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eilėraščių žodžiais, skambėjo dainos ir gitarų 
muzika. Poetė džiaugėsi jaunim u, ragino skai
tyti knygas, dovanojo naujausių savo eilių, pagal 
kurias siūlė sukurti muziką ir dainuoti.

Jolanta Žukauskienė

Š i a u l i a i
„K nygų p ilies*1 sutiktuvės, sem inarai

ir m okym ai. Kiekvieną šventinės savaitės 
dieną Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje 
vyko įvairūs renginiai: susitikim ai, p a rodų  
a tid a ry m a i, knygų  p r is ta ty m ai, poezijo s 
skaitym ai.

Išk ilm ingam e N acionalinės b ib lio tekų 
savaitės atidaryme dalyvavo bibliotekos globė
jai -  didmeistrė, Šiaulių miesto garbės pilietė 
Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Šiaulių berniukų 
ir jaunuolių choro „Dagilėlis" m eno vadovas, 
Šiaulių miesto garbės pilietis Remigijus Ado
maitis. Taip pat „Aušros “ muziejaus direktorius 
R aim undas Balza, Juventos progim nazijos 
direktorius Vytautas Girčius.

B alandžio 25 d. bibliotekos D idžiojoje 
skaitykloje vyko simultanas su šachmatininke, 
didmeistre, V Cmilyte-Nielsen. Išmėginti savo 
jėgas su Europos šachmatų čempione panoro 
net 24 miesto bibliotekos lankytojai.

B alandžio  25 d. su reng tos bib lio tekos 
Vaikų literatūros skyriaus pirmojo laikraštuko 
„Knygų pilis" sutiktuvės. Leidinys skirtas ne 
tik jauniesiems bibliotekos skaitytojams, bet ir 
jų  tėveliams, seneliams, mokytojams, bibliote
kininkams ir visiems, kurie domisi vaikų lite
ratūra. Tikimės, jog šis leidinukas skaitytojams 
bus ne tik nuotaikingas bičiulis, bet ir naudingas 
literatūrinis kelrodis.

Kitame Bibliotekų savaitė renginyje buvo 
pristatyta I. Baliulės ir D. Maskuliūnienės m o
komoji knyga „Lietuvių vaikų dramaturgija: 
turinio ir formos linkmės", surengtas teatrali
zuotas vaidinimas.

Balandžio 26 d. 17 val. Povilo Višinskio 
viešosios bibliotekos Konferencijų salėje vyko 
susitikimas su aktoriumi ir diplomatu, Naciona
linės kultūros ir m eno premijos laureatu Juozu 
Budraičiu ir knygos „M ano kinas. Pasaulis, 
kuris priklausė vyrams" pristatymas.

Balandžio 26 d. surengta interaktyvu pa 
mokėlė vaikams „Išmani biblioteka". Biblio
tekoje lankėsi Petro Avižonio Regos centro

auklėtiniai. Vaikai susipažino su 3 D spausdin
tuvu, lietė juo pagam intus daiktus, dalyvavo 
viktorinoje, parengtoje naudojantis „Kahoot" 
programa.

Balandžio 26 d. bibliotekoje vyko Lietuvos 
aklųjų bibliotekos organizuotas interaktyvus se
minaras „Pajusk, išgirsk, paliesk", skirtas tiems, 
kurie negali naudotis regintiesiems pritaikyta 
informacija. Seminare buvo suteikta galimybė 
patiems išmėginti, kaip galima mokytis, dirbti ir 
kurti pasitelkus klausą, uoslę ir lytėjimą.

Balandžio 30 d. bibliotekoje vyko „Coder 
Dojo" m okymai. Apie 40 įvairaus amžiaus 
dalyvių daugiau sužinojo apie technologijų 
pasaulį ir programavimą.

P. Višinskio viešoji biblioteka, prisidėdama 
prie iniciatyvos „Šekspyras gyvas bibliote
kose”, netradiciškai pam inėjo anglų rašytojo 
V Šekspyro 400-ąsias mirties metines. Sukurtas 
filmukas, kuriame poeto kūryba skamba įvai
riomis pasaulio kalbomis (www.youtube.com/ 
watch?v=5YBge4YAWes).

Poezijos kambaryje Skaitytojų klubo nariai 
skaitė V  Šekspyro sonetus apie gyvenimo pras
mės paieškas, meilės troškimą, tiesos svarbą. 
Savo jausmus susirinkusieji perteikė piešdami 
fraktalus.

2016-ieji Lietuvoje paskelbti ir Bendruome
nių metais, tad bibliotekoje surengta gausybė 
vietos bendruom enei skirtų  renginių. Visą 
savaitę vyko m okymai naudotis internetine 
bankininkyste per išmaniąją programėlę, su
pažindinta su valdžios institucijų teikiamomis 
elektroninėmis paslaugomis, VMI elektroninio 
deklaravimo sistema, pagrindinėmis asmeninių 
finansų valdymo sritimis ir kt.

Visą savaitę bibliotekos svetainėje, socia
liniuose tinkluose, bibliotekos erdvėse per TV 
ekranus buvo rodom as film as-interviu „Ką 
žinai apie biblioteką?" Jame pateikiami mies
to gyventojų ir svečių atsakymai į pateiktus 
klausimus.

Apie balandžio 23-29 d. bibliotekoje vy
kusius renginius pasakota radijo „RS2“ laidoje 
„Tuk tuk biblioteka".

Vanda Sutkutė

Šachm atų sim ultanas su didm eistre V. Čm ilyte-N ielsen

Parodos, apdovanojimai, darbų ataskai
tos. Nacionalinė bibliotekų savaitė Gruzdžių 
Augustino Griciaus bibliotekoje pradėta akci
jomis, skirtomis suaugusiesiems -  „Aklas pa
simatymas su knyga", ir vaikams -  „Biblioteka 
m an -  kaip namai".

B ibliotekin inkų dram os būrelio vaid in im as

http://www.youtube.com/

