
G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 
kolektyvas didžiuojasi, kad tarp 2014 m. Ga
brielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio 
„Tarnaukite Lietuvai" laureatų yra ir bibliotekos 
darbuotojai: Elvyra Pažemeckaitė, nominuota 
už filantropinę veiklų, ypač jaunųjų kūrėjų 
skatinimą ir rėmimą, ir Bronius Mažylis -  už 
savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.

Tai, kad E. Pažemeckaitė buvo verta m e
dalio, parodė ir salės reakcija. Jai teikiant ap
dovanojimą pasipylė audringi aplodismentai, 
šūksniai „Bravo!"

G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje 
E. Pažemeckaitės rengiamas tarptautinis litera
tūros festivalis „Panevėžio literatūrinė žiema" 
žinomas ne tik  Lietuvoje, bet ir užsienyje. 
2016 m. šis festivalis vyks jau tryliktą kartą. 
Elvyra yra bibliotekos kultūros renginių orga
nizatorė, bibliotekos rankraštyno įkūrėja, dvi 
poezijos knygas išleidusi poetė, ypač skatinanti 
jaunim o kūrybą ir kultūrinę veiklą. Jos orga
nizuoti renginiai visad žavi profesionalumu, 
sunku ir suskaičiuoti, kiek jų  yra vedusi, kiek 
poezijos skaičiusi. E. Pažemeckaitės pasakyta 
baigiamoji kalba medalių „Tarnaukite Lietuvai" 
ceremonijoje tapo viso renginio kulminacija. 
Padėkai ji pasirinko pačios G. Petkevičaitės- 
Bitės žodžius.

Kraštotyrininkas, muziejininkas, tautodai
lininkas, žygeivis, Panevėžio krašto istorinės 
atminties puoselėtojas Bronius Mažylis -  gerai 
žinomas kelioms panevėžiečių kartoms. Jis 
vadinamas vaikščiojančia mūsų krašto isto
rijos enciklopedija, baltuoju metraštininku. 
B. Mažylis ne tik žino čia kadaise gyvenusių, 
kūrusių, kovojusių, žuvusių tėviškes, bet ir 
savo išdrožtomis medžio skulptūromis yra 
pagerbęs jų  kapus.

Panevėžietė m okytoja, kraštotyrininkė, 
knygų sudarytoja, VšĮ komunikacijos centro 
„Kalba. Knyga. Kūryba" direktorė Lionė La
pinskienė apdovanota už pilietinę iniciatyvą 
valstybės stiprinimo labui.

Režisierius, politikas Julius Dautartas, dvi 
kadencijas buvęs LR Seimo nariu, medalį „Tar
naukite Lietuvai" pelnė už parlamentarizmo 
tradicijų puoselėjimą ir skleidimą.

Renginyje skambėjo prieš daug metų G. Pet
kevičaitės-Bitės pasakyti žodžiai, ir šiandien 
nepraradę aktualumo: „Visų mūsų stiprybė 
-  tai proto jėgos. Lavinkime jas ir tarnaukime 
Lietuvai". Muzikos kūrinius atliko Panevėžio 
styginių kvartetas ir jaunosios J. Balčikonio 
gimnazijos muzikantės bei dainininkės.

Virginija Januševičiei lė

Šiauliai
Tarpkultūriniai susitikimai. Povilo Višins

kio viešojoje bibliotekoje jau antrą sezoną šiau
liečiai kviečiami į tarpkultūrinius susitikimus. 
Kas antrą trečiadienį Amerikos skaitykloje sve
čiai iš užsienio anglų kalba pristato savo šalies 
kultūrą. Taip ne tik plėtojamas tarpkultūrinis 
dialogas, bet ir įgyjama socialinių, kalbinių, 
kultūrinių kompetencijų.

G era  n u o ta ik a  d a lijom  lie tu v e  b e i v ie š n io s  is P ie tų  
K o rė jo s , P ra n c ū z ijo s , A u s tr ijo s

Pagal Europos Sąjungos finansuojam ą 
programą „Erasmus+" miesto Didždvario gim
nazijos radijo stotyje darbuojasi trys savanoriai: 
Anne-Sophie Kersaho iš Prancūzijos, Jolanda 
Eiler iš Austrijos ir Liudvikas Jakavičius-Gri- 
malauskas iš Ispanijos. Apsilankę P. Višinskio 
viešojoje bibliotekoje, jie tapo aktyviais Anglų 
kalbos klubo nariais. Siekdami praplėsti savo 
veiklą Lietuvoje, savanoriai pasiūlė bibliotekoje 
organizuoti tarpkultūrinių susitikimų ciklą prie 
kavos puodelio. Ši iniciatyva išaugo į tarptauti
nių susitikimų vakarus, pritraukiančius dalyvių 
iš įvairių pasaulio šalių: Čekijos, Gruzijos, 
Indijos, Ispanijos, Japonijos, Kazachstano, 
Kolumbijos, Pietų Korėjos, Portugalijos, Pran
cūzijos, Rusijos, Turkijos, Vokietijos ir, žinoma, 
Lietuvos. į  Saulės miestu vadinamus Šiaulius 
daugumajų atvyko studijuoti arba savanoriauti.

Pirmasis susitikimas įvyko 2014 m. rudenį. 
Anne-Sophie Kersaho padėjo susirinkusie
siems gražinti prancūzų literatūrą ir išgirsti jos 
skambesį originalo kalba. Antrajame prista
tyme savanorė pasakojo apie gimtąjį Bretanės 
regioną, esantį Prancūzijos šiaurės vakaruose, 
prie Atlanto vandenyno.

Dar vienas tarpkultūrinių susitikimų ciklo 
renginys buvo skirtas austrų kultūrai bei tradi
cijoms. Jolanda Eiler pasakojo apie gimtinėje 
vykstančias tradicines šventes. Viešnia pateikė 
įdomių faktų apie nacionalinį kostiumą bei jo  
dėvėjimo ypatumus. Specialiai šiam susitikimui 
ji iš Austrijos atsisiųsdino močiutės palikimą 
-  auksu siuvinėtą rankų darbo kostiumo de
talę. Taip pat supažindino su populiariausiais 
vokiškais term inais bei frazėmis ir tarmių 
subtilybėmis.

Lietuviškų šaknų turintis, politikos mokslus 
Ispanijoje studijuojantis garsaus tarpukario 
Lietuvos spaudos darbuotojo, knygnešio, teatro 
režisieriaus, aktoriaus Liudviko Jakavičiaus 
proanūkis Liudvikas Jakavičius-Grimalauskas 
pristatė Meksikos, Ispanijos ir Lietuvos politikų 
veiklos bendrumus bei skirtumus. Pristatymas 
buvo paremtas ne tik teorinėmis, bet ir prak
tinėmis žiniomis.

Japonui Zdiungo Tsutsuya, regis, veiklos 
netrūksta: studijos Šiaulių universitete, aktyvus 
dalyvavimas miesto renginiuose ir net ruonių 
maudynės lediniame Rėkyvos ežero vandenyje! 
Sportinė veikla Zdiungo, kaip ir daugeliui ja 
ponų, nėra svetima, todėl susitikime jis dalijosi 
žiniomis apie Rytų kovos menų subtilybes.

1  Čekės Barbora, (ana, Karolina ir Mikola
O

į  atvėrė daugeliui lietin ių nepažintą čekų tautos
2  kultūrini lobyną. Merginos ne tik demonstravo
į  vaizdinę medžiagą ekrane, bet ir pačios padai-
3 navočekų liaudies dainą.
S Svetlana, viešnia iš Rusijos, pakvietė mus į
S senąjį pirklių miestą Ni/nii Novgorodą, įkurta 

dviejų didžiausių šalies upių, Volgos ir Okos, 
santakoje. Virtuali ekskursija paskatino susi:: 
kimo dalyvius pasvarstyti apie realią galini) be 
aplankyti šio miesto auksu spindinčius soborus.

Šių laikų biblioteka tai daugiafunkcis 
kultūros centras, kurio paslaugos turi tenkinti 
besikeičiančios visuomenės poreikius. M inė
tuose susitikimuose buvo skatinama kultūrinė 
demokratija, nes tai svarbu kiekvienam dabar
tinės visuomenės nariui.

R om a Baristaitė, Sigita Vaitkaitytė

SAVIVALDYBIŲ VIEŠOSIOS 
BIBLIOTEKOS 
Biržai

Vakaras, skirtas Vygando Muralio atmini
mui. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Su
mos choro giedamas H. P. Hallerio „Reųuiem", 
Ievos Morkūnaitės atliekama F. Šuberto „Avė 
Marija" buvo skirti prieš metus mus palikusio 
viešosios J. Bielinio bibliotekos direktoriaus 
Vygando M uralio (1 9 5 7 -2 0 1 4 ) atminimui. 
Jam skirtame vakare kaleidoskopu sukosi foto
grafijos: pasitempęs, elegantiškas, plačiai besi
šypsantis, susirūpinęs, mąslus, nerūpestingas. 
Nuotraukas keitė įsimintiniausi direktoriaus 
posakiai, sugaudyti jo kolegių bibliotekininkių. 
Jis buvo tėviškai pamokantis, nuoširdžiai susi
rūpinęs, ūmiai pyktelėjęs, atlaidžiai guodžian
tis, lengvai ironiškai besišypsantis, tiesiantis 
atvarą delną kiekvienam ateinančiam.

Vakarą vedė Virginija Kochanskytė, myli
miausia V. Muralio aktorė. Jos skaitoma poezija 
buvo tarsi pokalbis apie gyvenimą ir jo  prasmę, 
meilę, skausmą, mirtį. Į vakarą susirinko tie 
žmonės, kuriuos jis norėjo matyti šalia (toks 
buvo kolegų sumanymas), -  patyrs artimiausi, 
tie, kurie kartu kūrė Biržuose modernią bibli
oteką, svajojo apie naują bibliotekos pastatą, ii" 
tie, kurie praturtindavo bibliotekos renginius 
(jaunieji gitaristai iš Pasvalio su savo m okytei. 
S. Pabubu, R. M ikšio ir J. Petronii' d 
tas, E. Gražys su draugais), bei nuodu 
bibliotekos renginių lankytojai. „Kiek atidų : c 
-  tiek tavęs ir lieka", -  merės Irutės Varzienes 
ištarti poeto Just. M acinkevičiaus žodžiai
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