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KULTŪRA: Šiaulių meras Artūras Visockas: 
„Neturime kultūros pagrindų. Turime juos 
pasigaminti."
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A. Visockas ir jo  pavaduotojas 
Stasys Tumėnas pasveikino R. Bo- 
žienę, tapusią 2015 m etų Lietuvos 
bibliotekininke. Be to, Savivaldy
bės viešosios bibliotekos Lietuvos 
bibliotekininkų draugijos skyrius, 
kuriam  taip pat vadovauja R. Bo- 
žienė, buvo pripažintas geriau
siu 2015 m etais už iniciatyvas 
ir originalias idėjas. Sveikinimų 
sulaukė ir I. Žilinskienė. Jai per
nai buvo įteikta Premjero Algirdo 
Butkevičiaus padėka už profesio
nalią ir inovatyvią veiklą.

R. M iežetienė papildė, kad ap
skrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos Lietuvos bibliotekinin
kų draugijos skyrius taip pat tapo 
geriausias, o bibliotekininkė Sol
veiga Remeikaitė apdovanota už 
aktyvią, profesionalią inovacijų 
sklaidą ir originalią veiklą varto
tojų informaciniam raštingum ui 
gerinti.

I. Ž ilinskienė pam inėjo , kad 
per dieną vidutiniškai mieste vei
kiančias bibliotekas aplanko apie 
1 000 lankytojų. Šalies statistinis 
vidurkis -  500.

SU SITIKIM AS: Susitikime su meru Artūru Visocku dalyvavo mieste veikiančių bibliotekų atstovės (iš kairės): 
Vida Steponavičienė, Jovita Lapinskaitė, Regina Miežetienė, Irena Žilinskienė, Rita Božienė.

klyksmo dėl tikro meno kūrinio. 
Neturime kultūros pagrindų. Tu
rim e juos pasigam inti. Jie atsi
randa ir per jūsų, bibliotekininkų, 
veiklą'1, -  sakė A. Visockas.

M eras pasigedo  
kultūrinių pagrindų

B e n d rau d am as su b ib lio te 
kų atstovais, m eras svarstė, kad 
„Šiauliai neturi kultūrinių pagrin
dų". Tai esą įrodo kilęs triukšmas 
d ė l P r is ik ė li
m o a ik š t ė j e  
laikinai p a s ta 
tytos „Verksmo" 
skulptūros.

A. V isocko  
teigimu, jis ry
tin iu  nesėdžiu

i i  Jei neturėtum 
vyro, kuris 
daugiau uždirba,

G a lim a s bibliotekų  
op tim izavim as

Meras pagarsino, kad Savival
dybės viešajai b ib lio tekai š ių 
m ečiam e miesto biudžete buvo 
n u m a ty ta  p a p ild o m a  sum a -  
beveik 19 tūkstančių  eurų: 12 

tū k s ta n č ių  e u rų  
bus išleista darbo 
kom piuteriam s ir 
program inei įran
gai įs ig y ti, 4 ,8  
tū k s ta n č io  e u rų  
-  periodinių leidi-

filialų fasadams atnaujinti biudže
te yra skirta 47 tūkstančiai eurų. 
„Šiuo m etu vyksta rangos darbų 
pirkimas. Prasidės remontas", -  
sakė Kultūros skyriaus vedėja.

A. Visockas p rita ria  kultūros 
m in istro  Š. Biručio nuom onei 
apie galimą bibliotekų optim iza
vim ą -  kai kurias esą reikia su
jungti.

„Juk b ib lio tek in inkas a te in a  
dirbti ne dėl buvimo pastate. O 
dėl bibliotekininko misijos. Bet 
m atau , kad viskas juda, kruta. 
Smagu, kad bibliotekos adaptuoja 
krutėjimą", -  kalbėjo meras.

I. Žilinskienė sako, kad didžiau
sias įstaigoje d irbančio  bib lio
tekininko atlyginimas siekia iki 
600 eurų  į rankas. Mažiausias -  
apie 400 eurų, neatskaičius m o
kesčių.

„Jūsų darbas yra idėja. Jūs a t
lyginimo negaunate. Visišką mi- 
zerį. Tai idėja grįstas reikalas. Jei 
ne tu rė tum  vyro, kuris daugiau 
uždirba, kaip pragyvent už tokį 
atlyginimą?" -  klausė meras.

B iblio tekininkų atlygin im as  
„m izeris11

r o m  r M » o n f i  m
„Ką reikia daryti norin t tapti

A klųjų  bibliotekai 
gresia u žd arym as

Vicemeras Stasys Tumėnas pri
minė apie Lietuvos aklųjų biblio
tekos problemas.

L ietuvos a k lų jų  b ib lio tek o s 
Šiaulių filialo vadovės J. Lapins-



teigimu, jis ry
tin ių  posėdžių 
m etu ėmė „mo
k y ti ta m  t ik 
rų  p ag rin d ų ": 
v ienu  iš tok ių  
pagrindų laiko 
1918 m etų Lietuvos nepriklauso
mybės aktą, prim inė, kad ketu
ri signatarai mokėsi dabartinėje 
Šiaulių Juliaus Janonio gim na
zijoje.

„Mes atmintinai turėtum e žinoti 
tuos asmenis. Visą savo rytinį po
sėdį mokinau apie tuos žmones. Ir 
mano sekretorė jau  žino. Dabar ir 
Tarybos narius mokysiu tam  tik
rų  pagrindų. Kad nebebūtų tiek

nių prenum eratai, 
2 tūkstančiai eurų 
-  Komiksų centro 
kėdėms.

„V ažiu o d am as 
Trakų gatve tyčia 

pasukau galvą į „Šaltinėlio" filia
lą. Pamačiau tą  pačią atsilupinė- 
jusią sieną, buvusią ir praėjusiais 
metais. Tada bibliotekos vadovei 
sakiau būti aktyviai, padary ti, 
kad pastatas atrodytų patraukliai. 
Neišsireikalavote dar", -  paprie
kaištavo meras A. Visockas.

Savivaldybės Kultūros skyriaus 
vedėja Daina Kinčinaitienė p a 
tikslino, kad „Šaltinėlio", „Aido"

geriausia bibliotekininke?" -  į R. 
Božienę kreipėsi meras. Bibliote
kininkė svarstė, kad reikia dirbti 
įdom iau nei kiti. Pasakojo, kad 
pernai skatino  šiauliečius kur
ti sakmes. Jomis pernai vykusių 
„Šiaulių dienų" metu puošė au
tobusų stoteles. Išleido geriausių 
sakmių kalendorių.

„Suaktyvėjo sakmių skaitymas. 
Vaikus sudom inom e. Norėjome 
skatin ti žm onių patrio tiškum ą, 
meilę miestui. Manau, pavyko", 
-  sako R. Božienė.

Meras domėjosi, ar geriau dir
bantys darbuotojai gauna dides
nes algas?

kaitės teigimu, visi šalies pada
liniai glaudžiasi Lietuvos aklųjų 
sąjungos patalpose. Pernai su
laukė prašym o susimokėti nuo
mą. Biblioteka sau to leisti negali. 
Kultūros ministerija tam  lėšų ne
skiria.

„Kol kas niekas m ūsų neišvaro. 
Tačiau iškyla grėsmė, kad ateityje 
gali penkių Lietuvos aklųjų biblio
tekos filialų, įsikūrusių didžiuo
siuose m iestuose, nelikti", -  sakė 
J. Lapinskaitė.

Ji pridūrė, kad Kultūros m inis
terijoje sklando pasiūlymai aklųjų 
bibliotekos filialus kelti į apskri
čių viešąsias bibliotekas.

kaip pragyvent už 
tokį atlyginimą?


