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„Knygų Kalėdos" -  laukiama šventė. Sau

siui įpusėjus, buvo apibendrinti ir paviešinti 
Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
globojamos akcijos „Knygų Kalėdos 2016“ 
rezultatai. Šeštą kartą organizuota akcija buvo 
rekordinė -  globos namams ir vaikų dienos 
centrams padovanota daugiau kaip 50 tūkst. 
naujų knygų.

Knygų Kalėdų dalyvės. Ievos Slonskytės nuotr.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją 
biblioteką aktyviai dalyvauti akcijoje, būti 
pavyzdžiu kitoms bibliotekoms skatina sa
votiškas įsipareigojimas skaitytojams, kurie 
2011 m. parašė Prezidentei Daliai Grybaus
kaitei laišką su prašymu padovanoti bibliote
kai naujų knygų ir tapo kilnios idėjos inicia
toriais. Nuo to laiko bibliotekos darbuotojai, 
planuodami „Knygų Kalėdas", gerai apgalvoja 
akcijos renginių programą, stengiasi kuo iš
radingiau ir kūrybiškiau įprasminti jos temą.

2016 m. organizuotų „Knygų Kalėdų" 
tema -  knygos, kurios keičia gyvenimą. 
Pagrindinis akcentas, žinoma, buvo knygų 
dovanojimo šventė. Akcijos organizatoriai 
miesto ir rajono įstaigų vaikų ir jaunim o 
bibliotekoms iš viso įteikė 151 dovaną. Tokia 
knygų dovanojimo šventė Povilo Višinskio 
bibliotekoje surengta antrą kartą. Šiauliuose 
išdalyta 90 knygų rinkinių: Šiaulių miesto 
bibliotekoms -  59, rajono -  31.

Ne mažiau svarbūs buvo ir kiti renginiai: 
spaudinių ir meno parodos, kalėdinė šventė 
globos namų šeimynoms, kūrybinės dirbtuvės 
vaikams ir jaunimui, skaitymai, edukacinės 
pamokėlės ir kt. Taip pat dalyvavome Lietuvos 
bibliotekininkų draugijos (LBD) inicijuota
me Knygos pristatymo konkurse. Pastarasis 
įkvėpė ir suintrigavo bibliotekos skaitytojus. 
Nors Povilo Višinskio bibliotekos skaitytojai 
ir neišsiskyrė aktyvumu, bet buvo nuoširdūs 
ir, pasak Abonemento skyriaus bibliotekinin
kių, paskatino kitus skaityti ne tik aptartas 
knygas, bet ir reklamuotas parodoje „Knygos, 
keičiančios gyvenimą".

Viešosios bibliotekos darbuotojai atsi
liepė ir į kampanijos „Už saugią Lietuvą" 
kvietimą mažinti socialinę atskirt; Lietuvoje 
ir organizavo kalėdinius skaitymus Šiaulių 
psichiatrijos klinikoje, kūrybines dirbtuves 
dienos centrų ugdytiniams, kuriuose vaikai 
gamino atvirukus, snaiges, kalėdinius papuo
šalus. Dalyvaudami bibliotekos edukaciniame 
renginyje Ringuvos specialiosios mokyklos ir 
Šiaulių specialiojo ugdymo centro auklėtiniai 
susipažino su inovatyviomis technologijomis, 
naudodamiesi taikomąja „Cošpaces" progra

ma, kūrė virtualią pasakos „Mažasis princas" 
aplinką ir per virtualiosios realybės akinius 
stebėjo pačių sukurtą trimatį pasaulį.

Iš viso per akciją „Knygų Kalėdos 2016“ 
Povilo Višinskio bibliotekoje organizuoti 8 
renginiai, 6 spaudinių parodos, padovanotos 
3 288 knygos. Iš jų  3 278 dovanojo labdaros 
ir paramos fondas „Švieskime vaikus", 10 
knygų -  bibliotekos lankytojai.

Net septynias savaites trukusios akcijos 
metu bibliotekininkai ir skaitytojai dalyvavo 
įvairiuose renginiuose, sėmėsi įkvėpimo, 
bendravo, dalijosi knygomis ir įspūdžiais, 
turiningai leido laisvalaikį. Džiaugiamės, kad 
esame šios prasmingos akcijos iniciatoriai ir 
dėkojame visiems, dovanojusiems knygų ir 
dalyvavusiems renginiuose.

Vanda Sutkutė

Adventinė popietė ir „Knygų Kalėdos".
2016 m. gruodžio 7 d. Naisių literatūros mu
ziejuje vyko adventinė popietė „Jau Kalėdomis 
kvepia..." f renginį susirinko Naisių mokyklos 
pradinių klasių mokiniai ir mokytojai. M o
kiniai skaitė eilėraščius apie adventą, giedojo 
advento giesmes. Antrokai vaidino pasaką 
„Dovana". Mokytoja Regina Kazlauskienė 
papasakojo apie advento laikotarpio senuo
sius papročius, tradicijas, vainiko simboliką.

Vėliau trečiokai ir ketvirtokai puošė Ele
nos Naglienės sukurtas netradicines egles 
spalvotomis medinėmis figūromis, kanko
rėžiais ir žaisliukais.

Visus mažuosius mokinukus Naisių bib
liotekos vyresnioji bibliotekininkė Benita 
Dabregienė pakvietė į biblioteką prisidėti prie 
akcijos „Knygų Kalėdos". Įsijautę į kalėdinę 
dvasią, vaikai garsiai diskutavo, svarstė, ar 
daug atsiras dovanojančių knygas mūsų 
bibliotekai. Ne vienas mokinukas pažadėjo 
paraginti savo klasės draugus, tėvelius, 
mokytojus pasidalyti gerumu ir padovanoti 
bibliotekoms tokių knygų, kurios keičia gy
venimą. Buvo smagu vaikams puošti Kalėdų 
eglutę savo sukurtomis knygutėmis ir įvairiais 
žaisliukais. Kiekvienas dalyvis stengėsi paka
binti nors po vieną žaislą. Į „Knygų Kalėdų" 
dėžutę dėjo dovanas -  atneštas knygas.

Prie papuoštų Kalėdų eglučių.

Baigiantis renginiui išėjome į lauką nusi
fotografuoti prie papuoštų eglučių, sukomės 
rateliu „Smagi mūsų šeimynėlė", „Šiaudų 
batai", žaidėme kitus žaidimus. Visiem s 
adventinio renginio dalyviams buvo išdalyti 
saldūs prizai.

Benita Dabregienė


