
Vėliau poetai išvyko į Bistrampolio dvarą, 
netoli nuo Panevėžio esančiame Kūčių kai
me. Kunigas dr. Rimantas Gudelis festivalio 
dalyvius supažindino su dvaro ansambliu, 
Bistram ų giminės istorija, kultūrine dvaro 
veikla. Koplyčioje, ištapytoje knygnešių gy
venim o scenomis, skaitomos eilės skambėjo 
tarsi himnas lietuviškam žodžiui.

Virginija Januševičienė

Šiauliai
K on k u rsas knygų leid ėjam s. Povilo 

V išinskio viešoji biblioteka 2016 m. kovo 
15-balandžio 29 d. pirmą kartą organizavo 
konkursą knygų leidėjams „Šiaulių knyga". 
Šio konkurso tikslas -  atrinkti m eniškiau
siai apipavidalintas ir poligrafijos aspektu 
vertingiausias Šiaulių miesto leidėjų knygas, 
išleistas nuo 1990-ųjų iki 2015 m., paskatinti 
ir pagerbti knygų leidėjus ir dizainerius.

Konkursui buvo teikiamos knygos pagal 
penkias temines grupes: grožinė literatūra 
ir eseistika; knygos vaikam s ir jaun im ui; 
mokslinės, dalykinės knygos ir vadovėliai; 
meno leidiniai ir katalogai; eksperimentiniai 
ir kiti leidiniai. Visas jas vertino kom peten
tinga kom isija: A rtūras Jaugėla, Rolandas 
Parafinavičius, Virginijus Kinčinaitis, Kęstutis 
Musneckis ir komisijos pirmininkas Vilm an
tas Dambrauskas.

Be šių nuostatuose numatytų kategorijų, 
buvo ir šeštoji -  „Šiauliečių knyga". Pastaro
sios laureatę rinko ne komisija, o patys šiaulie
čiai. Už labiausiai patikusią knygą savo balsą 
buvo galima atiduoti bibliotekos socialinio 
tinklo „Facebook" paskyroje ir bibliotekoje 
klijuojant širdeles ant savo knygos-favoritės. 
Daugiausia balsų surinko ir titulą „Šiauliečių 
knyga" laim ėjo Vilmanto Dambrausko kny
ga „Mano miesto portretai", kurią išleido ir 
konkursui pristatė Šiaulių „Aušros" muziejus.

Baigiamasis renginys ir nugalėtojų apdo
vanojimai vyko gegužės 6 d. Gražiausių knygų 
leidėjams ir jų  dizaineriams organizatoriai 
įteikė atminimo dovanas, kurias įgyti padėjo 
k on ku rso  rėm ė ja i: A m eriko s am basada 
Lietuvoje, Šiaulių pram oninkų asociacija , 
Šiaulių m iesto savivaldybė, AB „Gubernija" 
ir sveikatingumo klubas „Impuls".

Organizatoriai viliasi, kad šis renginys taps 
prasminga tradicija ne tik Šiaulių mieste, bet 
galbūt ir visoje Šiaurės Lietuvoje.

Sigita Vaitkaitytė

SAVIVALDYBIŲ VIEŠOSIOS  
BIBLIO TEKO S  
Akmenė

Žydintys „Poezijos pavasario" posm ai.
Į ra jon o  savivaldybės v iešą ją  b ib lio tek ą  
atvyko tarptautiniam e poezijos festivalyje 
„P oezijos pavasaris 2 0 1 6 “ dalyvaujantys 
poetai iš Vilniaus: Marius Burokas, Jurgita 
Jasponytė, Rim as Užgiris, Valdas D aškevi
čius, Vytautas Kaziela, Ram unė Brundzaitė, 
D en n isas N u rkse’as (JA V ), su sirin k o  ir 
A km enės krašto literatai.

Rajono bibliotekoje buvo eksponuojama 
spaudinių paroda „Gaivi poezijos versmė", 
atspindinti kiekvieno atvykusio poeto kūrybą. 
Svečius sužavėjo turininga, iš įvairių publika
cijų, knygų, straipsnių ir literatūros žurnalų 
parengta paroda.

Šventės dalyvius pasveikino N aujosios 
Akmenės muzikos mokyklos saksofonininkas 
Linas Šapkauskas.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinke
vičienė pasidalijo mintimis apie bibliotekoje ir 
jos filialuose vykstančius literatūros renginius, 
apžvelgė poetų kūrybą.

Šventėje poetas, literatūros apžvalgininkas, 
Rašytojų sąjungos narys M. Burokas skaitė 
eilėraščius: „Dukroms", „Rašytojų nuotraukos", 
„Dievas yra tamsus vanduo", „Bibliotekininkės" 
ir kt. Taip pat išgirdome ir kito Rašytojų sąjun
gos nario, poeto, žurnalisto V. Daškevičiaus 
eiles: „Šokių aikštelė", „Pora", „Šokiai", „Nauji 
laikai", „Širdis", „Ant siūlo". Poetas, vertėjas, 
filosofijos mokslų daktaras R. Užgiris perskaitė 
eilėraščius: „Monikos Furmanavičiūtės dirbtu
vės", „Niujorko eilėraštis", „Šokis". Skambėjo 
poetės J. Jasponytės, 2015 m. pelniusios Zigmo 
Gėlės premiją už geriausią metų poetinį debiu
tą, eilėraščiai: „Žemės sužavėjimas", „Medžio
toja", „Nežinau, ar esu tavo lapė", „Man ramu, 
kad vanduo turi atmintį".Ko nkurso„Šiaulių  knyga" organizatoria i ir nugalėtojai

Po ilgų diskusijų ir svarstymų išrinktos 
penkios gražiausios knygos. Grožinės lite
ratūros ir eseistikos kategorijoje nugalėtoja 
tapo Stasio Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva", 
išleidusi Mariaus Katiliškio knygą „Seno ka
reivio sugrįžimas" (leidinio dizainerė Jurginą 
Jankauskienė). Knygų vaikams ir jaunim o 
grupėje vienbalsiai išrinkta UAB „Šiaulių 
vandenys" knygelė „Karališkas vanduo", kurios 
autorius ir dailininkas Dainius Šukys. Šiaulių 
„Aušros" muziejaus knyga „Senieji Šiauliai 
atv iruku ose" buvo prip ažin ta  gražiausia 
mokslinių, dalykinių knygų ir vadovėlių kate
gorijoje. Meno leidinių ir katalogų kategorijoje 
laimėjo AB „Gubernija" parodos katalogas „Ex 
libris. Gubernija. Saulės žiedu nuo 1665". Eks
perimentinių ir kitų leidinių grupėje nugalėjo 
VšĮ Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba, kuri 
konkursui pateikė Aurimo Švedo apipavida
lintą leidinį „Evangelija kasdien".


