
arba 15 nespalvota juosta sukurtų fotodiptikų. 
Kitoje parodoje -  amerikiečių fotografės Riley 
Arthur kartu su asistentu Patricku Felsenthaliu 
įamžintas Lietuvos gamtovaizdis, sutikti žmo
nės ir kultūrinis paveldas.

Sporto mėgėjai buvo pakviesti į paskaitą 
„Amerikietiškas futbolas ir jo  legenda Diek 
Butkus". JAV am basados V ilniuje atstovai 
moksleiviams pristatė JAV mainų programas 
„Svajonė gali tapti realybe". Mokymų klasėje 
veikusiose 3D spausdinimo dirbtuvėse JAV 
ambasados atstovai supažindino jaunimą su 
inovatyviausiomis kūrybinėmis technologijo
mis. Už bibliotekos ribų (PC „Saulės Miestas") 
vyko iškilmingas pirm ojo Šiaurės Lietuvoje 
inform acinio term inalo „Pažink Ameriką!" 
atidarymas. Amerikos skaityklos 10-mečio bai
giamajame renginyje dalyvavo JAV ambasadorė 
Deborah A. McCarthy, ambasados atstovai, 
miesto meras Artūras Visockas, kiti savivaldy
bės, Šiaulių universiteto atsakingi darbuotojai, 
NATO oro policijos m isijo je dalyvaujantys 
NATO šalių kariai, NVO atstovai, Amerikos 
skaityklos partneriai ir bičiuliai.

Roma Baristaitė

Išleista bibliografijos rodyklė. Povilo V i
šinskio viešosios bibliotekos darbuotojų grupė 
parengė ir 2015 m. išleido žymios lietuvių etno- 
logės, humanitarinių mokslų daktarės Irenos 
Aušrelės Čepienės (Višinskaitės) bibliografijos 
rodyklę. Sudarytoja -  Domiceta Kazlauskienė, 
redagavo ir maketavo Kristina Kazlaitė, viršelio 
dailininkė -  Ieva Slonksnytė. Knyga išleista 
trim is form atais -  popierinė, kom paktinis 
diskas ir e. knyga. Rodyklė skirta studentams, 
moksleiviams, pedagogams, kultūros dar
buotojams, tačiau gali būti naudinga visiems, 
besidomintiems etnine kultūra.

Etnologe I. A. Čepienė (Višinskaitė) yra 
garsaus lietuvių švietėjo Povilo Višinskio brolio 
Domininko vaikaitė. „Aš -  trečiosios kartos 
atstovė... Povilo brolio Domininko sūnaus Sta
nislovo duktė Irena" („Šiaulių naujienos", 2006, 
liep. 8, p. 7). Povilo Višinskio vienintelis brolis, 
etnologės senelis, kaip tais laikais buvo įprasta, 
buvo paliktas ūkininkauti. Gana išsilavinęs 
žmogus -  baigęs carinę mokyklą. Buvo pirmasis 
viršaitis Užventyje.

I. A. Čepienė -  žymi Lietuvos etninės 
kultūros tyrinėtoja, mokslinių etnokultūrinių 
ekspedicijų dalyvė, mokyklinio etnokultūrinio 
ugdymo programų ekspertė. Gimė 1934 m. 
gegužės 28 d. Šiauliuose. 1947 m. jos mama 
buvo ištremta į Sibirą dešimčiai metų. 1952 m. 
baigusi vidurinę mokyklą, studijavo Maskvos 
M. Lomonosovo universiteto Filologijos fa
kultete. „Aš studijavau Maskvos universitete 
filologiją, bet vėliau, kai grįžau į Lietuvą, iš 
karto kažkaip susidomėjau etnine kultūra. 
Kai kas sakė -  čia truputėlį genai veikia, kad 
susidomėjau humanitarine kryptimi ir kad 
būtent Lietuvos kultūra" („Šiaulių naujienos", 
2006, liep. 8, p. 7). Po studijų dirbo Raseinių 
vidurinėje mokykloje. Nuo 1960 m. -  Kultūros
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ministerijoje Mokslinio m etodinio kabineto 
vyr. metodininke, Liaudies tradicijų tarybos 
atsakingąja sekretore. 1975 m. apgynė istorijos 
mokslų etnografijos krypties daktaro diser
taciją. 1977-1989  m. dirbo dėstytoja Dailės 
institute (dabar Vilniaus dailės akademija), 
1 9 9 8 -2 0 0 7  m . -  Vilniaus pedagoginiam e 
universitete (dabar Lietuvos edukologijos 
universitetas). 1999 m. suteiktas docentės var
das, o 2010 m. už etninės kultūros tyrinėjimą, 
puoselėjimą ir švietėjišką veiklą apdovanota 
garbinga Jono Basanavičiaus premija.

Sunku įsivaizduoti Lietuvos etnologijos 
mokslą be I. A. Čepienės darbų. Jų yra daug ir 
svarių. 1977 m. išleista knyga „Lietuvių liau
dies vestuvių veikėjai" į Lietuvos etnologijos 
istoriją įeina kaip puikus taikomasis darbas. Ja 
naudojasi ištisos kartos piršlių, svočių, jaunųjų 
ir jaunikių. Reikšmingas darbas yra „Lietuvių et
ninės kultūros istorija",išleista 1992 m. (papildytas 
pakartotas leidimas -1995  m.). 2008 m. pasirodė 
kapitalinis jos darbas „Lietuvių etninė kultūra: 
raidos įžvalgos". Daugeliu I. A. Čepienės lei
dinių galima naudotis dėstant etninę kultūrą 
vidurinėse mokyklose. Nemažai I. A. Čepienės 
straipsnių apie etnokultūrinio ugdymo proble
mas bendrojo lavinimo mokykloje skelbiama 
Lietuvos Respublikos Seim o tinklalapyje, 
rubrikoje Švietimas ir mokslas.

I. A. Čepienė dalyvavo penkiose iš dešim
ties mokslinių konferencijų „Povilo Višinskio 
skaitymai". Jos skaityti pranešim ai „Povilo 
Višinskio šeimos pėdsakais" (II skaitymai), 
„Povilo Višinskio etnografinė veikla" (IV skai
tymai), „Iš netolimos praeities" (V  skaitymai), 
„Povilo Višinskio ir Žemaitės aprašyti) papročių 
pėdsakais" (VI skaitymai) ir „Slaptoji mokykla 
Ušnėnuose" (VII skaitymai) sulaukė ypač dide
lio konferencijos dalyvių dėmesio.

Bibliografijos rodyklė „Irena Aušrelė Čepie
nė (Višinskaitė)" apima jos kūrybinės veiklos 
laikotarpį nuo 1961 m. iki 2014 m. imtinai. R o
dyklė suskirstyta į keturis pagrindinius skyrius. 
Juose medžiaga išdėstyta chronologine seka, 
rodyklės įrašų numeracija ištisinė. Pateikiama 
pavardžių rodyklė. Įvadinį straipsnį apie Ireną 
Aušrelę Čepienę parašė jos kolega ir bičiulis 
Žilvytis Šaknys.
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