
P. Višinskio viešojoje bibliotekoje pristatyta
ligonių darbų paroda

Praėjusią savaitę Respubli
kinės Šiaulių ligoninės Psichia
trijos klinikoje vyko atviros 
psichiatrijos mėnesio renginiai. 
Vienas jų  -  Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešojoje bi
bliotekoje atidaryta psichikos 
ligonių kūrybinių darbų paroda, 
kurią vainikavo skaitymų po
pietė „Gyvenim o švelnus prisi- 
,' , 'Uidimas“ .
s ^ s \n o t  psichikos sveikatos spe
cialistų, tai puikus įrodymas, kad 
ši liga kratosi stigmos gniaužtų,

pacientai kratosi baim ių, drą
siai eina į viešumą. Renginy
je  skambėjo Vaikų ir paauglių 
psichiatrijos skyriaus muzikos 
terapeuto Kęstučio K upčins
ko muzika, liejosi ligoninės 
pacientų, bei gydymo įstaigos ir 
bibliotekos darbuotojų skaito
mos savo kūrybos bei kitų auto
rių eilės, gitaros garsai.

Taip pirm ą kartą viešoje er
dvėje pristatyta psichikos li
gonių meninių dirbinių bei pa
veikslų paroda.

Bibliotekos Skaitytojų aptar
navimo skyriaus vedėja Nijolia 
Kasparavičienė, pristatydama 
išskirtinę parodą, džiaugėsi, jog 
kiekvienas darbas yra paciento 
padėka klinikos gydytojui, per
sonalo darbuotojui. Nenurodyti 
darbų autoriai, bet kiekvienas jų 
sako: „Ačiū."

Į visus atėjusius, visus pasi
ilgusius grožio ar norinčius pa
sidalyti savyje nešiojam u grožiu 
kreipėsi Psichiatrijos klinikos 
vyriausioji slaugos adm inis
tratorė Laimutė Onutė M ikele- 
vičienė, išsakiusi daug gražių 
žodžių apie kiekvienam e mūsų 
esantį kūrybos pradą, dovanotą 
nuo gimimo, pasidžiaugė gražia 
paroda bei prisim inė prieš m e
tus N. Kasparavičienės išsakytą 
pasiūlym ą, parodą, kuri anuo
met buvo surengta Psichiatrijos 
klinikos Psichikos sveikatos 
dienos proga, pristatyti ir bib
liotekoje.

„Žinių ir grožio šventovė 
tapo mums langu į šiauliečių 
širdis, mintis ir supratimą", -  
sakė parodos organizatorė 
L. O. M ikelevičienė, parodai 
kruopščiai rinkusi pačius vertin
giausius darbus, kurie džiugina 
ne tik medikų širdis, bet pir
m iausia atliko psichosocialinės 
reabilitacijos vaidmenį kiekvie
nam pacientui, prisilietusiam  li
goje prie meno.

Vėliau šventės dalyviai pa
kviesti į salę, kur buvo pasi
rašyta Respublikinės Šiaulių 
ligoninės ir Šiaulių apskrities 
P. Višinskio viešosios bibliote
kos bendradarbiavimo sutartis. 
Šių dviejų įstaigų bendradarbia
vimas prasidėjo prieš dvejus me
tus, kai bibliotekoje buvo pirmą 
kartą surengta poezijos skaitymo 
ir klausymosi popietė. Šį kartą 
po bibliotekos skliautais ne tik 
skambėjo kūrėjų eilės, atlikėjų 
dainos, lydimos gitaros garsų.

„Šiaulių naujienų44 informacija

P. Višinskio viešojoje bibliotekoje pristatyta Atviros psichiatrijos mėnesiui skirta 
ligonių paroda.


