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Nacionalinė
Vakar Šiaulių miesto 
meras Justinas Sartauskas 
tradiciškai Nacionalinės 
bibliotekų savaitės 
proga susitiko su mieste 
veikiančių bibliotekų 
vadovybe. 14-oji 
Nacionalinė bibliotekų 
savaitė „Biblioteka - 
vienas pasaulis, daug 
istorijų" prasideda 
šiandien.

Živilė KAVALIAUSKAITE
zivile@skrastas.lt

„Sava biblioteka" 
su atlyginimo priedu

Susitikime su meru dalyvavo 
Šiaulių universiteto (ŠU) bibliote
kos direktorė Gražina Lamanaus- 
kienė, Šiaulių apskrities P. Višinskio 
viešosios bibliotekos direktorės pa
vaduotoja Regina Miežetienė, Šiau
lių miesto savivaldybės viešosios 
bibliotekos direktorė Irena Žilins
kienė ir Lietuvos aklųjų bibliotekos 
(LAB) Šiaulių filialo vedėja Jovita 
T pinskaitė.
^ousitikim ą J. Sartauskas pradėjo 
nuo „savo bibliotekos" -  miesto Sa
vivaldybės bibliotekos. Jos darbuo
tojai nuo vasario mėnesio gauna 10 
procentų atlyginimo priedą.

„Kad ir šimtas litų, bet šimtas prie 
šimto...“ -  sakė Savivaldybės biblio
tekos direktorė I. Žilinskienė.

Visų bibliotekų darbuotojai atly
ginimo padidinimo laukia nuo lie
pos Įsosios.

I. Žilinskienė, pristatydam a 
Nacionalinės bibliotekų savaitės 
renginius, išskyrė edukacinius už
siėmimus, parodas. Direktorės tei
gimu, didesnė dalis jų skaitytojų 
yra vaikai ir jaunimas.

Rytoj „Spindulio" filiale vyks 
ikimokyklinio amžiaus vaikams 
skirta edukacinė popietė „Pasakos 
kitaip", „Šaltinėlio" filiale -  edu
kacinis užsiėmimas „Dešimtmečių

dės Europai".
Direktorė vardijo ir nuolatines

bibliotekos veiklas: kompiuterinio 
raštingumo kursus, šešėlių teatrą, 
žaislų gamybą, įdėklų perskaity
toms knygoms kūrybą ir leidybą.

Laukiama elektroninių knygų

Šiaulių apskrities P. Višinskio vie
šojoje bibliotekoje Nacionalinė bib
liotekų savaitė šiandien prasideda 
renginiais, skirtais K. Donelaičiui. 
Bibliotekos lankytojai perrašys poe
mos „Metai" dalis, perrašyti tekstai 
bus surišti į knygą.

„Mere, ar dalyvausite renginyje?" 
-  teiravosi R. Miežetienė. „Daly
vausiu", -  paža
dėjo meras.

Iš suplanuotų 
renginių ji išsky
rė susitikimą su 
žu rn a lis tu  Ry
čiu Zemkausku,
Mariaus Jonučio 
seminarą „Įtrau
kiantis skaitymas
su m ir io ra m o -_____________
mis".

R. Miežetienė šią savaitę pava
dino ir „atlaidų" savaite: skolinin
kams suteikiama galimybė grąžinti 
knygas be baudų.

Naujovė bibliotekoje -  įkurta jau
nimo erdvė. Čia vyksta susitikimai 
su įdomiais žmonėmis, žaidžiami

žaidimai.
Nors biblioteka turi skaityklių 

elektroninėms knygoms, pasak R. 
Miežetienės, Lietuvoje nėra išspręs
ta autorinių teisių problema.

Šią temą papildė I. Žukauskienė, 
dalyvavusi seminare, kuriame buvo 
paklausta: „Kaip jausis Maironis 
skaityklėje?"

Bibliotekininkės sutaria, kad 
skaitytojai skils į dvi dalis: popieri
nių ir elektroninių knygų mėgėjus. 
ŠU bibliotekos direktorės G. La- 
manauskienės teigimu, studentai 
renkasi popierines knygas, tad jų 

išnykimas dar 
negresia.

Skenuos 
archyvą

G. Lamanaus- 
kienės teigimu, 
ŠU bib lio teką 
kasdien aplan
ko apie 700 skai- 

______________ tytojų.
Nacionalinės 

bibliotekų savaitės metu bibliote
koje vyks Ispanijos ambasadoriaus 
paskaita, Romualdo Baltučio inici
juota diskusija „Ar Šiauliai -  inži
nierių miestas?"

Direktorė pasidžiaugė rėmėjų 
bibliotekai dovanota aparatūra,

i i  Bibliotekų 
darbuotojai 
atlyginimo 
padidinimo laukia 
nuo liepos 1-osios.

skirta regėjimo negalią turintiems 
žmonėms.

Biblioteka atskirą erdvę yra šutei 
kusi Trečiojo amžiaus universiteto 
studentams.

Įsigyta m odernia skenavimo 
įranga planuojama skenuoti Jono 
Šliūpo archyvą. Birželį pirmą kar 
tą dviem studentams už studiji: 
darbą, reikšmingą miesto istorijai 
kultūrai, ekonomikai, bus teikiam; 
Vandos ir Vytauto Šliūpų vienkart: 
nė 2,5 tūkstančio litų stipendija.

Išaugo garsinių knygų paklausa

LAB Šiaulių filialas turi apie 800 
skaitytojų. Pasak filialo vedėjos J 
Lapinskaitės, beveik pusė skaityto 
jų yra iš rajonų, filialo aptarnavimo 
ribos siekia Raseinių rajoną. Šiau 
lių filialas turi 12 paslaugų punktų 
Kitas artimiausias LAB filialas šiau
liečiams yra Panevėžyje.

Nuo praėjusių metų vidurio vei
kia virtuali Aklųjų biblioteka. Ve 
dėjos teigimu, nors Brailio raštu 
atspausdintų knygų fondai yra gau
sūs, šiuo raštu skaitančių yra labai 
nedaug. Bet išaugo garsinių knygų 
paklausa. Šių knygų pageidautų ir 
tolimųjų reisų vairuotojai, namų 
šeimininkės, bet Aklųjų bibliote
koje jos išduodamos tik turintiems 
regos negalią.

bibliotekų savaitė prasidėjo pas merą

SVEIKINIMAS: Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas bibliotekininkėms įteikė gėlių ir knygų. (Iš kairės) Šiaulių 
universiteto bibliotekos direktorė Gražina Lamanauskienė, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos 
direktorės pavaduotoja Regina Miežetienė, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Irena 
Žilinskienė ir Lietuvos aklųjų bibliotekos Šiaulių filialo vedėja Jovita Lapinskaitė.
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