šiaulių kultūros tarybos padėka, 2006 m. jai skirta 
respublikinė Vaikų literatūros premija, 2012-aisiais 
šiaulietė išrinkta Geriausia metų bibliotekininke. Be to, 
Aldona apdovanota Šv. Kazimiero ordinu už „Knygų 
Kalėdų" iniciatyvą, tapusią visos šalies akcija, dabar 
globojama Prezidentės Dalios Grybauskaitės.

Aldona Šiaulienė (sėdi) su kolegomis ir svečiais. Ievos S lonksnytės nuotr.

„Man visuomet svarbu buvo darbas. Ne paslaptis, 
kad dirbant atsirado emocinis įsipareigojimas, prisiri
šimas prie bibliotekos, jos tikslų priėmimas kaip savo, 
nuoširdus įsitraukimas į atliekamas užduotis", -  teigė 
bibliotekininkė.

A. Šiaulienė nuolat domėjosi bibliotekininkystės, 
vadybos naujovėmis, nemažai laiko skirdavo m o
kymams. Iki šiol tvirti su Šiaulių mokyklų biblio
tekininkais užmegzti ryšiai, atsiradę iš noro rūpintis 
moksleivių skaitymo kultūra. Per 40 metų parengta 
įvairių pranešimų tarptautinėse konferencijose, pub
likacijų spaudoje (taip pat ir profesiniame leidinyje 
„Šiandien aktualu", žurnale „Tarp knygų"), dalyvauta 
ir semtasi patirties Lietuvos ir užsienio bibliotekininkų 
kongresuose. Grįžusi iš Ekseterio (Didžioji Britanija), 
„Grundtvig" programos kursų, A. Šiaulienė inicijavo 
savanorystės ir pilietiškumo idėjų įgyvendinimą, į 
šią veiklą įtraukdama bibliotekininkus, moksleivius, 
Šiaulių universiteto ir kolegijų studentus.

Atsisveikindama Aldona sakė netikinti, kad pajėgs 
nebegalvoti apie darbą. „Manau, kad tapsiu aktyvia 
bibliotekos vartotoja: dalyvausiu projektuose, užsuksiu 
pažiūrėti 3D filmų, lankysiuosi renginiuose, užsirašy
siu į naujų technologijų mokymus ir, be abejo, daug 
skaitysiu. Biblioteka man išliks antraisiais namais", - 
vylėsi vedėja.
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