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Vivat nostra Bibliotheca!
Šie metai mūsų Bibliotekai neeiliniai – 

švenčiame įkūrimo 70-metį. Daug tai ar mažai? 
Ar tai data, verta minėjimo? Į šį klausimą 
atsakysiu pacituodamas akademiką Vytautą 
Merkį: „Kiekvienas minėjimas prisideda ne tik 
prie sukaktuvininko pažinimo, bet ir prie jo 
legendos kūrimo“. Taigi minėdami kuriame 
tradiciją, kuriame istoriją. 

Per tuos septyniasdešimt metų Biblioteka 
ne kartą keitė savo buvimo vietą, kėlėsi iš vieno 
pastato į kitą, buvo išsimėčiusi įvairiose miesto 
vietose, o 1977 m. pabaigoje – 1978 m. pradžioje 
įsikūrė dabartiniame pastate Aušros alėjoje – 
istoriškai vienoje svarbiausių miesto arterijų. 

Didžiuojamės, kad 1989 m. Bibliotekai 
buvo suteiktas tautos šviesuolio, visuomenės 
ir kultūros veikėjo Povilo Višinskio vardas. 
Suvokiame tai kaip įpareigojimą skleisti 
Višinskio idėjas ir būti jų propaguotojais. 

Džiugu, kad esame matomi ir įvertinti, 
svarbūs ir reikalingi. Turime iniciatyvų, 
kompetentingą, kūrybingą kolektyvą, 

esame aktyvūs miesto, regiono, visos šalies 
visuomeninio, kultūrinio gyvenimo dalyviai, 
gyvename nuolatinio atsinaujinimo ir kaitos 
ritmu. Esame nusiteikę ryžtingai ir nuolat 
judame pirmyn. Esame tam, kad skleistume 
humanitarinę kultūrą, kad skatintume naujų 
minties ir kūrybos impulsų. 

Biblioteka – atminties institucija,  jos misija –  
saugoti tautos identitetą. Atliekant šią misiją 
globalizacijos iššūkių akivaizdoje ypač svarbu  
gebėti išlaikyti pusiausvyrą tarp tradicijos ir 
modernumo, tarp naujausių technologijų ir 
humanistinių nuostatų. 

Dėkojame visiems savo skaitytojams, 
lankytojams, partneriams, kolegoms, draugams 
ir bičiuliams, kad esate kartu su mumis. Daugelis 
svarbiausių šiųmečių Bibliotekos renginių  
skirti Bibliotekos 70-mečiui paminėti. Didžiąja 
dalimi šiai sukakčiai skirtas ir 9-asis „Aušros 
alėjos“ numeris. Gerų įspūdžių skaitant!

Prof. dr. Bronius Maskuliūnas
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos direktorius

Aš esu Biblioteka... Ievos Slonksnytės nuotr.



2

SVEČIAS

Dalia Striogaitė: Nemokėčiau 
gyventi be bibliotekos
2020 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, kaip ir visos apskričių  

bibliotekos, švenčia savo 70-ies metų jubiliejų. „Kilk ir kelk!“ – taip ano šimtmečio pradžioje 

iš istorinio snaudulio gimtąjį kraštą žadino šviesuolis, tautinio atgimimo šauklys, tiesos ir 

laisvės idealų skiepytojas Povilas Višinskis, kurio vardas 1989 m. suteiktas Šiauliuose esančiai 

apskrities bibliotekai. Apie šią bibliotekoms svarbią sukaktį, jų reikšmę ir vietą šiuolaikinių 

aktualijų kontekste, apie skaitymą, knygas ir P. Višinskį kalbamės su šio autoriaus darbų 

tyrinėtoja, literatūrologijos mokslų daktare Dalia Striogaite, kuri šiemet taip pat sulaukė 

garbingo jubiliejaus.

Dalia Striogaitė projekto „Tautinio atgimimo šauklys: Povilui Višinskiui 140“ renginyje. 2015 m. lapkritis.  
Ievos Slonksnytės nuotr.



3

Apskričių bibliotekoms Lietuvoje – 70 
metų. Šiaulių apskrities viešoji biblioteka yra 
gavusi Povilo Višinskio vardą. Ar Jums, kaip 
Višinskio tyrinėtojai, šis jubiliejus reikšmingas, 
svarbus?

Nuoširdžiai sveikinu bibliotekos kolektyvą: 
70-metis – graži, prasminga šventė. Kartu tai 
ir mano asmeninis kiek kuklesnis jubiliejus. Kai 
1967 m. atsiradau Šiauliuose, greit susiieškojau 
miesto biblioteką: reikėjo ramaus kampo, kad 
galėčiau skaityti, rinkti medžiagą literatūros 
paskaitoms, pasirengti aspirantūros  
(dab. – doktorantūros) egzaminams. Paskui 
treji metai Vilniuje, po to – vėl Šiauliai, vėl 
reikalinga biblioteka. Štai jau 50 metų, 
kaip esu nuolatinė bibliotekos lankytoja. 
Šiandien pagalvojau, ne kur kitur, o Vilniaus 
ir Šiaulių bibliotekose esu praleidusi didžiąją 
ir, sakyčiau, maloniausią savo gyvenimo dalį. 
Ilgai neturėjau buto, stengdavausi ištrūkti 
iš triukšmingos bendrabučių aplinkos, 
tad biblioteka buvo ir prieglobstis, ir jauki 
susikaupimo, kūrybos vieta. Dvasios namai. 
Labai vertinau galimybę retesnę man  
reikalingą knygą atsisiųsdinti iš tolimiausių 
bibliotekų. Džiaugiuosi galėjusi ne tik naudotis, 
bet vėliau – neramiais Atgimimo metais, 
gyvenimui esmingai keičiantis, ir konkrečiai 
prisidėti prie bibliotekos atnaujinimo, 
sušiuolaikinimo (turiu galvoje Povilo Višinskio 
atminimui skirtas konferencijas, kolektyvinės 
knygos išleidimą, naujo stendo parengimą).

Kokį bibliotekų paveikslą matote? Ar 
bibliotekos dar yra ir ar vis dar gali būti 
aktualios šiuolaikiniais informacijos laikais, 
kai, atrodo, visi ar bent dauguma turi priėjimą 

prie interneto, neriboto informacijos ir žinių 
šaltinio? 

Mūsiškė biblioteka tarsi gyva būtybė augo, 
keitėsi, gražėjo, modernėjo man ir kitiems 
šiauliečiams besistebint. Prisimenu, kad 
pradžioje ji buvo išblaškyta net keliose, nelabai 
bibliotekos darbui tinkančiose vietose. Vėliau 
iškilo naujas, erdvus, jau specialiai bibliotekai 
skirtas pastatas, oficialiai patvirtintas Povilo 
Višinskio vardas ir naujas atstovavimo Šiaulių 
apskričiai įpareigojimas. Bet biblioteka – tai ne 
tik pastatas, garbingas vardas, rimtos įstaigos 
statusas, ne vien didžiulės knygų saugyklos,  
dar be galo svarbu žmonės, kvalifikuotų 
darbuotojų kolektyvas, jų pareigingumas ir 
veiklumas. Žmonės – didžiausias turtas. Per  
ilgus metus pažinau daugelį bibliotekos 
darbuotojų, nesyk teko kreiptis ieškant 
informacijos, prašant patarimo ar 
nebesusigaudant, – visad buvo padedama, 
suieškoma, ko reikia. Nepamirštama labai  
inteligentiška, iniciatyvi buvo Birutė 
Knizikevičienė, puikios specialistės Irena 
Butkienė, Janina Tepliajeva, Danutė Darbutienė, 
Valerija Žilinienė, Aldona Šiaulienė (iš Vaikų 
literatūros skyriaus) – jos jau nebedirba, bet  
liko geri atsiminimai, dėkingumo ir bičiulystės 
jausmai. Veteranams nenusileidžia ir dabar  
jame triūsiančios darbštuolės Nijolia 
Kasperavičienė, Audronė Baškienė ir kitos. 
Gaila, kad tegaliu paminėti tik tas malonias, 
paslaugias darbuotojas, su kuriomis teko artimai 
bendrauti, net bendradarbiauti puoselėjant 
Povilo Višinskio atminimą. Gerų darbuotojų, be 
abejo, yra daugiau, nei čia išvardijau.

Biblioteka man liko kaip šiltas, jaukus 
bičiulystės lizdas. Gal kiek senamadiškai  
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galvoju. Suprantu, kad šiuolaikinės 
technologijos daug ką pakeitė, labai paspartino 
žinių kaupimą ir radimą, jau nebe tokia 
veiksminga tiesioginė bibliotekininko pagalba, 
o ir žmonių santykiai šaltesni, atsainesni. Bet 
gyvų žmonių ryšio, bendravimo, tam tikro 
šeimininkiškumo niekas negalės atstoti. 

Gerai, kad bibliotekos stipriai pasuko į 
kultūrinę veiklą: lankytojus traukia įdomios 
parodos, išradingi renginiai (vien kasmetinės 
knygų mugės ko vertos!).

Ar nėra keista, kad biblioteka vis dažniau 
turi pati ieškoti savo skaitytojo?

Sakote, kad skaitytojų dabar reikia ieškoti. 
Manau, ne ieškoti, bet burti, kaip tai gerai 
pavyksta Kraštotyros, senųjų spaudinių 
ir skaitmeninimo skyriaus vadovei Romai 
Baristaitei – ji moka sutelkti ne tik kolektyvo 
narius, bet ir tolimesnius žmones – buvusius 
ankstesnio laikotarpio bibliotekos rėmėjus, 
entuziastus. Aš labai pasigendu buvusių 
tokių aktyvių ir bibliotekai savų žmonių kaip 
verslininkė Laisvyda Matusevičienė, aktorius 
Edmundas Leonavičius ir kiti. Manau, kad 

jie galėtų būti vieni svarbiausių bibliotekos 
bičiulių būrelio asmenų. O į tokį būrelį kodėl 
nepakvietus buvusių P. Višinskio stipendininkų 
(rodos, tik vieną sykį bandyta juos visus surinkti 
kartu)? Juk biblioteka yra viena iš labiausiai 
spinduliuojančių kultūros institucijų, tad svarbu 
visavertiškai panaudoti traukos, nuoširdaus 
draugiškumo, malonaus bendravimo ryšį. 

Kažkada knygas galėdavo įsigyti ir 
skaityti tik nedaugelis, jos buvo vertinamos 
ir branginamos. Dabar knygų pilna visur. Be 
tradicinių knygų, visuomenei tapo prieinamos 
elektroninio formato knygos kompiuteriuose, 
elektroninėse skaityklėse, netgi telefono 
aparatuose. Kaip, Jūsų nuomone, tai keičia 
knygos suvokimą, ar ji nenuvertėja, nėra 
devalvuojama?

Manau, nuvertėjo ne knyga, tik jos išorinis 
pavidalas. Mano kartos inteligentams iškilo 
labai skaudi ilgus metus rūpestingai kauptų 
asmeninių bibliotekų problema. Kokia tų 
bibliotekų ateitis? Kas priglaus našlaitėmis 
tapusias knygas?

Kas Jums yra skaitantis žmogus? Kaip 
vertinate tuos žmones, kurie tarsi su 
pasididžiavimu viešai sako, kad gyvenime nėra 
skaitę knygos ir galbūt niekada neperskaitys? 
Ko reikia, kad neskaitantis žmogus taptų 
skaitančiu?

Neskaito... Manau, meluoja ir šitaip siekia 
originalumo. Neįsivaizduoju, kad neskaitė nei 
maldaknygės, Biblijos, LR Konstitucijos, nei 
eilėraščių ar pasakų savo vaikui. Jeigu iš tikrųjų 
taip, tai atsiskleidžia šiurpi dvasios elgetystė. 
Žmogus apvagia pats save.

Šeštųjų „Povilo Višinskio skaitymų“ dalyviai. Dalia 
Striogaitė sėdi antra iš kairės. 2000 m. Romualdo Oko 
nuotr.
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Kokie yra Jūsų skaitymo įpročiai, 
mėgstamos knygos?

Apie šiuolaikines technologijas ir naujausią 
lietuvių literatūrą manęs geriau neklauskite. 
Kaip pandeminė situacija daug ką pakeitė, 
apribojo, privertė elgtis neįprastai, taip ir mano 
vėlyvi metai, nesveikata pakoregavo buvusius 
skaitymo įpročius, pomėgius ir panašiai. 
Sakydavau – negalimas daiktas, kad pro knygyną 
praeičiau į jį neužsukusi. Dabar – deja, praeinu. 
Tenka tik pasijuokti iš paikų įsikalbėjimų. O ir 
žingsnius jau skaičiuoju, dažniau renkuosi ne 
tolimą Aušros alėją, o arčiau namų esančias 
Lieporių ar Aido gatvės bibliotekas.

Daugiausia tyrinėjate lietuviškąjį 
avangardą. Bet nemaža dalis lietuvių 
avangardistų vėliau grįžo prie klasikinės, 
ramios kūrybos. Kaip manote, ar tai sietina 
su amžiumi, ar kūrybinis polėkis yra labiau 
jaunystės liepsnojimas, kuris vėliau išblėsta? 
Kokie lietuviškojo avangardo pėdsakai 
Šiauliuose?

Avangardizmas – tai XX a. 3-iojo  
dešimtmečio sudėtingas, plataus užmojo –  
sykiu kultūrinis ir visuomeninis reiškinys, 
savotiškas modernizmo „priešaušris“. 
Ne jaunatviškas polėkis, ne madingas 
keistuoliškumas. Tai buvo tam tikro bendro 
epochos sustingimo ir naujovių pasiilgimo 
sukeltas kolektyvinis, labai radikalus 
judėjimas – vadavimasis iš normų, naujos 
kultūros kūrimas. Apie šio judėjimo įžiebtą 
laisvės ir pertvarkos liepsną kadaise rašiau su 
tikru dvasios virpesiu – taip buvo įdomu, žavėjo 
stiprių natūrų – maištautojų, maksimalistų 
reiklus sąžiningumas peržengti savo ego ir tokį 

svarbų (ypač kūrėjams) šlovės siekį atiduoti 
dabarčiai, bendram kultūros labui, nesitikint 
jokio kūrybos eksperimentų išlikimo ateityje. 

Judėjimas stiprus, bet neilgalaikis. Vėliau –  
tik ar avangardistinės apraiškos, formos 
ypatumai ir perėjimas į nuosaikesnį klasikinį 
modernizmo meną. 

Taip galima kalbėti apie šiauliečių 
dailininkų mąstymo ir kūrybos avangardistines 
tendencijas ir principus. Bet aš nesu rimčiau į 
tai įsigilinusi.

Žiniasklaida Jus įvardija kaip „žinoma 
šiaulietė, kultūros slėpinių ieškotoja ir 
atradėja“. Ar sutinkate su tokiu pristatymu ir 
kodėl ieškote kultūros slėpinių? 

Čia žurnalistų išmonės. Jie vis ieško 
skambesio, „mandresnio“ žodžio. Man to 
nereikia. Kultūrininko darbas, kaip ir visi darbai, 
turi ir teigiamų, ir neigiamų pusių. Atsimenu, 
kaip vienąsyk kolegė dėstytoja šauniai atkirto 
besiskundžiantiems pedagogo profesijos 
sunkumais: „Bet mūsų darbas po stogu. O 

Dalia Striogaitė (dešinėje) su tuomete bibliotekos 
direktoriaus pavaduotoja Regina Miežetiene. 2015 m. 
lapkritis. Ievos Slonksnytės nuotr.
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kiek žmonių dirba šaltyje, lietuje ar sveikatai 
kenksmingomis sąlygomis.“ Taigi dažniau 
pasidžiaukime, kad dirbame „po stogu“. O jei 
darbas mėgstamas – jis nėra sunkus.

Žiūrint iš technokratų pozicijų, 
literatūrologai nelabai ką veikia – skaito daug 
knygų, prisigalvoja įvairių interpretacijų apie 
kitų autorių raštus. Bet kažko apčiuopiamo 
tarsi ir nėra. Ar dažnai tenka susidurti su tokiu 
požiūriu? Ir koks tas literatūrologo darbas – 
sunkus, įdomus, paslaptingas?

Literatūrologo darbas atsakingas: 
pasirinkus ką rašyti, būtina gerai išstudijuoti 
medžiagą, apgalvoti rašinio koncepciją ir 
struktūrą, darbo teiginiai turės būti rimtai 
argumentuoti, išvados labai pasvertos. 

Nereikėtų sakyti, kad literatūrologų 
darbo rezultatai neapčiuopiami. Esama ir 
labai materialios produkcijos, kaip antai – 
perrašyta, nuo sovietinės ideologijos 
apvalyta lietuvių literatūros istorija, įžvalgūs 
sovietizmo tyrinėjimai, plačiam naudojimui 
skirtos enciklopedijos bei žinynai, pagaliau ir 

Mindaugas Laurinaitis

gyvybiškai reikalingi nauji vadovėliai mokyklai, 
išleidžiamos solidžios monografijos. O ta lyg 
nepastebima, mažiau apčiuopiama darbų ir 
siekių pusė yra kaip tik prasmingiausia: tai 
plataus literatūrinio konteksto formavimas, 
konkretaus autoriaus ir jo kūrinių įtraukimas 
į kontekstą (nacionalinį ar tarptautinį), 
literatūros teorijos nuostatų ir vertinimo 
kriterijų gludinimas, kūrybiškumo, 
atsinaujinimo skatinimas. Trumpai sakant – 
tai tam tikras tvarkos literatūros pasaulyje 
organizavimas, aukšto kultūringumo ir gero 
meninio skonio puoselėjimas. Koks gi be viso 
šito būtų literatų gyvenimas ir pati literatūra?!

Jūsų tyrinėjimų rezultatai, išvados nugulė 
straipsniuose, knygose. Bet ar yra kokių nors 
atradimų, faktų, kurie taip ir liko su Jumis, 
archyvuose?

Mano literatūrologiniai darbeliai nedideli, 
stokojantys ir „kieto“ teoretizavimo, ir 
didžių užmojų. Bet gal yra reikalingi savaip: 
atidi analizė kartais iškelia tikrus teksto 
netikėtumus, o naujai rasta archyvų medžiaga 
praturtina lig šiol turėtą supratimą.

O įdomybių, kaip pageidavote, mano 
gyvenime, regis, ir nebūta.

Devintieji „Povilo Višinskio skaitymai“. 2006 m. 
Bibliotekos archyvo nuotr.
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Bibliotekos istorija darbuotojų 
atsiminimuose

Direktorė Janina Kaškelienė su simboliniu naujųjų rūmų raktu. 1978 m. Antano Dilio nuotr.

Mes kartais praeitį atgal susigrąžiname, 
Atsiremiam į ją – tenai, kur ji gera... 

Just. Marcinkevičius

Į kartoninį segtuvą susegti 122 lapai. Juose 
1987–2016 m. ranka rašyti, mašinėle spausdinti 

ir kompiuteriu rinkti tekstai. Lapai balti ir 
pageltę. Pageltę, nes balti ir nebuvo. Toks buvo 
tuo laiku popierius. Tokio šiandien jau neberasi. 
Kaip niekur kitur nerasi tokių prisiminimų, 
įspūdžio, nuotaikos, išguldytos popieriuje 
prisimenant pirmąją darbo dieną bibliotekoje, 

SUKAKTYS. MŪSŲ BIBLIOTEKAI – 70
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pirmąjį susitikimą su vadovu, kolega. Kolegų 
atsiminimuose aprašyta darbo aplinka, veikla, 
darbuotojų tarpusavio santykiai. Daugelio 
šių žmonių jau nebėra... Nebėra ir terminų 
zonos bibliotekos, metodinės išvykos, slaptas 
komplektavimas, specialistų informavimas ir kt. 
Skaitydami atsiminimus, sugrįžtame į praeitį, į 
bibliotekos veiklos pradžią. 

Naudojantis modernia įranga, sėdint 
šviesiuose ir jaukiuose darbo kabinetuose, 
vienu mygtuko paspaudimu ekrane matant 
visą šaltinių sąrašą sunku patikėti, kad buvo 
visai kitaip... 

Bibliotekos istorijos pradžia
Šiaulių Srities Darbo Žmonių Deputatų 

Tarybos Vykdomojo Komiteto 1950 m. spalio 
19 d. potvarkiu Nr. 202 įsteigiama Šiaulių srities 
biblioteka. Remiantis Lietuvos TSR Ministrų 

Tarybos nutarimu Nr. 469 nuo 1953 m.  
birželio 30 d. buvusios sritinės bibliotekos 
pavadintos miestų viešosiomis bibliotekomis. 
Vadovaujantis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
1989 m. gegužės 6 d. pritarimu, Šiaulių viešajai 
bibliotekai suteiktas Povilo Višinskio vardas 
ir pavadinta Šiaulių Povilo Višinskio viešąja 
biblioteka. 1995 m. biblioteka tapo Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka. 
Jos veiklą administravo Lietuvos kultūros 
ministerija. Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m.  
liepos 1 d. priklausė Šiaulių apskrities 
viršininko administracijai. Panaikinus apskričių 
administracijas, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio ir Šiaulių apskričių bibliotekos vėl 
perduotos Lietuvos kultūros ministerijai. 

Naujai įkurtai bibliotekai suteiktos 
patalpos M. Melnikaitės g. 77 (dabar 
Dvaro g.) pirmajame aukšte. 1954 m. 
antrajame pastato aukšte atidaroma 20 
vietų skaitykla. Vaizdžiai bibliotekos skyrių 
išdėstymą aprašo buvusi bibliotekininkė 
Emilija Petravičienė: Visa biblioteka tada 
talpinosi tuometinėje M. Melnikaitės gatvėje. 
Pastato pirmame aukšte buvo abonementas, 
viename antro aukšto kambarėlyje buvo 
direktorės kabinetas, dviejuose kambariuose 
talpinosi komplektavimo skyrius, likusį plotą 
užėmė skaitykla. Čia pat, skaitykloje, buvo ir 
bibliografinio skyriaus „užuomazgos“: stovėjo 
bibliografės B. Knizikevičienės darbo stalas ir 
pirmosios kartotekos. 

Buvusi Abonemento vedėja Irena 
Keldušienė prisimena, kad Abonementas 
tais laikais buvo įsikūręs mažame namelyje 
Melnikaitės g-vėje 77 ir užėmė 3 kambarius 
pirmame aukšte, vėliau dar 2 kambarius 

1950 m. spalio 19 d. dokumentas, patvirtinantis  
Šiaulių srities bibliotekos įsteigimą.
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gavome antrame aukšte, kai skaitykla persikėlė 
į Komunarų g-vę (dabar Varpo g.). Lentynos 
buvo tvirtos, medinės, tamsiai rudos ir sukaltos 
iki pat lubų. Teko jomis karstytis kaip voverėms 
aukštyn-žemyn, aukštyn-žemyn, nes fondai buvo 
uždari ir kiekvieną knygą reikėdavo skaitytojams 
surasti ir atnešti. Pirmomis dienomis tarp tų 
aukštų tamsių lentynų, gausybės kartoninių 
skirtukų ir knygų pasijutau tartum klaidžiame 
miške. Tačiau baisiausia buvo, kai vedėja  
[L. Barzdžiukienė] pirmąją dieną pasodino mane 
prie stalo, pakišo klasifikacijos lenteles ir liepė 
atmintinai išmokti visus skyrius bei poskyrius. 
<...> geriausia pradėti nuo knygų dėstymo.  
Pradžioje  ilgai klaidžiodavau nuo lentynos prie 
lentynos, kol rasdavau tinkamą knygai vietą. 
Negalėdavau atsistebėti, kaip Verutė Kasteckaitė-
Kunickienė ir Genutė Turkevičiūtė-Mačiulskienė iš 
karto prieina ir deda knygą kur reikia.

Ilgametė Abonemento skyriaus 
bibliotekininkė Laima Laužikienė rašo: Tik 
įėjus į akis krito iki lubų grūste prigrūstos knygų 
lentynos, praėjimo tarpai buvo tokie maži, kad 
susitikus negalima buvo prasilenkti. Knygos 
buvo talpinamos keliuose kambarėliuose ir net 
palėpėse, kur tik bebuvo įmanoma. 

Knygų fondai buvo uždari, kiekvienam 
skaitytojui turėjome bėgti ir atnešti jo 
pageidaujamas knygas. Norint gerai ir greitai 
aptarnauti skaitytojus, reikėjo gerai pažinti 
knygų fondą, žinoti, kur kokios knygos stovi. 

Buvusios Kraštotyros skyriaus vedėjos 
Danutės Darbutienės, kaip ir daugumos, 
atminty pastatas išlikęs kaip neišvaizdus, 
apšiuręs, be patogumų: Tuomet jame nebuvo 
jokių patogumų, tualetas – lauke, šildymas – 
krosnimis, kurias anksti ryte užkurdavo valytoja.

1961 m. bibliotekai skiriamos papildomos 
patalpos naujai pastatytame gyvenamajame 
name Komunarų g. 29 (dabar Varpo g.). Čia 
įsikuria administracija, Bibliografijos skyrius, 
metodikos kabinetas, 40 vietų skaitykla. 

Danutė Darbutienė mena, kad 40-ies  
vietų skaitykla beveik visada būdavo pilnutėlė 
skaitytojų, kuriuos aptarnaudavome nuo 11 
iki 22 val. Tada dirbdavome šeštadieniais, o ne 
sekmadieniais. Laikas prabėgdavo akimirksniu. 
Vakare pastatą perduodavome apsaugai, tai 
kartais ir naktį, suveikus signalizacijai, tekdavo 
vykti į darbovietę. 

Skaitytojai tais laikais buvo trokštantys 
žinių, daug kas studijavo vakariniuose 
fakultetuose, neakivaizdžiai, skaitydavo 
krūvas mokslinės literatūros. Vykdavo įdomūs 
literatūriniai vakarai, susitikimai su rašytojais 
ir poetais. 

Prisimenu, skaitykloje lankydavosi Nataša 
Ogaj, kartais ateidavo su savo vyru Tomu 
Venclova, abu stilingi, gražūs, Vilius Kazanavičius, 
Asia Barštein, Valerija Ramonaitė, Potencija 
Pinkauskaitė, Antanas Krištopaitis ir kt.  

Talka naujųjų rūmų statyboje. Centre direktorė Janina 
Kaškelienė, dešinėje – knygų rūmų direktorius Antanas 
Ulpis. 1975 m. Aleksandro Ostašenkovo nuotr.
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Apie skaitytojų poreikius, bibliotekos 
paslaugas pasakoja ir Laima Vasiliauskienė: 
Skaitykloje vakarais ir sekmadieniais trūkdavo 
vietų ir oro. Gausiai skaitykla naudojosi 
politechnikumo, KPI vakarinio, Pedagoginio 
instituto studentai ir dėstytojai. Trūkstamas 
knygas užsisakydavome per tarpbibliotekinį 
abonementą iš respublikos ir sąjungos 
bibliotekų. Kad operatyviai knyga pasiektų 
skaitytoją, naudojome teletaipą. Disertacijų 
rašymui TBA paslaugomis naudojosi gydytojai 
R. Šalkevičienė, V. Stakėnas, V. Zažeckas,  
J. Vasaitis, dėstytoja A. Barštein, inžinierius  
K. Šleževičius, agronomas A. Kleiva. V. Nisteliui 
esame parsiuntę ne dešimtis, o šimtus knygų 
įvairiomis užsienio kalbomis.

1964 m. įsteigtam Vaikų literatūros skyriui 
patalpos suteiktos daugiabutyje Ežero g. 23, 
o Saugyklai – Dubijos g. Laima Vasiliauskienė 
rašo, kad Bibliotekos skyriai buvo penkiose 
patalpose. Knygas iš Saugyklos atnešdavo du 
kartus per dieną. 

Naujieji bibliotekos rūmai
1977 m. pastatyti nauji bibliotekos rūmai. 

Projekto autorius architektas K. Laurikietis, 
vyriausiasis architektas V. Tamoševičius, 
konstruktorius J. Varnas. Biblioteką statė 
Šiaulių statybos tresto valdyba Nr. 2, darbų 
vykdytojas K. Rakšnys, apdailos darbų 
vykdytojas P. Gaigalas. Interjero bei eksterjero 
klausimais konsultavo A. Nistelienė. Bendras 
rūmų plotas 4494,3 m2. Tai modernus, gerai 
įrengtas ir mechanizuotas pastatas. Vienu 
metu įvairiose skaityklose galėjo dirbti 200 
skaitytojų. Atidarymo iškilmės vyko 1978 m. 
sausio 6 d. 

Naujųjų rūmų statybos laikotarpiu 
bibliotekai vadovavo Janina Kaškelienė. Savo 
atsiminimuose ji pasakoja: Projektuojant 
rūmus buvo daug ginčų ir nesutarimų, nes aš, 
kaip bibliotekos direktorė, su projektuotojais 
neturėjau tiesioginio ryšio ir galėjau naudotis 
tik prašytojo, o ne užsakovo teisėmis. Rūmų 
projektavimo ir statybos darbų užsakovas 
buvo LTSR kultūros ministerija, konsultavo 
Respublikinės bibliotekos mechanizacijos ir 
automatizacijos skyrius. Pastebėjus, kad per 
maži cokolinio aukšto langai, teko stabdyti 
statybą, keisti planą. Miesto vadovai Viktoras 
Jurgelevičius ir Vilius Kazanavičius buvo labai 
ryžtingi, drąsūs ir veiklūs. Jie labai rūpinosi 
statybų savalaikiškumu ir kokybe. 

Per nepilnus 3 mėn. privalėjome persivežti iš 
senų patalpų fondus bei inventorių ir pasiruošti 
atidarymui. Darbuotojai dirbo labai nuoširdžiai 
ir pasiaukojančiai. Prie persikraustymo darbų 
buvo telkiamos talkos ne tik iš mokyklų, bet ir 
iš įkalinimo įstaigos.

Profesorius L. Vladimirovas, kuris labai 
mylėjo mūsų 2-ąją bibliotekininkų laidą, man ne 
kartą yra pasakęs: „Jums, Baleišyte, pasisekė. 
Jūs pastatėte biblioteką. O man tokia laimė 
neišpuolė, nors daugelį metų teko vadovauti 
Vilniaus valstybinio universiteto bibliotekai ir 
porą kadencijų SNO bibliotekai“.

Kolektyvo susitelkimą, rūpesčius ir 
džiaugsmą persikėlus į naujas patalpas taikliai 
perteikė Irena Keldušienė: Svarbiausias įvykis 
bibliotekoje – tai persikėlimas į naujas patalpas. 
Nors iki kraujo nutrynėm rankas, kol surišom 
visą skyriaus fondą, bet su kokiu pakilimu 
dirbom, plušom, negailėdamos nei jėgų, nei 
išeiginių dienų, praleistų darbe. Kaip įdomu 
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buvo tvarkytis naujuosiuose rūmuose! Pirmą 
kartą visi bibliotekos skyriai ir visos darbuotojos 
susitikom po vienu stogu, labiau suartėjom, 
įsigilinom į atskirų skyrių darbo specifiką, 
tradicijas, pomėgius.

Bibliotekos ir padalinių vadovai, 
darbuotojai 

Pirmoji bibliotekos vadovė – Leningrado 
N. Krupskajos kultūros instituto absolventė 
Valentina Kanonovič-Sidarovič. Nuo 1955 m. 
rugpjūčio 1 d. vadovavimą perėmė Vilniaus 
valstybinio V. Kapsuko universiteto absolventė 
Valerija Kaunaitė-Vilkienė-Dichavičienė.  
V. Vilkienei išvykus į aspirantūrą prie Maskvos 
kultūros-švietimo instituto nuo 1963 m. 
sausio 1 d. direktoriaus pareigoms paskirta 
direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams 
Janina Kaškelienė. Nuo 1989 m. spalio 4 d. 
iki 2005 m. rugsėjo 1 d. bibliotekai vadovavo 
Eugenija Rimkūnienė. 2006 m. balandžio 14 d.  
direktore tapo Rūta Žirgulytė. Nuo 2016 m. 
birželio 20 d. bibliotekai vadovauja prof.  
dr. Bronius Maskuliūnas.

Kolektyvo darbo sėkmė priklauso nuo 
tarpusavio santykių. Gražiai direktorę  
J. Kaškelienę prisimena Danutė Darbutienė 
ir Kristina Jokšienė: J. Kaškelienė buvo 
nearogantiška, humaniška moteris, niekada 
nepraeidavo abejingai pro šalį, visada 
pasiteiraudavo apie asmeninį gyvenimą, 
apie šeimos narius. Kiek galėjo, stengdavosi 
darbuotojams padėti... Šventės metu aš pirmą 
kartą išgirdau, kai vadovas [Janina Kaškelienė] 
padėkojo darbuotojams už darbą.

Buvusi Vaikų literatūros skyriaus vedėja 
Doloresa Rimkevičienė nuoširdžiai atsiliepia 
apie koleges: Aplinka auklėja žmogų. 
Šitą jautriai suprato bibliotekos direktorė  
V. Vilkienė. J. Kaškelienė mokė savarankiškumo, 
visada supratingai priimdavo naujoves, jas 
skatino. Siekti grožio, darbštumo, nuoširdumo 
mokiausi iš A. Vaišvilienės.

Bibliotekos darbuotojus siejo gražūs 
tarpusavio santykiai. Mokėta džiaugtis kolegių 
pasiekimais, mokytasi iš sektinų pavyzdžių, 
siekta tobulinti ir gilinti specialybės žinias. 

Irena Keldušienė: Svarbus dalykas yra gero 
kolektyvo subūrimas. Nuo to priklauso gera 
darbinė atmosfera ir darbo sėkmė. Šiuo atžvilgiu 
Abonemento skyriui sekėsi, nes per visus 15-a 
mano vedėjavimo metų iš tiesų kiekvieną dieną 
džiaugiausi, kad skyriuje dirba būtent tas, o ne 
kitas kolektyvas.

Laima Vasiliauskienė: Gretimo Bibliografijos 
skyriaus vedėja buvo gerb. Birutė Knizikevičienė. 
Žavėjausi ja ne tik kaip gera ir darbščia 
specialiste, bet ir kaip moterimi. Stebėjau ir 
mokiausi iš jos gražių manierų, elegancijos.
Laima Laužikienė: Tarp bendradarbių sutikau 
labai puikių ir darbščių moterų, kurios viena 

Baltijos kelyje. Iš dešinės Laima Laužikienė, Irena 
Keldušienė, Birutė Vaičekonytė. 1989 m. Bibliotekos 
archyvo nuotr.
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kitai padėdavo, užjausdavo nelaimėje. Manau, 
kad nuo seno bibliotekoje susiklosčiusios 
kultūringos tradicijos gyvuos dar ilgus metus. 
To ir linkiu ateinančioms kartoms.

Emilija Petravičienė: Būrelis darbuotojų, 
administracijos paragintos, įstojome į  
V. Kapsuko universiteto neakivaizdinį skyrių 
studijuoti bibliotekininkystės. <...> Rašėme 
kontrolinius darbus, važinėjome į sesijas, 
laikėme egzaminus. Turėjome progos pajusti 
studentišką gyvenimą.

Danutė Darbutienė: Manau, jeigu 
bibliotekoje dirbs kuo daugiau tokių protingų, 
išradingų jaunų žmonių kaip Jonė, biblioteka 
klestės.

Senųjų spaudinių fondas 
Fondą sudaro knygos lietuvių, užsienio 

(vokiečių, prancūzų, anglų, lotynų, rusų ir 
kt.) kalbomis ir  serialiniai leidiniai, išleisti iki 
1945 m. Fonde yra apie 9 tūkst. dokumentų. 
Seniausia saugoma knyga Défense de la religion 
luthérienne contre les docteurs de l’Eglise 
romaine prancūzų kalba, išleista 1685 m.

Seniausia saugoma knyga lietuvių kalba 
yra 1816 m. Vilniuje išleistas Naujas Istatimas 
Jezaus Christaus Wieszpaties musu / lietuwiszku 
leżuwiu iszgulditas par Jozapa Arnulpa 
kunigaykszti Giedrayti wiskupa żiemayciu, 
żenklinika s. Stanislowo. – Wilniuje: Iszspaustas 
pas kunigus missionorius. 

Komplektuoti senąją literatūrą sovietmečiu 
buvo sudėtinga ir rizikinga, nes kaupti ir saugoti 
specfondą (nepriklausomybės metų leidiniai) 
biblioteka neturėjo teisės. Bibliotekoje dirbo 
tikri knygos mėgėjai entuziastai, kuriems 
rūpėjo išsaugoti tikrąsias kultūros vertybes. 

Tai Birutė Knizikevičienė, Janina Kaškelienė, 
Genė Mačiulskienė, Olga Guntienė, Rūta 
Žirgulytė. Važiuota į antikvarinius knygynus 
Kaune ir Vilniuje, „kautasi“ aukcionuose. Savo 
atsiminimuose G. Mačiulskienė pasakoja, kaip 
įsigudrino ir sąskaitas knygynuose įforminti, ir 
nurašymo aktus suklastoti: Neoficialiai senųjų 
spaudinių fondą komplektavo bibliotekos 
entuziastai, viena iš jų buvusi Kraštotyros 
skyriaus vedėja B. Knizikevičienė. Daug 
spaudinių iš Knygų rūmų dovanojo A. Ulpis. 
Laikyti specfondo leidinių neturėjome teisės, 
nes bibliotekoje nebuvo specfondo. Neoficialus 
jų komplektavimas nesustojo, dėjom spaudinius 
į kraštotyros fondus. Jais naudotis darbuotojai 
leisdavo tik patikimiems skaitytojams. Tuo 
metu mūsų biblioteką kuravo puikus žmogus 
Glavlito [cenzūros įstaiga, Vyriausioji valdyba 
literatūros ir meno reikalams] darbuotojas 
Pekelis, kuris apsimesdavo nieko nežinąs apie 
mūsų nelegalų fondą.

Žinodama ir laimindama tarpukario 
literatūros komplektavimą, savo pareigomis 
rizikavo direktorė J. Kaškelienė: Nors to meto 
sąlygos buvo labai sunkios, tačiau atsirado 
drąsos ir ryžto sukomplektuoti senosios 
literatūros fondą. Už tai, kad bibliotekoje 
sukauptas senosios bei kraštotyrinės literatūros 
fondas, turime būti dėkingi tuometinei 
Bibliografijos-informacijos, vėliau Kraštotyros 
skyriaus vedėjai Birutei Knizikevičienei. Mano, 
kaip bibliotekos direktorės, nuopelnas tik toks, 
kad nebijojau per tai prarasti savo posto ir 
leidau šį darbą dirbti. Taikliai šį darbą įvertino 
D. Darbutienė: Nelegaliai turėjome uždarą 
specfondinės literatūros kampelį, kurį per 
pažintis sukaupė B. Knizikevičienė. Patikimiems 
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asmenims leisdavome pasinaudoti ta literatūra. 
Niekam neužkliuvome, net Glavlitui nereikėjo 
aiškintis. Vadinasi, nebuvo skundikų.

Vykstant kovoms dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo, baimintasi 
ir dėl senųjų spaudinių fondo. Direktorė 
Eugenija Rimkūnienė atskleidžia paslaptį: 
Saugyklos skyriaus vedėja A. Zinkevičiūtė man 
pakuždėjo, kad pačios vertingiausios knygos 
yra išvežtos iš bibliotekos ir paslėptos saugioje 
vietoje. Kadangi R. Grubliauskaitei priklausė 
senųjų knygų fondas, ji knygas atrinko, 
sudarė sąrašą ir surišo. Sulaukus progos, 
knygos buvo išgabentos taip, kad nematė ne 
tik bibliotekos, bet ir skyriaus darbuotojos.  
Taip niekas nepastebėjo ir kai jos sugrįžo atgal... 

Metodinis darbas
Nuo pat įsteigimo viena pagrindinių  

sritinės bibliotekos funkcijų buvo metodinės 
pagalbos teikimas rajonų bei kaimo 
bibliotekoms. Plačiausiai praktikuota pagalbos 
forma – išvyka į nustatytos teritorijos 
bibliotekas. Šiaulių sritinei bibliotekai priklausė 
Joniškio, Kelmės, Kėdainių, Mažeikių, 
Naujosios Akmenės, Pakruojo, Radviliškio, 
Raseinių rajonų, Šiaulių miesto ir rajono 
bibliotekos. Vėliau Šiaulių apskrities bibliotekai 
priskirtų rajonų bibliotekos keitėsi.

Išvykų paskirtis buvo labai įvairi:  
dalyvavimas perduodant ir priimant  
bibliotekas, darbo patirties nagrinėjimas,  
darbo tikrinimas, bibliotekininkų mokymas ir 
kt. Tekdavo tikrinti ir skundus, lėšų įsisavinimą 
ir kt. Kartais komandiruotėse dalyvaudavo 
ir Respublikinės bibliotekos ar ministerijos 
atstovai, tikrindavo pasirinkto rajono bibliotekų 

filialus ir centrinę biblioteką. Komandiruotės 
trukdavo tris keturias dienas. Patikrinimo 
rezultatai būdavo aptariami su rajono valdžios 
atstovais. Iš bibliotekininkių reikalauta, kad 
kas metai didėtų skaitytojų skaičius, būtų 
propaguojama visuomeninė-politinė literatūra, 
partijos suvažiavimų ir nutarimų medžiaga.

Daug laiko komandiruotėse praleidusi 
Laima Laužikienė vaizdžiai perteikia rajonų 
bibliotekose patirtus įspūdžius: 

Didžiausia blogybė buvo rodiklių 
sumažėjimas. Už tai bibliotekininkei labai 
kliūdavo. Todėl tie rodikliai per metų metus tiek 
buvo išaugę, kad kai kur kaimo bibliotekose 
jau skaitė ir tik gimę kūdikiai. 

Atsitikdavo visokių kuriozų. Pamenu, 
nuvažiavome į vieną Mažeikių kaimo biblioteką. 
Kaime gyventojų 200, o skaitytojų bibliotekoje 
250. Kai paklausiau, iš kur pas ją tiek skaitytojų, 
bibliotekininkė nepasimetė ir paaiškino, kad iš 
Latvijos ateina skaityti, nors iki Latvijos sienos 
dar 15 km. Suprasdavome, bet tylėdavome.  
Taip reikia.

Niekada nepamiršiu tų kaimo bibliotekų, 
o ypač ten dirbančių moterų, kurios mus 
nuoširdžiai priimdavo, daug vaišindavo. Tų 
kelionių metu pamačiau Lietuvos gamtos grožį, 
architektūrinius ir senovės paminklus, miestelių 
ir kaimų savitumą. Įsitikinau, kad žemaičiai 
tikrai skiriasi nuo aukštaičių.

Metodinis darbas tai ne vien išvykos į rajonų 
bibliotekas. Grįžusios iš komandiruotės turėjome 
parašyti ataskaitą, išvardinti gerus ir blogus 
darbus, išanalizuoti rodiklius, duoti nurodymus 
ateičiai. Didžiausias darbas būdavo po naujų 
metų, kai reikėjo suvesti visų rajonų bibliotekų 
metinius rodiklius. Ministerija atsiųsdavo 
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didžiules, vos telpančias ant stalo lenteles, 
mes jas vadinome „paklodėmis“. Jas turėjome 
užpildyti skaičiais. Visose lentelėse turėjo sueiti 
galai, visur turėjo būti daugiau negu pernai. 

Metodinis darbas malonumo neteikė ir 
Irenai Keldušienei: Nemėgau metodinio darbo, 
ypač kitų bibliotekų vizitavimo ir ataskaitų 
rašymo. Tos ataskaitos man atrodydavo kaip 
koks skundų rašymas, nes būtinai reikėdavo rasti 
ir aprašyti trūkumus kitų darbe, be to,  nuolat 
keičiasi metodiniai reikalavimai – vakar reikėjo 
vienokių kartotekų ar ko nors panašaus, šiandien 
jau anokių, o rytoj pačios gerai nežinome, kokie 
vėjai papūs bibliotekininkystėje.

Tikrinama buvo ir Viešoji biblioteka. 
Buvusi Bibliografijos skyriaus vedėja Irena 
Butkienė prisimena: Respublikinės bibliotekos 
darbuotojai S. Tomonis ir P. Mikelinskaitė visą 
savaitę „purtė“ Bibliografijos skyrių, tikrino iš 
pagrindų. Bijojome, kad gal daug ką darome 
blogai, laukėme tikrinimo rezultatų. Sulaukėme: 
apie 15 bibliotekos darbuotojų gavome po 75 

rublius premijos už tai, kad bibliografinis darbas 
dirbamas gerai.

Būta įvairiausių darbų, kuriuos privalėjo 
atlikti bibliotekininkai. Buvo ir liko problemų, 
kurių nepavyksta išspręsti. Buvo svajonių, 
kurios tapo realybe. Ir šiandien sunku patikėti, 
kad dar taip neseniai svajota apie paprastą 
kopijavimo aparatą. 

Irena Keldušienė: Opi ir skaudi problema –  
skaitytojai skolininkai ir knygų gadintojai, 
o pasitaiko ir paprasčiausių vagišių. Ši 
skaitytojų kategorija niekad neduoda ramybės 
Abonemento darbuotojoms ir apkartina ne 
vieną darbo dieną. Sėkmingai kovoti su knygų 
vagišiais bus galima tik pasitelkus elektroniką, 
o mūsų sąlygomis tai utopija. Mano manymu, 
skolininkų sumažėtų, jei už knygų grąžinimo 
terminų nesilaikymą būtų imamas bent 
minimalus mokestis.

Civilizacija ir techninis progresas 
bibliotekininkystėje slenka vėžlio žingsneliais, 
todėl artimiausioje ateityje biblioteką 
įsivaizduoju nelabai pakitusią. Gal pagaliau 
turėsime „Erą“, gal atsiras vienas kitas 
skaitymo ar dauginimo tobulesnis aparatėlis, 
gal pagaliau pavyks sutvarkyti vestibiulį, 
pasigaminti parodų stendus, gal pristatys 
priestatą [1987 m.].

Eugenija Rimkūnienė: Kadangi bibliotekoje 
nebuvo kopijavimo aparato, tapo aišku, kad 
greitai neturėsime knygos, iš kurios nebūtų 
išplėštas lapas, enciklopedijos, kurioje netrūktų 
žemėlapio, žurnalo, kuriame nežiojėtų skylė.

Šventės. Tradicijos. Kelionės 
Kolektyve gražiai ir išradingai minėti 

amžiaus ir darbo jubiliejai. Ilgus metus rudenį, 

Bibliografijos skyriaus darbuotojos Birutė 
Knizikevičienė (kairėje) ir Irena Butkienė. 1976 m. 
Bibliotekos archyvo nuotr.

SUKAKTYS. MŪSŲ BIBLIOTEKAI – 70
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Nijolia Kasparavičienė

rugsėjo arba spalio mėnesį, buvo švenčiama 
Bibliotekininkų diena. Ši kolektyvo šventė 
siejosi su bibliotekos įkūrimu. Kiek išradingumo 
ir kūrybos įdėdavo šventės organizatoriai. 
Ilgainiui ši tradicija išblėso. Kolektyve visada 
buvo ir yra norinčių keliauti ir gebančių keliones 
organizuoti. O kelionės buvo įvairios: ir 
komercinės, ir kultūrinės. Nuotaikingai keliones 
aprašo Laima Laužikienė: Nepamirštamos 
kelionės į Rygą. Kiekvienais metais bent du kartus 
mūsų bibliotekos autobusiuku važiuodavome 
į Rygą apsipirkti. Ne kiek tų pinigų turėdavome, 
mūsų algos buvo mažos, bet kokį 100 rublių 
sukrapštydavome būtiniausioms prekėms. <...> 
nuvažiavusios duodavomės po turgaus hales, 
„univermagų“ aukštus ir parduotuves. Nebūdavo 
laiko pakelti akis į Rygos miesto įžymybes. Grįžtant 
namo autobusas kvepėdavo silkėmis ir rūkytomis 
žuvelėmis, virsdavo ištisa prekių paroda, nes 
reikėjo pasigirti, ką pasisekė nusipirkti. 

Kartą, likus 5 km. iki Joniškio, sugedo mašina. 
Algis, kiek pasikrapštęs, pareiškė, kad toliau 
nebevažiuos, gedimas rimtas. Pasitarusios 
nusprendėme eiti pėsčiomis iki Joniškio.  
<...> suraišiojome savo terbeles taip, kad 
pasidarė didžiuliai maišai, užsivertėme juos ant 
kupros ir patraukėme Joniškio link. Jau visai 
priartėjus prie Joniškio, pamatėm atvažiuojant 
mūsų autobusiuką... Tuoj visos suvirtome atgal 
ir laimingai parvažiavome namo. 

Pasijuokime 
Kiekviename darbe nutinka pačių 

netikėčiausių istorijų. Ne taip išgirstame, 
ne taip suprantame, laiku nespėjame... Tuo 
metu patiri stresą, o vėliau tai kelia šypseną 
ar net juoką. Keletą tokių situacijų iš savo 

darbo praktikos pateikia Danutė Darbutienė:  
Neplanavau savo atsiminimuose tokios rubrikos, 
bet berašydama nutariau praskaidrinti nuotaiką 
tiems, kurie turės kantrybės iki galo perskaityti 
mano padrikus atsiminimus. 

Į Biržus nuvyko kelios darbuotojos. Biržų 
bibliotekai tada vadovavo Kostas Galvelė. Mūsų 
bibliotekos atstovė G. P. įėjusi sako: „Laba diena, 
draugas Kojele“. Kolegė I. Č. jai pašnibždėjo į 
ausį tikrąją pavardę. G. P. nepasimetė ir sako: 
„Atsiprašau, jūs ne Galvelė, bet tikra bibliotekos 
Galva“. 

Skaitytojus aptarnavusi A. R. atbėga 
išraudusi į darbo kambarį ir sako, kad 
skaitytojas prašo kažkokios „jaučio kojos“. 
Vedėja R. U. nuėjo išsiaiškinti situacijos. 
Pasirodo, reikėjo Romualdo Granausko knygos 
„Jaučio aukojimas“. 

Į Kraštotyros skyrių atėjo R. R. ir paprašė 
„Bruklino enciklopedijos“. Darbuotoja D. D. jam 
atnešė „Bostono enciklopediją“ ir paaiškino, 
kad „Bruklino enciklopedijos“ nėra. Tai tik 
neseniai Šiauliuose atidarytas prekybos centras.

Daugumą atsiminimus rašiusių ir 
atsiminimuose minimų bibliotekininkių teko 
pažinti. Jos buvo mano kolegės. Aš, atėjusi 
į biblioteką su lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojos diplomu, iš jų mokiausi bibliotekinio 
darbo subtilybių, bendravimo kultūros. Jos 
buvo mano Mokytojos. Kai kurias jų man teko 
ilgokai kalbinti, kad pasidalytų savo patirtimi 
ir praturtintų Kraštotyros skyriaus rankraščių 
fondą. O dabar tai tapo neįkainojama mūsų 
bibliotekos istorijos dalimi.
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Bibliotekos logotipas
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji 

biblioteka (toliau ŠAVB), 2020 m. švenčianti 
savo 70-metį, per visą gyvavimo laikotarpį ne 
kartą patyrė svarbių pokyčių, plėtėsi ir vis dar 
plečiasi, auga kaip bendruomenes buriantis 
kultūros, informacijos, mokslo ir laisvalaikio 
leidimo centras. Kartu su biblioteka galbūt 
ne taip dažnai ir pastebimai, bet keičiasi ir jos 
logotipas – ženklas, kurį šiandien galite išvysti 
beveik visoje ŠAVB skelbiamoje vizualinėje 
informacijoje, reklaminėje ir reprezentacinėje 
medžiagoje, kvietimuose į kultūrinius 
renginius, lankstinukuose, vaizdo įrašuose, 
antspauduose, didžiulis logotipas puošia 
bibliotekos fasadą.

Tiesa, nors biblioteka buvo įsteigta 
1950 m., bibliotekos logotipo, kurį matome 
dabar, užuomazgos aptinkamos tik 1978 m., 
kai sausio 6 d. buvo atidaryti nauji Šiaulių 
viešosios bibliotekos rūmai tuometinėje 
V. Kapsuko gatvėje (dabartinė Aušros alėja). 
Tuomet kvietimo į iškilmingą bibliotekos rūmų 

atidarymą meninį apipavidalinimą patikėta 
sukurti tuometiniam bibliotekos dailininkui 
Vytautui Vincentui Timinskui*, kuris ant 
kvietimo viršelio pavaizdavo iš knygos išaugusį 
žalios spalvos pažinimo medį geltonos spalvos 
fone. Tai pati anksčiausia turima medžiaga, 
kurioje užfiksuotas pažinimo medžio motyvas, 
išlikęs iki šių dienų. Įdomu, kad iš pat pradžių 
dailininkas sugalvojo būtent pažinimo medžio 
motyvą – šiandien bibliotekos logotipą daug 
kas klaidingai interpretuoja kaip dobilo lapo 
atvaizdą.

Kiek vėliau šiek tiek stilizuotas knygos 
ir medžio vaizdas, įrėmintas į apskritimą 
su užrašu „ŠIAULIŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA“, 
pradėtas naudoti jau kaip bibliotekos logotipas 
(pirmieji logotipai ant bibliotekos metraščių 
pasirodė 1983 metais). Pagrindiniai šio ženklo 
dizaino sprendimai išlaikyti iki šių dienų.

Ženklą juosiančiame užraše Povilo Višinskio 
vardas atsirado 1989 m., kai bibliotekai buvo 
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suteiktas tautos šviesuolio, visuomenės ir 
kultūros veikėjo Povilo Višinskio vardas, 
1995 m., Lietuvoje atkūrus apskritis, ženkle 
atsirado iki šiol vartojamas pavadinimas 
„ŠIAULIŲ APSKRITIES P. VIŠINSKIO VIEŠOJI 
BIBLIOTEKA“. Ant tų pačių metų „Šiaulių 
apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos 
kraštotyros darbų katalogo“ viršelio taip pat 
randamas bibliotekos logotipo motyvas, tik be 
jį siejančių žodžių. Tai rodo, kad logotipas kaip 
biblioteką reprezentuojantis ženklas imtas 
vartoti vis dažniau. 

2014 m. gruodžio mėn. buvo baigta ŠAVB 
rekonstrukcija ir modernizacija. Tų pačių 
metų gruodžio 18 d. ant ŠAVB fasado sienos 
pritvirtintas didžiulis apskritas bibliotekos 
ženklas. Jo žaliai baltame fone vaizduojamas iš 
knygos išaugantis pažinimo medis ir jį juosiantis 
bibliotekos pavadinimas naktį apšviesti ir iš  
toli gerai matomi. 2017 m. ŠAVB pavadinimas 
buvo patikslintas – „ŠIAULIŲ APSKRITIES 
POVILO VIŠINSKIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA“ ir 
pradėtas naudoti atnaujintas logotipas.

Ypatingomis progomis ŠAVB taip pat 
išleidžia proginius logotipus ar priima 
atitinkamus grafinius sprendimus, keičiančius 
originalaus logotipo išvaizdą. Toks logotipas 
buvo sukurtas 2019 m. atkurtos Lietuvos 
Respublikos šimtmečio proga, nuspalvinus 
originalų logotipą Lietuvos vėliavos spalvomis, 
o 2020 m., minint bibliotekos 70-metį, sukurtas 
proginis logotipas, kuriame pažinimo  medį 
ir knygą pakeitė stilizuotas šūkis „70 metų su 
Jumis“ (autorė ŠAVB dizainerė Ieva Slonksnytė).

Dabartinis bibliotekos logotipas, kaip 
reprezentacinis įstaigos ženklas, ateityje, 
tikėtina, keisis atsižvelgiant į formuojamą 

modernios bibliotekos įvaizdį, naujų veiklų 
kryptis. Logotipas yra vienas iš tų akcentų, kuris 
pabrėžia ŠAVB identitetą tarp kitų bibliotekų, 
turi didelę įtaką įstaigos pažinimui viešojoje 
erdvėje, pripažinimui bei populiarumui, rodo 
unikalumą ir patikimumą.

*Dailininkas Vytautas Vincentas Timinskas 
(1943–2013) augo didelėje šeimoje, tėvas 
dirbo Šiaulių dramos teatre butaforu. Ten 
nuolat sukinėjosi ir Vytautas. Kaip tik teatre 
ir išryškėjo menininko polinkis į dailę. Šiaulių 
dramos teatro vyriausiosios dailininkės Joanos 
Taujanskienės patartas V. Timinskas pradėjo 
studijas Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės 
technikume. Vėliau mokėsi Vilniuje, Dailės 
institute. Čia besimokydamas ir baigęs institutą 
dirbo įvairiose Šiaulių įstaigose: „Titnago“ 
spaustuvėje, Viešojoje bibliotekoje, alaus 
darykloje „Gubernija“, Kultūros namuose, 
Dramos teatre. Buvo ir Šiaulių geležinkelininkų 
klubo direktoriumi. V. Timinskas itin daug 
darbavosi Lietuvos bažnyčiose: Vievyje, 
Vidsodyje, Vaiguvoje, Kavarske, Lyduokiuose, 
Šimkaičiuose, Janapolėje, Šaukėnuose; 
Latvijoje – Daugpilyje ir Rygoje, Maskvos 
cerkvėse. Darbai buvo labai įvairūs: valomi ir 
atnaujinami paveikslai ir skulptūros, skliautų 
ir sienų tapyba, remontuojami, perdažomi 
altoriai, suolai ir kt. Dailininkas yra sukūręs 
keletą molbertinių paveikslų, bendradarbiavo 
su tautodailininkais, sukūrusiais kūrinių pagal jo 
eskizus. Sulaukęs šešiasdešimties V. Timinskas 
pradėjo dirbti Kauno televizijos studijoje, ten 
kūrė vinjetes, laidų dekoracijas, reklamą.

Tomas Pauliuščenka
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Bibliotekos leidiniai: nuo pirmųjų 
iki naujausių

Nuo 2016 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos leidžiamas žurnalas „Aušros alėja“. Žurnalas 
buvo išleistas pirmosios bibliotekoje organizuotos Šiaulių knygų mugės proga. Nuo tada pasirodė 8 pavasariniai ir 
rudeniniai žurnalo „Aušros alėja“ numeriai, apžvelgiantys aktualiausias bibliotekos ir kultūros naujienas.

Šiauliai vakar ir šiandien
Šiaulių apskrities viešosios bibliotekos 

leidžiamų leidinių laikas siekia pirmuosius 
bibliotekos gyvavimo metus ir nuo pat 
pradžios biblioteka nemažai dėmesio skyrė 
tam, kas vyksta Šiauliuose, užsiėmė vienokia 
ar kitokia miesto istorijos ir dabarties 
gyvenimo sklaida. Šiauliams skirtas ir pirmasis 
bibliotekos leidinys – Šiauliai (1944–1964): 
rekomenduojamosios literatūros rodyklė 
(1964, sudarė Birutė Knizikevičienė, Nijolė 
Monstvilaitė). Rodyklė susistemina tam tikrą 

literatūrą apie miesto istoriją, pramonę, 
kultūrą, švietimą. 1970 m. išleista dar viena 
panašaus laikotarpio Šiaulius pristatanti 
bibliografinė rodyklė (Šiauliai: bibliografinė 
rodyklė, sudarė Birutė Knizikevičienė ir  
Nijolė Monstvilaitė). Į rodyklę įtrauktos 
1940–1965 m. knygos ir periodinės spaudos 
straipsniai. Sovietinį pokario laiką mena tiek 
straipsnių atranka, tiek ir rodyklės skyrių 
pavadinimai: Šiauliai ir jų apylinkės; Partinės, 
komjaunimo ir visuomeninės organizacijos; 
Miesto valdymas. Tarybinių įstaigų darbas. 
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Visuomeninis miesto gyvenimas; Šiaulių miesto 
ir apylinkių gamta bei jos turtas; Liaudies ūkis; 
Šiaulių pramonė; Pramonės įmonės; Ryšiai; 
Žemės ūkis; Prekyba. Visuomeninis maitinimas. 
Kooperatinė prekyba; Komunalinis ūkis. 
Buitinis aptarnavimas ir t. t.

Kitos temos dominuoja bibliotekos leidybai 
žvalgantis jau po Nepriklausomybės pradžios 
ir šiandienos Šiaulius. Kintantį kultūrinį 
miesto veidą reprezentuoja bibliotekoje 
vykstantys kraštotyros darbai, kuriems 
skirtas leidinys Šiaulių miesto kraštotyrininkų 
darbų katalogas 1990–2015 m. (elektroninė 
versija). Jame suregistruoti 263 Šiaulių miesto 
kraštotyrininkų, miesto įstaigų, užsiimančių 
kraštotyros veikla, bei bibliotekų kraštotyros 
darbai. Katalogo sudarymui pasitelkus 
bent kelias kultūros ir švietimo institucijas, 
parodomi iškiliausių miesto kraštotyrininkų – 

Irenos Rudzinskienės (39), Nijolės Petraitytės 
(28), Jono Nekrašiaus (23), Vytauto Mažeikos 
(17), Giedrės Petkevičienės (13), Jono Krivicko 
(17), Klemenso Kučinsko (9), Zitos Subačienės 
(12), Danutės Darbutienės (11), Nijolios 
Kasparavičienės (9), Ritos Margevičienės (6), 
Romualdo Rutkausko (6) ir kitų darbai. 

Iš kataloguojamų kraštotyros darbų 
atsispindi Šiaulių miesto istorinė raida, šeimų 
istorijos, personalijos, amatai ir tradicijos, 
tremtinių atsiminimai, išnykusių kaimų ir 
gatvių istorijos, bibliotekų ir  įmonių istorijos, 
kapinių tyrinėjimai ir kitos mūsų kraštui 
aktualios temos. 

Yra Šiaulių mikrorajonų – Dainų, Lieporių, 
Pabalių, Kalniuko – aprašymų. Katalogas 
fiksuoja ir darbus, skirtus atskiroms Šiaulių 
miesto gatvėms, buvusioms kultūros-
švietimo įstaigoms, kongregacijos mokyklai, 
amatų mokyklai, prieškaryje veikusiems 
vaikų darželiams ir pradinėms mokykloms. 
Katalogas primena ir apie knygnešystę 
Šiaulėnų apylinkėse, Gruzdžių krašto žmonių 
prisiminimai, apie nykstančius ir išnykusius 
Bazilionių krašto kaimus. Puoselėdamas 
istorinę atmintį, leidinys iškelia ir seniausių 
Šiaulių miesto gimnazijų – Didždvario ir Juliaus 
Janonio – metraščius. 

Istorinę kultūrinę atmintį saugo ir 2016 m.  
pasirodžiusi elektroninė knyga Šiaulių 
krašto padavimai, kuri radosi vykdant 
projektą, skirtą išsaugoti ir puoselėti Šiaulių 
apskrities padavimus, stiprinti tautinį vaikų ir 
jaunimo identitetą, skatinti jų kūrybingumą. 
Bendradarbiaujant su tyrėjomis Rūta 
Stankuviene bei Rita Repšienė, Šiaulių dailės 
mokykla ir kitomis institucijomis, į knygą 

Pirmasis bibliotekos leidinys – „Šiauliai (1944–1964): 
rekomenduojamosios literatūros rodyklė“ (1964, 
sudarė Birutė Knizikevičienė, Nijolė Monstvilaitė).
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sutelkta daugiau kaip pusantro šimto Šiaulių 
apskrities padavimų. Leidinyje publikuotos 
geriausios pagal projektą sukurtos padavimų 
iliustracijos. 

Mokslinį bei kultūrinį Šiaulių miesto ir 
apskritai Lietuvos gyvenimą reprezentuoja ir 
dvi iškilių asmenybių bibliografinės rodyklės. 
2015 m. išleista pedagogės, etnologės, 
humanitarinių mokslų daktarės Irenos Aušrelės 
Čepienės (Višinskaitės) bibliografijos rodyklė 
(sudarė Domiceta Kazlauskienė). 2020 m.  
išleista literatūrologės, Povilo Višinskio 
skaitymų iniciatorės Dalios Striogaitės 
bibliografijos rodyklė (sudarė Dalia Striogaitė, 
Danutė Darbutienė), kurią sudaro 1998–2012 m.  
išleistų knygų ir straipsnių sąrašas. 

Atsiverti pasauliui
Kaip matyti ir iš ankstesnės apžvalgos, 

bibliotekos akiratyje – ne tik Šiaulių apskritis. 
Skirtingi leidiniai leidžia pažinti ir bendrai 
Lietuvos ar platesnio lauko kultūros gyvenimo 

ritmą. Po pasaulį žvalgosi ir Gerardo 
Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo veikla. 

2001 m. bibliotekoje įkūrus Ekslibriso 
muziejų, nuspręsta organizuoti pirmąją 
Lietuvoje tarptautinę mokslinę konferenciją, 
skirtą Baltijos šalių ekslibriso istorijai ir raidai. 

2002 m. buvo išleista šios konferencijos 
medžiaga Baltijos šalių ekslibrisas. Šiaulių 
krašto knygos ženklai. 2017 m. pasirodė leidinys 
Gerardas Bagdonavičius ir Šiaulių krašto knygos 
ženklai. Tai – ligtolinės Gerardo Bagdonavičiaus 
ekslibrisų fondo (į kurį reorganizuotas ŠAVB 
Ekslibriso muziejus) veiklos rezultatas: 
konferencijos bei kūrybinių dirbtuvių medžiaga. 
Leidinys pasirodė kartu su dokumentiniu 
filmu, kuriame prisiminimais dalijasi 
Gerardo Bagdonavičiaus artimieji. 2018 m.  
pasirodė leidinys Gerardo Bagdonavičiaus 
ekslibrisų fondo taryba. Lietuvos ekslibriso 
istorijai labai svarbi 2018 m. išleista, tyrimais 
pagrįsta tarptautinio forumo medžiaga 
Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir 
šiuolaikinės tendencijos. Didžiąją leidinio 
dalį sudaro forumo pranešimai, svarbūs ir 
kūrybinių dirbtuvių bei parodų aprašymai. 

Kiekvieną bibliotekoje organizuojamą 
ekslibrisų parodą palydi ir specialiai jai 
išleidžiamas katalogas. Taip visuomenei 
pristatyti dailininkų Povilo Šiaučiūno,  
Kazimiero Švainausko, Michalinos 
Adomavičienės, Vytauto Osvaldo Virkau, 
Vaidoto Janulio, Pėterio Upyčio, Alfonso 
Čepausko, Lolitos Brazos ekslibrisai. 

2018 m. ŠAVB suorganizuotas 35 pasaulio 
šalis apėmęs tarptautinis ekslibrisų konkursas, 
kurio rezultatas buvo katalogas „Ex libris. 
Atkurtai Lietuvai – 100“. 

Bibliotekos reprezentacinis leidinys „Šiaulių viešoji 
biblioteka: atmena skaitytojui“ (1978).
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2019 m. Šiaulių knygų mugėje pristatytas 
katalogas Penki neeiliniai susitikimai ekslibrisų 
erdvėje. Jame pristatyti autoriai – Žibuntas 
Mikšys, Mykolas Povilas Vilutis, Valentinas 
Antanavičius, Ugnė Žilytė, Stasys Eidrigevičius –  
priskirtini Lietuvos ekslibriso kūrėjų aukso 
fondui. 2019 m. ŠAVB pristatė kolekcininkų 
ir menininkų ilgai lauktą garsaus grafiko, 
vieno žymiausių Lietuvos ekslibrisų kūrėjo, 
Nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureato Petro Repšio ekslibrisų katalogą. 
Kataloge įamžintą originalių ekslibrisų kolekciją 
Petras Repšys padovanojo GBEF (Gerardo 
Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui). 2018 m. 
bibliotekoje lankėsi JAV lietuvis kolekcininkas 
Vitolis E. Vengris. Susitikimui įamžinti išleistas 
kolekcininkui sukurtų ekslibrisų katalogas 
Ekslibrisai Vitoliui Enrikui Vengriui. Tais pačiais 
metais atkurtos Lietuvos šimtmečiui iš šiauliečių 
kolekcininkų Petro Kaminsko ir Jono Nekrašiaus 
rinkinių parengta paroda ir išleistas katalogas 
Varpai ir knygos ženklai. 2019 m. pasirodė 
ekslibrisų leidinys, kuriuo pažymima Šiaulių 
krepšinio klubo 25-erių metų sukaktis. Leidinyje 
publikuojami krepšininkų Knygos grafikos 
centro kūrybinėse dirbtuvėse sukurti knygos 
ženklai. Tai – bene pirmas toks sporto ir kultūros 
įstaigų projektas. Šių (2020) metų katalogo 
Neapčiuopiamos ekslibriso reikšmės spektras –  
nuo grafikos grandų iki šiuolaikines kūrybos ir 
išraiškos priemones naudojančio, formomis 
eksperimentuojančio menininko. Kataloge bus 
dailininkų Alberto Gursko, Nijolės Šaltenytės, 
Danutės Gražienės, Rasos Janulevičiūtės, 
Remigijaus Venckaus ekslibrisai.

Pasauliui atviri ir Amerikos skaityklos 
leidiniai. Knyga A Christmas tale (2011) – 

tarptautinio projekto rezultatas. Projekte 
dalyvavę Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos 
ir Daugpilio miesto (Latvija) Centro gimnazijos 
aštuntokai kūrė kalėdines pasakas anglų 
kalba. Iš viso buvo sukurtos 22 pasakos, kurias 
iliustravo Kuršėnų meno mokyklos moksleiviai. 
Dar vienas pasižvalgymas po pasaulį – knyga 
NATO oro policijos misijos dešimtmetis: 
įvykiai, faktai, asmenybės (2014, sudarė Živilė 
Kavaliauskaitė). Šis reprezentacinis leidinys 
skirtas paminėti Lietuvos įstojimo į NATO 
dešimtmečiui. Jame  pateikiama 2004–2014 m. 
NATO oro policijos misijos dešimtmečio istorija, 
publikuota Šiaulių apskrities laikraštyje Šiaulių 
kraštas. Knygai atrinktuose straipsniuose ne tik 
supažindinama su oficialia karine NATO misija 
ir veikla, bet ir pristatoma misiją vykdžiusių 
skirtingų šalių kultūra, tradicijos, karių 
asmenybės, patirtys ir išgyvenimai. 

Reprezentacinis-informacinis leidinys 
V. D. Brennerio plakečių, medalių ir 
monetų parodos katalogas. Iš Nacionalinio  
M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinio (2017, 
sudarė Jonas Nekrašius) skirtas įamžinti bei 
populiarinti skulptoriaus, litvako, gimusio 
Šiauliuose, didžiąją gyvenimo dalį praleidusio 
JAV Viktoro D. Brennerio (1871–1924) kūrybinį 
palikimą, kuris saugomas Nacionalinio 
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Apie 30 
geriausių skulptoriaus Viktoro D. Brennerio 
plakečių ir medalių kolekciją pavyko surinkti 
JAV gyvenusiam išeivijos lietuviui, numizmatui 
ir kolekcininkui Aleksandrui Mykolui Račkui 
(1893–1965). Šie muziejaus eksponatai nėra 
atviri visuomenei, todėl katalogas suteikia 
išskirtinę progą susipažinti su skulptoriaus 
kūriniais, saugomais Lietuvoje. 
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Bibliotekos gyvenimo ritmas
Viena bibliotekos leidinių dalis nuo pat jos 

gyvavimo pradžios skirta pačios institucijos ir  
su ja susijusio gyvenimo reprezentacijai.  
1978 m. išleistoje atmenoje skaitytojui 
(Šiaulių viešoji biblioteka: atmena skaitytojui) 
apžvelgiama Šiaulių miesto ir Viešosios 
bibliotekos istorija, pateikiama informacija 
apie tuometinę bibliotekos struktūrą, jos 
fondus, katalogų ir kartotekų sistemą, apie 
įvairias skaitytojų aptarnavimo formas, 
organizacinę ir metodinę veiklą, vadovaujant 
zonos (dabar – regionas) bibliotekoms.

Viena iš bibliotekos veiklos sferų, ypač 
sustiprėjusi Nepriklausomybės pradžioje, 
yra kraštotyros darbai, kurių apžvalgai 
skirtas katalogas Sukaupti kraštotyros lobiai 
(2003, sudarė Danutė Darbutienė, Audronė 
Kiršinaitė). 

Leidinyje suregistruota beveik 600 
kraštotyros darbų, rengtų 1990–2002 m. ir 
saugomų Šiaulių apskrities bibliotekose ir 
jų filialuose. Katalogas parodo labai įvairią 
tematiką apimančių kraštotyros darbų 
reikšmę: bibliotekų istorijos, išnykusių kaimų, 
vienkiemių, dvarų, įmonių ir įstaigų istorijos  
ir kita. 

2003 m. išleistas ir tų pačių darbuotojų 
sudarytas katalogas Senieji spaudiniai Šiaulių 
apskrities viešosiose bibliotekose, kuris 
skaitytojui aktualizuoja turtingus senųjų 
spaudinių fondus. Į katalogą įtrauktos 167 
pavadinimų knygos ir 9 pavadinimų serialiniai 
leidiniai, išleisti iki 1904 m. 

Mokslinį kultūrinį bibliotekos gyvenimo 
ritmą rodo ne tik apie pačią biblioteką 
kalbantys, bet jos renginių pagrindu atsiradę 

leidiniai. 1990 metais, kai buvo minimos 
115-osios Povilo Višinskio gimimo metinės ir 
Šiaulių apskrities bibliotekai suteiktas Povilo 
Višinskio vardas, įvyko pirmoji mokslinė 
konferencija „Povilo Višinskio skaitymai“. 

Kas antri metai rengtos konferencijos 
sugulė į dešimt knygučių, kuriose publikuoti 
pranešimai (79), bibliografijos, pristatymai. 
Konferencijų sumanytoja ir leidinių sudarytoja –  
Dalia Striogaitė. 

Pirmieji Povilo Višinskio skaitymai išleisti 
1990 m., paskutiniai Dešimtieji Povilo 
Višinskio skaitymai – 2008 m. Primindami 
pačių konferencijų svarbą bibliotekos 
gyvenime, šie sąsiuviniai rodo turiningą 
Višinskio recepcijos kelią. Višinskio palikimas 
nagrinėtas kalbiniu, politiniu, literatūriniu, 
antropologiniu, biografiniu ir kitais aspektais 
(Irena Višinskaitė-Čepienė, Viktorija Daujotytė, 

Pirmą kartą organizuotos mokslinės konferencijos 
„Povilo Višinskio skaitymai“ leidinys „Pirmieji Povilo 
Višinskio skaitymai“ (1990).

SUKAKTYS. MŪSŲ BIBLIOTEKAI – 70



23

Dr. Dalia Jakaitė

Juozas Girdzijauskas, Marijus Jonaitis, 
Audronė Kiršinaitė, Kazys Misius, Rimantas 
Miknys, Regina Petkevičienė, Dalia Striogaitė 
ir kiti tyrinėtojai). Šie skaitymai, teikdami žinių 
apie Višinskį ir jo aplinką, buvo gera pradžia 
ir 2018 m. surengtai konferencijai „Spauda 
ir leidyba lietuvių tautos istorijoje: vardai, 
idėjos, darbai, įvykiai“ ir jos pagrindu išleistam 
straipsnių rinkiniui tokiu pat pavadinimu. 
Višinskį pasirinkus kaip simbolinį atskaitos 
tašką, spaudos bei leidybos problemas leidinys 
analizuoja atsispirdamas nuo XIX amžiaus 
pabaigos ir nukeliaudamas iki XX amžiaus 
antros pusės. Didžioji dalis straipsnių – 
istoriniai. Leidinį sudaro ir knygotyros bei 
literatūrologijos moksliniai tyrimai. Daug 
dėmesio skiriama Šiaulių spaudos gyvenimo 
panoramai XIX amžiaus pabaigoje – XX 
amžiaus pradžioje. Leidinyje analizuojama ne 
tik idėjiškai ir istoriškai Višinskiui artimas, bet 
ir kitoje idėjinėje pusėje esantis ir šio autoriaus 
ne kartą kritikuotas spaudos diskursas. 
Studijos autoriai – Rimantas Miknys, Tomas 
Petreikis, Vilma Žaltauskaitė ir kiti. 

Višinskio atminčiai ir kartu bibliotekos 
istorijai skirta ir daugiau leidinių. Pavyzdžiui, 
1999 m. pirmą kartą bibliotekoje buvo 
organizuotas tarptautinis ekslibrisų konkursas 
„Ex libris. Šiaulių P. Višinskio bibliotekai – 50“. 
Po metų pasirodė ir šio konkurso katalogas. 
Dar vienas leidinys – Povilas Višinskis laiko 
tėkmėje (2014, sudarė Nijolia Kasparavičienė). 
Jame publikuojamas Povilo Višinskio įamžinimą 
(biblioteka, muziejus, ąžuolas, universitetas, 
gatvės...) aptariantis Birutės Knizikevičienės 
straipsnis „Povilas Višinskis ir Šiauliai“.  

Vienas svarbiausių pastarųjų metų 
bibliotekos įvykių – 2016 m. pradėta rengti 
Šiaulių knygų mugė. Ta proga buvo pradėtas 
leisti žurnalas Aušros alėja. 

Du kartus per metus pasirodančiame  
žurnale daugiausia dėmesio skiriama 
bibliotekos nuveiktų darbų apžvalgai, 
supažindinant su įvairiomis ne tik bibliotekos 
erdvėje vykstančiomis socialinėmis, 
kultūrinėmis akcijomis, moksliniais ir meniniais 
renginiais, projektais. 

Svarbią vietą žurnale užima straipsniai apie 
bibliotekos fonduose saugomas vertybes, 
skaitytoją kviečiant pasidomėti tiek naujausia, 
tiek ir senąja literatūra. Naujausiai literatūrai 
skirtos trumposios recenzijos, vietos lieka ir 
moksliniams tyrimams. Kultūrinę žurnalo vertę 
lemia interviu su žymiomis asmenybėmis, 
dažniausiai pokalbiui vykstant apie knygas, jų 
skaitymą, apie Šiaulių gyvenimą. 

Šioje apžvalgoje suminėti vardai, darbai ir 
įvykiai kalba patys už save.

Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Ex libris. Šiaulių  
P. Višinskio bibliotekai – 50“ darbų katalogas (2000).
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Amerikos skaityklai – 15 metų
Šiemet Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje įsikūrusi Amerikos skaitykla 

švenčia 15 metų sukaktį. Skaitykla buvo įsteigta 2005 m. lapkričio 10 d. JAV ambasados 

Lietuvoje ir bibliotekos susitarimu. Per 15 gyvavimo metų Amerikos skaitykla keletą kartų 

pakeitė tiek vietą, tiek išvaizdą, pasipildė naujomis veiklomis, kurios pritraukia gausesnius 

skaičius lankytojų. 2019 metais Amerikos skaitykloje apsilankė 4829 lankytojai, buvo 

suorganizuoti 85 renginiai.

15 gyvavimo metų švenčianti Amerikos skaitykla lankytojus pasitinka renovuotomis erdvėmis. Ievos  
Slonksnytės nuotr.

Atsinaujinusi skaityklos erdvė
Tik įkurta 2005 m. Amerikos skaitykla 

„apsigyveno“ Didžiosios skaityklos patalpose 
trečiame bibliotekos aukšte. Šios patalpos 
puikiai tiko skaityklos veikloms – Anglų kalbos 

klubui, įvairioms kūrybinėms dirbtuvėms su 
moksleiviais, filmų peržiūroms. Čia Amerikos 
skaitykla sėkmingai gyvavo ir vykdė savo 
veiklą iki pat bibliotekos rekonstrukcijos 
pradžios 2008 metais. Po rekonstrukcijos 
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2012 m. skaitykla įsikūrė šalia Didžiosios 
skaityklos – buvusiose Skaitytojų aptarnavimo 
skyriaus patalpose, kur anksčiau buvo uždari 
dokumentų fondai. Nuo šio laikotarpio 
didesnių interjero pasikeitimų skaitykloje 
nevyko, tik keletą kartų buvo perstumdyti 
baldai, knygų lentynos. 

2020 m. Amerikos skaityklos 15-os metų 
įkūrimo proga buvo nuspręsta atnaujinti ir pačią 
skaityklą. Į pagalbą buvo pasitelkta dizainerių 
komanda – Eglė Balčytė ir Justė Porakė. 

Dizainerės, atsižvelgusios į Amerikos 
skaityklos interjero gaires ir rekomendacijas, 
padėjo įgyvendinti šį projektą. Prieš renovaciją 
skaityklos patalpos buvo atviros, t. y. 
sujungtos su konsultantų darbo erdve, o 
tai kėlė nepatogumų vykstant renginiams – 
nebuvo garso izoliacijos, buvo trukdomas 
tiek konsultantų, tiek skaityklos darbas. Šiai 
problemai spręsti skaitykloje įmontuota 
stiklo pertvara. Dar vienas renovacijos 
privalumas – oro kondicionierius. Šiltąjį metų 
sezoną Amerikos skaitykloje buvo galima 
pavadinti „Amerika pirtyje“, kadangi patalpos 
trečiame aukšte pro didžiulius langus gauna 
daugiausia saulės šilumos. Išbūti renginiuose 
tapdavo tikru išbandymu, todėl planuojant 
rekonstrukciją pirmiausia buvo pagalvota apie 
oro kondicionierių. 

Naująjį skaityklos interjerą papuošė didelis 
Monumentų slėnio (angl. Monument Valley), 
esančio Arizonos valstijoje, fototapetas. 
Atnaujinti visi skaityklos baldai – darbo 
stalas, knygų lentynos, sėdimosios vietos, 
spintos, skaitykloje yra lankytojams skirta 
kompiuterizuota darbo vieta, turinti interneto 
prieigą. Kitąmet planuojama atnaujinti 

skaityklos dokumentų fondą naujomis 
knygomis bei kompaktinėmis plokštelėmis.

Apie Ameriką – angliškai
Amerikos skaitykla nuo pat įkūrimo 

vykdo svarbiausią savo misiją – supažindinti 
bibliotekos lankytojus su JAV kultūra, 
ekonomika, literatūra, istorija ir skatinti abiejų 
šalių kultūrinį bendradarbiavimą. 

Lankytojai čia gali rasti įvairiausių knygų 
anglų kalba – enciklopedijų, anglų kalbos 
mokomosios literatūros, grožinės literatūros 
kūrinių, JAV istorijos, geografijos, meno 
ir muzikos knygų, įvairių muzikos stilių 
kompaktinių plokštelių ir filmų. Mėgstantiems 
periodinę spaudą, Amerikos skaitykla siūlo 
platų amerikietiškų žurnalų pasirinkimą 
nuo klasikinio žurnalo „The New Yorker“ iki 
technologijų asams skirto „Make“. 

Šiuo metu Amerikos skaityklos fonde 
saugomi 2439 dokumentai ir apie 200  
periodikos leidinių. Skaitykloje galima žaisti 
pažintinius ir anglų kalbą lavinančius stalo 
žaidimus. Amerikos skaitykla neapsiriboja vien 
leidinių išdavimu, čia organizuojami renginiai 
įvairaus amžiaus žmonėms, susitikimai su JAV 
ambasados atstovais, rengiamos parodos.

Viena iš sėkmingiausių Amerikos skaityklos 
veiklų – Anglų kalbos klubas. Įkurtas 2008 m.  
savo veiklas tęsia iki šiol. Klubo tikslas –  
bendrauti anglų kalba taip, kaip moki! Reikia 
pabrėžti, kad tai nėra anglų kalbos kursai, čia 
bendraminčiai susirenka angliškai pabendrauti 
vieni su kitais, padiskutuoti įvairiomis 
aktualiomis temomis, žiūrėti ir aptarti filmus 
originalo kalba. Klubo narių sudėtis labai įvairi –  
nuo moksleivių iki garbaus amžiaus žmonių. 
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Narių gretas papildo ir svečiai iš užsienio šalių: 
daugiausia jaunuoliai, atvykę į Šiaulius pagal 
mainų arba savanorystės programas. Jau kelinti 
metai klubo nario Mindaugo Norvilos dėka 
Amerikos skaityklos Anglų kalbos klubas palaiko 
ryšius su Mažeikių miesto Anglų kalbos klubu.

Tarp skaityklos draugų turime ir Linkuvos 
socialinės globos namus. Ką reiškia metus 
laiko gyventi JAV pagal mainų programą? Kaip 
švenčiamas Helovinas? Tai ir dar daugiau šių 
globos namų gyventojai sužinojo Amerikos 
skaityklos vizitų metu. 

Jaunimą traukiančios veiklos
Didžioji dalis Amerikos skaityklos veiklų 

yra orientuotos į jaunimą ir moksleivius. Čia 
organizuojamos netradicinės anglų kalbos 
pamokos. Tai puiki pamokų alternatyva 
norintiems sužinoti daugiau apie JAV ir 
lavinti anglų kalbos įgūdžius. Užsiėmimų 
metu moksleiviai gali žaisti stalo žaidimus, 
žiūrėti filmus, dalyvauti viktorinose. Per 
pamokas naudojamos priemonės supažindina 
su viena didžiausių pasaulio šalių – JAV, o 
užduotys ir žaidimai yra anglų kalba. O kurgi 
kasmetiniai konkursai! Neatskiriama Amerikos 
skaityklos veiklų dalimi yra tapę ir tradiciškai 
kasmet bendradarbiaujant su Šiaulių miesto 
mokymo įstaigomis organizuojami konkursai 
„Gražiausias Helovino moliūgas“, „Meninio 
skaitymo anglų kalba konkursas“, „Pasakyk 
paraidžiui“ (angl. „Spelling Bee“). 

Amerikos skaitykla gali pagelbėti ir tiems, 
kurie svajoja studijuoti Jungtinėse Amerikos 
Valstijose: čia gausu informacijos šaltinių, 
organizuojami susitikimai su JAV mainų 
programų atstovais, kurie dalijasi asmenine 

patirtimi ir atsako į klausimus apie studijas 
svečioje šalyje.

Nuo 2016 m. skaitykloje virtualiai 
pabendrauti susirenka Šiaulių Rėkyvos 
progimnazijos ir Portlando (Meino valstija, JAV) 
Lyman Moore vidurinės mokyklos moksleiviai. 
Virtualių pokalbių metu jaunimas aptaria 
jiems aktualias temas, kultūrinius skirtumus, 
užmezga asmeninius kontaktus, o lietuvaičiai 
dar ir patobulina anglų kalbos žinias.

2019 m. Amerikos skaitykla, kartu su JAV 
informaciniu centru Daugpilyje (Latvija), ir 
„American Space“ Narvoje (Estija) organizavo 
projektą-konkursą „MediaLab / Baltics“, 
kurio tikslas – suvienyti aktyvius Baltijos 
šalių paauglius, besidominčius žiniasklaidos 
priemonėmis, jų naudojimu, medijų raštingumu 
ir žiniasklaidos turinio kūrimu. Jaunimas gilino 
žinias įvairiais medijų raštingumo klausimais: 
diskutavo, kas yra medijų raštingumas, „fake 
news“, sužinojo, kaip atskirti netikras naujienas, 
patikrinti šaltinio patikimumą, parengti gerą 
interviu ir t. t. Finaliniame renginys Daugpilyje 
(Latvija) paaiškėjo ir konkurso nugalėtojai –  
Šiaulių Didždvario gimnazijos moksleivių 
komanda iš Lietuvos.

Gabrielė Tarutytė

SUKAKTYS. MŪSŲ BIBLIOTEKAI – 70



29

Biblioteka ir naujos realybės 
išbandymai
2020 m. pavasarį prasidėjus COVID-19 viruso proveržiui visi kone per akimirką apribojo savo 

kasdienius įpročius, įmonėms ir įstaigoms teko išbandymas vykdyti veiklas nuotoliniu būdu. 

Keitėme įpročius, skubėjome kaupti maisto produktų ir sveikatos apsaugos priemonių 

atsargas, susirūpinome savo ir artimųjų saugumu, socialinėmis garantijomis ir stengėmės 

įveikti nuotolinio darbo bei mokymo(si) sunkumus. Kultūros įstaigos, skaudžiai susidūrusios  

su naująja realybe, greitai reagavo į pasikeitusią situaciją, supratusios, kad dabar žmonėms 

kaip niekada reikės kultūrinių produktų, kurie bent kiek padėtų nusiraminti ir prablaškytų 

namų kasdienybę. Nemokamai turinį siūlė įvairios mokymosi platformos, lektoriai, 

edukatoriai, buvo transliuojami spektakliai, vyko virtualios parodos ir pan. O kaip mums 

sekėsi išgyventi šį laikotarpį pasakoja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

(toliau ŠAVB) kultūrinių renginių organizatorė Roberta Stonkutė.

Ketvirtasis „Kiemų“ renginys su keliautojais, žurnalistais, prodiuseriais Martynu Starkumi ir Vytaru Radzevičiumi. 
2020 m. rugpjūtis. Ievos Slonksnytės nuotr.

BIBLIOTEKA BE SIENŲ
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Bandymai įveikti nežinomybę
Bibliotekos darbuotojams pandemijos 

pradžia taip pat prilygo lediniam dušui, 
kurio negalėjome nei išvengti, nei numatyti. 
Bibliotekai užvėrus duris, teko mąstyti, kaip 
išlaikyti savo auditorijos dėmesį, palaikyti  
su ja ryšį. Juoba kad, kaip ir daugelis Lietuvos 
ir užsienio bibliotekų, buvome itin suvaržyti 
vykdyti pagrindinę savo funkciją – skolinti 
leidinius. 

Kas galėjo nuspėti, kad kada nors 
susimąstysime apie knygomatų, padedančių 
teikti leidinių išdavimo paslaugą bekontakčiu 
būdu, būtinybę, apie knygų dezinfekavimo ir 
karantinavimo erdvių įrengimą? 

Mano, kultūrinių renginių organizatorės, 
darbo baras prasidėjus karantinui sustojo per 
akimirką. Signalai buvo jaučiami jau vasario 
pabaigoje, kai dar nepaskelbus karantino ir 
ribojimų, žmonių renginiuose ėmė savaime 
mažėti, o kartu su pavasariu įsivyravo visiška 
planavimo tyla. Ne visi kultūriniai projektai ir 
renginiai buvo pasirengę atlaikyti nuotolinio 
darbo išbandymus. Be to, atsirado visai paprasta 
ir žmogiška problema – nežinomybė, dėl kurios 
veiklų planavimas, nežinant kas bus rytoj, 
neteko prasmės. Nors stengiausi nesustoti kurti 
planų, tačiau potencialūs projektų dalyviai ir 
žymūs asmenys prašė nieko nederinti, palaukti, 
kol situacija pasitaisys. Bet nei vieni, nei kiti 
negalėjome nuspėti, kada tai nutiks. Tad taip ir 
kalbėjomės – abstrakčiai, laukdami, grįžę nuo 
būties klausimų prie realybės puodų.

Kol numatytų planų įgyvendinimas liko 
sustojęs, kartu su kolegomis ieškojome 
būdų, kaip bendrauti su lankytojais 
socialiniuose tinkluose. Vykdėme akciją  

„Kame išganymas?“, kurios metu kvietėme 
menininkus, menotyrininkus, bibliotekos 
globėjus, rašytojus ir kitus kultūros asmenis 
pasisakyti, kur jie ieško įkvėpimų ir kokie  
meno kūriniai jiems atliepia šią situaciją? Taip  
pat jungėmės prie „Druskininkų poetinio 
rudens“ akcijos „Poezija prie lango“ ir 
kvietėme savo mėgstama poezija dalytis 
rubrikoje „Su poezija – šviesiau“. Mažiausi 
bibliotekos skaitytojai galėjo klausyti 
bibliotekos darbuotojos Agnės Pranckutės 
įgarsintų pasakų.

Dauguma darbuotojų suko galvas, kaip 
perorientuoti savo darbo barus nevykstant 
renginiams ir edukacijoms, tad išnaudojome 
savo asmeninius talentus ir kvietėme dalyvauti 
„Pavasario dirbtuvėse“ su vyr. metodininke 
Inga Petkūnaite, o bibliotekos 70-mečio proga 
komiksais kurti bibliotekos istoriją kvietė 
vyresn. bibliotekininkas Reinaldas Šulskis. 

20-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė taip 
pat vyko virtualiai. Jos metu transliavome 
susitikimą su jogos trenere, knygų autore 
Eva Tombak, kuriai tai buvo pirmasis viešas 
virtualus renginys.

Karantino metu užsakyti, atsiimti bei grąžinti leidinius 
buvo galima tik nuotoliniu, bekontakčiu būdu. 
Nepaisant to, knygų paklausa nesumažėjo. Ievos 
Slonksnytės nuotr.

BIBLIOTEKA BE SIENŲ
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Manau, kad kiekvieną iš mūsų laikas 
karantine paskatino mąstyti „out of the box“, 
mokytis ir išbandyti naujus dalykus, bet drauge 
biblioteka grįžo prie tradicinių veiklų, susijusių 
su knygomis, ir aktyvaus skaitymo skatinimo, 
kadangi namie likę žmonės ėmėsi knygų, teikė 
užklausas, ką rekomenduotume perskaityti. 

Tad sudarinėjome ir skelbėme 
rekomenduojamų perskaityti knygų sąrašus, 
ypač išpopuliarėjusius „Facebook“ skaitytojų 
grupėse, kuriose geros rekomendacijos 
visada vertinamos. 

Man pačiai šis laikas leido grįžti prie seno 
hobio – kasdien parašydavau po vieną knygos 
apžvalgą rubrikai „Poviliukas rekomenduoja“. 
Iki vasaros pradžios apžvelgiau ir skaitytojams 
rekomendavau 43 knygas. Ką apžvelgti 
rinkdavausi subjektyviai – kiekvieną rytą 
peržiūrėdavau namų biblioteką, ieškodama 
leidinių, kurie galėtų būti įdomūs skaitytojams. 

Todėl „Poviliukas rekomenduoja“ rubrikoje 
smalsesnis skaitytojas gali rasti įvairaus 
pobūdžio rekomendacijų – nuo laisvalaikio 
skaitinių, hipsterių šėlo iki intelektualiosios 
prozos.

Vasaros pradžioje, atslūgus pirmajai 
pandemijos bangai, kolegiškai ėmėme mąstyti 
ir planuoti ateities darbus – o kas, jei vėl? 
Todėl parengėme ir šiuo metu įgyvendiname 
projektą, kuris mūsų miesto gyventojams leis 
užsisakyti leidinius visiškai bekontakčiu būdu. 
Jau šį rudenį šalia Šiaulių apskrities Povilo 
Višinskio viešosios bibliotekos, Šiaulių miesto 
savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ 
filialo ir prekybos centre „Saulės miestas“ 
atsiras knygomatų, kuriuose skaitytojai galės 
atsiimti internetu ar telefonu užsakytus 
leidinius net tuomet, kai biblioteka bus 
uždaryta. 

Inovacijų ir tradicijos dermė
Vasara prabėgo lyg vienas akies mirksnis, kai 

gaivinome primirštus planus ir įgyvendinome 
atidėtus projektus. Nuspaudę greičio pedalą 
antrą kartą planavome ir vykdėme miesto 
žmonių pamėgtą „Kiemų“ projektą. Šiais 
metais daugiabučių namų kiemuose pokalbio 
prisėdo komikai Paulius Ambrazevičius ir 
Rimas Šapauskas, rašytoja Jurga Tumasonytė 
ir aktorė Ineta Stasiulytė, gamtos fotografas 
Marius Čepulis ir keliautojas, žurnalistas Liudas 
Dapkus, o paskutiniame renginyje džiaugėmės 
žiūrovų diskusija su keliautojais Martynu 
Starkumi ir Vytaru Radzevičiumi. Šiuose 
renginiuose koncertavo šiauliečių grupės „The 
Phonic Strings“, „Kieno Mishke Kankorezhiai“, 
atlikėjos Gabija Lukrecija Petrauskaitė ir Elzė 
Urbietytė. 

Naujoje ŠAVB rubrikoje žinomų kultūros atstovų buvo 
klausiama, kokia knyga gali paaiškinti pandemijos 
situaciją ir, kaip klausė Maironis, – kame išganymas? 
2020 m. kovas. Maketo autorė Ieva Slonksnytė.
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Nespėję atsipūsti jau rudens pradžioje 
organizavome ilgai planuotas varžytuves 
„Poviliukas Slam ir Beatbox Battle“. Šio  
renginio ašimi tapo ne tik slemerių 
(performatyviosios poezijos atlikėjų) 
varžytuvės, bet ir anksčiau Šiauliuose 
nevykusių beatbox’o (vokalinės perkusijos 
atlikėjų) kovų pristatymas miestiečiams. 

Buvo be galo smagu scenoje tą vakarą išvysti 
arti trisdešimt užsidegusių jaunų kultūros 
eksperimentatorių, išjudinusių publiką tiek 
poetiniais, tiek vokaliniais pasirodymais.

Visi minėti renginiai buvo tiesiogiai 
transliuojami, taip raginome žmones saugoti 
save ir stebėti pasirodymus iš namų.

Nepaisant renginių įspūdžių ir gyvo 
bendravimo sugrąžintų teigiamų emocijų 
pliūpsnio, kartu su rudeniu vasarą kiek aprimusi 
pandemija vėl ėmė grįžti į mūsų gyvenimus. 
Grįžo ne tik saugumo rekomendacijos, bet ir 
veiklų ribojimai. Matyt, ateinantys mėnesiai 
Šiaulių mieste nebus palankūs gyviems 

Roberta Stonkutė

kultūriniams susitikimams, kino peržiūroms, 
šiltiems knygų pristatymams, judrioms 
edukacijoms, kad ir kaip į šiltas bibliotekos 
erdves tam kviestų rudeniniai lietūs ir  
krintantys lapai. Deja, bet lapkričio 21 dieną 
bibliotekoje turėjusi šurmuliuoti Šiaulių 
knygų mugė taip pat nevyko įprastu formatu. 
Pasirinkę šūkį „Šiaulių knygų mugė 2020 –  
kitaip“, įrašėme pokalbius su rašytojais, 
kalbėjomės apie jų knygas, Knygų mugės 
laukusiai visuomenei pristatėme šiuos 
pokalbius virtualiai. Juos ir dabar galite rasti 
ir peržiūrėti ŠAVB „Youtube“ bibliotekos 
paskyroje – saugiai savo namų ekranuose.

Pirmą kartą virtualiai vykdėme ir vieną 
ilgiausiai trunkančių mūsų bibliotekos 
skaitymo skatinimo projektų – „Knygų 
pristatymo konkursą“, kuris šįmet šventė 25-
ąjį gimtadienį. Finalinis šio konkurso renginys 
į bibliotekos erdves kasmet sukviesdavo 
arti šimto knygos gerbėjų iš viso regiono, 
išmone ir talentais besivaržančių dėl geriausio 
knygos pristatymo. Į virtualią erdvę perkeltas 
konkursas tapo dar pasiekiamesnis ir buvo 
vykdomas nacionaliniu mastu! 

Žinoma, mūsų planuose yra ir dar keletas 
virtualių susitikimų, tačiau nėra abejonės, kad 
gyvo bendravimo ir susitikimo emocijos to 
nepakeis. 

O kol vyrauja virtualus laukimas, mūsų 
bibliotekos viduje ruduo – projektų metas. 
Dūzgiame ir kuriame naujas idėjas ir iššūkius 
2021 metams, tikėdamiesi, kad greitai vėl 
susitiksime bibliotekoje! 

Besirenkančius į „Kiemų“ renginį žiūrovus linksmino 
jaunimo grupė „Kieno Mishke Kankorezhiai“. 2020 m. 
rugpjūtis. Ievos Slonksnytės nuotr.

BIBLIOTEKA BE SIENŲ
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Renginių ciklas, supažindinantis 
su Lietuvos žydų istorija
Minint didžiojo Lietuvos rabino, litvakų mitnagedų religinės minties lyderio, iškiliausio litvakų 

kultūros atstovo Vilniaus Gaono Elijahu ben Šlomo Zalmano 300-ąsias gimimo metines, 2020 

metai paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Šiems metams paminėti 

biblioteka vykdo projektą „Renginių ciklas „Lietuvos žydų istorijos retrospektyva: nuo Vilniaus 

Gaono iki Šiaulių regiono litvakų“.

Europos rabinų konferencijos rabinas Kalevas Krelinas skaito paskaitą „Vilniaus Gaonas Elijahu ben Šlomo 
Zalmanas ir pasipriešinimas Chasidų judėjimui“. 2020 m. rugpjūtis. Tomo Pauliuščenkos nuotr.

Lietuvos žydai yra neatsiejama mūsų 
visuomenės dalis dar nuo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės laikų. Jų visuomenė 
reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos 
valstybingumo, istorijos, kultūros ir mokslo 
raidos. Šiaulių miesto ir regiono istorija taip pat 

neįsivaizduojama be gausios ir įtakingos žydų 
bendruomenės. Pirmasis žydų bendruomenės 
apsigyvenimas Šiauliuose datuojamas XVII a.  
pab., kada Lenkijos karalius ir Lietuvos 
didysis kunigaikštis Jonas III Sobieskis (1674–
1696) 1681 metais suteikė privilegiją Vulfui 
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Nurokui, jo šeimai ir ainiams, leisdamas jiems 
apsigyventi Šiaulių mieste bei atleisdamas 
nuo visų mokesčių. 1909 metais net 56,4 proc. 
Šiaulių gyventojų buvo žydai. 

Iki Antrojo pasaulinio karo ekonominiame 
miesto gyvenime dominavo žydai, jų indėlis 
į Šiaulių miesto ekonomiką buvo labai 
reikšmingas. 250 metų žydai vaidino svarbų 
vaidmenį Šiaulių miesto ir regiono gyvenime.

Bendradarbiaujant su Šiaulių apskrities  
žydų bendruomene (pirmininkas Sania 
Kerbelis) rugpjūčio mėn. apsilankyti 
bibliotekoje buvo pakviestas Europos rabinų 
konferencijos rabinas Kalevas Krelinas. Jis 
skaitė pranešimą „Vilniaus Gaonas Elijahu ben 
Šlomo Zalmanas ir pasipriešinimas Chasidų 
judėjimui“. Rabinas K. Krelinas yra ištikimas 
Vilniaus Gaono sekėjas, Toros studijas 
vertinantis kaip didžiausią ir svariausią prievolę, 
bandant suvokti, kaip išgyventi religijai, o 
ne tautai, pritariantis būtinybei laikytis visų 
Talmudo epochos priesakų, net jei jų vykdymas 
yra negalimas ar komplikuotas dėl pasikeitusių 
gyvenimo aplinkybių. Apie Vilniaus Gaoną, 
žydų tautos dvasinį autoritetą, ir šiandien 
svarbius jo pamokymus, griežtus pasisakymus 
bei pasipriešinimą chasidizmui susitikimo  
metu pasakojo lektorius. Chasidizmas  
(hebr. hasid – dievobaimingas) – tai panteizmo 
tendencijų turintis XVIII a. Vakarų Ukrainoje 
kilęs žydų judėjimas, kuris labiau vertino 
maldą, o ne šventų tekstų studijas. 

Socialiniu požiūriu chasidai keitė orientaciją 
nuo išsilavinusių visą savo dėmesį ir laiką 
skiriančių Toros pažinimui šventų raštų žinovų 
ir religijos autoritetų į paprastą kasdienybės 
rūpesčių įtrauktą eilinį žydą. Chasidizme riba 

tarp šventumo ir kasdienybės tapo perregima, 
o formalus tarnavimas Dievui įvertintas kaip 
mažiau vertingas už žmogų ir žmogiškumą. 

Renginio metu buvo galima susipažinti 
su kilnojamąja paroda „Medinės sinagogos 
Lietuvoje“, kurią parengė Žydų kultūros 
paveldo kelio asociacija.

Šiauliečių dar laukia paskaita „Šiaulių 
krašto žydai amatininkai ir amatai XX a. I p.“, 
kurią pristatys kultūrologas, kraštotyrininkas 
Jonas Nekrašius. Metų pabaigoje renginių ciklą 
užbaigs žydiškų žvakidžių – menorų (septynšakė 
žvakidė, laikoma vienu svarbiausių judaizmo 
simbolių) ir chanukijų (speciali devynšakė 
žvakidė, įžiebiama per Chanuką) – paroda.

Šiais renginiais siekiama paminėti ir 
įprasminti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų 
istorijos metus bei paskatinti visuomenę 
domėtis šalies ir krašto istorija, puoselėti 
pilietiškumo, tolerancijos, pagarbos suvokimą, 
geriau suprasti tautinių skirtumų savitumus.

Projektą iš dalies finansuoja Šiaulių miesto 
savivaldybė.

Roma Baristaitė

BIBLIOTEKA BE SIENŲ
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Biblioteka ugdo savo ateities 
lankytojus

Vienas iš „Idėjų greitintuvo akademijos“ etapų – efektyvaus darbo komandoje įgūdžių ugdymas virvių  
edukacijoje. 2020 m. rugpjūtis. Ievos Slonksnytės nuotr.

Pasaulio viešųjų bibliotekų praktikoje pastebima tendencija vis aktyviau „investuoti“ savo 

laiką ir resursus į jauną (14–29 m.) auditoriją, teikti išskirtinį prioritetą jaunuolių įtraukčiai 

į bibliotekos veiklas. Tai daroma ne veltui – jauno amžiaus bibliotekų lankytojams, ypač 

paaugliams, reikalingas išskirtinis dėmesys. Įprastai būtent šio amžiaus yra linkstama 

nustoti skaityti knygas, lankytis bibliotekoje, domėtis kultūra, o jaunimas yra bibliotekų 

ateities lankytojų karta, su kuria kartu prarandama didžioji dalis lankytojų netolimoje 

ateityje. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (toliau ŠAVB) moksleiviai 

nuo 14 metų sudaro net 30 procentų. Todėl ne vienus metus tikslingai su jaunimu dirbanti 

ŠAVB laikosi požiūrio, kad šiuolaikiška biblioteka privalo būti „jauna“ – aktyviai dirbti su 

jaunais žmonėmis ir didelę dalį savo veiklų, tarp jų ir projektinių, orientuoti būtent į šią 

auditoriją, nuolat kelti kvalifikaciją, išmokti atsižvelgti į jaunuolių norus ir netgi formuoti jų 

teisingus pasirinkimus, kultūrinius poreikius.
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Vienas iš efektyviausių būdų geriau 
pažinti jaunimą – neformaliojo ugdymo, į 
jaunimo pomėgius atsižvelgiantys kultūriniai 
ir edukaciniai projektai. Šių projektų temos 
parenkamos neatsitiktinai – atkreipiamas 
dėmesys į jaunimui ypač aktualią medijų temą, 
projektų turinys pateikiamas per jų prizmę. 
2019–2020 m. ŠAVB įgyvendino Lietuvos 
kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės 
finansuotą projektą „Idėjų greitintuvas: 
kūrybinių industrijų vasaros akademija 
jaunimui“. Projekte dalyvavo 11–12 klasių Šiaulių, 
Joniškio, Telšių ir Plungės miestų gimnazistai. 

Savaitės trukmės akademijos tikslas – ugdyti 
motyvuoto ir veiklaus jaunimo kūrybiškumo, 
komunikacijos bei meninius įgūdžius, 
pasitelkiant įvairius kūrybinio darbo ir idėjų 
generavimo metodus, kuriuos jie realiai galėtų 
pritaikyti įgyvendindami savo individualias 
idėjas bei tikslus netolimoje ateityje.

Stovyklos pradžioje gavę užduotį 
sukurti skaitymą skatinančią priemonę ir ją  
patraukliai „parduoti“ galimam finansuotojui, 
jaunuoliai, padedami žinomų įvairių sričių 
specialistų, tarp kurių buvo kūrybos vadovas,  
komunikacijos ir reklamos specialistas Artūras  
Bulota; aktorius, teatro pedagogas Mantas 
Cegelskas; „Eduplius“ vadovas, edukatorius 
Romanas Šarpanovas; „MO“ muziejaus 
komunikacijos specialistė, kūrybininkė 
Viktorija Aprimaitė; konsultantas, edukologas, 
patirtinio mokymo vadovas Nerijus 
Januškevičius; aktorė Monika Šaltytė,  
pabaigoje stulbinamai profesionaliai pateikė 
vertinimo komisijai savo idėjas ir karštuose 
debatuose jas apgynė. Bibliotekininkai-
edukatoriai, padėję gimnazistams pritaikyti 

inovatyvius kūrybinio komandinio darbo 
metodus, visą šį laikotarpį buvo jaunuolių 
komandų mentoriais. Bibliotekų specialistai 
ne tik konsultavo gimnazistus, organizavo  
vakarines refleksijas, bet ir vedė komandos 
formavimo dirbtuves ir praktinius-edukacinius 
užsiėmimus. Kartu buvo sprendžiami  
komandinio darbo metu kylantys klausimai, 
nesutarimai. Atsidūrus aklavietėje, mentoriai 
nukreipdavo dalyvių mąstymą teisinga 
linkme. Norint būti mentoriumi reikalingos 
atitinkamos kompetencijos, jauno žmogaus 
psichologijos išmanymas, gebėjimas sklandžiai 
įsilieti į gimnazistų komandą, tapti lygiaverčiu 
tos komandos nariu, mokėti išgirsti ir būti  
išklausytam. Šiai ir panašioms veikloms reikia 
nuolat kelti kvalifikaciją, mokytis darbo su  
jaunimu specifikos, susipažinti su jaunimo 
aktualijomis. 

2020 m. „Idėjų greitintuvo“ vertinimo 
komisijos narė Plungės rajono viešosios 
bibliotekos direktorė Violeta Skierienė po 
gimnazistų idėjų pristatymo atviravo, kad 
„tiek pats projektas „Idėjų greitintuvas“, 
tiek jaunuolių komandinis darbas paliko 
išskirtinai gerus įspūdžius. Organizatorių 

Kas vakarą vyko gimnazistų ir bibliotekininkų 
savirefleksijų valandėlė, kurios metu buvo analizuojami 
dienos darbai, priimti sprendimai. 2020 m. rugpjūtis. 
Ievos Slonksnytės nuotr.

BIBLIOTEKA BE SIENŲ
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pasiūlytos projektų koncepcijos buvo 
įdomios, reikalaujančios išmonės, bendravimo 
kompetencijų, net drąsos. Svarbu buvo tai, 
kad pasiūlytos idėjos buvo labai skirtingos ir 
jaunuoliai galėjo vieni iš kitų daug ko išmokti, 
pagilinti žinias, atskleisti užslėptus kūrybinius 
ir lyderystės talentus.“

Apie „Idėjų greitintuvo akademiją“ 
teigiamai atsiliepia ir jos dalyviai:

Tai vienas geriausių dalykų, nutikusių mano 
gyvenime! Komandiniai žaidimai suartino 
nepažįstamuosius ir pavertė pačiais geriausiais 
draugais, pagrindinė dalis – projektinis 
darbas – leidžia atskleisti kūrybiškąją savo 
pusę, o svarbiausia tai, kad kiekvienas čia bus 
išklausytas ir suprastas! Jaunimas yra dažniausiai 
užsisklendęs savyje. Visi turime savo istoriją, bet 
ją papasakoti ar surasti būdą tapti laimingu 
žmogumi „Idėjų greitintuve“ gali visi! Adriana.

Jei galėčiau tą savaitę pergyvenčiau tikrai 
ne vieną kartą. Buvo tikrai nemažai iššūkių ir 
išbandymų, tačiau tai atsipirko šiltu lektorių ir 
dalyvių bendravimu. Nemažai išmokome tiek iš 
lektorių, tiek vienas iš kito, ir už tai esu visiems 
be galo dėkingas. Matas.

Geriausia 2020 metų vasaros savaitė, kupina 
begalės emocijų ir nuotykių. Tikslingai ir linksmai 
praleistas laikas su nuostabiais žmonėmis: 
įdomiais lektoriais, nepakartojamais vadovais, 
o svarbiausia – visapusiškai talentingais 
bendraamžiais, su kuriais po akademijos ryšiai 
nenutrūko. Andrėja.

Kokia buvo projekto sėkmės formulė? 
Projekto iniciatorė ŠAVB įsigilino į tai, kas 
aktualu jaunam žmogui, šiuolaikinio jaunimo 
problemas ir jų sprendimą pateikė jų pačių 
akimis. Pasistengta išklausyti ir atsiliepti į 

gimnazistų norą gauti kuo įvairesnę informaciją, 
gautas teorines žinias jie galėjo pritaikyti 
praktiškai tokiais netradiciniais, tačiau jaunimui 
patraukliais sprendimais kaip „Hakatonas“, 
projektinės veiklos, iniciatyvų planavimas 
komandose, pasiskirstant vaidmenimis ir 
darbais, diskusijos, refleksijų vakarai ir kt.

Akademijų veikla buvo glaudžiai susieta su 
bibliotekų kasdienybe – visuomenės skaitymo 
ir kultūros vartojimo skatinimu. Jaunimas 
turėjo progą pažinti šiuolaikinės bibliotekos 
vidinę „virtuvę“, pamatyti, kad biblioteka 
nėra vien tik knygos ir kultūriniai renginiai, 
čia vykdomi įdomūs projektai, kokybiškos 
edukacijos, mokymai, orientuoti būtent į jauną 
auditoriją. 

Įdėtos pastangos duoda vaisių – ŠAVB 
projektuose, bendrose iniciatyvose dalyvavę 
gimnazistai dažnai grįžta į biblioteką kaip 
savanoriai, padeda organizuoti renginius, 
noriai dalyvauja tęstiniuose ir naujuose 
projektuose, socialinėse akcijose ir kt. 

Projekto vadovė Urtė Šulskienė tikisi, kad 
pasiseks tęsti projekto veiklą ir 2021-aisiais: 

„Idėjų greitintuvo akademijos“ dalyviai atlieka 
edukatorių paskirtas užduotis. 2020 m. rugpjūtis. Ievos 
Slonksnytės nuotr.
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„Šis projektas įrodė, jog bendradarbiavimas 
su paaugliais gali būti itin turiningas ir 
praturtinti ne tik jų pačių, bet ir kartu dirbančių 
bibliotekininkų patirtis. Nėra lengva savaitę 
laiko kartu praleisti vienoje erdvėje su 25 
gimnazistais – tai tikras iššūkis, reikalaujantis 
didelės atsakomybės ir gebėjimo ne tik vykdyti 
numatytą programą, bet taip pat sugebėti 
improvizuoti, prisitaikyti prie situacijos. 
Bibliotekos darbuotojai savaitę tampa 
moksleivių mokytojais, draugais ir patarėjais. 
Susiduriama ir su ašaromis, ir su pykčiais, ir su 
kitokiais išbandymais. Tačiau užtikrintai galima 
teigti, kad projekto rezultatai – puikūs. Sėkmę 
patvirtina faktas, jog gimnazistai išvyksta 
patobulėję, laimingi, radę naujų draugų ir 
nusiteikę grįžti kitąmet.“

Gerų įspūdžių ir patirties gavę jaunuoliai 
neša žinią apie atviras, įdomias jaunimui 
bibliotekas savo bendruomenėms, 
rekomenduoja apsilankyti draugams, o 
gyva rekomendacija yra pati efektyviausia 
reklama, užtikrinanti, kad jaunimas grįžtų, 
leistų bibliotekose savo laisvalaikį, gilintų savo 
žinias, tobulėtų kaip skaitančios asmenybės.

Tomas Pauliuščenka

BIBLIOTEKA BE SIENŲ
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„Žiemgalos“ leidykla savo 
leidiniais praturtino Regiono 
bibliotekų fondus
Šį rudenį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka sulaukė itin vertingos dovanos – 

„Žiemgalos“ leidykla dovanojo gausią savo leidinių apie Šiaurės Lietuvos krašto kultūros 

paveldą, istoriją, žmones kolekciją. Iš viso biblioteka gavo 486 leidinių egzempliorius, kurie 

praturtins ne tik mūsų, bet ir Regiono bibliotekų fondus. ŠAVB liks tik nedidelė šios kolekcijos 

dalis, o dauguma knygų bus perduota Regiono bibliotekoms. Džiaugiamės gražia leidyklos 

akcija ir nuoširdžiai dėkojame leidyklos direktoriui Vytautui Didžpetriui už vertingus leidinius. 

Ta proga žurnalo skaitytojams pristatome unikalią Lietuvos leidyklą ir gautą jos dovaną.

Dalis gausaus „Žiemgalos“ leidyklos leidinių rinkinio, padovanoto Šiaulių regiono bibliotekoms. 2020 m. spalis. 
Ievos Slonksnytės nuotr.

DOVANOS BIBLIOTEKAI
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Leidykla, kurios darbai skirti Šiaurės 
Lietuvai 

Nedaug Lietuvoje rasime leidyklų, savo 
leidinius skiriančių vienam Lietuvos regionui 
ar istoriniam kraštui. Viena iš tokių – 1998 m.  
Kaune įkurta „Žiemgalos“ leidykla. Jau 
pats pavadinimas byloja leidyklos tematiką. 
Neatsitiktinai ir leidyklos logotipu pasirinktas 
XI amžiaus žiemgalės moters apgalvio 
puošybos elementas – dvigubo kryžiaus 
motyvas. Žiemgala (latv. Zemgale) buvo viena 
iš baltų istorinių ir etnografinių dalių, apėmusi 
dalį dabartinės Pietų Latvijos ir dalį dabartinės 
Šiaurės Lietuvos (Joniškio, Linkuvos, Pakruojo, 
Pasvalio, Žagarės apylinkės). XII a. pabaigoje 
Livonijos ordinas baigė užkariauti visą 
Žiemgalą, išskyrus Žagarės žemę ir Upmalės 
(taip vadinta Rytų Žiemgala) pietinę dalį, 
kurios atiteko Lietuvai.

„Žiemgalos“ leidykla, 1992–1997 m. veikusi 
visuomeniniais pagrindais, išleido 12 krašto 
kultūros laikraščio „Žiemgala“ numerių, 
nuo 1998 m. du kartus per metus ėmė leisti 
istorijos ir kultūros žurnalą „Žiemgala“. 
Ilgainiui pradėtos rengti ir leisti knygų serijos: 
„Žiemgalos krašto praeitis“, „Šiaurės Lietuvos 
kultūros paveldas“, „Šiaurės Lietuvos 
žmonės“, kiti leidiniai. Vėliau skaitytojų 
dėmesio susilaukė elektroninės spaudos 
leidiniai: iliustruotas Šiaurės Lietuvos istorijos 
ir kultūros žurnalas „Žiemgala“ ir iliustruotas 
praeities ir dabarties kultūros metraštis 
„Gimtasai kraštas“.

Neatskiriama leidyklos veiklos dalimi tapo 
kilnojamosios dokumentinės fotografijos 
parodos Šiaurės Lietuvos kultūros paveldo 
tema, keliavusios ir po kaimyninę Latviją. 

Leidykla yra kolektyvinė Lietuvos ir Latvijos 
forumo narė, pasienio gyventojų – lietuvių 
ir latvių – jaunimo kalbų mokymo stovyklų 
rėmėja.

Dovanoti solidūs leidiniai 
Iš didžiulės „Žiemgalos“ leidyklos  

dovanotų knygų stirtos solidžiausiai atrodo 
2018 m. išleista 916 puslapių monografija 
„Linkuva“, kuriai straipsnius rengė kelios 
dešimtys įvairių sričių Lietuvos mokslininkų, 
tyrėjų. Monografijos pratarmėje jos 
sudarytojas ir atsakomasis redaktorius 
Vytautas Didžpetris rašo, kad „šiuo leidiniu 
sudarytojas siekė apžvalginių straipsnių ir 
biografinių aprašų forma pateikti skaitytojui 
informaciją apie Linkuvos krašto gamtą, 
praeities ir dabarties įvykių raidą, šnektą, 
vietovardžius, švietimą, įsimintinus krašto 
žmones, kultūros paveldą, padėti skaitytojui 
pažinti gimtinę, telkti krašto pilietinę 
visuomenę.“ Monografija gausiai iliustruota, 
spalvotose įklijose pristatomi Linkuvos  
krašto kultūros paveldo objektų ir gamtos 
vaizdai.

Dovanoti leidiniai pažymėti specialiu lipduku – 
„Žiemgalos leidyklos dovana Šiaulių apskrities viešajai 
bibliotekai. Kaunas, 2020“.

DOVANOS BIBLIOTEKAI
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Verta skaitytojų dėmesio ir kita leidyklos 
monografija „Skaistgirys“ (2009). Lietuvos 
archyvuose, muziejuose, ekspedicijose 
surinktoje medžiagoje ir jos pagrindu 
parengtuose straipsniuose apžvelgiama 
įvairiapusė Skaistgirio krašto raida. Knygą 
sudaro tokie skyriai: Gamta, Istorija, Kalba, 
Švietimas, Kultūra, Kultūros paveldas. 

Bibliotekai dovanotų leidinių kolekcijoje 
randame naujausią metraščio „Gimtasai 
kraštas“ numerį, kuriame daugiausia 
vietos skiriama krašto istorijai. Eduardas 
Remecas tyrinėja XVI a. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ir Livonijos piniginius ryšius, 
Inga Stepukonienė apžvelgia lietuviškos 
spaudos platinimą Vilkijos miestelyje ir jos 
apylinkėse spaudos draudimo metais, Dalia 
Kuizinienė nagrinėja JAV lietuvių visuomenės 
veikėjo Stasio Barzduko veiklą kuriant Pasaulio 
lietuvių bendruomenę. Džiugu metraštyje rasti 
teigiamą šiauliečio, ilgamečio mūsų bibliotekos 
bičiulio Jono Nekrašiaus žinyno „Šiaulietiška 
spauda XVI–XXI a.: leidybos, platinimo ir 
saugojimo įstaigos“ (2019) vertinimą. Šio 
žinyno apžvalgos autorius knygotyrininkas 
Tomas Petreikis rašo, kad „įsiskaičius į šią 
knygą, matyti autoriaus erudicija, sukauptos 
medžiagos suvaldymo kompetencija, 
gebėjimas išlaikyti enciklopedinį stilių. 
Daugeliui tyrėjų, kraštotyrininkų, muziejininkų, 
bibliotekininkų, kolekcininkų ir visiems 
besidomintiems šiaulietiška spauda tai rimtas 
ir pakankamai patikimas atspirties taškas, 
sutelktas viename leidinyje.“ 

Atskirai reikėtų paminėti leidyklos knygų 
seriją „Žiemgalos krašto praeitis“. Tarp 
bibliotekai  dovanotų šios serijos knygų –  

architektūros istoriko Antano Miškinio 
studijos „Linkuva“ (1999), „Žeimelis“ (2000), 
„Rozalimas“ (2007), kuriose apžvelgiama 
šių miestelių istorinė urbanistinė raida. O 
antrojoje serijos knygoje „Žiemgala“ (1999) 
spausdinami svarbiausi duomenys apie 
žiemgalių genties ištakas, jų gyvenimo būdą, 
apgyventos teritorijos ribas, žiemgalių kalbos 
reliktus ir kt.

Gana solidi „Žiemgalos“ leidyklos knygų 
serija „Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas“. 
Pirmojoje serijos monografijoje „Papročiai“ 
(2007) aptarti Šiaurės Lietuvos tradiciniai 
gyvenimo ir metų ciklo papročiai: gimimas ir 
krikštynos, Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo 
sakramentas, piemenavimas, vestuvės, 
karšatis ir laidotuvės ir kt. Studijų pagrindas –  
lauko etnografiniai tyrimai, apimantys Biržų, 
Joniškio, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio rajonus 
bei su jais besiribojančias teritorijas. Antrąją 
serijos knygą „Praeities vaizdai“ (2016) sudaro 
dvi dalys: apžvalginiai teminiai straipsniai apie 
Šiaurės Lietuvą  ir 1918–1940 m. laikotarpį 
apimantys šio krašto gyvenimo vaizdai. 
Trečiosios monografijos „Etninė muzika“ 
(2009) autorius etnomuzikologas Romualdas 
Apanavičius skaitytojus išsamiai supažindina 
su Šiaurės Lietuvos etnine muzika.  

Visi dovanoti leidiniai pažymėti lipduku 
„Žiemgalos leidyklos dovana Šiaulių apskrities 
viešajai bibliotekai. Kaunas, 2020“. Džiugu, 
kad šiais solidžiais leidiniais galės džiaugtis ne 
tik mūsų bibliotekos, bet ir Regiono bibliotekų 
lankytojai. Tikimės, kad „Žiemgalos“ leidyklos 
dovana ypač sudomins Šiaurės Lietuvos – 
Joniškio, Pakruojo ir kt. rajonų – skaitytojus.

Robertas Gedrimas
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Plungės rajono viešoji biblioteka – 
istorinio ir šiuolaikinio meno oazė

„Žemaitijos girnapusės“ I–IV. Autorius Romualdas Inčirauskas. Sukurta 2009 m. Kūrinys skirtas Žemaitijos krikšto 
600-ųjų metinių jubiliejui. Bibliotekos archyvo nuotr.

2012 metais Plungės rajono viešoji 
biblioteka įsikėlė į kunigaikščio Mykolo 
Oginskio dvaro ansambliui priklausančią 
laikrodinę-oranžeriją. Pastatas yra valstybės 
saugomas kultūros paveldo objektas su 
restauruotu XIX amžiaus vidurio laikrodžiu, 
turinčiu labai retą mechanizmą bei išlikusią 
XIX amžiaus oranžerijos sodinukų auginimo 
liniją. Laikrodinė-oranžerija yra seniausias 
Plungėje išlikęs mūrinis pastatas, 1846 metais 

grafų Zubovų pastatytas kaip neogotikinio 
stiliaus vasaros vila, pagal paskirtį turėjusi būti 
oranžerija. 

M. M. Oginskio dvaro ansamblis, kuriam 
priklauso ir Plungės viešoji biblioteka, kasmet 
pritraukia didelį skaičių turistų iš Lietuvos ir 
įvairių užsienio šalių.

Įsikūrę tokioje ypatingoje vietoje esame 
įpareigoti „pasiūlyti“ savo svečiams ne tik 
išskirtinių paslaugų, bet ir vizualaus turinio. 

MENO KŪRINIAI BIBLIOTEKOSE
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Dažnai rengiame įvairias fotografijų, 
šiuolaikinio meno, tapybos parodas, o pačioje 
bibliotekoje gausu Lietuvoje ir užsienyje 
garsių menininkų darbų, kurie taip gerai dera 
bibliotekos aplinkoje, kad atrodo, jog visada čia 
ir buvo.

Dar nepriklausomybės aušroje užmezgėme 
gražius santykius su garsiu menininku Artūru 
Aliuku, kuris specialiai bibliotekai sukūrė 
du darbus – „Pasaulio modelį vaikams“ ir 
triptiką „Žemaitija“. Abu šie darbai dabar 
eksponuojami Plungės vaikų bibliotekoje. 
„Pasaulio medis vaikams“ yra sudarytas iš 
įvairių ženklų, simbolių, runų, herbų. Šiuo 
metu jis naudojamas edukacijose. Triptiko 
„Žemaitija“ centre – Žemaitės portretas. 
Šiame triptike vyrauja Lietuvos žemės spalvos. 
Simboliška, kad šiuo metu Plungės vaikų 
biblioteka yra įsikūrusi Laisvės alėjoje. Toje 
pačioje alėjoje 1865 m. pakeliui į Plungės 
bažnyčią arbatinėje trumpam, pailsėti ir 
apsitvarkyti, buvo sustojusi rašytojos Julijos 
Beniuševičiūtės (Žemaitės) ir Lauryno Žymanto 
vestuvių palyda. Tokią romantišką istoriją mes 

pasakojame vaikams, sustoję prie šio triptiko 
ar edukacinių užsėmimų metu. 

Rengiant įvairaus pobūdžio parodas 
užsimezga gražių bičiulysčių. Susidraugavome 
su menininkais Zita ir Romualdu Inčirauskais. 
Abu šie menininkai bibliotekai padovanojo 
savo kūrinių. Specialiai jų pamatyti į biblioteką 
atvyksta Inčirauskų gerbėjai ir sekėjai. 
Zita Inčirauskienė mums dovanojo kūrinį 
„Kontrabanda 1864–1904“. 2005 m. sukurtas 
darbas yra skirtas knygnešiams, kurie spaudos 
lietuviškais rašmenimis draudimo laikotarpiu 
rizikuodami savo gyvybe gabeno lietuvišką 
spaudą iš Prūsijos į Lietuvą. Milinių drabužių 
fragmentai ir balti kaligrafiniais tekstais 
marginti audinio lakštai – aliuzija į to meto 
„kontrabandininkų“ slepiamas knygas. 
Romualdas Inčirauskas bibliotekai dovanojo 
kūrinį „Žemaitijos girnapusės I–II–III–IV“, 
kuriame vaizduojami Žemaitijos istoriniai 
faktai ir įvykiai, ryškių asmenybių portretai. 

2009 m. sukurtas darbas skirtas Žemaitijos 
krikšto 600-osioms metinėms paminėti. Keturių 
darbų cikle skirtingo dydžio apskritimo formos 
reljefai asociatyviai primena girnapuses, 
simbolizuojančias istorinių santykių, veiksmų, 
kultūrų trintį. 

Naujausiu bibliotekos traukos objektu 
tapo šiuolaikinio meno kūrinys „Neatpažintas 
skraidantis objektas“, „nusileidęs“ prie 
bibliotekos-laikrodinės tik spalio pradžioje. 
Tai yra projekto „XXI a. neskubėjimo ciklas 
Upė“, finansuoto Lietuvos kultūros tarybos 
ir Plungės r. savivaldybės administracijos 
lėšomis, dalis. Kūrinio autorius plungiškis 
Antanas Gerlikas kuria skulptūras, instaliacijas, 
objektus, videokūrinius. Kūryboje menininkas 

Triptikas „Žemaitija“. Autorius Artūras Aliukas. 
Sukurtas 1990 m. Triptiko centre – Žemaitės portretas. 
Darbas sukurtas specialiu bibliotekos užsakymu. 
Bibliotekos archyvo nuotr.
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Uršulė Padagienė

dažnai pasitelkia tradicines skulptūros 
medžiagas (medį, žalvarį, betoną), kurios 
reikalauja specifinių žinių, įgūdžių, rankų 
darbo. Jo kuriami objektai atitolę nuo tikrovės, 
labiau paklūstantys vaizduotės ar sapno 
logikai nei realybei. Nepaisant to, jie atlieka 
konkrečią funkciją; jie nėra nei gamtiniai, 
nei „kultūriniai“, tai saviti kvaziobjektai. 
„Neatpažintas skraidantis objektas“ yra 
baldo atsisėsti kūrybinė koncepcija, apie kurią  
A. Gerlikas sako: „Man buvo įdomu galvoti 
apie tarpžvaigždinį asteroidą Oumuamua. 

Objektas pirmą kartą buvo pastebėtas 2017 m. 
spalį, praėjus mėnesiui po to, kai jis buvo 
labiausiai priartėjęs prie Saulės ir jau keliavo iš 
mūsų sistemos. Dėl to pasirinkau neatpažinto 
skraidančio objekto (NSO) formos baldą 
Plungės viešajai bibliotekai. Savotiškas 
keliautojas, užklydėlis, ne mūsų kultūros 
dalis, kuriuo pasinaudojame kaip baldu, nors 
neatpažinti skraidantys objektai (NSO) ir jų 
paskirtis yra už mūsų suvokimo ribų.“ 

Kartelę išsikėlėme gana aukštai ne tik dėl to, 
kad esame įsikūrę neogotikinėje pilaitėje parke, 
bet ir dėl to, kad siūlome savo lankytojams 
ir svečiams inovatyvių paslaugų, tokių kaip 
virtualūs ir ne tik turai po parką, hologramos, 
augalų muzikos edukacijos, virtualios realybės 
ekspozicija. Šalia bibliotekos puoselėjame 
rožyną ir daugiamečių gėlių sodelius. Meno 
kūriniai, kurie eksponuojami parodų metu arba 
yra bibliotekos nuosavybė, dar labiau sustiprina 
pirmą kartą apsilankiusiųjų emocijas. O 
gražiausi atsiliepimai sklinda iš lūpų į lūpas arba 
yra užrašyti mūsų storojoje atsiliepimų knygoje.

Specialiai Plungės viešajai bibliotekai sukurtas 
„Pasaulio modelis vaikams“ (1989). Autorius Artūras 
Aliukas. Jį sudaro ženklai, simboliai, miesto herbai. 
Bibliotekos archyvo nuotr.

MENO KŪRINIAI BIBLIOTEKOSE
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Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje 
bibliotekoje jau skamba muzika – duris 
atvėrė karaokės erdvė

Naujos karaokės erdvės galimybes pirmieji išbandė atidarymo renginio svečiai. Dianos Janušaitės nuotr.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ filiale 2020 m. rugsėjį atidaryta 

pirmoji Lietuvoje unikali interaktyvi karaokės erdvė. Nauja patalpa bibliotekoje įrengta 

įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės iš dalies finansuotą 

projektą „Karaokė knygoms: nauja erdvė bibliotekoje“.

REGIONO NAUJIENOS

Kviečia prasmingai leisti laiką
  „Šiandien biblioteka – bendruomenės 

susibūrimo, žinių, kultūros centras. Augant 

naujajai bibliotekos skaitytojų kartai, kurią 
labai domina technologijos, išsiplėtė ir 
bibliotekos funkcijos, ji vis labiau tampa 
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įdomaus ir prasmingo laisvalaikio praleidimo 
vieta visai šeimai. Toks yra Šiaulių miesto 
savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ 
filialas, įsikūręs miesto centre“, – sakė Šiaulių 
miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 
direktorė Irena Žilinskienė.

Pasak direktorės, filiale įkurta nuolat 
veikianti 32 kvadratinių metrų karaokės  
erdvė sudarys sąlygas nuolat vykdyti 
patrauklias kultūrines, pažintines, kūrybines, 
edukacines, emocinio sveikatinimo veiklas. 
Tai motyvuos vaikus ir jaunimą, šeimas, 
ypač auginančias neįgalius vaikus, atvykti į  
biblioteką kartu smagiai ir prasmingai leisti 
laisvalaikį. Įkurta nauja erdvė ne tik kvies  
jaunimą praleisti laiką, bet ir padės spręsti 
vaikų knygų skaitymo, raštingumo ugdymo 
problemas bei mažins neįgalius vaikus 
auginančių tėvų sociokultūrinę atskirtį.

„Karaokė bibliotekoje – tai galimybė 
paįvairinti bibliotekos muzikinio švietimo 
paslaugas. Bibliotekoje dainų karaokės 
vakarai – tai susitikimai su žinomais mieste ir 
šalyje dainininkais, kompozitoriais, kūrėjais. 
Tad kviečiami visi norintys apsilankyti šioje 
unikalioje karaokės erdvėje „Šaltinėlio“ filiale 
(Trakų g. 20A)“, – atrasti naują laisvalaikio 
leidimo būdą ragino I. Žilinskienė.

Vyksta įvairios veiklos 
Tai, kad veiklų tiek mažiesiems šiauliečiams, 

tiek jų tėveliams naujoje karaokės erdvėje 
tikrai netrūksta, patvirtino ir Šiaulių miesto 
savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlio“ 
filialo vedėja Rita Božienė.

Per karaokės erdvės atidarymą naują įrangą 
kartu su savo auklėtinėmis išbandė dainininkė 

Laura Remeikienė, o ateityje čia muzikuos 
ir terapinius, edukacinius užsiėmimus ves 
kiti gerai žinomi Lietuvos atlikėjai, aktoriai ir 
terapeutai. Vaikiškų ir tautiškų dainų, tarmių 
karaokė, terapiniai karaokės užsiėmimai, 
garsiniai pasakų skaitymai su muzikiniais 
intarpais – tai tik maža dalis to, kas laukia 
šiauliečių ir miesto svečių.

Kaip sakė „Šaltinėlio“ filialo vedėja, visiems 
be išimties atvykti padainuoti į biblioteką 
galima ne tik per renginius, bet ir bet kurią 
kitą dieną, tik žinoma, dėl koronaviruso 
grėsmės dabar reikia iš anksto užsiregistruoti. 
Be to, anot jos, karaokės užsiėmimai visiškai 
netrukdo šalia dirbantiems darbuotojams 
ir kitiems bibliotekos lankytojams, nes šioje 
erdvėje įrengta garso izoliacijos sistema.

„Karaokė nėra tik barų kultūra. Moksliniai 
tyrimai rodo, kad karaokės užsiėmimai padeda 
nusiraminti, skatina lyderystę, kelia savivertę, 
lavina atmintį, todėl visus kviečiu laužyti 
stereotipus kartu“, – kalbėjo R. Božienė.

Karaokės erdvės atidarymo akcentas – 
minčių ir citatų paroda

Karaokės erdvės „Šaltinėlio“ filiale 
atidarymo dieną pristatyta ir minčių bei citatų 
kilnojamoji paroda „Prasminga diena kartu su 
Jumis“. Ši paroda – tai tęstinis darbas pavasarį 
sumanytos ir įgyvendintos idėjos sukurti  
virtualią parodą iš bibliotekos skaitytojų,  
bičiulių, taip pat kolegų iš visos Lietuvos  
bibliotekų atsiųstų jų mėgstamiausių citatų ir 
minčių. 

„Idėja sukurti virtualią parodą „Prasminga 
diena kartu su Jumis“ kilo kiekvieną rytą 
pasitinkant vis nauja citata, kuri motyvuodavo 

REGIONO NAUJIENOS
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Diana Janušaitė ir Šiaulių miesto 
savivaldybės viešoji biblioteka

ir nuteikdavo pozityviai pradėti dieną. 
Galima nustebti, kokią įtaką priimamiems 
sprendimams turi perskaityta, išgirsta 
teisinga mintis! Tada ir kilo idėja, kad galbūt 
yra daugiau žmonių, kurie turi mėgstamų 
sentencijų, patarlių, posakių ir kitų prasmingų 
minčių, kurios jau yra tapusios gyvenimo 
vedliais laimingomis ir sunkiomis akimirkomis? 
Pasirodo, tikrai taip!“ – apie savo idėją pasakojo 
bibliotekos direktorė Irena Žilinskienė. 

Siekiant pasidalyti parodai sukauptu 
minčių ir citatų turtu bei padėkoti Lietuvos 
bibliotekoms už šios idėjos įgyvendinimą, 
buvo sukurti knygų skirtukai su prasmingomis 
citatomis ir padovanoti Lietuvos bibliotekų 
vadovams. 2021 m. kilnojamoji paroda 
„Prasminga diena kartu su Jumis“ galės 
keliauti ir į kitas Lietuvos bibliotekas.

Jau sulaukta pirmųjų lankytojų
Tik atvėrusi duris, nauja karaokės erdvė 

sulaukė pirmųjų lankytojų. Terapiniame 
užsiėmime „Muzika gydo“ apsilankė Žmonių 
su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos 
Šiaulių skyriaus, sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Šiaulių viltis“, Šiaulių 
neprigirdinčiųjų klubo „Auditus“ neįgalių narių 
mamos. Kaip žinia, specialiųjų poreikių turinčio 
vaiko auginimas keičia visos šeimos narių poilsį, 
aktyvumą ir laisvalaikį, o kasdienybė dažnai 
yra lydima nuovargio ir išsekimo. Todėl Šiaulių 
miesto savivaldybės globos namų padalinio 
Dienos centro „Goda“ Spalvų muzikos orkestro 
vadovė Natalija Pugačienė kartu su meno 
terapeute Ilona Būdavaite  pakvietė mamas 
valandėlę atsikvėpti. Į biblioteką rinkosi moterys, 
norinčios drauge padainuoti, atsipalaiduoti, 
trumpam pamiršti kasdienybės rūpesčius. 

Spalvingoje ir nuotaikingoje karaokės 
erdvėje, kur įsikūręs ir linksmasis Karlsonas, 
jau spėjo apsilankyti ir mažieji šiauliečiai. 
Bendradarbiaujant su miesto lopšelių-darželių 
„Drugelis“ ir „Berželis“ bendruomenėmis, 
vyko skambus ir nuotaikingas užsiėmimas 
„Šeimų karaokė: populiariausios vaikiškos 
dainos“, kurią vedė charizmatiškoji „Naisių 
vasaros teatro“ aktorė Jūratė Levickaitė. 
Pažintinių-edukacinių renginių metu vaikai ir 
jų pedagogai galėjo išbandyti savo muzikinius 
gabumus: dainavo, šoko, dūko! 

„Siekiame, kad naujojoje erdvėje karaokės 
dainelėmis, šokiais, žaidimais būtų ugdomas 
kūrybiškumas, stiprinami kultūros pažinimo ir 
patyrimo įpročiai, lavinami dainavimo, užsienio 
kalbų mokymosi,  naudojimosi  inovatyviomis 
technologijomis gebėjimai“, – pasakojo 
„Šaltinėlio“ filialo vedėja R. Božienė. Ji taip 
pat vylėsi, kad „karaokės erdvė taps traukos 
centru visiems muzikuojantiems, nes jau dabar 
sulaukta susidomėjimo.“ 

Ši nauja karaokės erdvė tik įrodo, kad 
biblioteka keičiasi ir vis labiau prisitaiko prie 
šiuolaikinių žmonių poreikių. Neabejojama, 
kad lankytis karaokės erdvėje pamėgs ne tik 
muzikos gerbėjai, bet ir kiti miesto gyventojai 
ar svečiai.



48

Atsisveikiname 
su Danguole 
Platelyte 
[1961 06 18–2020 10 14]

IN MEMORIAM

2020 m. spalio 14 d. netekome ilgametės 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos darbuotojos, kolegės Danguolės 
Platelytės. 

D. Platelytė gimė 1961 m. birželio 
18 d. Šiauliuose. 1982 m. pradėjo dirbti 
bibliotekininke Šiaulių viešojoje (dabartinė 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio) 
bibliotekoje, be bibliotekininkės, ėjo ir 
redaktorės pareigas. Dirbdama 1981–1987 m. 
studijavo tuometiniame Vilniaus V. Kapsuko 
universitete, kur baigė bibliotekininkystės 
specialybę. 1988 metų pabaigoje Ji iš Šiaulių 
viešosios bibliotekos buvo perkelta į Birštono 
miesto biblioteką, kur 4,5 metų taip pat dirbo 
bibliotekininke.

1993 m. D. Platelytė vėl grįžo į Šiaulių 
apskrities viešąją biblioteką. Čia eidama 
vyresniosios (vėliau – vyriausiosios) 

bibliotekininkės pareigas Ji dirbo mėgstamą 
darbą įvairiuose skyriuose ir padaliniuose – 
nuo skaitytojų registravimo, aptarnavimo 
Meno ir muzikos, Abonemento bei Periodikos 
skyriuose iki knygų nurašymo ar inventorinimo, 
metaduomenų kūrimo Komplektavimo, Fondų 
organizavimo skyriuose.

D. Platelytė bibliotekai atidavė 39 
savo gyvenimo metus. ŠAVB darbuotojai  
D. Platelytę prisimena kaip darbščią, 
atsakingą, paslaugią kolegę, mėgusią domėtis 
naujovėmis, daug skaityti – mėgo ne tik 
romanus ar poeziją, bet ir knygas apie meną, 
gamtą, gyvūnus, sveikatą, psichologiją. Namie 
buvo sukaupusi didžiulę knygų kolekciją 
pačiomis įvairiausiomis temomis. 

Mėgo fotografuoti, ypač gamtą ir savo 
mylimus augintinius, laisvalaikiu užsiėmė 
rankdarbiais, dažnai puošėsi savo rankų darbo 
mezginiais. Taip pat mėgo gėles ir gebėjo jomis 
rūpintis. Danguolei kolegės atnešdavo ligotus, 
nusilpusius augalus, o Ji juos stebuklingai 
atgaivindavo ir grąžindavo savininkui. 

ŠAVB kolektyvas liūdi dėl kolegės  
D. Platelytės netekties ir reiškia gilią užuojautą 
artimiesiems.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos kolektyvas



Šiandieninio ŠAVB logotipo užuomazgos aptinkamos 1978 m., kai sausio 6 d. buvo atidaryti nauji 
Šiaulių viešosios bibliotekos rūmai tuometinėje V. Kapsuko gatvėje (dabartinė Aušros alėja). 
Autorius – tuometinis bibliotekos dailininkas Vytautas Vincentas Timinskas. Ant kvietimo į rūmų 
atidarymą dailininkas pavaizdavo iš knygos išaugusį žalios spalvos pažinimo medį. Vėliau šis motyvas 
įvairiomis dizaino ir spalvų variacijomis naudotas ant kvietimų, skrajučių, bibliotekos leidinių. Tačiau 
stilizuotas knygos ir medžio vaizdas, įrėmintas į apskritimą su užrašu „ŠIAULIŲ VIEŠOJI BIBLIOTEKA“ 
kaip oficialus bibliotekos ženklas pradėtas naudoti tik apie 1983 m. – tais metais tokiu logotipu 
pradėti žymėti metraščių viršeliai. Pagrindiniai logotipo dizaino sprendimai išlaikyti iki šių dienų.
Nuotraukoje – mėlynos spalvos logotipas ant informacinės skrajutės, reklamuojančios 
Tarpbibliotekinį abonementą, viršelio.
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