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Šiaulių miesto savivaldybėje 
Nacionalinės bibliotekų savaitės 
proga miesto meras susitiko su 
miesto bibliotekų vadovais. Prie 
kavos puodelio su meru ir vice
meru apie pasiekimus ir iššūkius 
kalbėjosi Šiaulių miesto savival
dybės viešosios bibliotekos di
rektorė Irena Žilinskienė, Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio vie
šosios bibliotekos 1. e. direkto
rės pareigas Regina Miežetienė, 
Šiaulių universiteto bibliotekos 
vyriausioji bibliotekininkė Vida 
Steponavičienė ir Lietuvos aklųjų 
bibliotekos Šiaulių filialo vedėja 
Jovita Lapinskaitė. Pasveikinta ir 
geriausia Lietuvos bibliotekinin
ke tapusi šiaulietė Rita Božienė. 
Viešnios ir miesto valdžios atsto
vai pasidžiaugė, kad per apdova
nojimų ceremoniją, vykusią LR 
Seime, pastebėtas Šiaulių aktyvu
mas.

Šiauliai šiemet valdo!

Į Šiaulius -  ne vienas 
apdovanojimas ir jvertinimas

Panašu, kad savo biblioteko
mis ir bibliotekininkais Šiauliai ir 
šiauliečiai gali didžiuotis. Pernai 
Lietuvos savivaldybių bibliote
kų asociacija Šiaulių miesto sa
vivaldybės viešosios bibliotekos 
Komiksų centrą apdovanojo Ori
ginaliausių inovacijų bibliotekos 
nominacija. O Mėty Lietuvos bi
bliotekininke tapo Šiaulių miesto 
savivaldybės bibliotekos „Šal
tinėlio" filialo vedėja R. Božie
nė. Jai įteiktas Kultūros ministro 
Š. Biručio diplomas už netradi
cinių bibliotekos paslaugų inici
atyvas ir plėtrą. Savo vykdomais 
kultūrinės edukacijos projektais 
R. Božienė skatina mažųjų šiaulie
čių kūrybiškumą ir patriotiškumą 
savo miestui. Negana to, 2015-ai- 
siais Šiaulių miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos skyrius, ku
riam vadovauja R. Božienė, pri
pažintas geriausiu už iniciatyvias 
ir originalias idėjas plėtojant Lie
tuvos bibliotekininkų veiklą. O už

„Vaikus sudominome 
miesto istorija, 
suaktyvėjo net ir sakmių 
skaitymas -  naudos buvo 
kur kas daugiau, negu 
tikėjomės. Labiausiai 
norėjome paskatinti 
meilę savo miestui", -  
sakė geriausia metų 
bibliotekininke pripažinta 
R. Božienė.

profesionalią ir inovatyvią veiklą 
premjero A. Butkevičiaus padėka 
apdovanota I. Žilinskienė. 2015 
metų Lietuvos bibliotekininkų 
skyrių apdovanojimus nuskynė 
ne tik Šiaulių miesto savivaldybės 
biblioteka, bet ir Šiaulių apskrities 
P. Višinskio viešoji biblioteka.

Tad ką reikia daryti, kad atitek
tų geriausias Lietuvos biblioteki
ninkės titulas?

„Reikia dirbti šiek tiek įdo
miau, negu visi kiti dirba, veiklos 
turi būti inovatyvesnės. Tai nomi
nacija už praėjusių metų darbą, 
kai šiauliečiai labai aktyviai kūrė 
sakmes apie Šiaulių miestą. Vė
liau papuošėme miestą per Šiaulių 
dienas -  stotelėse eksponavome 
geriausias sakmes ir išleidome sa
kmių kalendorių. Vaikus sudomi
nome miesto istorija, suaktyvėjo 
net ir sakmių skaitym as- nau
dos buvo kur kas daugiau, negu 
tikėjomės. Labiausiai norėjome 
paskatinti meilę savo miestui", -  
sakė R. Božienė.

I. Žilinskienė džiaugiasi, kad 
Savivaldybės biblioteka ne kar
tą įvertinta respublikiniu mastu. 
„Biblioteka tapo inovatyviausia 
visoje Lietuvoje. Didelį prizą 
parsivežėme už tai, kad atsirado 
Komiksų centras ir trys mobilios 
komiksų skaityklos kitose bibli
otekose. Labai džiaugiamės, kad 
šitas centras yra pirmas Lietuvo
je  -  niekur panašaus daugiau nėra. 
Be to, ši nauja erdvė tikrai pritrau
kia labai daug jaunimo", -  sakė 
I. Žilinskienė.

Lietuvos aklųjų bibliotekos 
Šiaulių filialą kamuoja nežinia

Kaip per vizitą Savivaldybė
je atskleidė J. Lapinskaitė, šiuo 
metu Lietuvos aklųjų bibliotekos 
Šiaulių filialui kelia nerimą klau
simas dėl galimų mokesčių už pa
talpas. „Aklųjų biblioteka neturi 
savo patalpų -  visos patalpos yra 
Lietuvos aklųjų sąjungos. Papra
šyta mokesčio už patalpų nuomą. 
Bibliotekai Kultūros ministeri
ja  jokių papildomų lėšų neskiria 
šiam mokėjimui, tad tarsi iškilo 
grėsmė, kad gali nelikti filialų. Pa
grindinė biblioteka yra Vilniuje, 
taip pat penkiuose didžiuosiuose 
miestuose yra filialai, kurie įsikūrę 
Aklųjų sąjungos patalpose. Kol kas 
negresia išvarymas, bet bibliotekai 
mokėti už nuomą artimiausiu metu 
bus neįmanoma. Šiais Bibliotekų 
metais mes gyvename nežinio
j e " , -  sakė Lietuvos aklųjų biblio
tekos Šiaulių filialo vedėja.

Už patalpas iki šiol neteko mo
kėti. Prabilta, kad reikėtų mokėti

1 eurą už 1 kv. m. Biblioteka uži
ma apie 300 kv. m., tad jeigu pra
šymas taptų reikalavimu, tuomet 
reikėtų pakloti tiek pat eurų.

Per mėnesį minėtoje biblio
tekoje apsilanko maždaug 400 
lankytojų. Taip pat aptarnaujami 
didesni Šiaulių krašto miesteliai -  
paslaugų punktai įsteigti 12 mies- 
tų.

Tiek Šiaulių apskrities P. Vi
šinskio viešosios bibliotekos 1. e. 
direktorės pareigas R. Miežetienė, 
tiek Šiaulių universiteto biblio
tekos vyriausioji bibliotekininkė 
V. Steponavičienė pripažino, jog 
jaučiamas ir studentų mažėjimas -  
kur kas rečiau naudojamasi esan
čiomis duomenij bazėmis.

Kita vertus, ŠU biblioteka tapo 
atvira miestui -  čia įsikūręs Tre
čiojo amžiaus universitetas, vyks
ta edukaciniai užsiėmimai, skirti 
darželinukams, moksleiviams, 
mokytojams, daug vyksta įvairių 
renginių, kuriuos lanko šiaulie
čiai.
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