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ŽINIOS IS LIETUVOS BIBLIOTEKŲ

Koncertuoja A. Eiliakas ir A. Pabarčiūtė

N uo 23 val. k lausėm ės m enininkių -  
Andrės Pabarčiūtės ir Alicijos Eiliakas -  su
kurtos unikalios meditacinės muzikos, kuri 
išreiškė m oteriškąjį pradą ir pripildė klausy
tojus subtilios, atpalaiduojančios energijos, 
provokavo ištirpti jausm ų okeane, pažvelgti 
į savo vidų, patirti ramybę ir darną. M edi
taciniam e koncerte „The sound o f sacred 
femininity" skambėjo gongų, tibetietiškų ir 
krištolo dubenų subtilūs garsai, fleitos, ša- 
m aniškas būgnas ir daug kitų mistinio garso 
instrumentų, kurie papildė įstabius atlikėjos 
A. Pabarčiūtės vokalinius gebėjimus.

Visi festivalio „Kultūros naktis" lanky
tojai, grojant J. S Bacho kūriniam s, turėjo 
galimybę akies kampučiu pažvelgti į paslap
tingai apšviestus N acionalinės bibliotekos 
antruosius rūm us ir Šv. Jurgio bažnyčią.

Nijolė Jonaitienė

AP SK R IČ IŲ  V IEŠ O S IO S  B IB LIO TE K O S  
Šiaulia i

A rm ėnų kultūros diena. Povilo Višinskio 
viešojo je bibliotekoje surengtoje Arm ėnų 
kultūros dienoje, skirtoje režisieriui Sergejui 
Paradžanovui (1924-1990), buvo pristatyta 
tarptautinė fotografijų  p aro d a  „Sergejus

Paradžanovas -  gyvenim as tarsi film as". 
Ekspoziciją parengė Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino muziejus, bendradarbiaudam as su 
Sergejaus Paradžanovo muziejumi Jerevane 
(Armėnija). Šie metai jubiliejiniai -  Sergejui 
Paradžanovui būtų sukakę 90 metų.

Dalyvavo A rm ėnijos Respublikos am ba
sados Lietuvoje konsulas Arturas Ohanya- 
nas, kultūros atašė Gajane’as Mokatcyanas, 
režisierius M aratas Sargsyanas, Lietuvos 
teatro, m uzikos ir kino muziejaus Kino sky
riaus darbuotoja Liucija Armonaitė, Šiaulių 
miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja 
Patricija Poderytė, m enotyrininkas Virgini
jus Kinčinaitis.

Apie režisierių kalbėjęs kultūros atašė
G. M okatcyan as pabrėžė , kad, gyvenęs 
totalitarinėje valstybėje, jis  sugebėjo išlai
kyti vidinę laisvę. Išskirtinis S. Paradžanovo 
bruožas -  hum oro jausm as, atsispindintis jo 
nuotraukose.

L. Armonaitė, Lietuvos teatro, muzikos 
ir kino m uziejaus Kino skyriaus darbuo
toja, kalbėjo apie S. Paradžanovo sąsajas 
su Lietuva: bendravo su dailininku Stasiu 
Krasausku, norėjo statyti filmą apie rašytoją
H. K. Anderseną, bet iš Lietuvos kino studi
jos atsakymo nesulaukė.

S. Paradžanovas pasaulio kino istorijoje 
vertinamas kaip vienas iš dešimties iškiliau
sių menininkų, kūrusių savita kino kalba. Jo 
filmai „Suram o tvirtovė" ir „A šik Keribas" 
įėjo į pasaulinio kino meno fondą.

Parodą pristatęs m enotyrininkas V. K in
činaitis sakė, kad režisieriaus darbai atspindi 
jo  gyvenimą, tokį, koks buvo pats S. Paradža
novas -  ekscentriška, laisva ir įvairiaspalvė 
asmenybė.

Menininko filmą apie armėnų poetą Saja- 
tą N ovą „Granatų spalva" pristatė Šiauliuose 
gyvenęs režisierius M aratas Sargsyanas.

Šiaulių apskrities arm ėnų bendruom e
nės pirm ininkas, renginio in iciatorius ir 
o rgan izatorius R afikas K azarjan as teigė, 
kad Armėnų kultūros diena Šiauliuose -  tai 
draugystės, prasidėjusios nuo 1998 m. su-

Renginio organizatorius Rafikas Kazarjanas

rengtos parodos, rezultatas. Jis pasidžiaugė, 
kad Povilo Višinskio viešoji biblioteka yra 
vienintelė Lietuvoje, kurioje veikia armėnų 
literatūros skaitykla. R. Kazarjanas biblio
tekai padovanojo  keletą Franzo W erfelio 
knygų „K eliasdešim t M uša D ago dienų". 
Bibliotekos direktorė Rūta Žirgulytė padė
kojo Arm ėnų bendruom enei už gražias ini
ciatyvas ir bendradarbiavim ą, pasidžiaugė, 
kad jos nariai yra ne tik bibliotekos bičiuliai, 
bet ir rėmėjai. ^

A rm ėnų kultūros dienos bibliotekoje 
baigėsi, bet tikimės, kad tai taps tradicija.

Danguolė Gaubienė

SAV IVA LD Y B IŲ  V IEŠO SIO S  
B IB LIO TE K O S 
Akm enė

Sem in aras ra jon o  b ibliotek in inkam s.
Viešojoje bibliotekoje surengtas sem inaras 
„Literatūra vaikam s ir paaugliams: reiškinio 
specifika, rekomendacijos, skatinim as skai
tyti". Šiaulių universiteto profesorė, humanit. 
m. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė skaitė šiuos 
pranešim us: „Šiuolaikinė vaikų ir paauglių 
literatūra ir tendencijos", „A r keičiasi vaikų 
literatūros vertybės?", „D iskusija „Klausk, 
patark, diskutuok!". Profesorė kalbėjo apie 
vaikų, paauglių skaitymą, teksto suvokimą, 
didaktinę literatūrą, minėjo rašytojus M. Va
lančių, S. Daukantą, V. Krėvę, Žemaitę. „Tai 
klasikų kūriniai, turintys savitą balsą. M. Va
lančius 1858 m. išleido iliustruotą „Vaikų 
knygelę", kurią skaitė X IX  a. Ši knyga sau
gom a Vilniaus universiteto senųjų leidinių 
skaitykloje. Pagrindinė grožinės literatūros 
fun kcija  -  m eninė fun kcija , sem an tika, 
turinys, idėjų laukas, kokias vertybes kelia, 
kokia forma parašyta, kokia estetinė koky
bė", -  kalbėjo profesorė.

2011 m. profesorės Dž. Maskuliūnienės 
išleistoje knygoje „Peldų takais" publikuoja
m i straipsniai, analizuojantys X IX  a. lietuvių 
vaikų literatūrą. Profesorė rekom endavo 
vaikam s ir paau g liam s skaityti rašytojų  
A. Zurbos, S. Adomaitytės, D. Dailydienės, 
D. Vaitkevičiūtės, A. Tapino, J. Erlicko, S. Ge
dos, A. Karosaitės, J. Degutytės, R. Skučaitės 
knygas.

Šiaulių a. Povilo Višinskio viešosios b ib
liotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja 
Aldona Šiaulienė skaitė pranešim us: „N au
jų jų  technologijų  įtaka jau n o sio s kartos 
skaitymui" ir „ Skaitymo skatinimo strategi
jo s ir biblioteka". Juose aptarė su skaitymu 
susijusius klausim us ir problem as. „Vaikų 
kartos praeityje nem ažai skaitė. Tai buvo 
veikla, kuri reikalavo intensyvaus, ilgalaikio 
dėmesio. Tai užduotis, kuri turėjo skaitymo 
įgūd žių  svarbą", -  kalbėjo  A. Šiaulienė. 
Lektorė citavo anglų rašytojo N. G aim ano 
m intis apie b iblio teką ir skaitytoją: „A š

J
 L IE TU V O S  N A C IO N A LIN Ė  

M. M AŽVYDO B IB LIO TE K A

Festivalio „K u ltūros naktis 2014“ ren
gin iai. Vėlų birželio 20 d. vakarą Lietuvos 
nacionalinės M artyno Mažvydo bibliotekos 
an truosiuose rū m uose (K. Sirvydo g. 4) 
prasidėjo „Kultūros nakties 2014“ renginiai.

Sirvydo gatvės kiem elyje veikė G odos 
Lukaitės, Adelės Liepos Kaunaitės ir Tomo 
M ackonio knygų, šviesos ir vaizdo in sta
liacija „Kosm inė knyga" (vizualieji menai). 
Daug žm onių šiais laikais m ieliau renkasi 
filmus nei knygas, nes filmas -  lengvesnė ir 
jau  vizualiai pateikta knygos versija, kuri iš 
tavęs nebereikalauja nieko. O knyga reikalau
ja  judesio perversti lapą, jam e atrasti naujas 
istorijas. Knyga taip pat reikalauja šviesos. 
Tamsoje neskaitysi! Tad kultūros naktyje nu
švitusi instaliacija kalbėjo apie knygos ateitį, 
apie vartom ų puslapių jėgą ir tą kosm osą, į 
kurį m us nuneša istorijos.


