
Gimtadienyje dalyvavo
ir Barakas Obama

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Antradienį Šiaulių 
apskrities Povilo 
Višinskio bibliotekos

NUOTRAUKA: Su JAV prezidentu Baraku Obama įsiamžino ir dainų autorius bei atlikėjas 
Virgis Stakėnas. Stakėnų dukra gyvena JAV.

lankytojai fotografavosi 
su JAV prezidentu Baraku 
Obama. Nuotrauka 
su prezidentu iš 
kartono buvo viena iš 
bibliotekoje veikiančios 
Amerikos skaityklos 
10-ojo gimtadienio 
pramogų. Renginyje 
dalyvavo ir JAV 
ambasadorė Lietuvoje 
Deborah A. McCarthy.

Nukelta į 4 psl.



DOVANA: Gimtadienio dovaną -  1 JAV cento monetos maketą -  
įteikia (iš kairės) skulptorius Vytautas Tallta-Kelpša, asociacijos Šiaulių 
nevyriausybinės organizacijos prezidentas Antanas Jasudavičius, 
Savivaldybės tarybos narys Gedeminas Vyšniauskas ir dizaineris Vilius 
Puronas. Tris kartus didesnį centą iniciatoriai norėtų pastatyti kitąmet.

Atkelta iš 1 psl.

Živilė KAVALIAUSKAITĖ
zivile@ skrastas.lt

Bendradarbiavimo pavyzdys
Am erikietiškos kultūros nuo 

ta ik ą  sk le idė  d ž iazo  m uzika , 
energingi lindyhopo šokėjai, JAV 
vėliavos spalvomis išpuoštos pa
talpos.

Atėjusius į šventę pasitiko sten
das su kartoniniu Baraku Obama. 
Įsiamžinti su juo  stojo ir JAV am 
basadorė Deborah A. McCarthy, 
ir Šiaulių miesto m eras Artūras 
Visockas. Čia pat buvo atspau- 
džiam a ir dovanojam a proginė 
nuotrauka.

Pasak bib lio tekos d irek torės 
Rūtos Žirgulytės, Amerikos skai
tykla -  vienas iš labiausiai užim tų 
bibliotekos padalinių.

A. Visockas Amerikos skaityk
los gim tadienį susiejo su NATO: 
„NATO tu r i  m až iau s ia i v ien ą  
p rie ž a s tį, kodėl re ik ia  ap g in 
ti Lietuvą, tai, sakyčiau, dėl šito 
Amerikos ir Lietuvos kampelio. 
Žinoma, palinkėsiu, kad šitokios 
gynybos nereikėtų, ir palinkėsiu 
šitam kampeliui gyvuoti kiek ga
lima ilgiau.11

JAV am basadorė D eborah A. 
McCarthy Amerikos skaityklą pa
vadino puikiu bibliotekos ir JAV 
am basados b en d rad arb iav im o  
pavyzdžiu, gyrė už profesiona
lum ą, inovatyvumą, skleidžiamą 
informaciją apie JAV. Svarbiu pro
jektu išskyrė mobilią inovatyvių 
technologijų laboratoriją.

K alboje a m b asad o rė  p r im i
nė O m ahos ir Š iau lių  m iesto  
draugystę , K arinių oro pajėgų 
Aviacijos bazėje NATO užduotis 
vykdžiusius ir vykdančius am e
rikiečių karius. „Happy birthday, 
American Coner“, -  linkėjo am 
basadorė.

Deborah A. McCarthy padėką

AMBASADORĖ: į Amerikos 
skaityklos 10-mečio šventę atvyko 
JAV ambasadorė Lietuvoje 
Deborah A. McCarthy.

ŠOKIAI: Energingas lindyhopo 
šokėjų pasirodymas.

už sėkm ingą vadovavim ą įteikė 
Amerikos skaityklos koordinato
rei Romai Baristaitei.

Dovana -  1 JAV centas
Asociacija Šiaulių nevyriausybi

nės organizacijos Amerikos skai
tyklai padovanojo 1 JAV cento 
reverso m aketą.

Pasak dizainerio Viliaus Purono, 
idėja -  Šiaulių miesto centrinėje da
lyje pastatyti 1 JAV cento monetos 
kopiją, išlietą iš vario ar bronzos. 
2016 metais bus minimos monetos 
autoriaus, Šiauliuose gimusio Vik
toro Baranausko (pasaulyje žinomo 
kaipVictorD. Brenner), 145-osios 
gimimo metinės.

Paminklo skulptorius -  Pane
vėžio meno mokyklos direktorius 
Vytautas Tallat-Kelpša, sukūręs 
„Grifonus" prie įėjimo į Šiaulių 
universiteto M enų fakultetą. Mo
neta bū tų  1 909 m ilim etrų skers
mens -  tai simbolizuoja monetos 
išleidimo JAV metus.

Lėšų, visuomenės ir Savivaldy

bės palaikymo ieškantys iniciato
riai m onetą norėtų atidengti per 
V. Baranausko gim tadienį -  kitų 
m etų birželio 12 dieną. Planuo
jam a sąm ata -  apie 40 tūkstančių 
eurų. V. Puronas tikisi, kad „dau
gelis procesų, kuriuos atliks mūsų 
fabrikantai, jį papigins".

„Bet kuris turistas, atvažiavęs 
į Šiaulius, matys, kad atvažiavo 
ne tik į šalia Kryžių kalno stovin
tį m iestą, bet ir į gim tinę 1 cento 
au toriaus, kuris padarė dolerį, 
o doleris -  pasaulį", -  tokią per
spektyvą piešia V. Puronas. Tin
kam iausią vietą m onetai jis mato 
Vilniaus gatvėje, netoli Turizmo 
informacijos centro.

Biblioteka bibliotekoje
A m erikos skaityklos k oo rd i

n a to rė  Rom a B aris ta itė  sako, 
kad  Amerikos skaitykla yra ta 
pusi savotiška b ib lio teka  b ib 
liotekoje.

Penktus m etus veikia Anglų 
kalbos klubas suaugusiem s, or
ganizuojam os netradicinės ang
lų kalbos pamokos, interaktyvios 
pamokos, susitikimai su am basa
dos svečiais, rengiamos parodos, 
konkursai, švenčiamos am erikie
čių šventės.

Amerikos skaitykla yra išleidusi 
dvi knygas: Šiaulių ir latvių moks
leivių sukurtas kalėdines pasa
kas anglų kalba bei bendraujant 
su dienraščiu „Šiaulių kraštas" 
-  „NATO oro policijos misijos de
šimtmetis".

Per mėnesį Amerikos kampelyje 
apsilanko per 200 skaitytojų. Daž
ni svečiai -  į Šiaulius atvykstan
tys užsieniečiai. Čia jie susitinka 
su vietos bendruom ene, pristato 
savo šalių kultūrą.

Visi skaityklos leidiniai leisti 
JAV. Skaitytojai į nam us gali pa
siimti knygų, įvairios tematikos 
žurnalų, DVD filmų.

Amerikos skaitykla Šiaulių bib
liotekoje -v ien in te lė  Lietuvoje.

mailto:zivile@skrastas.lt

