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VSĄ LIETUVOJE?"

įkės ženklu „80HEMA",
0$, atidarymai!

bibliotekoje šeštadienj 
vyko Knygų mugė 
2016„Skaityk- būk 
asmenybė!" Pirmąkart 
bibliotekoje vykęs 
renginys sulaukė 
išskirtinai didelio 
susidomėjimo, o 
norintieji susitikti su 
knygų autoriais netilpo 
bibliotekos salėse.

Edita KARKLELIENĖ
edita@skrastas.lt

Įvairovė
Knygų mugėje dalyvavo dau

giau nei dvi dešimtys leidyklų, per 
dieną buvo surengta įvairių rengi
nių ir edukacinių užsiėmimų, su
sitikimų su knygų autoriais.

Renginio iniciatorius bibliote
kos direktorius Bronius Maskuliū- 
nas pripažino: „Buvome truputį 
išsigandę, kai sužinojome, kad tą 
pačią dieną „Akropolis11 paskelbė 
„Jamam". Bet pagalvojome, kad 
pas mus eis kiti."

Knygų mugė -  tarsi baigiama
sis 2016-ųjų Bibliotekų m etų 
akordas.

Aktyvus veiksmas bibliotekoje 
vyko nuo ryto iki vėlaus vakaro. 
Vaikų literatūros skyriuje „Šiaulių 
krašto" dizaineris Dainius Šukys 
pristatė savo knygą „Skaniausias 
vaikas". Rašytojos Jurgos Ivanaus
kaitės 55-osioms gimimo meti
nėms paminėti skirtame renginyje 
dalyvavo rašytojos sesuo. Dėmesio 
sulaukė susitikimas su šešių knygų 
autoriumi, laidų vedėju, publicistu 
ir žurnalo leidėju Andriumi Užkal
niu. Dominavo aštrios mintys, kri
tiškas požiūris ir humoras.

Šiaulių knygų mugė -  tūkstančiai lankytojų, krūvos knygų ir dešimtys 
autorių bei leidėjų.

Rašytojas Edmundas Malūkas sako 
istorinį romaną parašęs, kuomet 
išprakaitavo visą savo praeitį.

Vilniaus universiteto dėstytojas, 
gastronomijos istorikas Rimvydas 
Laužikas pristatė knygas „Istori
nė Lietuvos virtuvė" ir „Oginskių 
dvaro virtuvėje". Susitikimo daly
viai galėjo ne tik gauti žinių apie 
istorinę virtuvę, bet ir pasimėgau
ti jos patiekalais.

Kalbėdamas apie gastronomijos 
istorijos Lietuvoje pradžią, R. Lau
žikas „Šiaulių kraštui" akcentavo 
Mykolą Kleopą Oginskį ir visą 
Oginskių giminę. Ji gastronomi
joje diegė apšvietos epochos su
vokimą apie maistą, pavyzdžiui, 
tai, kad jis nėra marmaias, kad 
patiekalai turi būti aiškūs, paga
minti iš aiškių ingredientų, kad 
būtų atsisakoma riebalų, linksta
ma vartoti daržoves.

„Daugybę dalykų ta giminė da
rė, ir daugybė inovacijų jų  laik
mečiu Lietuvoje prigijo", -  sakė 
R. Laužikas. Jeigu M. K. Ogins
kis dabar ateitų į mūsų restora-

„Šiaulių krašto" dizaineris, vaikiškų 
knygų autorius Dainius Šukys 
sulaukė išskirtinio ir vaikų, 
ir suaugusiųjų dėmesio.

autoriaus žodžiais, „suėda" dau
giausiai laiko, nes motyvacijos 
paieškos, kodėl herojus taip ar 
taip darė, yra pagrindinės.

Anot rašytojo, norint viską su
jungti, reikia fantazijos. Bet fan
tazija turi būti iš to laikmečio 
būties: šokiai, valgiai, ginklai, 
papročiai, įstatymai.

Kodėl istorinis rom anas? E. 
Malūko žodžiais, Vytauto vaid
muo Lietuvai -  numeris vienas, 
rašyti apie Vytautą -  tema nu
meris vienas. Kodėl iki šio laiko 
rašytojai šios temos nelietė? Ogi 
todėl, kad visi ikišioliniai litera
tūros kūriniai buvo paremti tik 
istoriografine medžiaga: Vytau
tas kariavo, pasiekė ar nepasiekė. 
Aprašyta šuoliais.

Kodėl iki šiol neturėta nei dra
mos, nei baleto „Vytautas Didy
sis"? E. Malūko nuomone, buvo 
charakterių, dialogų stoka.

„Reikėjo teksto. Tiesą sakant,
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ivij'iujitį iu e u p ą  ugm sK Į ir visą 
Oginskių giminę. Ji gastronomi
joje diegė apšvietos epochos su
vokimą apie maistą, pavyzdžiui, 
tai, kad jis nėra marmalas, kad 
patiekalai turi būti aiškūs, paga
minti iš aiškių ingredientų, kad 
būtų atsisakoma riebalų, linksta
ma vartoti daržoves.

„Daugybę dalykų ta giminė da
rė, ir daugybė inovacijų jų  laik
mečiu Lietuvoje prigijo", -  sakė 
R. Laužikas. Jeigu M. K. Ogins
kis dabar ateitų į mūsų restora
nus, ar negautų širdies smūgio? 
R. Laužiko nuomone, jeigu ne į 
greito maisto restoraną, tai tik
rai negautų. M. K. Oginskis buvo 
prancūziškos tradicijos žmogus. 
Kai kurie patiekalai egzistuoja 
iki mūsų dienų. Pavyzdžiui, trin
tų morkų sriuba.

„Vytautas Didysis"
Knygų mugėje su skaitytojais 

susitiko ir daugybės kūrinių au
torius Edmundas Malūkas. Jis 
atvežė dar spaustuvės dažais kve
piantį istorinį romaną „Vytauto 
žemė". Autorius šį romaną įvar
dijo „tikra literatūra".

„Teisingai sakė Juozas Nekro
šius, mano rašymo meistriškumo 
mokytojas, kad literatūra p ra
sideda tada, kada išprakaituoji 
savo praeitį, kiek ir ko esi paty
ręs. Aš jau kaip ir pasiekiau tokį 
lygmenį, kad viską, kas buvo, iš
prakaitavau, ir prasidėjo tikroji 
literatūra."

Pasak E. Malūko, istorinio ro
mano rašymas sudėtingas kaip 
lėgo -  renkamas po trupinį ir 
dėliojamas po kruopą. Taip su
modeliuojami personažai. Ir tai,

muo Lietuvai -  numeris vienas, 
rašyti apie Vytautą -  tema nu
meris vienas. Kodėl iki šio laiko 
rašytojai šios temos nelietė? Ogi 
todėl, kad visi ikišioliniai litera
tūros kūriniai buvo paremti tik 
istoriografine medžiaga: Vytau
tas kariavo, pasiekė ar nepasiekė. 
Aprašyta šuoliais.

Kodėl iki šiol neturėta nei dra
mos, nei baleto „Vytautas Didy
sis"? E. Malūko nuomone, buvo 
charakterių, dialogų stoka.

„Reikėjo teksto. Tiesą sakant, 
man tie tekstai nepigiai kainavo, 
nes labai daug reikėjo skaityti, 
analizuoti ir aiškintis. Juk vaiz
dą kuria ne tai, kai pasakoma: 
žynys kalbėjo. Esmė, kokiais žo
džiais žynys kreipėsi į Vytautą", 
-  „Šiaulių kraštui" akcentavo ra
šytojas.

Bus vestuvės ar nebus?
Romanų „Vestuvių nebus" ir 

„Vestuvės bus" autorė, žurnalis
tė, šiaulietė Ligita Juknevičiūtė po 
minėtų knygų pristatymo akcen
tavo, kad romane vestuvės bus.

Pirmiausia L. Juknevičiūtė no
rėjo parašyti scenarijų. Šiek tiek 
parašiusi nusiuntė Edvinui Ka
lėdai (Giedriui Rekešiui), ir jam 
pasirodė įdomu.

„Audžiu svajonę ir apie televi
zijos serialą. Tačiau mano „ves- 
tuviški" romanai nebūtų pigus 
filmas, nes veiksmas vyksta ir Lie
tuvoje, ir užsienyje, ir jachtoje, ir 
malūnsparnyje".

Šiauliuose gimusi ir užaugusi 
Ligita tik šypsosi paklausta apie 
gimtą miestą. Labai gražus, ypač 
bulvaras -  jis visada buvo labai 
gražus.


