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Kasmet Tarptautinė vaikų knygos 
diena švenčiama balandžio 2-ąją -  
per H. K. Anderseno gimtadienį. Vai
kų literatūros istorijoje šį menininką 
norisi išskirti kaip pasakos meistrą -  
juk  iki šiol verda diskusijos, kam gi 
rašė H. K. Andersenas -  suaugusia
jam  ar mažajam skaitytojui. Šiandien 
mūsų vaikai auga kiek kitaip ir matyt 
skaito kitaip -  juk  dabar jų  gyvenimo 
dalimi tapo virtualus, techninis pa
saulis. O knygos pasaulis? Kaip pra
sideda vaiko ir knygos draugystė? 
K ą mėgsta skaityti mažieji padaužos 
ir išminčiai?

K n y g ų  m a ž ie s ie m s  įv a iro v ė

Spalvingame Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio bibliotekos Vai

kų literatūros skyriuje šilta, jauku, 
sklinda guvus vaikų šurmuliukas. 
Vaikų literatūros skyriaus vedėjos 
A ldonos Šiaulienės klausiame, 
kada ir kaip geriausia vaiką supa
žindinti su knyga...

„Abėcėlių knygų vaikams pas
taruoju metu išleidžiama labai 
daug. Paskutiniu metu atsirado 
labai daug garsinių abėcėlių, kai 
knygoje yra ne tik vaizdas, bet ir 
garsas, o tai vaikui labai padeda 
įsiminti, jam  yra įdomu. Girdimi 
žodžiai, raidės yra kur kas geriau 
akcentuojami. Įgarsintų knygų yra 
labai daug ir tai vaikus labai domi
na. Tokios knygos daug k ą  padeda 
suvokti ir greičiau įsiminti infor
maciją", -  sako A. Šiaulienė. To
kias knygas vartant galima išgirsti 
muziką, įrašytus paukščių, gyvūnų 
garsus, vaikų balsus.

Šeima gali išmokyti skaityti 
savo vaiką būtent per paveikslė
lių  knygas. „Paveikslėlių knygo
se teksto nėra arba jo  būna labai 
nedaug. Bet aišku, vaikui padeda 
skaityti šeimos narys, kuris drauge 
su juo  varto knygą, pasakoja apie 
tuos paveikslėlius. Tai yra pirmųjų 
skaitymo įgūdžių ugdymas", -  tei
gia A. Šiaulienė. Tačiau kiekviena 
šeima individuali -  tad ir skaito 
įvairiai. M ažuoju skaitytoju galima 
tapti nė neturint vienerių m e tų -  
ju k  šalia skaito m am a ar tėtis, ar 
kitas šeimos narys, kurio turi būti 
įdom u klausytis.

„O je igu  tėvai ateina su vaiku 
į  biblioteką, tai labai gerai. Jis 
bibliotekoje gali rasti ne tik labai 
daug knygų, bet ir žaisloteką, gau
sybę žaislinių knygų su paslapti
mi, panoram inių, figūrinių. Tėvų,

kurie domisi literatūra, vaikai 
žym iai protingesni ir jų  žodynas 
labai išlavėja nuo pat m ažų die
nų", -  sako A. Šiaulienė.

O ir kitokioje bibliotekos aplin
koje vaikui išties smagu: čia yra 
šilta, gera ateiti pabūti su mama ir 
tėčiu. Vėliau čia atsiranda ir plates
ni interesai. Tad pradedant nuo tos 
paveikslėlių knygos galim a labai 
daug ko pasiekti.

Tačiau norint vaiką išmokyti 
skaityti reikia pačiam suaugusia
jam  būti gudriam ir subtiliam. Itin 
svarbu vaikui neįkyrėti, nes ne 
kiekvienas vaikas labai noriai 
skaito. „Reikia atkreipti dėmesį, 
kiek laiko gali būti susitelkę mažie
ji skaitytojai. Pavyzdžiui, pusantrų 
metų vaikui pakanka 10-15 minučių 
skaitymo", -  teigia *% \ \
A. Šiaulienė. “  P* '  '
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Vaikams dabar įdomiau skaityti veiksmo knygas nei pasakas. Užtat nemariomis iš- A. Šiaulienė: „Tėvų, kurie domisi literatūra, vaikai žymiai protingesni ir jų žodynas
lieka humoristinės V. V. Landsbergio „Obuolių pasakos". Vaikams patinka humoras! labai išlavėja nuo pat mažų dienų."

A tkelta  iš 1 p.

Šaunūs tie tėvai, kurie nebi
jo  žaisti, t. y. įsijausti į skaitom ą 
tekstą, imituoti veikėjus, keisti 
balso tembrą, intonaciją. A. Šiau
lienės tikinimu, vaikams tai labai 
patinka.

Vaikai mėgsta nuotykius ir į 
save panašius herojus

Pasak A. Šiaulienės, šiais lai
kais vaikai tapo tarsi išaugę iš 
pasakos žanro. Anksčiau pasakas 
skaitydavo penktokai, šeštokai, o 
dabar jie  skaito, tik jeigu  reikia 
perskaityti pagal m okykloje reko
m enduojam os literatūros sąrašą. 
Pavyzdžiui, liaudies, brolių G ri
m ą, Šarlio Pero paprastos pasakos 
tapo ikimokyklinukų, pirm os-an- 
tros klasės m oksleivių žanru.

„D abar penktokai-šeštokai la
bai m ėgsta nuotykius, kad kny
gose būtų  daug dinam ikos, kad 
galėtų atpažinti save. 1 - 3  klasės 
moksleiviai labai mėgsta F. Si- 
moii knyga1, apie blogiukų lin u  j 
lai Ink n labai valyk i, eundliiytei, 
nepaklusnus berniukas, kieCmnlis 
įvairiausias šunybes. N epasaky
tum, kad teigiam as herojus, bet 
jis  mokosi iš visko. O berniukams 
labai jis patinka, nes Henryje at
pažįsta ir save“ , -  sako vedėja.

0  1 - 3  klasės m ergaitės labai 
m ėgsta vokiečių rašytojos K nister 
knygas apie raganos Lilės nuoty-

pati populiariausia am erikiečių 
autoriaus Dž. Kinney knyga „N e
vykėlio dienoraštis41. Visos die
noraščio dalys tiesiog užkariavo 
berniukų širdis. Tekstas nesudėtin
gas, parašytas dienoraščio forma, 
komiški piešinukai. Nors kritikai 
sako, kad šios knygos nėra labai 
vėriniuos. Inčiiin berniukui mulo 
s ave  o siu?* Iii', pnyi  jsllts b u r n o m
l>ni vienu tendencijų: berniukui 
m ėgsta tokias knygas, kuriose ra
šom a apie nuotykius, iššūkius at
sidūrus ne tik fantastiniam e bet ir 
virtualiam e, žaidim ų pasaulyje.

Bet ir mergaitės ieško nuoty
kių. Tačiau šiek tiek švelnesnių, 
jom s rūpi knygos apie draugystę, 
o paauglės labai daug skaito apie

vyzdžiui, K. Rodrigez knygoje 
„34 tavo dalys44 rašom a apie meilę, 
draugystę, liūdesį, net anoreksiją 
ir kvaišalus. Knyga „Slydim as: ji 
regi jo  akim is44 (J. Hathaway) pa
sakoja apie mergaitę neuroleptikę, 
kuri gali įsikūnyti į k itą  žm ogų ir 
regėti jo  akimis. „Bet iš tikrųjų po
tekstėje slypi l o k 1, n o r u s  k u o  d u u  
g i n u  pci pi n si t ? i i ioi i i ' n n u l i  i k 1111 
p a s a u l i u s ,  s u v o k i  i juos, p o p r a s t i ,  
kodėl pasaulis yra būtent t o k s ,  ko
kios tos žm onių ir gyvenim o pa
slaptys, kodėl tas žm ogus pasielgė 
būtent taip44, -  susidom ėjim o tokia 
literatūra priežastis paaiškino A. 
Šiaulienė. Beje, jaunim o širdis už
kariavo ir rašytoja J. Sorensen su 
knyga „Elos ir M ičo paslaptis44.

Šiaulienės, vaikų literatūros klasi
ka yra ir liks mėgiam a. M ažesnių 
vaikų literatūroje tai yra, pavyz
džiui, K. Čiukovskio „Daktaras 
A iskauda44, J. M arcinkevičiaus 
„G rybų karas44, Š. Pero „Raudon
kepuraitė44, I. K rylovo pasakėčios, 
O. Proislerio knygos apie plėšiką 
I locenplociĮ, K Kubilinsko „Slo 
vi pasukų nnnu'lin" ui I Voll 
„M liko pu sukos" Skaitm uo V V, 
Landsbergio „O buolių pasakos44 
nem irtingos savo tekstais, „Pelytė 
Z ita44, „Arklio D om inyko m eilė44, 
dar rašytojai V. Račickas, G. M or
kūnas...

Šiuo metu paauglių bestseleris 
yra S. Kolins „Bado žaidynės44 -
apie negailestingą ateities pasau-

kokiais būdais išgyventi. M ažes
niem s vaikam s ypač patinka am e
rikiečių rašytojo H. A. Rey knyga 
apie beždžioniuką „Sm alsutis 
D žordžas44.

A. Šiaulienė rezium uodam a 
skaitym o tendencijas sako, kad 
mergaitės skaito kur kas daugiau 
nei berniukai Atėjus paauglystės 
liiikohtiplti! šiek liek pi imu šilimus 
skaitymus, bei lui budingu bei 
niūkų paauglystei juk reikia ir 
sportuoti, ir m uzikos pasiklausy
ti, ir prekybos centrus pašlifuoti. 
„M ūsų lietuvių kultūroje trūksta 
gerų pavyzdžių, kad daug skaitytų 
vyrai, tėveliai, seneliai. D ažniau
siai skaito moterys. Gal berniuko 
tokia fiziologija44, -  atvirą klausi-


