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Nacionalinės bibliotekų savai
tės renginiai Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešosios biblio
tekos Vaikų literatūros skyriu
je patvirtino, kad Saulės miesto 
vaikai myli savo biblioteką. Jau
niesiems bibliotekos lankytojams 
buvo padovanota ištisa eilė šven
tiškų akimirkų ir naudingų žinių. 
Visą savaitę vyko pažintiniai ren
giniai, susitikimai su skaitančiais 
aktoriais, mažylių konferencija, 
ekskursijos, viktorinos. Neįtikė
tina, tačiau renginiuose apsilankė 
476 dalyviai su savo vadovais ir

ravičiaus „Keistas istorijas".
Nacionalinė bibliotekų savai

tė Vaikų literatūros skyriuje buvo 
baigta pačių mažiausių skaityto
jų  konferencija „Saugaus eismo 
mokyklėlė". Pilna salė dalyvių 
(boružėlių, žiogelių ir kt.) de
monstravo, ko darželyje išmoko. 
O vaikučiai išmoko draugystės,

meilės, saugaus eismo į m oky
klą  paslapčių: ką daryti, jei pa- 
siklydai, kaip eiti, kad saugiai 
pasiektum mokyklą, kur skam
binti, je i ištiko bėda ir 1.1.

Nacionalinės bibliotekų sa
vaitės renginiai vykdyti laimėjus 
Lietuvos Kultūros tarybos remia
m ą projektą „Saulės miesto vaikai 
myli biblioteką".

Mokymai gimnazistams
Nacionalinės bibliotekų sa

vaitės metu Šiaulių apskrities P. 
Višinskio viešoji biblioteka su
rengė 6 mokymus gimnazistams. 
Mokymuose dalyvavo 80 gimna
zistų iš „Romuvos", J. Janonio, 
Didždvario, S. Šalkauskio gimna
zijų. Gimnazistai mokėsi naudotis 
bibliotekos elektroniniu katalogu, 
ieškoti straipsnių NBDB straips
nių bazėje, naršyti E paveldo 
svetainėje, suteikta ir galimybė 
nemokamai įsigyti bibliotekos 
skaitytojo bilietą.

Bibliotekų savaitės metu 3 
aukšto fojė veikė spaudinių par
oda „Informacinis raštingumas", 
čia eksponuota 30 leidinių. Su 
šios parodos leidiniais susipažino 
120 vartotojų.

Tarptautinėje konferencijo
je  „Biblioteka: inform acija ir 
žinios -  kiekvienam " skyriaus 
vedėja Kristina K azlaitė Pecha 
Cucha metodu pristatė įvykdytą 
projektą „Suspėk su IT “ . Infor
macijos skyriaus vyriausiajai 
bibliotekininkei Jonei Gorytei 
įteikta M inistro Pirm ininko pa
dėka už krašto istorinės atm in

ties saugojim ą ir sk laidą eduka
cinių užsiėm im ų metu socialiai 
pažeidžiam om s vartotojų gru
pėms.

Susisiekė su užsienio lietuviais
Renginiuose dalyvavo ir 

Aukštelkės socialinės globos 
nam ų gyventojai bei surengė 
savo darbų parodą „K nygų skir
tukai", o ikim okyklinio ugdymo 
įstaigų darbuotojam s surengta 
paroda apie naujausią literatūrą 
ikim okyklinio ugdymo klausi
mais. Sergančiųjų A lzheim erio 
liga globėjų klubo nariai ir visi 
norintys dalyvavo praktiniam e 
sem inare „K vėpavim o terap i
ja" , sporto treneriai pakvietė 
bibliotekininkus į nem okam ą 
treniruotę.

B iblioteka susisiekė ir su už
sienio lietuviais -  jiem s pareng
ta ir pradėta platinti anketa, ku
rioje prašom a parašyti linkėjim ą 
Lietuvai. Palinkėjim ų gauta iš 
JAV, Čilės, Portugalijos, N or
vegijos, Vengrijos, Vokietijos, 
Austrijos, A irijos, D idžiosios 
Britanijos, N ikaragvos, Taiva- 
no. Visi linkėjim ai bus paskelbti 
liepos 17-ąją, Pasaulio lietuvių 
vienybės dieną.

Duris atvėrė Poezijos 
kambarys

Iškilm ingai ir tradiciškai -  
perkerpant kaspiną -  atidarytas 
visiškai netradiciškas Poezijos 
kambarys. Jis įrengtas lyg pra
eito amžiaus biblioteka, kurios 
prieblandoje, panirus į patogų 
krėslą, malonu nerti gilyn į ne
išm atuojam as poezijos gelmes. 
Šiaulių m iesto poetas, bibliote
kos bičiulis Jaunius Kulnys at
vėrė duris į šį rom antišką kam 
barėlį, skaitydam as savo eiles. 
Savo tekstus skaitė kiti miesto 
poetai.

O susitikim e su dailininku, 
rašytoju Šiaulių universiteto 
M enų fakulteto Piešimo kate
dros docentu Petru Rakštiku 
pristatyta jo  ketvirtoji „M usių 
dainos" knyga.

Tiesa, bibliotekos Abonemen
to skyriaus apklausoje „Dienos 
klausimas" visą savaitę lankytojai 
rašė savo mintis ir klijavo jas ant 
skelbimų lentos. Bibliotekininkės 
neslepia, kad atsakymai, kuriuose 
gerai atsiliepiama apie bibliotekos 
atmosferų ir aplinkų, labai nudžiu
gino.
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Bibliotekoje mažiesiems 
veiklos - apstu!

Pirm ąjąirantrąjąsavaitės dieną 
mažuosius lankytojus pradžiugino 
Vaikų literatūros skyriuje įsikūru
si „Raudonkepuraitės" arbatinė, 
kurioje vaikai kalbėjosi su pasakų 
personažais ir stebėjosi, kiek daug 
negirdėtų istorijų yra likę pasakų 
paraštėse.

Mažieji Vinco Kudirkos pro
gimnazijos mokinukai atėję į 
biblioteką virto „meškučiais" ir 
„zuikučiais", kuriems teko atlik
ti intriguojančias užduotis ir su
prasti, ką bibliotekoje dar galima 
veikti.

Pirmą kartą bibliotekos Vaikų 
literatūros skyriuje buvo praves
ta dalykinė pamoka. Mažiesiems 
mokinukams iš Ragainės progim
nazijos patiko atsisėsti į neįprastą 
mokyklos suolą, ateiti į bibliote
ką, kurioje buvo sukurta pamo
kos tem ą paryškinanti aplinka. 
„Pavasaris atbunda -  paukščiai 
sugrįžta" pamoka atskleidė įvai
rią  medžiagą, kurią galima rasti 
bibliotekoje.

Kiti savaitės renginiai kvietė 
vaikus ne skaityti, o klausytis 
literatūrinių pasakų tekstų -  juk  
skaitymas kitaip atskleidžia nau
jas teksto gelmes. Tuo pasirū
pino Šiaulių universiteto Teatro 
katedros estrados studijų pro
gramos I kurso studentai, nau
jai perskaitę Nijolės Kepenie- 
nės „Apie šuniuką Rrr ir bitutę 
Bzim". O Knygos mėgėjų teatras 
su režisiere Virgilija Staševičiū- 
te interpretavo Kęstučio Kaspa-


