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Prasideda „Metų knygos rin
kimų" jubiliejinė akcija -  dešim
tą kartą skaitytojai galės išrinkti 
Metų knygas keturiose kategori
jose: suaugusiųjų, poezijos, paau- 

—dių ir vaikų. Ekspertų komisijos 
^ .r in k o  dvidešimt knygų -  keturis 

knygų penketukus minėtose kate
gorijose.

Tačiau pasak Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešosios biblio
tekos Abonemento skyriaus vedė
jos Ingos Liekmanienės ir Vaikų 
literatūros skyriaus vedėjos Aldo
nos Šiaulienės, ne visos ekspertų 
atrinktos knygos Šiauliuose yra 
populiarios.

Suaugusieji ieško naujausių 
knygų

Šiauliečių labiausiai skaitomi 
bestseleriai, laisvalaikio knygos. 
„Žmonės skaito išrinktas popu
liariausias metų knygas. Todėl, 
nepaisant Metų knygos rinkimų, 
iki šiol itin populiari trilogija 
Kristinos Sabaliauskaitės „Silva 
Rerum", - sako L Liekmanienė.

Šios knygos dar negrįžo į savo 
vietą lentynoje -  vis kas nors jas 
pasiima. „Manau, kad šios kny
gos bus populiarios ir ateityje, nes 
jose pasakojama Lietuvos istori
ja", - teigia Abonemento skyriaus 
vedėja.

1. Liekmanienė sako, kad Ro
mualdo Granausko knyga „Tre
čias gyvenimas", patekusi į knygų 
suaugusiems penketuką, yra gana 
skaitoma -  šiuo metu visi egzem
plioriai paimti.

„Apskritai, visi nori skaityti 
naujas knygas. Tačiau ne visada 
iškart gali patenkinti savo skaity
mo malonumą, nes praeina nema
žai laiko, kol gauname naujausias

knygas, ir dažnai turime nedaug 
egzempliorių. Jeigu norinčių yra 
daug -  tenka palaukti", - sako I. 
Liekmanienė.

Abonemento skyriaus vedėja 
sako, kad prozos knygos -  tai su
augusiųjų skaitymo pagrindas, bet 
šiuo metu yra labai mažai žmonių, 
kurie domisi poezija.

Vaikai pamėgę dienoraščius
Vaikų literatūros skyriaus ve

dėja A. Šiaulienė sako, kad kas
met rengia knygų penketukų par
odas ir skatina vaikus ir paauglius 
skaityti knygutes, dalyvauti Metų 
knygos rinkimo akcijoje.

O šiais metais dominuojantys 
autoriai išlieka tie patys -  tai V. 
Račickas su savo knygomis „Ne
baigtas dienoraštis" ir „Baltos 
durys", gana populiari ir G. Mor
kūno „Iš nuomšiko gyvenimo". 
„Kalbant apie į penketuką pateku
sią naują V. Račicko knygą „Aš, 
dviratis, pirmoji meilė ir sumuš
tiniai su sliekais", galiu pasakyti, 
kad kol kas ši knyga nėra itin po
puliari", - pripažįsta A. Šiaulienė.

Šiuo metu paauglius labiau 
domina dienoraščio žanro kny
gos. Tad iš lietuvių autorių popu
liariausia jau minėta V. Račicko 
knyga „Nebaigtas dienoraštis", 
taip pat skaitomas K. Gudonytės 
„Blogos mergaitės dienoraštis".

Vidutinio amžiaus vaikai yra 
pamėgę Linos Žutautės knygas. 
„Autorės nauja knyga „Ferdi
nandas ir Pū: kelionė į Austra
liją" gana populiari, tačiau kol 
kas labiau skaitoma pirmoji dalis 
-  „Ferdinandas ir Pū“, - sako A. 
Šiaulienė. Taip pat vaikams labai 
patinka K. Kasparavičiaus „Kvai
los istorijos", Kiškis Morkus Di
dysis", V. V. Landsbergio „Arklio 
Dominyko meilė", „Obuolių pa
sakos."


