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Šiaulių apskrities Povilo Višins
kio viešojoje bibliotekoje lankėsi 
JAV ambasadorė Lietuvoje Deborah 
A. McCarthy. Ji dalyvavo bibliote
kos Amerikos skaityklos įkūrimo 
10-mečio iškilmėse.

Tardama sveikinimo žodį amba
sadorė sakė, kad Lietuvą ir Jungtines 
Amerikos Valstijas vienija nepapras
ti ryšiai, o Amerikos skaitykla stipri
na mūsų šalių istorinius, kultūrinius, 
tarpvyriausybinius ir asmeninius 
santykius.

N ukelta Į 9 p.
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A tkelta iš 2 p.

Atspindi glaudžius santykius
D. A. McCarthy akcentavo, 

kad Amerikos skaitykla geriau
siai atspindi glaudžius mūsų šalių 
santykius Šiauliuose. JAV amba
sadorė džiaugėsi, kad mieste yra 
kampelis, kur gyventojai gali su
sipažinti su Amerikos vertybėmis 
ir kultūra.

Už bendradarbiavimą; parodų 
organizavimą, organizuojamą an
glų kalbos klubo veiklą ji dėkojo 
bibliotekos personalui: „Dėkoju 
už jų  energiją ir atsidavimą stipri
nant ryšius tarp mūsų šalių. Tiki
mės, kad ši tarp Jungtinių Valstijų 
ir Šiaulių miesto bei regiono par
tnerystė tęsis dar daug metų.“

Šiaulių apskrities P. Višinskio 
viešosios bibliotekos direktorė 
Rūta Žirgulytė tiesiai pareiškė, 
kad biblioteka šios šventės nusi
pelnė, nes Amerikos skaitykla yra 
vienas iš labiausiai užimtų biblio
tekos padalinių. Pabrėžė, jog čia 
kiekvienas gali rasti tai, ko jam 
labiausiai reikia.

Ragina atsikratyti fobijų
Amerikos skaityklos koordi

natorė Roma Baristaitė „Šiaulių 
naujienom s" sakė, kad čia įvai
raus amžiaus žmonės per įdo
mias veiklas gali atrasti save. 
Skaitykloje šiauliečiai mokosi 
anglų kalbos, skaito amerikiečių 
literatūrą, švenčia JAV tradici
nes šventes ir 1.1.

Čia taip pat dažnai susitinka 
šiauliečiai ir studentai iš užsienio 
šalių. Todėl visi turi unikalią gali
mybę lavinti savo užsienio kalbos 
įgūdžius. Taip susiformuoja labai 
gražūs asmeniniai santykiai, žmo
nės tarpusavyje pradeda dažniau 
bendrauti, kviečiasi į svečius. Žo
džiu, tampa bičiuliais.

„Mes išaugome iš fobijų am
žiaus, atsivėrė sienos, atsirado 
naujų galimybių, todėl turime tai 
išnaudoti, juk  kažkada buvome to 
labai alkani. Malšinkime tą  alkį, 
pasiimkime viską, kas geriausia, 
patirkime, apkeliaukime ir sugrįž
kime, kur mes turime būti", -  apie 
tai, kodėl verta domėtis kitų šalių 
kultūra, kalbėjo R. Baristaitė.

Amerikos skaitykla įsteigta

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio vie

šojoje bibliotekoje įsikūrusiai Amerikos 

skaityklai jau dešimt metų.

JAV ambasadorė Deborah A. McCarthy: „Dėkoju už jų energiją ir atsidavimą stipri

nant ryšius tarp mūsų šalių. Tikimės, kad ši tarp Jungtinių Valstijų ir Šiaulių miesto 

bei regiono partnerystė tęsis dar daug metų."

2005 metų lapkričio 10 dieną. 
Skaityklos tikslas -  supažindinti 
skaitytojus su JAV, skatinti kul
tūrinį bendradarbiavimą. Ame
rikos skaityklos fonde sukaup
tos enciklopedijos, anglų kalbos 
mokomoji literatūra, amerikiečių 
grožinė literatūra, JAV istorijos, 
geografijos, meno ir muzikos 
knygos, naujausių amerikietiškų 
filmų DVD. Skaitykla prenume
ruoja daugiau nei 15 pavadinimų 
žurnalų, leidžiamų JAV.

Įteikė dovaną
Po gražių sveikinimų šiauliečių 

visuomenininkų klubas skaityklai 
įteikė dov an ą- amerikietiško cen
to maketą.

„Šventės metu skaityklai labai 
norisi padovanoti vieno amerikie
tiško cento 1909 m. maketą, juo
draštį to, kas bus padaryta. Make
tas nedidelis — 80 cm skersmens. 
Norisi j į  parodyti šiauliečiams ir 
svečiams, kad paliktumėme gražų 
atsiminimą", -  sakė dizaineris Vi
lius Puronas.

Paminklu, skirtu vieno ameri
kietiško cento autoriui šiauliečiui 
Viktorui Baranauskui pagerbti, 
susidomėjo ir JAV ambasada.

„Prie projekto JAV ambasa
da su džiaugsmu prisidės. Jeigu 
prisidės ir kiti, tai bus viena de
šimtoji, šimtoji, tūkstantinė ar 
milijoninė mūsų draugystės tarp 
Lietuvos ir Amerikos dalelė", -  
pabrėžė šiaulietis.


