
Naujausios knygos vaikams -  su dvejopa

R. Valeikio pasaka „UNA mato taip!"- apie pozityvų požiūrį, kuris pasaulį padaro 
geresnį. 0 D. Šukio knyga „Višta, kurią prarijo rūkas" pasirodys įdomi tiek vaikams, 
tiek tėveliams.
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Šiaulių apskrities Povilo Vi
šinskio bibliotekoje pristatytos 
naujos Rimo Valeikio „UNA 
mato ta ip ! “ ir Dainiaus Šukio 
„Višta, kurią  prarijo rūkas“ vai
kiškos pasakų knygelės. D. Šu
kio pasaka bus įdomi skaityti ne 
tik vaikam s, bet ir tėveliam s, o 
R. Valeikio knygoje į liūdnus ar 
baisius dalykus autoriaus pieštų 
iliustracijų  dėka bus galim a pa
žvelgti pozityviai.

Tradicinis personažas naujai
Pristatym o metu prisim inta 

daugybė pasakų, kuriose bene 
pagrindinis herojus -  višta. 
„Kokia pasaka be vištos? Vištos 
būna įvairios: rim tos, raibos, 
skanios. M ano pasakoje yra 
daug personažų, pagalvojau, 
jog  reikia įvairių  -  kad jie  vie
nas kitam  padėtų, je i kokia bėda 
ištiktų, o bėdų šioje pasakoje 
nutinka daug“ , - sako D. Šukys. 
Pirm ojoje serijos „Linksm ojo 
tvarto nutikim ai41 knygoje — is
to r ija  apie pradingusią vištą, 

'""'"kurios patraukia ieškoti tvarto 
gyventojai.

Pasak jo , idėjos buvo piešia
mos jau  seniai, o draugai ilgai 
šnekino parašyti knygelę. „Ilgai 
nesiryžau, bet, matyt, atėjo lai
kas -  nusprendžiau, kad reikia. 
Buvo daug pasiūlym ų iliustruo
ti knygas, bet man vis kažkas 
nepatikdavo -  ar personažai, ar 
turinys, vis ieškojau kažko to 
kio ir vis norėdavau kažką pa- 
taisyti11, - sako D. Šukys.

Rašytojas planuoja ir antrą 
knygelę, kuri turėtų pasirodyti 
k itą  mėnesį. Autorius tikisi, kad 
bus ne tik antras, trečias, o visi 
devyni pasakojim ai. „Bus viš
tos ir visi kiti gyvūnai, neapsi
ribosim e, gal kur nors pakeliau- 

v m e -  pam atysim e11, - teigia D. 
Šukys.

Knygos „Višta, kurią prarijo 
rūkas11 autorius norėjo sukurti 
linksm ą istoriją ir nusprendė pa
rašyti knygelę tiek vaikams, tiek 
suaugusiems. „Kad tėveliams 
būtų linksm a skaityti ir jie  ne
m iegotų skaitydami, o vaikučiai 
turėtų ką  pažiūrėti. Filmuose pa
prastai yra du lygmenys -  vie
nas tėvams užkoduotas, kurio 
nesupranta vaikai, bet tėvai j į

teikia skirtingus pojūčius, nors 
būna sunkiai žodžiais nusakomi. 
Tad knygoje sukurti peizažai 
-  kaip skambanti muzika šalia 
teksto11, - sako R.Valeikis.

Pasak jo , kaip ir m atem atiką 
svarbu išmokti, taip ir gyvenime 
svarbu būti laimingam. „Gal
vojame, kad išmokysime vaiką 
matematikos, anglų kalbos ir t. 
t., užaugęs jis  ras gerą darbą ir 
dėl to savaime bus laimingas. 
Taip nebus -  žmogui būna 40 ir 
jam  kyla klausimas, ką  aš darau 
gyvenime, kur jo  prasmė, nes 
niekas nedžiugina11, - sako R. 
Valeikis. Knyga sako, kad vai
kui tėvai, mokytojai turi padėti 
išmokti būti laimingam. „Būti 
laimingam taip pat yra sugebė
jim as -  kaip ir padaryti prisi
traukim us ir išspręsti m atem a
tikos užduotis. Pasaka -  apie

tam tik rą  būdą žiūrėti į pasaulį, 
nes paslaptis yra tokia: pasaulis 
yra toks, kokį tu j į  matai. Savo 
žvilgsniu tu j į  konstruoji. Gali 
žiūrėti į purviną kampą, bet gali 
žiūrėti į saulėtą kiemą, gali ma
tyti pusiau tuščią arba pusiau 
p ilną stiklinę11, - sako rašytojas. 
Pasak jo , ši pasaka -  apie pozity
vų požiūrį, kuris pasaulį padaro 
geresnį. Pagrindinė knygos vei
kėja Una yra iš pasakų pasaulio, 
o jos vienintelė galia -  viską m a
tyti labai pozityviai. R. Valeikio 
knygoje į iliustracijas bus gali
ma pasižiūrėti dvejopai ir matyti 
skirtingus dalykus be papildom ų 
priemonių: „Gali matyti ir taip, 
ir taip. Pavyzdžiui, nupieštas 
akvariumas su dviem piktomis 
piranijom is čia pat panašus į be
sišypsantį veiduką11, - sako kny
gos autorius.
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apie įvykius tvarte, bet tuo pačiu 
ir apie meilę, tarpusavio santy
kius, draugystę, ištikimybę ir 
kitas vertybes. Tarkime, kalba 
pasakoje eina apie meilę -  tėvai 
ir vaikai j ą  supranta kitaip. K ny
gelėje tekstas pakankamai su
dėtingas, bet vaikų nereikia nu
vertinti -  knyga skirta visiems, 
išmokusiems skaityti", - sako D. 
Šukys.

Parašytų knygų lydinys
Pasak R. Valeikio, „UNAmato 

taip!" -  geriausia iš visų parašy
tų jo  knygų. „Patobulėjau kaip 
menininkas. Kai ką  nors kuri, 
darai -  tai tuo pačiu ir mokaisi. 
Visos mano parašytos knygos 
į šią knygą suėjo kaip visuma, 
tekstas suskamba su iliustracijo
mis, susikuria bendra nuotaika",
- teigia rašytojas. Pasak jo , kny
goje peizažas yra labai svarbus. 
„Kaip muzikinis takelis filme -  
jis  duoda em ocinį foną. Peizažai
-  rytinis, vakaro, miesto fonas -


