
manymu paskatinti jaunus gabius prozininkus. 
Dvidešimties minimalių gyvenimo lygių dydžio 

| premija skiriama kasmet už per pastaruosius
s dvejus kalendorinius metus išleistą geriausią
; jauno autoriaus prozos knygą, 
i Premijos teikimo proga bibliotekoje atida

ryta kilnojamoji paroda apie užsienio lietuvių 
s veiklą „Lietuviais esame mes gimę", kurią prista

tė parodos kuratorius, Lietuvių fondo valdybos 
s narys ir įgaliotinis Lietuvai Leonas Narbutis.

Virginija Januševičienė
i

s Šiauliai
Am erikos skaityklai -  10 metų. Povilo Vi

šinskio viešosios bibliotekos Amerikos skaitykla 
2015 m. lapkričio 10 d. atšventė 10-ies metų 
jubiliejų. Ta proga apžvelgiame sėkmingą skai
tyklos veiklą per pastaruosius penkerius metus.

2012 m. vasario mėnesį buvo surengtas 
renovuotos Amerikos skaityldos atidarymas, 

į Šventėje dalyvavo tuometė JAV ambasadorė
I Lietuvoje Anne E. Derse, JAV ambasados kul-
f tūros atašė Nicholas C. Hershas, Šiaulių meras

Justinas Sartauskas. Buvo pristatyta kilnoja
moji paroda „Minime 20-ąsias JAV ir Lietuvos 

i diplomatinių santykių atkūrimo metines". Ją
I parengė JAV ambasada kartu su LR užsienio

reikalų ministerija.
Viena iš sėkmingiausių Amerikos skaityklos 

program ų -  Anglų kalbos klubas suaugu- 
š siesiems, savo veiklą pradėjęs 2008 m. Nuo
i 2011 m. pradžios jo veikla buvo praplėsta: užsiė

mimai orientuoti ne tik į anglų kalbos klausymo 
i (kino filmų peržiūras) bet ir kalbėjimo įgūdžių
i lavinimą, organizuojant įvairius teminius po

kalbius. Visa tai vyksta neformalioje aplinkoje, 
skatinant dalyvius bendrauti anglų kalba pagal 

i savo žinių bei įgūdžių lygį. Įvairovės klubo veik
lai suteikė svečiai iš užsienio šalių, kurių didžiąją 
daugumą sudaro jaunimas, pagal įvairias mainų 

s programas atvykęs į Šiaulių kraštą savanoriauti
ar studijuoti. Jų dėka susipažinome su Austrija, 

s Čekija, Gruzija, Armėnija, Indija, Ispanija, 
Italija, Japonija, JAV, Kolumbija, Vokietija ir 

s kt. šalimis. Klubo moderatorė -  anglų kalbos
s mokytoja metodininkė Jolanta Vaitekūnienė.

Per šį laikotarpį buvo išleistos dvi kny- 
i gos. 2011 m. publikuota knyga anglų kalba

„A Christmas Tale" („Kalėdinė pasaka") 100 
t egz. tiražu. Tai to paties pavadinimo tarptauti-
) nio projekto rezultatas. Projekte dalyvavo Šiau

lių Simono Daukanto gimnazijos ir Daugpilio 
(Latvija) Centro gimnazijos aštuntokai. Jie kūrė 
kalėdines pasakas anglų kalba, o Kuršėnų meno 

t mokyklos moksleiviai jas iliustravo. Knygos
pristatyme dalyvavo visi projekto dalyMai bei 

ė rėmėjų atstovai iš JAV ambasados Vilniuje,
t 2014 m., minint Lietuvos įstojimo į NATO
e dešimtmetį, bendradarbiaujant su dienraščio
; „Šiaulių kraštas" žurnaliste Živile Kavaliaus

kaite, buvo išleista knyga „NATO oro policijos 
misijos dešimtmetis" (500 egz. tiražu). Surengti 

7 du knygos pristatymai -  bibliotekoje ir Istori
nėje LR prezidentūroje Kaune. Juose dalyvavo 
gausus būrys garbių svečių -  Lietuvos kariuo

menės Karinių oro pajėgų pareigūnai, NATO 
oro policijos misijos Baltijos šalyse, sukarintų 
institucijų atstovai, LR Seimo narė, buvusi kraš
to apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė ir kt.

Tradicija jau tapo anglų kalbos ir integruo
tos pam okos Am erikos skaitykloje, kurias 
renkasi m iesto m okyklų m okytojai kaip 
alternatyvią pamoką neformalioje aplinkoje. 
Be šių pamokų, bendradarbiaujant su anglų 
kalbos mokytojais, nuo 2012 m. kasmet įvai
raus amžiaus moksleiviams organizuojamas 
JAV didelio populiarumo sulaukęs konkursas 
„Spelling Bee" („Pasakyk paraidžiui"). Moky
tojams, parengusiems ugdytinius konkursui, 
išduodami miesto savivaldybės Švietimo centro 
pažymėjimai.

Anglų kalbos mokytojai buvo pakviesti 
dalyvauti internetinių sem inarų cikluose 
„Shaping the Way We Teach English Webinar 
Course", kuriuos organizuoja JAV Valstybės 
departamento Švietimo ir kultūros biuras. Juos 
išklausę mokytojai gavo sertifikatus.

Amerikos skaityklos globėjos JAV amba
sados Vilniuje iniciatyva bibliotekoje per šį 
laikotarpį lankėsi ir su bendruomene susitiko 
ne Menas garbus svečias iš JAV: žurnalistė Ei
lėn Cassedy, pristačiusi savo knygos „We Are 
Here" („Mes esame čia") parašymo aplinlcybes; 
istorikas, Kalifornijos Berklio universiteto 
slavų kalbų ir literatūros prof. Davidas Frickas, 
skaitęs paskaitą, kaip XVII a. Vilniuje sugyveno 
skirtingų tautybių bei tikėjimų žmonės; ame
rikiečių fotografijos istorijos žinovė Deborah 
Bell iš Niujorko.

Taip pat stengiamasi populiarinti šiuolaikinę 
amerikiečių dramaturgiją, bendradarbiaujama 
su Šiaulių jaunim o teatro studija „Helijas" 
(rež. Virgilija Staševičiūtė). 2015 m. režisierė 
V. Staševičiūtė Kelmės mažajame teatre pagal 
amerikiečių dramaturgo Jameso L. Rosenbergo 
pjesę pastatė spektaklį „Niekšo Fičo mirtis ir 
gyn/enimas". Spektaklio premjera įvyko biblio
tekoje minint Amerikos skaityklos 10-metį.

Šiam jubiliejui paminėti buvo skirta visa 
renginių savaitė. Jos metu veikė dvi parodos. 
Kelis pastaruosius metus Niujorke praleidusio 
fotomenininko Mindaugo Gabrėno parodoje 
„Back to the City" buvo eksponuota 30 darbų

J u b ilie ja u s  p ro g a  A m e rik o s  s k a ity k la i b u v o  įte  kta 
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arba 15 nespalvota juosta sukurtų fotodiptikų. 
Kitoje parodoje -  amerikiečių fotografės Riley 
Arthur kartu su asistentu Patricku Felsenthaliu 
įamžintas Lietuvos gamtovaizdis, sutikti žm o
nės ir kultūrinis paveldas.

Sporto mėgėjai buvo pakviesti į paskaitą 
„Amerikietiškas futbolas ir jo legenda Diek 
Butkus". JAV am basados Vilniuje atstovai 
moksleiviams pristatė JAV mainų programas 
„Svajonė gali tapti realybe". Mokymų klasėje 
veikusiose 3D spausdinimo dirbtuvėse JAV 
ambasados atstovai supažindino jaunimą su 
inovatyviausiomis kūrybinėmis technologijo
mis. Už bibliotekos ribų (PC „Saulės Miestas") 
vyko iškilmingas pirmojo Šiaurės Lietuvoje 
informacinio terminalo „Pažink Ameriką!" 
atidarymas. Amerikos skaityklos 10-mečio bai
giamajame renginyje dalyvavo JAV ambasadorė 
Deborah A. McCarthy, am basados atstovai, 
miesto meras Artūras Visockas, kiti savivaldy
bės, Šiaulių universiteto atsakingi darbuotojai, 
NATO oro policijos misijoje dalyvaujantys 
NATO šalių kariai, NVO atstovai, Amerikos 
skaityklos partneriai ir bičiuliai.

Roma Baristaitė


