
Šiaulių apskrities Povilo Vi
šinskio viešojoje bibliotekoje 
jau įvyko Nacionalinės Lietu
vos bibliotekų savaitės „Stiprios 
bibliotekos -  stipri visuomenė" 
atidarymas. Šešioliktąjį kartą 
vykstanti Nacionalinė Lietuvos 
bibliotekų savaitė kviečia pasi
semti žinių, praktinių įgūdžių, 
aplankyti parodas, bendrauti su 
žinomais žmonėmis ir, žinoma, 
skaityti.

Tad ši savaitė ne tik puiki 
proga užmaršiems skaitytojams 
pasinaudoti galimybe grąžinti 
knygas be delspinigių ir vėl tapti 
aktyviais skaitytojais, bet ir ap
silankyti labai naudinguose ir 
įdomiuose renginiuose.

Po renginių -  daugiau 
skaitytojų

L. e. direktorės pareigas Regi
na Miežetienė sako, kad šiemet 
Nacionalinė bibliotekų savaitė 
yra neeilinė, nes 2016-ieji yra 
Bibliotekų metai.

„Šiemet dėmesys bibliote
koms yra išskirtinis. O Nacio
nalinė bibliotekų savaitė suak
tyvina mūsų veiklą: mes patys 
galvojame, kaip būtų galima 
išradingiau pakviesti skaity
toją, kaip sudominti, kad per 
šią savaitę ateitų kuo daugiau 
žmonių -  nuo mažiausių iki vy
riausių. Organizavome įdomius 
renginius grupėms. Aišku, darbo 
mums padaugėja, bet tai atsiper
ka: tie, kurie nesilankydavo bi
bliotekoje, tampa mūsų skaityto
jais", -  sako R. Miežetienė.

Pasidžiaugdama, kad Biblio
tekų metais padidintos lėšos 
dokumentų fondams įsigyti, 
R. Miežetienė informavo, kad 
Vyriausybė kartu su Kultūros 
ministerija svarsto galimybę, jog 
lėšos, skirtos fondams įsigyti, 
būtų grąžintos į ikikrizinį lygį.

R. Miežetienė pripažįsta -  
knygų leidyba brangsta, bet situ
acija nėra tokia, kad reikėtų net 
skųstis. Vis dėlto palyginti su 
Skandinavijos šalimis, panašu, 
situacija nepavyzdinga: ten ski
riami maždaug šeši eurai, o štai 
Estijoje -  iki dviejų eurų gyven
tojui, o Lietuvoje -  tik 69 centus.

„Labai svarbūs bibliotekai 
yra globėjai, tad bendraujame 
su įvairiomis institucijomis ir 
nevyriausybinėmis organiza
cijomis. Smagu, kad esame 
svarbūs ir mus palaiko", -  sako 
R. Miežetienė ir pasidžiaugia, 
kad Nacionalinės bibliotekų sa
vaitės atidaryme dalyvavo Bi
bliotekos globėjai -  didmeistrė 
Šiaulių miesto garbės pilietė 
Viktorija Cmilytė-Nielsen ir 
Lietuvos pedagogas ir chorve
dys, Šiaulių berniukų ir jau
nuolių choro „Dagilėlis" meno 
vadovas, Šiaulių miesto garbės 
pilietis Remigijus Adomaitis.

Taip pat pasirašyta bendra
darbiavimo sutartis su Šiaulių 
„Aušros" muziejumi (direkto
rius Raimundas Balza) ir Šiau
lių „Juventos" progimnazija (di
rektorius Vytautas Girčius).

Nori sudominti ir mažą, ir 
vyriausią skaitytoją

Šią savaitę vyksiantys rengi
niai išties bus naudingi: laukia 
kultūriniai renginiai, parodos, in
teraktyvūs užsiėmimai vaikams. 
O štai suaugusieji gali ateiti 
pasimokyti naudotis interneto 
banku per išmaniąją programėlę, 
pasigilinti į valdžios institucijų 
teikiamas elektronines paslau
gas arba elektronine gyventojų 
aptarnavimo sistema.

R. Miežetienė drauge pasi
džiaugia būsimais planais. Jau

vasarą biblioteka paskelbs ak
ciją „Vasara su knyga". „Ap
skričių bibliotekos organizuoja 
išskirtinę vasarą, kad poilsis 
su knyga taptų vis populiares
nis -  prie jūros, miške ir kitur. 
Akcija prasidės nuo birželio 
1 d. Projektui Vyriausybė sky
rė papildomą finansavimą, kadms 
akciją organizuotų apskričių— ’ 
bibliotekos ir ji išplistų į regio
nus. Tad bus selfio konkursai su 
knyga ir, be abejo, apdovanoji
mai, vyks įvairiausi edukaciniai 
renginiai ir užsiėmimai", -  sako 
R. Miežetienė.

Panašu, kad šiandien bibliote
ka yra universali, populiari, jos 
erdvėse prasmingai laisvalaikį 
leidžia jaunimas.

„Visas mūsų erdves atran
da labai daug žmonių, kad net 
nespėjame peržiūrėti grafiko -  
jaunimo organizacijos čia rengia 
konferencijas, seminarus. Vyksta 
labai naudingi mainai: mes juos 
įsileidžiame ir jie pamato, kiek 
yra įdomių dalykų bibliotekoje, -  
teigia R. Miežetienė. -  Bibliote
ka dabar įgavo daug naujų funk- , 
c i jų -  tai edukacija, mokymai,"-' 
pristatymai, šokio pamokos ir kt.
Bet plačiąja prasme čia yra svar
biausia knyga ir skaitymas. Ir 
niekas to niekada nepakeis. Kol 
bus knyga, tol bus ir biblioteka.
Be knygos biblioteka niekuomet 
netaps kultūros centru", -  tikina 
R. Miežetienė.

P. Višinskio bibliotekoje startavo 
Nacionalinė bibliotekų savaitė
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Akimirka iš bibliotekų savaitės Šiauliuose: interaktyvus pažintinis seminaras „Pa
jusk, išgirsk, paliesk" organizuotas kartu su Lietuvos aklųjų biblioteka.


