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Domiuosi bibliotekininkų literatūrine kūryba. Bevar- 
tydama spaudinius radau prasmingus rašytojo, bibliote
kininko Juozo Šikšnelio žodžius: „Kurti -  reiškia gyventi 
du kartus. Kuriantis bibliotekininkas nėra nei retenybė, 
nei anomalija. Tai vertybė, nes žmogus kūrėjas, jautriau 
suvokdamas savo priedermę, net tiesioginį darbą atlieka 
nevaldiškai. [...] Kuriama ne tik sau, kuriama viešumai. 
Net kukliausias kūrėjas širdies kertelėje trokšta būti 
pastebėtas."1

Kad kūrėjai būtų pastebėti 
ir prisiminti, nutariau apžvelgti 
nors vieną knygą išleidusių Šiau
lių krašto bibliotekininkų, dar 
tebekuriančių ar jau amžinybėn 
iškeliavusių, literatūrinę veiklą. 
Poetė, memuariste, rezistencinės 
kovos dalyvė Ona Lukauskaitė- 
Poškienė (1906-1989) tarpukario 
ir Antrojo pasaulinio karo metais 
yra dirbusi Radviliškio ir Šiaulių 

viešosiose bibliotekose. Ji priklausė kairiųjų pažiūrų lite
ratų grupei. Išleido du eilėraščių rinkinius: „Brangiausias 
pėdas" (1933) ir „Eilėraščių kraitis" (1939). Kūrybą spaus
dino „Kultūroje", „Varpuose". Kazys Boruta, atvedęs ją į 
literatūrą, rašė: „Tu esi didelė poetė -  tai ne vieno mano 
nuomonė."2 Grįžusi iš tremties ir apsigyvenusi Šiauliuose 
parašė atsiminimus „Lagerio pasakos" bei „Šiaulių miesto 
lyrinė kronika", kurie po jos mirties buvo paskelbti peri
odikoje. 2006 m. Šiauliuose išleista O. Lukauskaitės-Poš- 
kienės kūrybos ir atsiminimų apie ją knyga „Apie laisvę ir 
tulpės žiedą" (sudarytoja dr. Dalia Striogaitė). Socialiniai 
motyvai, asmenybės laisvė -  pagrindinis O. Lukauskaitės- 
Poškienės kūrybos kredo.

Vyresnės kartos šiauliečiai dar prisimena poetę Jadvygą 
Gabriūnaitę (1936-1990). 1966 m. baigusi bibliotekinin

kystės studijas Vilniaus universitete 
ji dirbo miesto 2-ojoje masinėje 
bibliotekoje, vėliau, iki pat mirties, 
-  Šiaulių pedagoginiame institute. 
Išleido poezijos rinkinį „Vardynos" 
(1978). Tai buvo pirmoji šiauliečio 
(išskyrus Jovarą) sovietiniais me
tais išleista poezijos knyga. Poetė 
parengė ir antrąją knygą „Rasoti ry
tmečiai", bet staigi mirtis sutrukdė 
ją išleisti. Po J. Gabriūnaitės mirties

eilėraščių paskelbta almanachuose „Kas esi", „Jungtys", 
„Mūzynas", „Šiaurės Lietuva". Pagal jos žodžius šiaulietis 
Eduardas Balčytis sukūrė „Dviratininkų dainą". J. Gabriū
naitės eilėraščių išversta į rusų kalbą, pati yra išvertusi rusų 
poezijos.

Kūrė ir buvęs Žarėnų (Šiaulių r.) 
kaimo bibliotekos vedėjas Antanas 
Budzinskas (1940-2006). Jis buvo 
baigęs Vilniaus kultūros mokyklą, 
vėliau studijavo lituanistiką Šiaulių 
pedagoginiame institute, bet stu
dijų nebaigė. Trylika metų dirbo 
bibliotekininku Girkautuose, vėliau 
-  Žarėnuose. Rašyti pradėjo besi
mokydamas vidurinėje mokykloje, 
bet pirmąją poezijos ir prozos knygą 
„Kur lygumos dalgį kala..." išleido jau būdamas brandaus 
amžiaus, 2002 m. Joje spausdinami įvairiais laikotarpiais 
parašyti kūriniai. A. Budzinskas įvertintas už romaną 
„Paradoksai" (1992) -  tapo Lietuvos kultūros darbuoto
jų kūrybos konkurso laureatu. Deja, šis, kaip ir kitas jo 
romanas -  „Julija", nėra publikuotas. Trečiojo romano - 
„Pasaulio centras" -  ištraukos buvo skelbtos periodikoje. 
Kūrybinių jėgų ir įkvėpimo A. Budzinskas sėmėsi iš savo 
gimtosios Šakynos, jos žmonių ir gamtos. Jo eilėraštis 
„Šakyna -  Šiaurės vakarai" tapo šio miestelio himnu. 
Dirbdamas bibliotekose rinko kraštotyros medžiagą apie 
Raudėnų ir Žarėnų kaimus, iškiliuosius kraštiečius. Buvo 
Šiaulių literatų susivienijimo narys.

Bibliotekininkų bendruomenei 
gerai žinoma kelmiškė, dramatiško 
likimo poetė, publicistė Regina 
Biržinytė (1949-1996). Apie ją 
daug rašyta respublikinėje ir Kelmės 
krašto spaudoje. Baigusi lituanisti
kos studijas Vilniaus universitete 
kurį laiką mokytojavo Kelmės, 
Raseinių rajonų mokyklose, o nuo 
1976 m. iki gyvenimo pabaigos 
dirbo Kelmės Žemaitės viešojoje 

bibliotekoje. Pirmuosius eilėraščius rajoninėje spaudoje pa
skelbė 1966 m., o respublikinėje -  1979 m. Išleido eilėraščių 
rinkinius „Takas į vienkiemį" (1990), „Tenai, už Kražantės" 
(1993), poezijos ir publicistikos knygą „Sutemų slėniai" 
(1996). Pastaroj i knyga, autorei sunkiai sergant, buvo išleista 
rekordiškai greitai: reikėjo skubėti, nes visi suprato, kad



poetė žemėje -  tik trumpalaikė viešnia. Praėjus dešimčiai 
metų po R. Biržinytės mirties, jos neskelbti eilėraščiai, 
mintys apie poetę ir jos kūrybą buvo išleisti knyga „Taip 
lengva' (2006). Eilėraščiai publikuoti „Poezijos pavasaryje", 
„Varpuose", „Švyturyje", „Žemaičių saulutėje" ir kt. R. Bir- 
žinytė taip pat išvertė į lietuvių kalbą rusų autorių poezijos, 
rašė knygų, spektaklių recenzijas. Sudarė mažosios prozos 
rinkinį „Viržių vasara" (1992), redagavo kitų literatų kūrybą. 
Kelmės rajono savivaldybė po poetės mirties įsteigė kasmetę 
jos vardo premiją Kelmės krašto literatams. Susipažinusi su 
R. Biržinytės kūryba, prof. Elena Bukelienė sakė: „Aš buvau 
sukrėsta jos poezijos! Jutau autentiškumą, dramatizmą ir 
tikrumą. Erdvės ir laiko tikrumas! Estetinė nuovoka!"3

Glaudžiais ryšiais su R. Biržiny- 
te susijusi literatė Idalija Stankienė 
(1958-2009). Abi jos dirbo toje 
pačioje bibliotekoje, abi kūrė, do
mėjosi kraštotyra ir abi per anksti 
mirė. I. Stankienė, 1978 m. baigusi 
Vilniaus kultūros mokyklą, iki 
mirties dirbo Kelmės Žemaitės 
viešojoje bibliotekoje. Gerai valdė 
plunksną, todėl buvo neoficiali 
bibliotekos atstovė spaudai. Išleido 

miniatiūrų rinkinį „Gyvenimas eina" (2004), fotonovelių 
ir miniatiūrų knygą „Sušildysiu likimą aš delnuos..." 
(2005), už kurią buvo apdovanota R. Biržinytės literatū
rine premija, knygelę vaikams „Įdomioji abėcėlė" (2006). 
Pasak literatės Justinos Viržintienės, „Idalijos miniatiūros 
gali tapti psichologiniais antidepresantais"4. Savo kūrybą 
publikavo almanachuose „Atrakintos širdys", „Vienatvės 
šventė", „Žiburys sielų belangėj", periodiniuose leidiniuose 
„Valstiečių laikraštis", „Šeimininkė" „Bičiulystė" ir kt. Su
darinėjo eilėraščių rinkinius „Poezijos pavasarėlis" (2001, 
2002, 2006). Buvo Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, 
Kelmės literatų klubo „Vieversys" narė.

Naujausias šios apžvalgos lei
dinys -  2013 m. išleistas buvusios 
Radviliškio viešosios bibliotekos 
ilgametės darbuotojos Pranciškos 
Kazlauskaitės eilėraščių, epigra
mų ir humoreskų rinkinys „Tik 
tu pareik..." P. Kazlauskaitė 1967 
m. baigė Vilniaus kultūros m o
kyklą. Dirbo Svirbučių (Šiaulių 
r.) kaimo bibliotekoje, nuo 1968 
m. -  Radviliškio viešojoje biblio

tekoje. Aktyviai darbavosi kraštotyros baruose, parašė 
knygelę apie Radviliškio miesto praeitį. Nuo 1971 m. 
bendradarbiavo rajono laikraštyje, buvo neetatinė jo ko
respondentė. Kūryba publikuota poezijos almanachuose 
„Jungtys", „Takai prie šaltinio", „Eiliavimai". Priklauso 
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungai, Radviliškio literatų 
klubui „Jonvabalis".

Malonu, kad ir mūsų b ib li
otekoje ilgus metus darbavosi 
poetė, kol kas vienintelė iš dar
buotojų išleidusi poezijos knygą,
-  Genovaitė Žibikienė. 1974 m. 
baigusi bibliotekininkystės stu
dijas dirbo Gruzdžių vidurinės 
mokyklos bibliotekoje, vėliau buvo 
Povilo Višinskio viešosios biblio
tekos Metodikos skyriaus vedėja.
Šiuo metu vadovauja informacijos 
centrui „Europe Direct". 1997 m. išrinkta Lietuvos Metų 
bibliotekininke. Nuo paauglystės rašo eilėraščius. Poezijos 
rinkinį „Saulėgaisų ugnys" išleido 2000 m., švęsdama savo 
auksinį jubiliejų. Ši knyga apdovanota Genovaitės Stulpi
nienės premija. Kūryba publikuota almanache „Jungtys", 
knygoje „Švyti uždrausta raidė", miesto periodikoje. Li
teratūrologė dr. D. Striogaitė apie G. Žibikienės poeziją 
rašė: „Tyli, rami, meditacinio pobūdžio lyrika, apmąstanti 
žmogų ir jo aplinką -  medį, upę, vėją, lietų [...]. Tai kultū
ringo, giliai jaučiančio, nebanaliai mąstančio, savitą žodį 
branginančio žmogaus kūryba."5 G. Žibikienė -  Šiaurės 
Lietuvos literatų draugijos narė.

Šiaulietę poetę Oną Valantinienę 
galima apibūdinti kaip kūrybingą 
ir išmanią asmenybę. 1977 m. bai
gė Vilniaus kultūros mokyklą, po 
to Vilniaus universitete studijavo 
bibliotekininkystę ir b ibliogra
fiją. 1977-2013 m. dirbo Šiaulių 
m iesto savivaldybės viešo joje  
bibliotekoje, 1990-1991 m. buvo 
šios bibliotekos direktorė. Išleido 
poezijos knygas „Už nematomų 
durų" (2005), „Teesie" (2008), parašė libretą miuziklui 
„Švelniukų šaly" (muzika Juozo Lyguto, 2008). Kūryba 
publikuota almanachuose „Varpai", „Jungtys", „Aukuras 
Salduvei", knygoje „Atvertys", miesto periodikoje ir kt. 
Šiaulių literatų klubo „Verdenė" narė. „Man kiekvienas 
eilėraštis -  gyvenimiškoji ir jausminė patirtis, suvokimas, 
kad pasaulyje yra dalykų, kuriuos galima išvysti tik širdi
mi", -  sako poetė6.

Didžiuodamasi visais Šiaulių krašto bibliotekinin
kais kūrėjais tikiuosi, kad ši graži tradicija nenutrūks ir 
kraštiečių kolegų literatūrine kūryba galėsime džiaugtis 
ir ateityje.

1 Žodžiu, garsu ir forma: Klaipėdos regiono bibliotekininkų kūrybos šventė. 
Klaipėda, 2007, p. 3.
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4 Miltenienė A. Sušildanti lutų likimus. Bičiulis. Kelmė, 2006, saus. 4, p. 7.
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