
Informacijos-kraštotyros skyriaus vyr. biblio
grafė Virginija Šimaitienė pristatė bibliotekos 
svetainę, supažindino su Kraštotyros skyreliu. 
Suaugusiųjų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliote
kininkė Vida Maceikienė klausytojams aiškino, 
kaip knygas užsakyti, rezervuoti, kaip pratęsti 
jų  išdavimo laiką internetu. Suaugusiųjų aptar
navimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Ramutė 
Zavadskienė pristatė interaktyvių paslaugų 
portalą www.ibiblioteka.lt, kvietė skaityti elek
tronines knygas.

Balandžio 27 d. Žaisloteka tęsė susitiki
m ų ciklą „M ūsų bibliotekos gimtadienis". Šį 
kartą lankytojai susitiko su buvusia viešosios 
b ibliotekos direktore A ldona Januševičie- 
ne, vadovavusia bibliotekai 1985-2015 m. 
Viešnia pasakojo apie Zaislotekos kūrim osi 
pradžią, susitikim us su įžymiais žmonėmis. 
Susitikim o pabaigoje Zaislotekos lankytojai 
pašoko „Linksmapolkę", padem onstravo šokį 
su akrobatiniais elementais.

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu veikė 
šios parodos: konferencijų salėje -  kraštiečio 
Jono Varno ir kitų autorių karikatūrų paroda 
„Apie rim tus -  linksmai", Vaikų literatūros 
skyriuje -  Radviliškio jaunim o mokyklos 8-10 
klasių moksleivių metalo ir medžio darbų par
oda „Mes galim", Vinco Kudirkos pagrindinės 
mokyklos m okinių piešinių paroda „M am ų 
portretai".

V iešo jo je  b ib lio tekoje  organ izu otos ir 
tradicinės akcijos -  savaitė be delspinigių, 
vaišinim as kava ir arbata, buvo dalijami ne
m okam i skaitytojų pažymėjimai.

Savaitės renginius organizavo ir viešosios 
bibliotekos filialai: Šiaulėnų biblioteka surengė 
susitikimą su rašytoju Vladu Kalvaičiu ir jo 
knygos „Pasakėčios vaikams ir ne vaikam s" 
p ristatym ą; Šedu vo s m iesto  b ib lio teko je  
vyko susitikim as su kraštiečiu poetu Petru 
Valantinu; Beinoravos bibliotekoje surengtas 
vaikų talentų konkursas „Kuo aš ypatingas", 
Pavartyčių bibliotekoje vyko Ievos Simonaity
tės knygos „Vilius karalius" aptarim as, skirtas 
I. Sim onaitytės m etam s. Šiom is dienom is 
į renginius kvietė ir Pašušvio, B aisogalos, 
Kutiškių, Pakalniškių, Grinkiškio bibliotekos.

Dovilė Jankutė

Š IAULIA I
D ar viena galim ybė susiburti ir kurti kar

tu. Šių metų Nacionalinei bibliotekų savaitė 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje 
bibliotekoje tradiciškai buvo gausi renginių 
ir svarbių įvykių. Kaip ir kitos bibliotekos,

Gitaros pamoka su mokytoju J. Pipiru.
Ievos Slonskytės nuotraukos

mūsiškė parengė turiningą programą, kvietė 
savo regiono lankytojus atrasti kitokią biblio
teką, siūlyti jos tobulinimo idėjas, kurti knygų 
ir bendruom enės namus kartu.

Gyventojai buvo kviečiami žodžiu ir raštu 
išsakyti savo nuomonę apie bibliotekos paslau
gų ir renginių kokybę, jų  aktualumą. Ištyrus 
apklausos duomenis, paaiškėjo, kad daugum a 
lankytojų  yra patenkinti „aptarn av im u  ir 
malonia aplinka", lankosi renginiuose, ateina 
čia „susitikti su draugais, aptarti reikalų", „m o
kytis", „įdom iai praleisti laiką po pamokų".

Gražia tradicija tapo atidarant Nacionalinę 
savaitę pristatyti visuomenei bibliotekos glo
bėją -  jos interesams atstovaujantį žmogų, ak
tyviai dalyvaujantį bendruom enės gyvenime.

K etvirtuoju  m ūsų globėju  tapęs Seim o 
n arys, k a lb in in k as, p e d a g o g a s , le id ė ja s, 
dr. S. Tumėnas pažadėjo rūpintis biblioteka 
ir padėti jai skleisti Povilo Višinskio dvasią. 
„Tapau globėju ne bet kokios bibliotekos, o 
tos, kurios pavadinim e yra Povilo Višinskio, 
vertybinio žm ogaus, istorinės asm enybės, 
pavardė. Man tai visų pirm a didžiulė garbė", -  
sakė S. Tumėnas.

Atidarymo dieną buvo pasirašytos sutartys 
su Valstybiniu Šiaulių dram os teatru (vad. Au
rim as Žvinys), Šiaulių valstybiniu kameriniu 
choru „Polifonija" (vad. Nijolė Saimininkie- 
nė), LDS skyriaus „Šiaulių dailininkų orga
nizacija" (pirm. Vaiva Kovieraitė-Trum pė), 
padėkota bibliotekos draugam s ir bičiuliams.

„M es dirbame tiems patiems žmonėms, tad 
kodėl nesuvienijus savo pajėgų ir išteklių?" -  
retoriškai klausė Šiaulių teatro direktorius 
A. Žvinys. Toks abipusis kultūros įstaigų ryšys, 
kai prisidedam a prie kūrybinių idėjų sklaidos, 
neabejotinai yra naudingas tiek pačiom s įstai
goms, tiek jų  lankytojams.

Nacionalinę savaitę buvo pristatyta Micha- 
lo Walczako pjesė „Kasykla", kurioje analizuo
jam os socialinės, psichologinės šiuolaikinės 
miesto visuomenės problemos. Pasak spektak
lio režisieriaus Artūro Areim os, spektaklis 
„Kasykla" sutelkia dėm esį į bendruom enei 
svarbius klausim us, skatina keisti požiūrį į 
emigraciją, regionų politiką.

Sekm adienį į biblioteką rinkosi šeim os -  
m am os ir tėč ia i su  va ik ais, m o čiu tės su 
anūkais dalyvavo edukacinėje veikloje: žaidė 
orientavim osi žaidim ą „A trask biblioteką", 
ieškojo žem ėlapyje pažym ėtų erdvių, ben 
dravo su šunim i Kiviu ir jo  šeim ininke Aušra. 
D aug šeim ų įsitraukė į kūrybinę veiklą: kartu 
su komiksų meistru R. Šulskių kūrė komiksus, 
su mokytoju J. Pipiru mokėsi groti gitara, su 
bibliotekininkėmis dėliojo savo šeim os nuo
traukų fotokoliažus, dalyvavo studijos „M edą

Project" tapymo ant vandens pam okoje, kūrė 
virtualiąją 3D aplinką ir kt. Šią dieną per 4 
valandas bibliotekoje apsilankė daugiau kaip 
500 žm onių, iš jų  apie 60 šeimų.

Šiaulių apskrities viešoji biblioteka globoja 
11 Šiaulių ir Telšių apskričių savivaldybių 
bibliotekų. Kai kurie N acionalinės savaitės 
rengin iai buvo organ izu ojam i bendrom is 
pastan gom is. V ien as iš jų  -  P. V išin sk io  
b iblio tekos ren g iam as K nygų pristatym o 
konkursas, skatinantis vaikų kūrybiškum ą, 
s u s id o m ė jim ą  k n y g o m is  ir  sk a ity m u . 
Pirm asis jo  atrankos etapas per Nacionalinę 
savaitę vyko Šiaulių rajono (Kuršėnai), Telšių, 
Plungės, Joniškio ir Kelm ės bibliotekose.

Bendradarbiauja ir bibliotekos Amerikos 
skaitykla, kurios veiklą koordinuoja R. Baris- 
taitė. Kartu su Pakruojo rajono savivaldybės 
Juozo Paukštelio viešąja biblioteka buvo orga
nizuota netradicinė anglų kalbos pam oka ra
jono anglų kalbos mokytojam s ir mokiniams. 
Pam okos dalyviai m okėsi kalbos žaisdam i 
pažintinius (apie Ameriką) ir lavinamuosius 
(anglų kalbos gramatika) stalo žaidimus, da
lyvaudami viktorinoje.

Organizuodami veiklą siekiame įsiklausyti 
į savo lankytojų poreikius, kartu su kitomis 
kultūros, švietim o įstaigom is kurti regiono 
bendruom enei patrauldią kultūrinę aplinką.

Laim a Juzulėnienė, Robertas Gedrimas

TAURAGĖ
P risim in ėm e ra šy to ją  Ievą S im on aity 

tę. Prasidėjus 17-ajai nacionalinei Lietuvos 
bibliotekų savaitei (balandžio 24-30 d.), su
m anėme pagerbti rašytoją Ievą Simonaitytę, 
prisim inti jo s gyvenimą ir kūrybą.

Aktorė V. Kochanskytė pris ta to  rašytojai levai 
Simonaitytei skirtą programą.

Šventinės savaitės m etu į Eidintų kaimo 
biblioteką pakvietėm e I. Sim onaitytės lite
ratūrinės premijos laureatę, aktorę Virginiją 
K ochanskytę. V iešn ia pristatė  ded ikaciją  
I. S im on aity te i „A k , buvo v isko..". Š io je  
kom pozicijoje, kaip ir rašytojos gyvenime, 
buvo visko: biografin ių  m om entų, aktorės 
tem p eram en tin gai sk a ito m ų  ištrau k ų  iš 
rom anų „Vilius Karalius" ir „Pikčiurnienė". 
Bandyta ieškoti atsakymų į klausim us -  kaip 
vertiname I. Simonaitytę šiandien, kiek mums 
svarb i ir ak tu ali jo s  kū ryba. A m žin in kų  
atsim in im u o se  ji  išliko  išd id i, aik štin ga, 
paskendusi savyje ir am bicinga asmenybė. 
Priklausom ai nuo nuotaikos -  tai atsiverianti 
iki sielos gelmių, tai užsidariusi savo mintyse 
ir jausm uose -  tokią ją  žiūrovams ir bandė 
pavaizduoti aktorė.

Dana LiekienėGabrielius, Teodora ir tėtis ruošiasi tapyti ant vandens.

http://www.ibiblioteka.lt

