
Kalėdinė paroda „Senas laikrastis: erdvė
fantazijai"

Baigiantis 2015-iesiems ir artė
jant 2016-iesiems Šiaulių apskri
ties P. Višinskio viešosios bibliote
kos Periodikos skaitykla išpuošta 
kalėdinėmis puošmenomis iš senų 
laikraščių ir žurnalų.

Kinijoje daugiau nei prieš 2 
tūkstančius metų išrastas popie
rius tapo neatsiejama mūsų gy
venimo dalimi. Paskaičiuota, kad 
norint pagaminti toną popieriaus 
reikia sunaudoti 17 medžių, nuo 
5 iki 50 kubinių metrų vandens ir 
maždaug 2500 kW energijos. To
kio kiekio vidutiniškai užtenka tik 
5 europiečiams per metus. Masinė 
popieriaus gamyba daro milžiniš
ką neigiamą įtaką aplinkai.

Šiaulių apskrities Povilo Vi
šinskio viešosios bibliotekos var
totojai ne tik nuolat skatinami 
kaupti ir priduoti makulatūrą, bet 
ir kūrybingai panaudoti senus lai
kraščius, reklaminius bukletus ar 
žurnalus.

2015-aisiais minint Etnografi
nių regionų metus Skaitytojų ap
tarnavimo skyriuje kalendorinės 
šventės švenčiamos organizuojant 
edukacines veiklas, kurių metu se
nas laikraštis tampa nauju, rankų 
darbo šilumą skleidžiančiu šven
tės atributu.

Pirmoji edukacinių veiklų ciklo 
„Senas laikraštis: erdvė fantazijai14 
dalis vyko vasario mėnesį: kurtos 
Užgavėnių kaukės. Šiame užsiė
mime dalyvavo aštuonių skirtingų 
tautybių atstovai: prancūzų, gruzi
nų, rusų, japonų ir kitų. Kūrėjų iš
radingumas nustebino net ir pačią 
mokytoją Dalią Jovaišienę. Pasak

jos, kiekviena kaukė yra unikali 
ir atspindi autoriaus išradingumą, 
matyti skirtingų kultūrų įtaka.

Kovą biblioteka ruošėsi Velykų 
šventei. Sergančiųjų Alzhaimerio 
liga globėjų klubo nariai, mokė
si gaminti velykines puošmenas 
iš popieriaus. Neturėję galimy
bės atvykti į specialią pamoką, 
atributiką pavasarinei šventei 
galėjo išmokti pasigaminti sava
rankiškai. Periodikos skaitykloje, 
esančioje pirmajame bibliotekos 
aukšte, buvo parengta speciali pa
rodėlė, kurioje pateikti mokomieji 
straipsniai, schemos, patarimai 
kūrybiniam procesui. O medžiagų 
šiai veiklai kas rytą randame savo 
pašto dėžutėje.

Joninių išvakarėse bibliotekos 
papartis pražydo popieriniu žiedu. 
Nepamirštos ir Žolinių tradicijos. 
Šią dieną lietuviai renka gražiau
sias laukų gėles, vaistažoles, dė
koja Žemei už derlių. Neįprasti 
krepšiai iš popierinių vytelių, pa
sirodo, puikiai tinka besibaigian

čios vasaros gėrybėms rinkti.
Neįprastos, nieko nekainuojan

čios, bet originalios puošmenos 
suteikia jaukumo, išskirtinumo, 
primena apie tai, jog kiekvienas 
galime ir turime prisidėti puose
lėjant aplinką, o svarbiausia, kur
dami bendraujame ir dalinamės 
šventine nuotaika.


