
Š iau liai
Susitikim ai. Povilo Višinskio viešoji bib

lioteka vykdė Kultūros m inisterijos remtą 
projektą „Susitikimai. Kūrėjai -  Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatai". Į susitiki
mus su bendruomene buvo kviečiami: Šiaulių 
miesto garbės pilietis, dirigentas, profesorius 
Saulius Sondeckis; aktorius, režisierius Va
lentinas M asalskis; scenografas, režisierius 
Vitalijus Mazūras; Lietuvos operos solistas, 
profesorius Vytautas Juozapaitis; rašytojas, 
eseistas Sigitas Parulskis; profesorius, Pasau
lio intelektinės nuosavybės aukso medalio 
laimėtojas, Vilniaus miesto savivaldybės Šv. 
Kristoforo meno vadovas ir dirigentas Donatas 
Katkus. Vienas projekto susitikimas surengtas 
Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus vie
šojoje bibliotekoje. Menotyrininkė Ingrida 
Korsakaitė pristatė rašytojos, Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatės Jurgos 
Ivanauskaitės fotografijų parodą „Tibetas -  
kita realybė".

Susitikimus su Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatais S. Sondeckiu, V  Juo- 
zapaičiu, D. Katkumi paįvairino Šiaulių Sauliaus 
Sondeckio menų gimnazijos moksleivių (vad. 
mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė) atlie
kami kūriniai. Džiugina, kad vykdant projektą 
buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
šia gimnazija. Vienas iš projekto tikslų -  kviesti 
laureatus, susijusius su Šiaulių regionu. Į su
sitikimus su šiauliečiais atvykę Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatai S. Sondec
kis, V. Juozapaitis, V. Mazūras yra gimę Šiaulių 
apskrityje. Pokalbius su laureatais vedė Šiaulių 
universiteto dėstytojai, humanit. m. dr. Nomeda 
Šatkauskienė, prof. humanit. m. dr. Vytautas 
Bikulčius, Sauliaus Sondeckio menų moky
klos muzikos pedagogė Raimonda Sližienė. 
Ypatingas susitikimas buvo su Šiaulių miesto 
garbės piliečiu prof. S. Sondeckiu, gimusiu 
ir augusiu Šiauliuose. Maestro tėvas Jackus 
Sondeckis-Sonda -  ekonomistas, visuomenės 
veikėjas, buvęs Šiaulių miesto burmistras. Jo 
vadovavimo metais Šiauliai užgydė karo žaiz
das, pastatyta daug naujų visuomeninių pastatų, 
įkurta socialinių, sveikatos apsaugos, švietimo 
įstaigų, sutvarkyta socialinė globa. Bibliotekos 
archyve saugomi Jackaus Sondeckio-Sondos 
laiškai bibliotekos kolektyvui, dovanotos 
knygos, kurios buvo eksponuotos bibliotekos 
bendrojoje skaitykloje. Vakaro dalyviai labai 
šiltai sutiko maestro S. Sondeckį, dėkojo jam 
už dėmesį gimtajam miestui.

D iena su režisieriumi V. M azūrų prasi
dėjo pradinių klasių moksleiviams parodytu 
su aktore Nijole Bižanaite įkurto lėlių teatro 
„Paršiukas Ikaras" spektakliu -  improvizuota 
pasaka „Raudonkepurė". Vakare miestelėnams 
V Mazūras pasakojo apie kūrybinius ieškoji
mus ir pasiekimus, į pagalbą pasitelkęs vaizdo 
medžiagą iš savo archyvo. Pokalbį vedė aktorė 
Nijolė Bižanaitė.
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Šiaulių m. meras J. Sartauskas sveikina prof. S. Sondeckį

Apie kūrybą ir save pasakojo aktorius, 
režisierius V Masalskis, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos prof. V. Juozapaitis, Vilniaus 
savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinio orkestro 
meno vadovas D. Katkus. Susitikime su rašytoju 
S. Parulskiu didelis dėmesys buvo skirtas kny
gai, dalyvaujančiai Metų knygos rinkimuose.

Projekto informaciniai rėmėjai -  dienraščiai 
„Šiaulių kraštas", „Šiaulių naujienos", savaitraštis 
„Šiauliai plius", naujienų portalas Etaplius.lt., 
Šiaulių regiono televizija „Splius", Šiaulių tele
vizija, RS2 radijas, Šiaulių turizmo informacijos 
centras.

Danguolė Gaubienė


