
Konkurse varžėsi ilgakasės
Giedriaus BARANAUSKO nuotr Aldonos ŠIAULIENĖS nuotr. ^

Šiaulių apskrities Povilo
Višinskio viešojoje 
bibliotekoje kasas ir 
žinias demonstravo 
ilgakasės. Šiaulių miesto 
„Mergaitės ilgakasės" 
konkurso dalyvėms ne 
tik reikėjo demonstruoti 
puikias kasas, bet ir 
išmanyti apie knygų 
veikėjų plaukus.

Živilė KAVALIAUSKAITĖ
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Bibliotekos Vaikų literatūros 
skyriaus su Šiaulių  profesinio 
rengimo centro (ŠPRC) Buitinių 
paslaugų skyriumi organizuota
me konkurse dalyvavo šešiolika 
ilgakasių iš miesto pradinių mo
kyklų, progimnazijų ir profesinio 
rengimo centro. Jauniausiai daly
vei -  aštuoneri.

Laimėtojas rinko komisija, suda
ryta iš kirpėjo profesijos mokytojų 
ir bibliotekininkų.

Šiaulių miesto „Mergaitės ilga
kasės" konkurso nugalėtoja tapo 
dvylikametė Emilija Grietnickaitė 
iš Vinco Kudirkos progimnazijos. 
Antroji vieta atiteko Vėjūnei Ber- 
tašiūtei, trečioji -  Kamilei Ado
maitytei.

Kitom s kon ku rso  dalyvėm s 
skirtos drąsiausios, lab iausiai 
apsiskaičiusios, stilingiausios, 
kūrybiškiausios, linksm iausios, 
originaliausios, elegantiškiausios, 
žavingiausios, jauniausios ilgaka
sės nominacijos.

Idėja surengti ilgakasės kon
kursą kilo bibliotekos Vaikų lite
ratūros skyriaus vedėjai Aldonai 
Šiaulienei ir ŠPRC Buitinių pa-

KASA: Konkurso dalyvės 
demonstravo įspūdingas kasas.

slaugų skyriaus profesijos moky
tojai, šukuosenų meistrei Jelenai 
Bulyginai.

Konkurse vertintas ne tik mer
gaičių plaukų grožis, ilgis, bet ir 
gebėjimas įdomiai prisistatyti, lai
kysena, žinios, kūrybingumas.

Dalyvėms teko atsakyti į vik
torinos klausimus, netradiciškai 
pasidalyti patirtimi apie plaukų 
priežiūrą, pademonstruoti naudo
jamas kosmetines priemones.

Pasak Vaikų literatūros skyriaus 
vedėjos A. Šiaulienės, pastaraisiais 
metais biblioteka imasi įvairiau
sių veiklų, bet renginiuose knygos 
niekada nepamirštamos. Todėl ir į 
ilgakasių konkursą buvo įtraukta 
viktorina, jos klausimai susieti ne 
tik su grožiu, plaukais, bet ir lite
ratūra. Kokios spalvos yra Burati
no draugės Malvinos plaukai? Kuo 
ypatingi Roald Dahl knygos raga
nos plaukai? Kokie buvo Hario Po
terio draugų Vizlių plaukai?

Pirmą kartą bibliotekoje sureng
tas konkursas buvo skirtas miesto 
jubiliejui paminėti ir atkreipti vi
suomenės dėmesį į Šiaulių ilga
kases.

ILGAKASĖ: Šiaulių miesto 
\  „Mergaitės ilgakasės" konkurso 

nugalėtoja išrinkta dvylikametė 
Emilija Grietnickaitė.

KONKURSAS: Ilgakasės ne tik demonstravo ilgus plaukus, 
bet ir prisistatė, atsakinėjo į klausimus.
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