
Išaiškinti iliustracijų konkurso „Šiaulių krašto padavimai" nugalėtojai
Šiau lių  apskrities Povilo  V i

šinskio viešoji biblioteka 2015 
m. įgyvendino Lietuvos Kultūros 
rėm im o fondo lėšom is fin a n 
suotą projektą „Šiau lių  krašto  
padavimai". Šiuo projektu siek
ta išsaugoti ir puoselėti Šiaulių  
apskrities tautosakinio paveldo 
dalį -  padavimus, taip stiprinant 
Lietuvos piliečių, ypač vaikų ir 
jaunimo, tautinį identitetą, ska
tinant kūrybiškumą.

Ilgametės veiklos humanitarinių 
mokslinių tyrinėjimų srityje metu 
Rūta Stankuvienė surinko padavi
mų iš Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto Tautosakos archyvo, 
Šiaulių krašto kraštotyrininkų, kitų 
leidinių ir šaltinių. Projekto vyk
dytojų užsakymu turimas sąrašas 
visus metus buvo pildomas, sis
teminamas. Bibliotekai perduota 
pustrečio šimto padavimų. Vilia
masi, kad svarbi tautosakos dalis 
nenukeliaus užmarštin, o ateityje 
bus publikuota reprezentacinėje 
knygoje „Šiaulių krašto padavi
mai". Juk tai pirmoji, archajiškiausia 
ir fundamentaliausia pasąmonės 
raiškos forma, labiausiai iš visų 
tautosakos žanrų atspindinti vie
tos atminties struktūras, lokalinį 
mąstymą, vietos identitetą.

Į vykdomą projektą buvo įtraukti 
Šiaulių apskrityje gyvenantys vaikai 
ir jaunimas. Rugsėjo mėnesį Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešoji 
biblioteka kartu su partneriais -  
Šiaulių dailės mokykla ir Šiaulių tu
rizmo informacijos centru, paskel
bė padavimų iliustracijų konkursą, 
kuriame dalyvavo net 237 jaunieji 
kūrėjai iš Akmenės, Baisogalos, 
Ginkūnų, Gruzdžių, Joniškio, Meš
kuičių, Pakalniškių, Pakapės, Radvi
liškio ir, žinoma, Šiaulių. Konkur
so dalyvių darbai šilti, originalūs, 
kiekvienas iš jų vertas dėmesio ir 
puikaus įvertinimo. Deja, komisijai 
teko užduotis atrinkti tik penkiolika 
pačių geriausių piešinių. Iš pastarų

jų bibliotekos II aukšto galerijoje 
rengiama paroda, kurią aplankyti 
galima nuo 2015 m. gruodžio 8 d. 
iki 2016 m. sausio 28 d.

Nugalėtojais paskelbti Šiaulių 
Jovaro progimnazijos moksleivis 
Augustas Bakanas, mokytoja Aušra 
Bielskienė; Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnazijos moksleivė Bertina Dra
gūnaitė, mokytoja Daiva Leliukienė, 
Kuršėnų meno mokyklos mokiniai 
Eglė Poškutė, Lukas Muchtarovas, 
Pijus Milašius, Rasa Griciūtė, Saida 
Spulginaitė, Sofija Maneikytė ir 
Vainius Urbonas, kuriems vadova
vo mokytojos Indira Zebčiukienė 
bei Dalia Jokubauskienė. Taip pat 
tarp penkiolikos geriausiųjų pateko 
Akmenės gimnazijai atstovaujantys 
Odeta Vitkauskaitė bei Živilė Nagy
tė, mokytoja Jūratė Varanavičienė. 
Nugalėtojų sąraše ir Joniškio Algi
manto Raudonikio meno mokyklos 
mokinės Martyna Gelzytė, Sonata 
Dirškutė bei Ugnė Girdžiūnaitė, 
kurioms padėjo mokytoja Vladis- 
lava Ancevičienė.Tarp geriausiųjų 
ir Reda Prikockaitė iš Pakalniškių

Aut. Živilė Nagytė, mokytoja 
Jūratė Varanavičienė, Akmenės 
gimnazija, darbo pav.„Kerėžių * 
pilies mergelė".

pagrindinės mokyklos, mokyto
jos Gražina Vasiliauskienė ir Vigita 
Lenzbergė. Nugalėtojų pasveiki
nimas vyks gruodžio 8 d. 15 val. 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
viešojoje bibliotekoje.

Šiuo metu organizatoriai rengia 
virtualią parodą iš dalies pateiktų 
darbų, taip pat gauta pasiūlymų" 
surengti parodų ir kitose Šiaulių 
apskrities rajonų įstaigose. Minėto
se parodose bus eksponuojami ne 
tik komisijos atrinkti darbai, todėl 
neturėtų nusiminti tie, kurių sąraše 
šiandien nėra.
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Aut. Sonata Dirškutė, mokytoja 
Vladislava Ancevičienė, Joniškio 
Algimanto Raudonikio meno 
mokykla, darbo pav. „Kryžių 
kalno legenda".

Aut. Vainius Urbonas, mokytoja 
indira Zebčiukienė, Kuršėnų 
meno mokykla, darbo pav. 
„Verkia milžinas negrįžusio 
sūnaus, kurį be galo mylėjo".


