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Laureato T. Vaisetos autografas bibliotekos Svečių 
knygoje

K ubiliūtė. K azim iero  B arėno skaityklo je 
laureatas įrašė palinkėjimą bibliotekos Svečių 
knygoje, pastatė savo knygą į K. Barėno prem i
jos laureatų lentyną.

P irm ąja  2 0 0 8 -ų jų  K azim iero  B arėno 
prem ijos laureate  tap o  p ro z in in k ė  L aura 
Sintija Černiauskaitė už rom aną „Benedikto 
slenksčiai", 2009-ųjų laureatas -  prozininkas 
A ndrius Jakučiūnas už ro m an ą  „Tėvynė", 
2010-ųjų -  Ieva Toleikytė už apsakymų knygą 
„Garstyčių namas", 2011-ųjų -  A leksandra 
Fomina už rom aną „Mes vakar buvom  saloje" 
ir 2012 m. -  Jurga Tumasonytė už trumposios 
prozos knygą „Dirbtinė muselė". 2013 m. pre
mija nebuvo teikiama.

Premija įsteigta lietuvių išeivijos Didžiojoje 
Britanijoje veikėjų, kraštiečių Marijos ir Ka
zimiero Barėnų sum anym u paskatinti jauną 
gabų prozininką. Ji skiriama už per pastaruo
sius dvejus metus išleistą geriausiai vertinam ą 
jauno autoriaus (iki 35 m etų amžiaus imtinai) 
prozos knygą. Premijos steigėjas -  Panevėžio a. 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Vilija Stokienė

Šiauliai
Nebūk besmegeniu -  skaityk! Sausio 22 d. 

rytas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos (toliau -  ŠAVB) darbuotojams buvo 
neįprastas. Grupelė darbuotojų pasinaudojo 
puikiomis žiemiškomis sąlygomis ir inicijavo 
smagią skaitymo skatinimo akciją „NEBŪK 
BESM EGENIU -  SKAITYK! D arbuotojai 
prie bibliotekos lipdė sniego senį, o darbams 
prasidėjus, socialiniame tinklalapyje Facebook 
ragino visas bibliotekas prisijungti prie akcijos.

Linksmas skaitymo skatinimo akcijos „dalyvis"

Neilgai trukus prie šios iniciatyvos prisijun
gė Plungės viešosios bibliotekos darbuotojai 
kartu su jos bičiulių klubo „Riešutmedis" na
riais bei bibliotekos savanoriais. Jie taip pat 
prie bibliotekos nulipdė sniego senį ir pakvietė 
skaityti.

Kitą dieną į ŠAVB darbuotojų inicijuotą 
akciją atsiliepė dar dvi bibliotekos. Panevėžio a. 
G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 
bendruom enė prie pagrindinio įėjimo pastatė 
linksmą besmegenių šeimyną. Akcija traukė 
praeivių žvilgsnius, skaitytojai prieš įeidami 
į biblioteką apžiūrėdavo senius besmegenius, 
nusifotografuodavo.

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos darbuo
tojai nulipdė porelę sniego senių, įvardijo juos 
dieduku ir bobute, taip pat nepamiršo ir anūko. 
Visi kartu  jie įsitaisė netoli bibliotekos esančia
me skverelyje ant suoliuko. Senių besmegenių 
šeimyna kvietė nebūti besmegeniais ir ateiti 
į biblioteką skaityti. Į bibliotekos darbuotojų 
akciją įsiliejo ir jaunieji skaitytojai.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bib
liotekos darbuotojai ir jų  skaitytojai taip pat 
neatsilaikė ir prisijungė prie šios skaitym o 
skatinimo akcijos, kuri vėliau buvo dar vadi
nam a virusu, plintančiu už bibliotekos durų, 
savotišku iššūkiu neskaitantiem s ar m ažiau 
skaitantiems bibliotekos lankytojams.

Švenčionėlių  m iesto  b ib lio teka  ne tik  
prisijungė prie akcijos, bet ir metė iššūkį savo 
lankytojams. Šį iššūkį priėmė Švenčionėlių vai
kų dienos centro kolektyvas -  nulipdė sniego 
senį ir pakvietė visus miestelio gyventojus ir 
svečius skaityti.

D im itrišk ių  b ib lio tekos darb u o to ja i ir 
skaitytojai taip pat susirgo šiuo virusu. Bibli
otekos mažieji skaitytojai aktyviai dalyvavo 
senių besm egenių lipdym o darbuose. Tarp jų 
buvo iš sniego nulipdytas krėslas, kviečiantis 
prisėsti ir pailsėti pavargusiems bibliotekos 
skaitytojams.

Džiaugiam ės, kad  Šiaulių a. Povilo Vi
šinskio viešosios bibliotekos iniciatyva neliko 
nepastebėta, jog bibliotekos įsitraukė ir tęsė 
pradėtą darbą. Akcija sukėlė daug diskusijų, 
sudom ino žiniasklaidą, į darbų procesą buvo 
įtraukti ir patys skaitytojai.

Tikimės, kad tai buvo ne tik trumpalaikis 
„virusas", skatinantis skaityti, bet ir tapo nepa
gydom a liga.

Lijana Feimanienė

SAVIVALDYBIŲ VIEŠOSIOS 
BIBLIOTEKOS 
Anykščiai

„Knygos anatomija". Taip pavadinta paro
da buvo atidaryta gruodžio 4 d. Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Tai 
vienas ryškiausių tradicinės Knygos šventės 
„Knyga prasideda širdyje" akcentų. Atidaryme 
buvo pristatyta žmogaus, knygos ir muzikos 
anatomija. Muzikinius kūrinius atliko vaizdo ir 
garso grupė iš Utenos „Sala" (vadovas Audrius 
Šimkūnas).


