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Mielas skaitytojau, sveiks ir tu, sulaukęs 
pavasarį mielą, – perfrazuodami  Kristijoną 
Donelaitį, sveikinamės su Jumis, pristatydami 
jubiliejinį dešimtą „Aušros alėjos“ numerį.  
Kaip jau įprasta, pasirodo jis Nacionalinės 
Lietuvos bibliotekų savaitės metu, 
pasakodamas apie svarbiausius mūsų 
nuveiktus darbus, liudydamas pagarbą 
tradicijai ir gebėjimą keistis. 

„Kame išganymas?“, – prieš metus 
retoriškai klausėme užslinkus viruso šmėklai 
ir kvietėme drauge ieškoti galimo atsakymo. 
Stabtelėjome, apsidairėme, ramiai įvertinome 
situaciją, supratome, kokie reikalingi esame 
savo skaitytojams ir nutarėme lengvai 
nepasiduoti. Eina jau antri pandemijos 
metai, apsipratome su kitokia realybe,  
prisijaukinome naujas formas, sparčiais 
žingsniais nuėjome elektroninio bendravimo 
link. Daugelis mūsų veiklų – renginių, 
edukacijų, konkursų, skaitymų – persikėlė į 
virtualią erdvę, gerokai „suskaitmenėjome“. 
Tačiau kartu puikiai suprantame, kad jokie 
„zoomai“, „teamsai“, „streamyardai“ 
nepakeis tiesioginio kontakto ir gyvo 
bendravimo. Todėl nuoširdžiai džiaugiamės, 
kad vėl leista atverti skaityklų, parodų, 

archyvų erdves, džiaugiamės, kad po 
biblioteką vėl vaikšto skaitytojai.

Taigi į prasidėjusį pavasarį žiūrime  
viltingai ir kviečiame skaityti mūsų 
žurnalą. Jame  rasite ir  jau pažįstamų, 
ir visiškai naujų rubrikų. Pagrindinė šio 
jubiliejinio numerio tema – menininkas, 
pedagogas, kraštotyrininkas, moderniojo 
ekslibriso pradininkas Lietuvoje Gerardas 
Bagdonavičius ir jo jubiliejinės datos, jo 
vardo ekslibrisų fondas bibliotekoje ir kiti  
atminimo ženklai. Minime ir kito iškilaus 
šiauliškio prof. Vytauto Sirtauto jubiliejų. 
Numerio viešnia – Šiaulių miesto garbės 
pilietė, Lietuvos Respublikos Seimo  
Pirmininkė, bibliotekos globėja Viktorija 
Čmilytė-Nielsen. Skaitytojus kviečiame 
artimiau susipažinti su mūsų darbuotojais, 
jų kūryba, pristatome naujus bibliotekos 
leidinius, neeilinę Lietuvos viešąsias 
bibliotekas suvienijusią iniciatyvą 
„Biblioteka visiems“ ir išskirtinio dėmesio 
sulaukusią akciją „Ką skaitai?“, džiaugiamės 
vertinga 786-ių ekslibrisų dovana,  
atkeliavusia iš Vokietijos, dalijamės regiono 
bibliotekų naujienomis.

Imkite ir skaitykite!

Kovo 16-ąją šventėme Knygnešio dieną. Iliustracijoje – ŠAVB fonduose saugomų spaudos draudimo metais leistų 
knygų viršeliai.
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Viktorija Čmilytė-Nielsen: meilė 
skaitymui dažniausiai ateina iš 
šeimos
Šio jubiliejinio numerio viešnia – šachmatininkė, didmeistrė, Šiaulių miesto garbės pilietė, 

politikė, nuo 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė, Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešosios bibliotekos globėja Viktorija Čmilytė-Nielsen. 

Viktorija Čmilytė-Nielsen gimė ir augo Šiauliuose. 2000 m. baigė Šiaulių Didždvario gimnaziją. 

2001 m. studijavo anglų filologiją Šiaulių universitete, 2002–2007 m. – Rygos universiteto 

Filologijos fakultete.

Žaisti šachmatais pradėjo būdama šešerių. 1993 m. tapo Europos šachmatų čempione 

(mergaičių iki 10 m. grupėje). 2010 m. jai buvo suteiktas didmeistrės (GM) titulas. V. Čmilytė-

Viktorija Čmilytė-Nielsen bibliotekos Knygos grafikos centre su savo kurtu ekslibrisu bibliotekos svečių ekslibrisų 
kolekcijai. 2018 m. gegužė. Robertos Stonkutės nuotr.
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Pavyzdžiui, politinės karjeros pradžioje 
būtent Povilo Višinskio bibliotekoje man teko 
dalyvauti pirmuose politiniuose debatuose. 
Tačiau neabejotinai šilčiausi prisiminimai yra 
susiję su šachmatų simultanais, kuriuos aš 
žaidžiau su jaunaisiais šiauliečiais. Būdavo 
labai smagu prie lentos susitikti su jauniausiais 
Šiaulių šachmatininkais. 

Esate nemažai keliavusi po pasaulį. Ar 
teko lankytis kitų šalių bibliotekose? Ar yra 
pasaulio bibliotekų, palikusių didelį įspūdį?

Viktorija Čmilytė-Nielsen LR Seime. Asmeninio archyvo 
nuotr.

Nielsen apdovanota LDK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1996 m.), 2006 ir 2008 m. – Kūno kultūros 

ir sporto departamento medaliu „Už sporto pergales“, 2011 m. išrinkta Šiaulių miesto garbės 

piliete ir apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.

V. Čmilytė-Nielsen augo visai šalia ŠAVB ir nuo mažų dienų čia lankėsi, ieškojo knygų apie 

šachmatus, mokėsi. Vėliau taip pat neužmiršo kelių į biblioteką – dalyvavo renginiuose, 

debiutavo kaip rašytoja – pristatė savo autobiografinę knygą. Todėl 2016 m. balandžio 

mėnesį, gavusi pasiūlymą tapti ŠAVB globėja, V. Čmilytė-Nielsen ilgai nedvejojusi sutiko.

Taigi paprašėme bibliotekos globėją papasakoti apie ryšį su knygomis, bibliotekomis ir 

gimtuoju Šiaulių miestu.

Jūsų gimtasis miestas – Šiauliai, buvote 
išrinkta ir jauniausia Šiaulių miesto garbės 
piliete. Ar nepasiilgstate Šiaulių ir šiauliečių?

Aš su savo šeima Šiauliuose gyvenu iki šiol. 
Todėl žinoma, kad pasiilgstu Šiaulių per ilgą 
darbo savaitę, kurią tenka praleisti Vilniuje, bet 
savaitgaliais visada grįžtu namo.

2016 m. tapote Šiaulių apskrities Povilo 
Višinskio viešosios bibliotekos globėja. Kas 
paskatino priimti bibliotekos kvietimą?

Labai vertinu bibliotekos suteiktą galimybę 
tapti jos globėja – tai yra biblioteka, į kurią 
eidavau dar mokydamasi mokykloje, kurios 
koridorius žinojau atmintinai. Dėl to net 
nedvejojusi sutikau ir priėmiau šį kvietimą.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje 
bibliotekoje lankėtės nuolat – vaikystėje, studijų 
metais ir jau vėliau – knygų pristatymuose, 
susitikimuose, šachmatų simultane su 
šiauliečiais. Koks šilčiausias prisiminimas apie 
biblioteką yra įsirėžęs Jūsų atmintyje?  

Taip, bibliotekoje ne kartą lankiausi, kai 
mokiausi, tačiau čia turėjau ir daugiau patirčių. 
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Man yra tekę aplankyti nemažai kitų šalių 
bibliotekų, tačiau, kaip bebūtų keista, man 
didžiausią įspūdį paliko nedidelė biblioteka, 
esanti mano vyro gimtinėje, mažam Danijos 
Holstebro miestelyje. Ji labai jauki – ten be 
skaitymo ir kitų įvairių bibliotekoms būdingų 
paslaugų, siūloma daug galimybių vaikų 
užimtumui. Vaikams Danijoje bibliotekos skiria 
didelį dėmesį ir sudaro išskirtines galimybes 
žaisti ir taip susipažinti su knygomis, mokytis 
ir tobulėti. Holstebro biblioteka sukuria 
draugišką aplinką vaikams. Labai norisi, kad 
kuo daugiau to būtų ir mūsų bibliotekose.

Studijavote filologiją, kurią įprastai renkasi 
knygas ir skaitymą mėgstantys žmonės. Kokį 
vaidmenį Jūsų gyvenime vaidino ir vaidina 
literatūra? Gal galite paminėti Jums pačią 
svarbiausią ar kelias svarbiausias knygas?

Mėgstu skaityti knygas. Pastaruoju metu 
rečiau į rankas paimu grožinės literatūros 
knygą, daugiau tenka skaityti politikos, teisės 
tekstų, sekti aktualijas, tai irgi reikalauja 
nemažai laiko. Tarp didžiausią įspūdį padariusių 
knygų norėčiau paminėti tris – Juliano Barneso 
„10 1/2 pasaulio istorijos skyrių“, Ernesto 
Hemingvėjaus „Fiestą“ ir Michailo Bulgakovo 
„Šuns širdį“.

Ar Jūsų šeima mėgsta skaityti? Ar kalbatės 
apie knygas prie šeimos stalo? Galbūt kaupiate 
namų bibliotekėlę? O gal pirmenybę teikiate 
elektroninėms knygoms?

Mūsų šeimoje sukauptas knygas biblioteka 
vadinti gal būtų per skambu, tačiau šeimoje visi 
labai mėgstame skaityti. O mūsų mėgstama 
literatūra yra labai skirtinga. Pavyzdžiui, mano 

vyras  skaito daug knygų apie šachmatus, ypač 
apie šogi (japoniškus šachmatus). Taip pat 
turime daug knygų apie sporto psichologiją, 
kitas mėgstamas sporto šakas, pavyzdžiui, 
beisbolą, krepšinį. Mažieji mūsų vaikai taip pat 
labai mėgsta knygas, bet jie dar patys neskaito, 
tad mes kas vakarą skaitome jiems. Šiuo metu 
su mažaisiais pradedame skaityti Hario Poterio 
knygų seriją.

Iš šachmatų didmeistrės į politiką. Kodėl 
toks radikalus gyvenimo posūkis? Ar politikoje 
praverčia šachmatų įgūdžiai? 

Politikoje, kaip ir visame kitame gyvenime, 
šachmatų įgūdžiai praverčia kasdien. 
Šachmatai išmoko susikaupti, lavina atmintį, 

Simultano su Viktorija Čmilyte-Nielsen bibliotekos 
Didžiojoje skaitykloje akimirka. 2016 m. balandis. Ievos 
Slonksnytės nuotr.
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kelias, vedantis į skaitančią visuomenę. Šis 
kelias, aišku, nėra trumpas, jis reikalauja 
laiko. Pradėję investuoti į tai dabar, rezultatą 
pamatysime tik po dešimtmečio.

Kur save norėtumėte matyti, kokia veikla 
norėtumėte užsiimti po 10 metų? 

Tiek toli į priekį neplanuoju. Šiuo metu 
man tekusios pareigos yra labai atsakingos. Ir 
mano mintys, susijusios su darbu, su karjera, 
apsiriboja tuo, kaip kuo geriau atlikti tai, kas 
man patikėta šiuo laikotarpiu. 

2020 m. biblioteka šventė savo 70-metį.  
Ką palinkėtumėte Šiaulių apskrities Povilo  
Višinskio viešajai bibliotekai ir jos 
lankytojams?

Linkiu, kad biblioteka būtų gyva, kad ji kuo 
daugiau žmonių taptų tokia pat artima erdve, 
kokia buvo man. Taptų traukos centru, kuriame 
gera ir skaityti knygas, ir bendrauti, ir leisti 
laiką. Man labai norėtųsi, kad mūsų miestas 
būtų gyvas ir šviesus, kad žmonės norėtų jame 
gyventi, o čia bibliotekos vaidmuo ir reikšmė 
yra labai svarbūs.

gebėjimą susikoncentruoti. O kodėl iš 
šachmatų ir apskritai iš sporto pasukau į 
politiką? Visame pasaulyje šachmatininkų 
kelias gana dažnai nuveda į politiką. Lietuvoje 
taip pat turime tokių politikų. Ryškių pavyzdžių 
yra ir kaimyninėse šalyse. Man tai nebuvo 
netikėtas gyvenimo posūkis, visą laiką turėjau 
galvoje, kad tokia karjeros galimybė yra 
įmanoma.

Pradėjus eiti LR Seimo Pirmininkės 
pareigas turbūt nėra paprasta rasti laiko tik 
sau. Ar randate laiko gerai knygai? Jei taip, ką 
šiuo metu skaitote?

Šiuo metu laikas, skirtas tik sau, tikrai yra 
reta prabanga. Dažniausiai skaitau namie,  
kai užmiega jauniausi sūnūs. Ant mano 
naktinio staliuko dabar yra dvi naujos knygos: 
Kristinos Sabaliauskaitės „Petro imperatorės“ 
antroji dalis ir Mažvydo Jastramskio knyga 
apie Lietuvos prezidento instituciją „Mums 
reikia vado?“.

Tyrimai rodo, kad maždaug kas trečias 
Lietuvos gyventojas per metus neperskaito 
nė vienos knygos. Auga jau antra neskaitančių 
lietuvių karta. Jūsų nuomone, kaip politikai 
gali prisidėti prie skaitymo skatinimo 
iniciatyvų ir programų?

Manau, kad meilė skaitymui dažniausiai 
ateina iš šeimos. Dar vaikystėje sudedami 
pagrindai, kurie lemia, ar žmogus auga su 
knyga, ar vėliau jau sunkiai paims knygą į 
rankas. Kaip galime ugdyti labiau skaitančią 
visuomenę? Man rodos, kad renginiai, 
iniciatyvos, skirtos vaikams ir supažindinančios 
juos su skaitymo malonumu, yra tiesiausias Tomas Pauliuščenka

Viktorija Čmilytė-Nielsen LR Seime išrinkta Seimo 
Pirmininke. Asmeninio archyvo nuotr.
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Gerardui Bagdonavičiui – 120. 
Menininko biblioteka

Gerardas Bagdonavičius savo namuose. 1975 m. lapkritis. Algirdo Musneckio nuotr.

Prieš 120 metų gimė Šiaulių legenda tituluojamas menininkas, ne tik savo darbais, bet ir 

gyvenimu rodęs, kas yra menas ir tikras aristokratiškumas. Gerardą Bagdonavičių pažinojo 

visas Šiaulių miestas, o jo išugdyti mokiniai vėliau tapo garsiais įvairių sričių profesionalais 

ir pavyzdiniais žmonėmis savo bendruomenėse. Ši išskirtinė asmenybė miestui davė 

neišmatuojamai daug, o prieš mirtį dar atidavė metų metus kauptą ir mylėtą asmeninę 

biblioteką. Dalis vertingų leidinių saugoma Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje 

bibliotekoje, kur dailininko atminimui įamžinti skirtos net kelios iniciatyvos.

Atmintis gyva
G. Bagdonavičius domėjosi ekslibrisu ir 

praėjusio šimtmečio pradžioje net buvo vienu 
aktyviausių šių mažosios grafikos kūrinėlių 
populiarintoju, todėl atrodė prasminga 

bibliotekoje įkurti Gerardo Bagdonavičiaus 
ekslibrisų fondą, kuriame saugomas ne tik 
žymiojo dailininko atminimas, bet ir pildoma 
fondo kolekcija vertingais, svarbiais bei 
aktualiais kūrėjų darbais. 
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Tais pačiais metais, kai buvo įkurtas 
fondas, G. Bagdonavičiui atidengta atminimo 
lenta – varyje prof. Vaidoto Janulio įamžintas 
padidintas ekslibriso, 1931 m. Los Andžele 
ekslibrisų konkurse apdovanoto diplomu, 
vaizdas. 

Dar vienas atminimo ženklas nuo 2016 m. 
stovėjo ant šaligatvio prie įėjimo į bibliotekos 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyrių. Tai 
skulptūra „Pendzeliukas“ (aut. Martynas 
Gaubas), atspindinti žaismingą ir geraširdišką  
G. Bagdonavičiaus charakterį, primenanti 
meilų mokinių kreipimąsi į mokytoją 
Pendzeliuko pravarde. Vykstant šaligatvių 
rekonstrukcijos darbams skulptūra laikinai 
nukelta, tačiau tikimės netrukus ja vėl džiaugtis 
Aušros alėjoje, prie bibliotekos, kur vaikštinėjo 
G. Bagdonavičius. 

Ekslibrisas yra reikšminga Lietuvos 
kultūros paveldo dalis. G. Bagdonavičius tai 
suvokė ir savo pavyzdžiu skatino kurti bei 
plėtoti ekslibriso kūrybą visoje šalyje. Šios 
asmenybės įkvėpta biblioteka 2021–2022 m. 
vykdo enciklopedinio žinyno rengimo projektą 
„XX–XXI a. Lietuvos ekslibriso kūrėjai“, kuriuo 
siekiama susisteminti informaciją apie Lietuvos 
ekslibriso autorius ir jų kūrybą (projektą 
finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių 
miesto savivaldybė). G. Bagdonavičius bus 
viena kertinių šio žinyno asmenybių.

Devyni ekslibrisai
Praėjusio šimtmečio pradžioje augęs 

sunkiomis sąlygomis ir nuo vaikystės išmokęs 
gerbti ir mylėti knygas, G. Bagdonavičius 
pagarbiai jas saugojo ir žymėdavo. Menininkas 
savo bibliotekai sukūrė devynis skirtingus 

ekslibrisus ir kiekvienas buvo skirtas vienokios 
ar kitokios temos leidiniams. Bibliotekai 
G. Bagdonavičius padovanojo visus savo 
autoekslibrisus ir keliais iš jų žymėtas knygas. 
Meninėse knygose dailininkas įklijuodavo 
ekslibrisą, vaizduojantį popierių ir teptuką, o 
Los Andžele apdovanotu ekslibrisu dailininkas 
žymėdavo ypač svarbias savo bibliotekos 
knygas. 

G. Bagdonavičiaus biblioteka
G. Bagdonavičius turėjo dešimties 

tūkstančių leidinių biblioteką. Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 
turi tik nedidelę menininko sukauptų knygų  
kolekcijos dalį, tačiau bibliotekai šios knygos 
reikšmingos ir svarbios. 

Dailininkas knygas mokėjo saugoti: leidinius 
minkštais viršeliais sutvirtindavo kietesnėmis 
medžiagomis ir papuošdavo savo piešiniais, 
ranka užrašydavo pavadinimus ir sutvirtindavo 
nugarėlę. Bibliotekoje turime knygą, kuriai 
menininkas pats kūrė dizainą, apipavidalino. 

Dovanotose knygose randami  
G. Bagdonavičiaus kurti atspaudai,  
rankraštiniai įrašai, teksto pabraukimai, 
marginalijos ir net piešinėliai. Iš šių žymių 
geriau galime pažinti knygos savininką ir 
naujai įvertinti jo mintis ir indėlį į miesto ir 
šalies meno lauką. 

Minėdami 120-ąsias G. Bagdonavičiaus 
gimimo metines vėl vartome jo dovanotas 
knygas ir negalime atsistebėti, kokia išskirtinė 
asmenybė vaikščiojo mūsų miesto gatvėmis ir 
lankėsi bibliotekoje.

Gražina Montvidaitė
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Gerardas Bagdonavičius 
prof. Vytenio Rimkaus 
išsaugotuose dokumentuose ir 
bibliotekos istorijos puslapiuose
2021-ieji yra šiauliečio dailininko Gerardo Bagdonavičiaus atminimo metai: 2021 metų 

vidurvasarį (liepos 25 d.) skaičiuosime 120-ąsias jo gimimo metines, vasario 3-ioji buvo  

35-ųjų mirties metinių diena. G. Bagdonavičiaus gyvenimo ir kūrybos faktai užfiksuoti 

1977 m. Jono Sidaravičiaus monografijoje, 2011 m. Šiaulių „Aušros“ muziejaus albume, 

SUKAKTYS

Gerardo Bagdonavičiaus ir jam skirti atvirlaiškiai bei laiškai iš prof. Vytenio Rimkaus kolekcijos.
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Rankraštinių dokumentų svarba 
asmeninėse kolekcijose

Dokumentų nėra labai daug (dailininko 
palikimas saugomas Šiaulių „Aušros“ ir 
kituose muziejuose, privačiose kolekcijose), 
bet jie įvairūs ir liudija ilgametę dviejų garbių 
šiauliečių bičiulystę. Kiek šioje kolekcijoje 
bus informacijos apie G. Bagdonavičių, 
paaiškės gerokai vėliau, kai visi dokumentai 
bus bibliotekiškai sutvarkyti. Tačiau jau ir 
pirmieji pasižvalgymai džiugina: naujosios 
kolekcijos rankraščiai sugrupuoti ir nesunku 
pastebėti prof. V. Rimkaus ranka užrašytą 
G. Bagdonavičiaus pavardę. Chronologinės 
dokumentų ribos bus nustatytos formuojant 
šios kolekcijos saugojimo vienetus, bet 
akivaizdu, kad jos apims didžiąją dailininko 
gyvenimo dalį.

Sužinoti visą menininko biografiją nesunku: 
ji pasiekiama įvairiuose spaudiniuose, 
internete. Tačiau asmeninėse kolekcijose 
dažnai randama niekur neminėtų faktų, 
naujų detalių, kartais pakoreguojančių turimą 
supratimą. Nemaža šios kolekcijos dalis – 
G. Bagdonavičiaus biografija, kurią ne kartą 

įvairiems leidiniams ruošė prof. V. Rimkus: 
straipsnių iškarpos, ranka rašyti, spausdinimo 
mašinėle ar kompiuterio klaviatūra rinkti 
tekstai. Sukaupti bibliografinių nuorodų 
sąrašai, atskleidžiantys, kas ir kada rašė 
apie G. Bagdonavičių, laikraščių iškarpos, 
ikonografinė medžiaga: nuotraukos, piešiniai, 
eskizai, ekslibrisai, plakatai. Tikėtina, kad 
informacijos bus ir kitų asmenų aplankuose.

Apie 1977 m. monografiją
Dėmesį patraukia Vilniaus „Vagos“ 

leidykloje išleista minėtoji J. Sidaravičiaus 
monografija. Tiesa, vienas vertingas šio 
leidinio egzempliorius su G. Bagdonavičiaus 
dedikacija bibliotekai nuo 1985 m. saugomas 
ŠAVB Kraštotyros, senųjų spaudinių ir 
skaitmeninimo skyriuje. Antrąjį skaitytojai 
ras prof. V. Rimkaus kolekcijoje. Knygą 
G. Bagdonavičius papildė savo portretine 
įklija ir raudonu rašikliu ištaisė ar papildė 
autoriaus rašytus žodžius. J. Sidaravičius rašė, 
kad būsimasis dailininkas gimė Radviliškyje, 
o 1910 m. Bagdonavičių šeima persikėlė į 
Šiaulius, todėl vėlesni autoriai dažniausiai 

2017 ir 2018 m. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos leidiniuose, parodų 

kataloguose, menotyrininkų apžvalgose, periodinių leidinių publikacijose, filmuotoje 

medžiagoje. Dailininko atminimas įamžinamas jam skirtose parodose, konkursuose, 

seminaruose, konferencijose.

ŠAVB perduoti praėjusių metų pabaigoje anapilin iškeliavusio Šiaulių miesto garbės piliečio 

(2000 m.), menotyrininko, buvusio G. Bagdonavičiaus mokinio prof. Vytenio Rimkaus 

(1930–2020) dokumentai: knygos, laiškai, spaudinių iškarpos, rankraščiai. Šioje publikacijoje 

apžvelgiama ta dalis, kurioje sukaupta medžiagos apie G. Bagdonavičių. Kai kurie dokumentai 

pažymėti paties G. Bagdonavičiaus priklausomybės ženklais (antspaudais, įrašais, įklijomis).
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šiuos metus ir minėdavo. Aptariamame knygos 
egzemplioriuje G. Bagdonavičius pataisė, kad į 
Šiaulius šeima atvyko 1902 metais.

Pažinojusieji dailininką ne kartą pasakojo, 
kad dalykuose, kurie jam atrodė svarbūs, 
pasireikšdavo preciziškumas, pvz., sudarinėjo 
savo mokinių sąrašus, kad vėliau galėtų jais 
pasigirti. J. Sidaravičių, rašantį apie dailininko 
bendradarbiavimą teatre, vietoj žodžių 
„ketvirtojo dešimtmečio pradžioje“ pataiso: 
„1918, 1922, 1923“, o sakinyje „<...> pats 
gauna suvaidinti keletą antraeilių vaidmenų“ 
žodį „keletą“ išbraukia ir įrašo: „16 veikalų 
(išeiginėse) ir solo.“ Asmenines savybes 
atskleidžia papildomas įrašas apie save: 
„turėjo gerą skonį“, apie neva gautą Šiaulių 
berniukų gimnazijos mokytojo K. Mazino 
dovaną – „pirkosi pats.“ Išreikšdamas savo 
nesutikimą, abejones, gal net nustebimą kai 
kurias vietas pažymi klaustukais, šauktukais ar 
jas pavingiuoja.

Straipsnių iškarpos su marginalijomis ir 
priedais 

Prof. V. Rimkaus sukauptose straipsnių 
iškarpose, skirtose G. Bagdonavičiui, surinkta 
informacija apie jo gyvenimą ir kūrybą, 
gyvenamąją aplinką, atminimo įamžinimą, 
namo renovacijos problemas. Tikėtina, kad į  
šią kolekciją pateko paties dailininko rankų 
liestos senųjų leidinių iškarpos: „Lietuvos 
aido“ (1937, balandžio 22), Latvijos dienraščio 
«Сегодня» (1937, balandžio 23), „Pajūrio“ 
viršelis (1936, balandis).

Savo straipsnį „Dailininko kelias“ iš 1981 m. 
liepos 25 d. „Raudonosios vėliavos“ yra iškirpęs 
kolekcijos savininkas, greta – tokia pati antroji 

iškarpa, bet jau su G. Bagdonavičiaus prierašu 
prie V. Rimkaus pavardės: „Mano mokinys 
Jums žinomo seno mokytojo sūnus!“.

Šalia 1995 m. liepos 22 d. „Šiaulių 
naujienose“ spausdinto straipsnio, kuriame 
yra pirmosios dailininko žmonos Sofijos 
interviu, pridėtas antrosios žmonos Marijos 
laiškas, 1986 m. adresuotas V. Rimkui, ir jo 
rašyto atsakymo kopija. Straipsnis ir laiškai 
liudija moterų nesutarimus dėl palikimo ir 
buvusio vyro atminimo įamžinimo. Marija tarsi 
teisindamasi rašo: „Su Gerardu Bagdonavičiumi 
pažįstama nuo 1930 m. Dvidešimt metų mes 
pastoviai susirašinėjome, dar likę man skirti jo 
dienoraščiai, turėjau tris rimtus pasiūlymus už 
jo ištekėti.“ Įdomu tai, kad net senieji kaimynai 
antrosios dailininko santuokos šiandien 
neprisimena, bet išsaugoti rankraštiniai 
dokumentai mena tikruosius faktus.

Ikonografinė ir kita medžiaga
Labai svarbi prof. V. Rimkaus kolekcijoje 

vaizdinė medžiaga, papildanti kūrybinį, 

SUKAKTYS

Nuotraukoje – Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus 
bažnyčia (nuo 1997 m. – katedra). Fotografas – 
Gerardas Bagdonavičius. Reverse – autoriaus įrašas ir 
antspaudas.
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kraštotyrinį, visuomeninį palikimą, asmenines 
G. Bagdonavičiaus gyvenimo detales. Liko 
išsaugoti keli dailininko šeimos albumo lapai, 
kuriuose jo paties, mamos (portretinė ir 
sėdinčios prie 1933 m. Velykų stalo), kitų asmenų 
nuotraukos. Minėtinos Chaimo Frenkelio vilos 
(1948 m.), saldainių fabriko „Birutė“ ir „Piliečių 
klubo“ (1928 m.) pastatų, asmeninio namo 
Aušros alėjoje (1942 ir vėlesnių metų), Šiaulių 
miesto parke stovėjusio dailininko projektuoto 
„Pasakų namelio“ ir kitos nuotraukos. 
G. Bagdonavičiaus ir kitų asmenų (kai kurių 
autorystė gal net liks nenustatyta) fotoaparatu 
užfiksuotų vaizdų spektras platus: portretinės 
nuotraukos, urbanistiniai, architektūriniai, 
gamtos, kasdienės buities, parodų, dailininko 
sukurti darbai ir kt. Į prof. V. Rimkaus rankas 
pakliuvo 2013 m. G. Bagdonavičiaus biusto 
(skulpt. S. Juchnevičius) vizualizacijos 
fotoeskizai, 1968 m. „Aušros“ muziejuje 
vykusios apžvalginės dailininko darbų parodos 
plakatas, G. Bagdonavičiaus ir jam rašytų 
atvirlaiškių (lietuvių, lenkų, rusų, esperanto 
kalbomis), atvirukų ir daug kitos ikonografinės 
medžiagos.

G. Bagdonavičiaus sąsajos su ŠAVB
Džiugu, kad prof. V. Rimkaus, kuris savo 

mokytoją ne kartą yra pavadinęs „pačiu 
šiaulietiškiausiu dailininku“, sukaupti 
dokumentai papildys ŠAVB fondus. 
G. Bagdonavičius neatsiejamas nuo šios 
įstaigos: čia jis lankėsi kaip skaitytojas,  
dalyvavo renginiuose, dovanojo bibliotekai 
ekslibrisus, dedikavo knygas, Muzikos 
svetainėje skambino pianinu. Nuo 
2000 m. bibliotekoje veikiantis Ekslibrisų Alina Šalavėjienė

muziejus 2014 m. reorganizuotas į Gerardo 
Bagdonavičiaus ekslibrisų fondą. Išskirtiniais 
galima vadinti 1979 metų dailininko įrašus 
skaitytojų atsiliepimų knygoje. Kaligrafiškai 
išraitęs žodį „pageidaujam“ išdėsto savo 
pastabas ir patarimus: nepašykšti kritikos vos 
prieš metus naujose patalpose pradėjusios 
veikti bibliotekos architektūrai ir dizainui. 
Perskaitęs kitų lankytojų atsiliepimus, 
kreipiasi į juos: „Būtinai reikalaujam įrašus 
daryti aiškiai, išskaitomai – raštingai.“

Sutvarkyta prof. Vytenio Rimkaus kolekcija 
bus prieinama skaitytojams. Rankraštinė 
dalis suteiks tyrinėtojams daug naujų žinių. Ji 
tikrai bus įdomi ir besidomintiems dailininko 
G. Bagdonavičiaus gyvenimu ir kūryba.

Gerardo Bagdonavičiaus ranka rašytas komentaras 
ŠAVB (tuometinės Šiaulių viešosios bibliotekos) 
lankytojų atsiliepimų knygoje. 1979 m.
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Prof. Vytautas Sirtautas darbo kambaryje. 1991 m. Algirdo Musneckio nuotr.

Vytautui Sirtautui – 100. 
Liūdesio ir susimąstymo eilės

O laikas teka užu durų.

Vytautas Sirtautas

Šį birželį minėsime profesoriaus, žinomo Lietuvos kalbininko, lietuvių kalbos sintaksės 

specialisto Vytauto Sirtauto (1921–2008) 100-ąsias gimimo metines. Neseniai, 2019 m.,  Šiaulių 

universitetas išleido pagrindinį V. Sirtauto lingvistikos darbą – mokslo studiją „Veiksmažodinis 

tarinys dabartinėje lietuvių kalboje“, palydėtą išsamiais profesorių Kazimiero Župerkos ir  

Albino Drukteinio straipsniais. Knyga buvo pristatyta ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio  

viešojoje bibliotekoje. Tačiau Vytautas Sirtautas buvo ne tik kalbininkas. Jo plunksna vedžiojo 

ir eilėraščių eilutes, poeziją jis rašė su pertrūkiais, neintensyviai, galima sakyti, visą gyvenimą. 

„Mes, pirmieji Profesoriaus studentai, jautėm jo erudiciją, žinojom, kad jis moka daug kalbų, 

gėrėjomės juo kaip mąstytoju, bet negalėjo ateiti į galvą, kad jis rašo eilėraščius“ (Župerka, 2008).

SUKAKTYS
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Pirmoji Vytauto Sirtauto eilėraščio 
publikacija, kaip nurodo „Bibliografijos 
rodyklė“, – pasirodė 1937 metais. Lietuvių 
mokytojų sąjungos leistame solidžiame 
mėnesiniame iliustruotame Lietuvos 
moksleivių žurnale „Mokslo dienos“ buvo 
išspausdintas eilėraštis „Už lango“. Tada 
Vytautas Sirtautas buvo Raseinių gimnazijos 
V klasės mokinys. Jauno žmogaus eilėraštyje 
liūdnai žvelgiama pro langą: rudeninis peizažas 
(putinas, dobilas, vėjo krutinama Tėvelio 
obelis) eilėraščio kalbėtojui primena seniai 
praūžusią vasarą ir meilės ašaras. Liūdesio 
ir susimąstymo nuotaika Vytautą Sirtautą 
eilėraščiuose lydės visą gyvenimą. Šį svarbų 
bruožą yra pastebėjęs ir Kazimieras Župerka: 
„V. Sirtauto eilėraščiai patvirtina žinomą 
aforizmą: džiaugsmas nekūrybingas, liūdesys 
kūrybingas“ (Župerka, ten pat). 

Atgimimo metais V. Sirtauto eilės imtos 

publikuoti regioninėje spaudoje – „Šiaulių 
naujienose“, „Šiaulių krašte“, almanache 
„Šiaurės Lietuva“. Yra išleistos dvi V. Sirtauto 
poezijos knygos. 2001 m. Klaipėdoje išėjo 
sūnaus Vytauto V. Sirtauto parengta knyga 
„Laiko dvasios sparnais“, 2008 metais 
pasirodė Vytauto Sirtauto poezijos knyga 
„Dunksi laiko žingsniai nebylūs“, kurią sudarė 
žmona lituanistė ir vadovėlių bendraautorė 
Jūratė Sirtautienė. Tai išsamiausias V. Sirtauto 
poezijos leidinys, praturtintas Algimanto Kezio 
fotografijomis.

Abiejų rinkinių pavadinimai išryškina  
svarbią poetui laiko temą. Laikas suvokiamas 
kaip vienas pagrindinių žmogaus gyvenimo 
lėmėjų, jis yra nenugalimas, neretai 
išreiškiamas niūriu peizažu: „Slenka laikas per 
žemę, / Per dangaus horizontą, / Per debesį 
tamsų, / Per nugairintą juodą šešėlį“ (p. 138).1*

Eilėraščio kalbėtoją lanko liūdnos, 
kankinančios egzistencinės mintys – ne tik apie 
atskiro žmogaus, bet ir apie visos sulaužytos 
kartos likimą:

*1Čia ir toliau V. Sirtauto poezija cituojama iš knygos „Dunksi 
laiko žingsniai nebylūs“ (2008).

Pirmoji V. Sirtauto eilėraščio publikacija.
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Slenka, slenka pabiros minutės
Pro dulsvas, padėrusias akis.
Pasmerktas gyventi, nors nenori būti,
Gyveni, dantis sukandęs gyveni (p. 139). 

Eilėraščiuose dažnai nusikeliama į praeitį. 
Joje aiškiai matomas vaikystės metas, 
kur veikia pasakos logika, kur „už miško 
stebuklas / kaip fėja. Kaip mano mama“ 
(p. 18), kur dienos žvilga saule, rasa, kur liko 
močiutės dainos... Akyse tebestovi šviesus 
vaikystės gamtovaizdis: „Rodos, sodai žydėjo 
žydėjo – / Akys švito vaikystės žieduos“ 
(p. 28). Vis pasikartojantį vaikystės motyvą 
galima apibendrinti šiais žodžiais: „Man gaila 
pradžių pradžios, / Tų vaikiškų žemės burtų“ 
(p. 130).

Praėjusio laiko, vaikystės motyvus suglobia 
eilėraščiai apie prarastą Tėviškę. Tai svarbi 
Vytauto Sirtauto eilėraščių teminė grupė. 
Galima teigti, kad šios eilės įsikomponuoja 
į svarbią atsisveikinimo su agrarine kultūra 
literatūrinę tradiciją. Tai nulemta ir poeto 
biografijos. V. Sirtautas gimė Raseinių valsčiaus 
Aukštašlynio kaime, mokėsi Raseinių pradžios 
mokykloje ir Raseinių valstybinėje gimnazijoje. 
Vaikystė, paauglystė ir dalis jaunystės prabėgo 
kaimo, mažo miestelio aplinkoje. Išgyventas 
laikas, pajaustos vietos po daugelio metų 
sugrįžta į kuriamas eiles.

Vienas pačių šviesiausių Vytauto Sirtauto 
eilėraščių – „Balti dobiliukai“. Kuklių lauko 
gėlių žydėjimas primena svarbų mėnesį – birželį 
(kaip minėta, tai Profesoriaus gimimo mėnuo):

Ir vėl laukuos balti pražydo dobiliukai –
Birželio mėnuo amžinas.

Gal vėl namo sugrįžtum tuo pačiu keliu,
Jei eitum, eitumei per amžius... (p. 22). 

O pareinama atgal į Tėviškę, kur laukia 
„tos pačios dienos“, sienos, stogai, „nedrąsiai 
dūmai kyla“, suloja šuo... (ten pat). Kitame 
eilėraštyje išėjusiojo sugrįžimas – skaudus:

O mes vingiais vingiuotais
grįžtam į tėviškę,
seną, išgriautą;
pelenus pilkus 
pusto vėjai.
Iš laukų tolimų,
iš miškų, iš tėviškės dūmų
šauksmas bežadis,
verksmas begarsis
plevena ore,
sklezdena po širdį (p. 36).

Svarbi gimtinės peizažo dalis – „menka 
pirkia“, „lūšna gimta“, sodybos medžiai, 
dažnai atsiminimuose iškyla šulinio svirties 
vaizdas: „Vėl matau, vėl pro rūką matau – / 
Seną gluosnį, palinkusią svirtį“ (p. 21). Rūkas, 
miglos, lietus, debesys, upė, jūra ir įvairios 
kitokios vandens formos yra Vytauto Sirtauto 
pamėgti įvaizdžiai, kuriantys liūdną eilėraščių 
atmosferą: „Šliaužia pažeme tėviškės dūmai. / 
Kelia galvą žabalas šuo. / Svyra svirtis, 
svyra klojimas, / Svyra žemės erdvė lašuos 
(p. 44). Dejuojama dėl „ugniakuro išgriauto, 
užgesinto“ (p. 110), prarastos tėviškės. 
Šiame kontekste paminėtina ir eilėraščiuose 
aptinkama benamio jausena: „Ieško namų 
benamiai sužvarbę, sušalę“, bet neranda jie 
„tėviškėn tako“ (p. 111). Benamio temai skirtas 

SUKAKTYS
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ir eilėraštis „Vienužio dalia“ – vėjas, žvarbus 
lietus ir apsiniaukęs dangus lydi paklydusį 
klajūną jo gyvenimo kelionėje (p. 19). 
Brėžiama pasaulio ir namų, „jaukios gūžtos“ 
priešprieša: „Nesurasi gūžtos jaukios / Tuščioj 
nykioj aplinkoj, / Neprabilsi žodžiais švelniais / 
Į rūsčią visatą“ (p. 123). Susidaro įspūdis, kad 
Vytautas Sirtautas rašė vis tą patį eilėraštį, 
varijuodamas artimus liūdesio, skausmo ir 
susimąstymo įvaizdžius. 

Nors Profesorius visą gyvenimą praleido 
prie rašomojo stalo, auditorijose, bibliotekose, 
nuo gamtos nenutolo. Gamtiškasis pradas 
aiškiai jaučiamas visoje jo poezijoje – ir 
jaunystės eilėse, ir rašytose jau brandžiame 
amžiuje. Kreipiamasi į obelėlę (mėgstamas 
vaismedis), apdainuojami beržai („Prausia 
žaliaskarį beržą lietūs, rasos“, p. 31)... Tačiau 
kartais lietuvišką gamtovaizdį išplečia 
netikėtos paralelės, neįprasti vaizdai:

Ir vėl pasakų troliai
Nudangins į tolimą pilį, –
Iš kur niekas negrįžta.
Šlama pušys. Ir lapai
Drebulių sklezdena
Lyg siūlas gyvybės,
Kol amžiams nutrūks (p. 98).

Burtų, nelietuviškų mitinių būtybių 
pėdsakų Vytauto Sirtauto eilėse yra, tačiau 
ne per daugiausia. Dažnesnė pilies metafora. 
Pilis siejama su romantiniais jausmais: „Buvai 
žavioji karalaitė / Manų sapnų, manos pilies“ 
(p. 46), pilis yra ir užuovėja nuo gyvenimo 
negandų: „Mums visiems juk trūksta užburtos 
pilies“ (p. 91). 

Vytauto Sirtauto eilėraščiai neperkrauti 
sunkių intertekstų, tačiau jų esama. Remiamasi 
antikinės kultūros (Kasandra, Helijo vežimas, 
Koliziejus, Elada, dviveidis Janusas, Sizifas, 
Sfinksas, moiros ir kt.), Biblijos (Ekleziastas, 
Jobas, Kainas ir kt.), literatūros ir kultūros 
(nykštukas ir Snieguolė, nuskendęs olandas, 
fėjos, nornos ir kt.) intertekstinėmis 
nuorodomis. Netikėtai maža konkrečių 
lietuvių mitologijos, kultūros ir istorijos 
atramų (Čiurlionis, Mačernis, Rainiai, šventi 
ąžuolai, Praamžių šalis, Raganų kalnas ir kt.). 
Tačiau lietuviškos koordinatės jaučiamos 
Tėviškės, lietuviško peizažo vaizduose, kai 
kur punktyriškai nužymėtuose, puse lūpų 
paminėtuose Lietuvos istorijos vingiuose.

Meniškiausiai Vytauto Sirtauto poezijoje 
interpretuota graikų mitologijos gamtiškoji 
dievybė Panas. Šiuo turtingu mitologiniu 
personažu remiamasi net penkiuose 
eilėraščiuose. 

Vienas tų tekstų gali būti laikomas vienu 
gražiausių Vytauto Sirtauto eilėraščių:

Sustojo valandėlė
Prie pušies kamieno,
Prie beržo baltaskario,
Prie rankos Pano,
Glostančio pasaulį,
Prie nusvirusios galvos,
Prie minčių išblukusių
Iš amžiaus metų. 
Tik sklando ūkanoj
Nusvirę horizontai,
Tik žarstosi nuo vėjo pelenai.
Sustojo valandėlė
Gūdžią naktį (p. 87).
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Vaizdingi pasakymai apie Pano ranką, 
glostančią pasaulį, ir apie lyriniam subjektui 
dėl grožio (ar siaubo) patyrimo sustojusią 
valandėlę skaitytojui atveria netikėtas 
poetines įžvalgas, gilius antikinio mitinio 
mąstymo klodus, neišsemiamas Pano 
interpretacijų galimybes. Kitame eilėraštyje 
Panas vaizduojamas čia, Lietuvoje, 
klaidžiojantis prie Kuršmarių, Raganų kalne: 
„O per saulės nutviekstą plotą / medžių 
viršūnėmis / prašliaužia Panas, / visų pamirštas, 
apleistas, nuskuręs, / kad drobę išplėštų /  
iš gamtos, užliūliuotos / miego katarsiu“ 
(p. 94). Panas siejamas su gyvybine energija, 
neramiu sielos kuždesiu: „Pabudau – / Jau 
nebeslegia tų dienų pilkuma. / Ir miške, ir 
grumstely vėl Paną jaučiu“ (p. 107). Meilės, 
eroso tema plėtojama ir dar viename 
šviesiame eilėraštyje apie birželį:

 
Aš kitų džiaugsmais nenoriu džiaugtis –
Man pačiam nesutelpa širdy;
Vėl laukais klajoju nesuaugęs,
Kai tiesiogiai Pano šnibždesį girdi.
Ir tave matau rankas iškėlęs,
Tartum fėją, sklandančią ore,
Ir gėlės žiede, ir debesėly –
Aš einu, einu, ieškodamas tavęs (p. 109). 

Panas padeda panirti į visatos ir gamtos 
paslaptis. Ekstazę, katarsį pajusti galima 
ypatingu laiku – rytą, švytint saulei: „Ir 
jausmas, rodos, toks pat / Užlieja krūtinę, 
akis, visą sielą. / Visos visatos krūpsinčios / 
Kaip mįslė, kaip slėpinys, kaip burtas“ (p. 117). 
Prisimenami ypatingi, dviprasmiški pojūčiai, 
ateinantys iš tolimos vaikystės:

Ir lapai vos šiugžda, vos sklezda
Rytmetį ankstų.
Tvyro tartum akmuo, tartum slogutis,
Įsipynęs į ryto miražą
Kur išnyko alsavimas Pano,
Toks darnus ir kraupus
Iš tolimiausios vaikystės? (ten pat).

Daugumas Vytauto Sirtauto eilėraščių 
neturi pavadinimo, kaip ir visi šie, kur labai 
svarbus Pano vaizdinys. Tačiau eilėraščių 
kalbai, meninei raiškai skirta daug dėmesio, 
ieškota ir rasta vaizdingų, retų lietuviškų 
žodžių. Prikeltas žodis aisus „graudus, gūdus, 
gailus“: aisi rimtis (p. 74), aisi vilgšna (p. 77). 
Žemaitybė vilgšna reiškia „kiek šlapias, 
drėgnas“. Pamėgtas vaizdingas veiksmažodis 
sklezdena, sklezda (lapai). Kaip įspūdingai 
pasakyta: Dieną nugeibusią, patilžusią saulės 
karščiu (p. 145), Godi žiojėja galvūgaly duobė 
(p. 143), Tau be žodžių daina – / Miškų sutartinė 
(p. 85) ir kt. 

Kalbininkas Vytautas Sirtautas savo 
poezija tarsi kviečia mokytis lietuvių kalbos 
ir ja grožėtis: „[P]ati kalba irgi tokia graži, 
tokia pasipuošusi. Kaip Gėris. Kaip Grožis. 
Kaip Dvasingumas. Kaip Poezija. Viskas su ja 
susiję“ (Sirtautas, 1990, 39). Savo kalbotyros 
darbams iš daugybės lietuvių autorių grožinių 
tekstų jis buvo surinkęs, sulasiojęs tūkstančius 
vaizdingų lietuvių kalbos sakinių, frazių,  
žodžių. Profesorius buvo išlavinęs savo 
kalbinę klausą ir neeilinį pastabumą žodžiui, jo 
skambesiui ir prasmei. 

Tačiau su eilėraščių forma, eilėdaromis 
per daug neeksperimentavo. Jam labiau 
rūpėjo išsakyti tikrus, išgyventus jausmus ir 

SUKAKTYS
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mintis, būti autentiškam. „Parašai eilėraštį – 
yra prisipažinęs autorius – ir, rodos, lengviau 
pasidaro gyventi“, – apie pokalbį su V. Sirtautu 
pasakoja Kazimieras Župerka (Župerka,  
2019, 21). Matyt, nelaikė jis savęs poetu, 
nesiveržė eilėraščių spausdinti, tik kai kada, 
vienur kitur. „Tai buvo stalčiaus poezija, viešai 
nerodoma, neskelbiama“, pradėta labiau 
viešinti Atgimimo metais (Župerka, ten pat). 

2013 metais Šiaulių universiteto 
Humanitariniame fakultete, minint 
lituanistinės katedros Šiaulių aukštojoje 
mokykloje 65-metį ir įamžinant Profesoriaus, 
pirmojo tos katedros vedėjo bei pirmojo 
lituanistikos fakulteto dekano, vardą, buvo 

atidaryta Vytauto Sirtauto auditorija. Joje 
studentus, dėstytojus ir šiandien pasitinka 
prasmingas akcentas – dailininko Kornelijaus 
Užuoto nutapytas portretas „Vytautas 
Sirtautas... spalvos“.

Vytauto Sirtauto kalbotyros darbai yra 
pripažinti ir vertinami. Tačiau ne visos Vytauto 
Sirtauto asmenybės spalvos būtų atskleistos, 
jei neprisimintume jo eilių. Geriausiais savo 
eilėraščiais Vytautas Sirtautas praturtino 
lietuvių poeziją. Pasaka nesibaigianti, siela 
nerimaujanti, būtis neišsprendžiama (p. 72) – 
tokį savo poezijos pasaulio punktyrą mums 
paliko Profesorius. 
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Nauji veidai bibliotekos kolektyve
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kolektyvas nuolat keičiasi – keičiasi 

pareigybės, kolektyvą papildo nauji nariai, dirbantys tiek bibliotekos lankytojams matomą, 

tiek nematomą, tačiau ne mažiau svarbų darbą. Šioje rubrikoje savo lankytojams pristatome 

naujus bibliotekos kolektyvo veidus. Vienus jų galite sutikti bibliotekoje kasdien, kiti dirba ne 

skaitytojus aptarnaujančiuose skyriuose ir yra matomi rečiau. Tačiau norime, kad, ateidami į 

biblioteką, jau geriau mus pažintumėte, žinotumėte, kokių žmonių dėka  nuolat gerėja ir įvairėja 

bibliotekos paslaugos, įgyvendinami sėkmingi projektai ir kitos veiklos. Šiame numeryje Jus 

supažindiname su:

rinkodaros specialiste Justina Grigiene, kuri planuoja ir organizuoja bibliotekos rinkodaros 

veiklas, yra atsakinga už bibliotekos bendradarbiavimo ir ryšių plėtrą, partnerių ir rėmėjų 

paiešką;

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyresniąja bibliotekininke Raimonda Andrijauskaite-

Lazdauskiene, kuri konsultuoja ir aptarnauja skaitytojus, tvarko fondus, rengia parodas ir 

dalyvauja kitose kultūrinėse veiklose;

vyriausiąja metodininke tiriamajai veiklai Kristina Kulikauskiene, vykdančia įvairius tyrimus ir 

analizuojančia bibliotekos veiklą.

SUSIPAŽINKIME

Iš kairės: Justina Grigienė (asmeninio archyvo nuotr.), Raimonda Andrijauskaitė-Lazdauskienė (asmeninio  
archyvo nuotr.), Kristina Kulikauskienė (Ievos Slonksnytės nuotr.).
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Kodėl pasirinkote biblioteką kaip savo 
darbovietę? Ką žinojote apie Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešąją biblioteką prieš 
ateidamos čia dirbti?

Justina. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
viešoji biblioteka ir jos resursai dar mokyklos 
ir studijų laikais man buvo vienas pagrindinių 
informacijos ir žinių šaltinių. Įgijusi vadybos 
patirties verslo sektoriuje, nusprendžiau 
kompetencijas pritaikyti kultūros srityje, 
kurioje įžvelgiu prasmę, turiu galimybę išreikšti 
save kūrybiškai, jaučiu kasdienį asmeninį ir 
profesinį tobulėjimą.

Raimonda. Baigiau informacijos 
valdymo specialybę, kuri glaudžiai susijusi 
su bibliotekininkyste, o studijų metais 
man paskaitas skaitė ir keletas dėstytojų, 
dirbančių mūsų bibliotekoje. Iš paskaitų, 
dėstytojų pasakojimų ir gerosios patirties 
pasidalijimo susidariau palankią nuomonę 
apie biblioteką, todėl nedvejodama 
pasirinkau čia atlikti praktiką. Tačiau baigusi 
studijas kažkodėl nemačiau savęs dirbančios 
bibliotekoje. Ieškojau kitų galimybių, todėl 
iš karto po bakalauro studijų pradėjau dirbti 
administracinį darbą švietimo įstaigoje ir tuo 
pat metu pradėjau studijuoti visai kitos srities 
magistrantūroje. Neilgai trukus suabejojau, 
ar šis darbas man tikrai patinka, nes tiesiog 
trūko saviraiškos. Praėjus ketveriems metams, 
pasiryžau ieškoti kito. Nepaisant visko, 
buvusiame darbe išmokau tikrai labai daug ir 
esu už tai be galo dėkinga visiems ten sutiktiems 
žmonėms. Taigi beveik po penkerių ieškojimų 
metų tvirtai įžengiau čia, į Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešąją biblioteką, ir gailiuosi, 
kad to nepadariau anksčiau. Supratau, kad 

čia jaučiuosi geriausiai – saviraiška, knygos, 
kūrybinė laisvė ir projektai, puikus bibliotekos 
kolektyvas ir dar daug neišnaudotų galimybių, 
kurios, tikiu, laukia ateityje!   

Kristina. Tyrėjos darbas bibliotekoje man 
pasirodė įdomus, nes iš esmės siejosi su mano 
ankstesne darbo patirtimi. Prieš pradėdama 
čia dirbti buvau šios bibliotekos skaitytoja. 
Lankytis šioje bibliotekoje pradėjau dar 
besimokydama mokykloje, vėliau lankiausi ir 
studijų metais. Kaip skaitytoją mane visuomet 
žavėjo labai draugiški ir dėmesingi bibliotekos 
darbuotojai bei gausus bibliotekos knygų 
fondas, kuriame rasdavau visas norimas 
knygas.

Ar turėjote išankstinių nusistatymų, 
stereotipų apie bibliotekas, bibliotekininkus? 
Ar jie pasitvirtino, o gal sugriuvo pradėjus čia 
dirbti?

Justina. Išankstinių nusistatymų apie 
bibliotekas ir bibliotekininkus neturėjau, 
tačiau ateidama čia dirbti jutau gana didelį 
nusistatymą, aplinkinių abejones. Darbas 
bibliotekoje maloniai nustebino savo veiklų 
įvairove, draugišku ir profesionaliu kolektyvu, 
„nuolat besimokančios“ įstaigos filosofija.

Raimonda. Biblioteka kaip įstaiga man 
anksčiau neatrodė tokia patraukli ir atvira 
kultūriniu atžvilgiu, tačiau studijuodama 
susidariau visai kitokį įspūdį – dėstytojai 
supažindino su bibliotekos „virtuve“ iš arti 
ir parodė, kas iš tikrųjų vyksta už šių sienų. 
Netrukus čia atlikau pirmąją praktiką. Taigi 
mane aplankiusios abejonės greitai išsisklaidė, 
o požiūris pasikeitė. Pats bibliotekininkas (-ė) 
man visada asocijavosi su kompetentingu, 
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smalsiu ir kūrybingu žmogumi. Neklydau – tik 
atėjus čia dirbti tai pasitvirtino.

Kristina. Pradėjusi dirbti Povilo Višinskio 
bibliotekoje įsitikinau, kad šiandieninė 
biblioteka – jau ne tik ta vieta, kurios 
pagrindinė veikla – knygų išdavimas. Šiandien 
biblioteka – tai bendruomenės centras, 
kuris atviras ir prieinamas visiems žmonėms, 
siūlantis gausybę įvairių veiklų: pradedant 
edukacijomis vaikams ir jaunimui, įdomiais 
kultūriniais renginiais suaugusiesiems ir 
baigiant skaitmeninio raštingumo mokymais, 
kurie daugiausia orientuoti į senjorus. 
Nepaisydama karantino ribojimų, biblioteka 
sėkmingai perkėlė didžiąją dalį veiklų į virtualią 
erdvę, sėkmingai vykdė knygų išdavimo 
paslaugas. Taigi dirbdama čia įsitikinau, kad 
šiandieninė biblioteka geba greitai orientuotis 
ir prisitaikyti prie naujų iššūkių bei sėkmingai 
atliepti visuomenės poreikius.

Ką labiausiai mėgstate savo darbe?
Justina. Šiame darbe labiausiai motyvuoja 

tikėjimas vykdomų veiklų prasmingumu, 
galimybė pasireikšti kūrybiškumui ir nuolatinis 
tobulėjimas. Tai labiausiai ir vertinu.

Raimonda. Labiausiai mėgstu padėti 
skaitytojams – suteikti informaciją  
svarbiausiais klausimais ir, žinoma, trumpus 
bei malonius pašnekesius, nes tai tarsi 
bibliotekinė terapija. Manau, kad viena iš 
svarbiausių veiklų mano darbe – rasti bendrą 
kalbą su skaitytoju, išpildyti jo lūkesčius, 
nukreipti tinkama linkme, nes tik dėl kokybiško 
aptarnavimo ir nuoširdaus bendravimo 
žmogus norės ir toliau lankytis bibliotekoje. 
Be galo smagu prisidėti ir prie bibliotekos 

vykdomų veiklų, iniciatyvų, kuriose pradedu 
žengti pirmuosius žingsnius. Tiesą sakant, 
bet kuri veikla man suteikia gerų emocijų, 
reikšmingos patirties, naujų pažinčių ir, 
svarbiausia, žinių. Kartais kitus tai stebina, bet 
kuo daugiau sužinau ir išmokstu, tuo didesnę 
naudą jaučiu galinti teikti bibliotekai.

Kristina. Savo darbe labiausiai mėgstu 
vykdyti įvairius tyrimus, kurti tyrimų 
instrumentus, gilintis į nagrinėjamą 
problematiką. Man įdomu įžvelgti naujas 
bibliotekų veiklos tobulinimo galimybes.  

Kaip jus sutiko bibliotekos kolektyvas? Ar 
greitai radote bendrą kalbą?

Justina. Darbo pradžia kėlė nemažai iššūkių, 
nes veiklą teko pradėti karantino sąlygomis. 
Sugrįžus į įprastą darbo aplinką ir pradėjus 
bendrauti gyvai, su kolegomis susidraugavome 
labai greitai. Bendrų užduočių vykdymas, 
sprendimų ieškojimas įgyvendinant projektus 
padėjo pažinti kolegas įvairiose situacijose, o 
kartu ir atsiskleisti pačiai.

Raimonda. Bibliotekos kolektyvas mane 
sutiko labai šiltai: elgėsi ir bendravo maloniai, 
buvo draugiški ir padėjo visais rūpimais 
klausimais. Tai, išties, nustebino. Bendrą kalbą 
radau greitai ir džiaugiuosi, kad sutikau tikrai 
puikių kolegų, kurie tapo net gerais draugais.

Kristina. Bibliotekos kolektyvas mane taip 
pat sutiko labai šiltai ir draugiškai. Iš ilgiau čia 
dirbančių kolegų visuomet sulaukiu pagalbos, 
patarimų ir konsultacijų, jeigu man jų prireikia.

Kokios asmenybės savybės labiausiai 
praverčia dirbant bibliotekoje?

Justina. Komunikabilumas, pozityvumas 
bei smalsumas.

SUSIPAŽINKIME
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Raimonda. Mano manymu, labiausiai – 
komunikabilumas. Ši savybė praverčia ne 
tik aptarnaujant skaitytojus, bet ir užsiimant 
kūrybine veikla, dirbant komandoje. Apskritai 
komunikacija kolektyve – viena svarbiausių 
pamatinių funkcijų, nes jei žmogus nesugeba 
komunikuoti, jis nesukuria organizacijai 
pridėtinės vertės. Taip pat prie šios savybės 
pridėčiau dar du nuolatinius palydovus – 
neišsenkamą optimizmą ir entuziazmą. Jie 
man suteikia ne tik jėgų ir tikėjimo, bet ir 
neleidžia pasiduoti siekiant tikslų profesinėje 
veikloje. Šios savybės padeda imtis naujų 
veiklų, įgyvendinti planus ir idėjas.

Kristina. Manau, kad dirbant šį darbą 
svarbus nuolatinis noras mokytis ir tobulėti. 
Tai esminiai dalykai, skatinantys nestovėti 
vietoje, įgyti naujų žinių ir vėliau jas pritaikyti 
praktiškai, atliekant tyrimus.

Ar mėgstate skaityti? Galbūt požiūris į  
knygą ir skaitymą pasikeitė dirbant 
bibliotekoje?

Justina. Taip, skaityti mėgstu, tačiau 
prieš įsidarbindama bibliotekoje dažniausiai 
rinkdavausi asmeninio tobulėjimo ar  
profesinės tematikos knygas. Nors dirbu 
bibliotekoje tik metus, jau perskaičiau ne 
vieną renginio metu sutikto autoriaus, 
bibliotekininkų rekomenduotą knygą. Darbas 
bibliotekoje išties keičia mano skaitymo 
įpročius ir skatina skaityti dažniau.

Raimonda. Labai mėgstu skaityti! Knyga 
ne tik lavina vaizduotę, atmintį, bet ir pakeičia 
požiūrį į žmogų, suvokimą į pasaulį, praturtina 
žodyną, suteikia išminties, „augina“ asmenybę. 
Anksčiau skaitymui negalėdavau skirti tiek 

laiko, o dabar tai tapo malonia kasdienybe – 
dar ir dėl to labai džiaugiuosi dirbdama 
bibliotekoje. Požiūris į knygą pasikeitė šimtu 
aštuoniasdešimt laipsnių – atsirado naujas 
pomėgis – perskaitytas ir man asmeniškai 
vertingas knygas nusiperku ir pasidedu į savo 
naujai kuriamos namų bibliotekėlės lentyną, 
kad bet kada galėčiau jas atsiversti.

Kristina. Skaityti aš labai mėgstu ir 
visuomet mėgau. Gaila, kad šiam pomėgiui 
pastaruoju metu stinga laiko, ypač kalbant 
apie grožinę literatūrą. Profesiniais tikslais kur 
kas dažniau skaitau mokslinius tekstus.

Kaip toli žiūrite į savo ateitį bibliotekoje?
Justina. Dabar imu suprasti Konfucijaus 

posakio „Pasirink mėgstamą darbą ir tau 
gyvenime nė vienos dienos nereikės dirbti“ 
prasmę ir juo vadovautis. Tikiuosi, kad tai lydės 
mane ir ateityje.

Raimonda. Planai lieka planais. Kitaip 
sakant – tu planuoji, o Dievas juokiasi, arba 
„Niekada nesakyk niekada, nes nežinai, 
kaip gali nutikti“. Tačiau šiuo metu esu labai 
laiminga ir patenkinta savo darbu. Jaučiu 
pilnatvę ir džiaugiuosi, kad esu šio kolektyvo 
dalis. Tikiu, kad ateityje bus tik daugiau veiklų, 
nes kai kurias iš jų stabdo karantinas. Taigi 
žiūriu toli ir labai plačiai. Dėkoju žmonėms ir 
aplinkybėms, kurios čia mane atvedė.

Kristina. Šiais neapibrėžtumo ir nuolatinių 
pokyčių laikais sunku daryti tolimas prognozes, 
tačiau jeigu neįvyks esminių pokyčių, planuoju 
ir toliau dirbti bibliotekoje.

Tomas Pauliuščenka
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„Biblioteka visiems“ –  saugesnė 
aplinka bibliotekoje
Dar 2018 metais, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai pirmajai Lietuvoje 

oficialiai pasiskelbus draugiška autizmo spektro sutrikimų (ASS) ir kitų kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams biblioteka, direktorius prof. dr. Bronius 

Maskuliūnas vylėsi: „Tikimės, kad mūsų veikla ras atgarsį ir bus vystoma visame regione. 

Mes norime, kad šiuos sutrikimus turintys lankytojai jaustųsi visateisiais bendruomenės ir 

mūsų Bibliotekos nariais.“ Šis noras išsipildė su kaupu – per dvejus metus ŠAVB veiklų ir 

paslaugų, orientuotų į įvairią negalią turinčius skaitytojus, atgarsiai nuvilnijo ne tik Šiaulių 

regione, bet ir per visos Lietuvos bibliotekas, išaugo į nacionalinio masto Lietuvos viešųjų 

bibliotekų iniciatyvą „Biblioteka visiems“.

2020 m. lapkričio mėnesį visuomenė 
išgirdo apie ŠAVB iniciatyva visų Lietuvos 
viešųjų bibliotekų vykdomą projektą „Autizmo 
spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio 
sutrikimų turintiems asmenims draugiškų 

bibliotekų tinklo diegimas“, o bibliotekų duris 
papuošė išskirtinis ženklas – spalvota dėlionė 
„Biblioteka visiems“, reiškianti gebėjimą 
priimti vieniems kitus, nepaisant mūsų visų 
skirtybių ir įvairumo bei simbolizuojanti 

2020 m. lapkričio mėn. Lietuvos viešųjų bibliotekų duris papuošė spalvota dėlionė „Biblioteka visiems“, 
simbolizuojanti bibliotekų ketinimą didinti savo paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, 
skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti toleranciją.

GEROJI PATIRTIS
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elgesio sutrikimų turintiems lankytojams, 
nemėgstantiems lankytis nežinomose 
erdvėse, susitikti ir tuo labiau bendrauti su 
nepažįstamais žmonėmis. Dėl šių priežasčių 
dažnas tokių lankytojų tiesiog atsisako eiti 
į biblioteką, nes jaučiasi čia nesaugiai. Visų 
bibliotekų socialines istorijas taip pat galima 
peržiūrėti ir specialiai iniciatyvai sukurtoje 
svetainėje www.bibliotekavisiems.com.

Sensoriniai dirgikliai, sukeliantys nerimo, 
panikos priepuolius, tampa kita kliūtimi ASS 
turintiems jautriems vaikams. Šių priepuolių 
prevencijai ir greitesniam nusiraminimui 
parengti bibliotekoms išdalyti specialūs 
rinkiniai („Sensoriniai gesintuvai“), kuriuose 
priepuolio atveju lydintys asmenys gali rasti 
palapinę bei taktilinių, garsinių ir vizualinių 
priemonių, padedančių lankytojams suvaldyti 
kilusį nerimą, nusiraminti ir atsipalaiduoti. 
Rengiant socialines istorijas, plakatus 
ir ruošiant „Sensorinius gesintuvus“ 
bibliotekoms padėjo ir konsultavo Šiaulių 
universiteto lektorė, Šiaulių „Ringuvos“ 
mokyklos spec. pedagogė dr. Margarita 

bibliotekų pažadą didinti savo paslaugų 
prieinamumą įvairią negalią turintiems 
žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą 
ir ugdyti toleranciją. Pirmuoju žingsniu tapo 
bibliotekose taikomi vienodi infrastruktūriniai 
sprendimai, tobulinamos darbuotojų 
kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos 
ASS ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio 
sutrikimų turintiems lankytojams.

Kodėl pradėta nuo priemonių kūrimo  
būtent šiuos sutrikimus turintiems 
lankytojams? Nors ASS apima platų spektrą 
komunikacijos ir elgesio sutrikimų, tačiau 
dažniausiai tokie lankytojai išsiskiria kalbinio 
ir nekalbinio bendravimo ypatumais, kartais 
neįprastu elgesiu ir ribotais pomėgiais. Šie 
ypatumai skatina baimę lankytis viešose 
vietose, būti nesuprastiems, sulaukti 
smerkiančių žvilgsnių ir piktų replikų. 

Tačiau naujausi tyrimai rodo, kad asmenys, 
turintys ASS, biblioteką įvardija kaip puikią 
relaksacijos, edukacijos ir bendraminčių 
susibūrimo vietą. Apie 90 proc. apklaustųjų 
teigia, kad bibliotekose lankytųsi dažniau, 
jeigu šios labiau pritaikytų savo aplinką. 

Įgyvendinus iniciatyvą „Biblioteka 
visiems“ Lietuvos viešosios bibliotekos buvo  
aprūpintos individualiai parengtomis 
vizualinėmis socialinėmis istorijomis 
ir plakatais, padedančiais lankytojams  
pasiruošti vizitui į biblioteką. Socialinė 
istorija ir plakatas, kuriuos lankytojai ras 
bibliotekų interneto svetainėse, leidžia dar 
prieš atvykstant susipažinti su bibliotekos  
erdvėmis, taisyklėmis, su juos čia  
pasitiksinčiais darbuotojais. Tai labai 
svarbu ASS ir kitų kalbos, komunikacijos ir 

Vienas iš ŠAVB kurtų socialinės istorijos elementų, 
supažindinantis ASS ir kitų komunikacijos, kalbos ar 
elgesio sutrikimų turinčius lankytojus su bibliotekos 
erdvėmis.
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Jurevičienė, asociacijos „Lietaus vaikai“ 
valdybos narė Barbora Suisse ir asociacijos 
„Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkė Daina 
Šiekštelytė-Valkerienė.

Projekto metu taip pat sukurtas pažintinis 
filmas, pristatantis ASS, ASS turinčių vaikų 
mamų patirtis, specialistų komentarus ir 
svarbiausius patarimus aplinkiniams. Filmas 
naudingas ne tik bibliotekų specialistams,  
bet ir bibliotekų lankytojams, norintiems 
suprasti, nesutrikti atsidūrus neįprastoje 
situacijoje, išvydus neįprastą vaiko elgesį. 
Pažintinį filmą bibliotekų lankytojai gali rasti 
viešųjų bibliotekų svetainėse bei svetainėje 
www.bibliotekavisiems.com.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji 
biblioteka projekto metu išleido ir metodinę 
priemonę „Išlaisvinti herojai: sensoriniai 
skaitymai bibliotekose“ (2020), į kurią sudėjo 
jau trečius metus ŠAVB vykdomos „Sensorinių 
skaitymų“ programos gerąją praktiką. Nuo 
2018 m. ŠAVB specialistai parašė daugiau nei 
20 „Sensorinių skaitymų“ scenarijų, pagal 
juos reguliariai vedami edukaciniai užsiėmimai 
ASS ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio 
sutrikimų turintiems vaikams. „Sensorinių 
skaitymų“ metu sukaupta patirtis, puikūs 
paslaugą išbandžiusių šeimų ir pedagogų 
atsiliepimai paskatino ŠAVB specialistų 
parengtas programas, metodikas ir gerąją 
patirtį skleisti ir kitose bibliotekose. 

Todėl metodinis leidinys „Išlaisvinti herojai: 
sensoriniai skaitymai bibliotekose“, kaip 
projekto dalis, iškeliaus į Lietuvos bibliotekas 
ir, kaip tikimasi, taps pirmuoju padrąsinančiu 
žingsniu pradedant organizuoti „Sensorinių 
skaitymų“ edukacijas savo lankytojams. 

Bibliotekų specialistus konsultavusi 
asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos narė 
ir žurnalo „Lietaus vaikai“ vyr. redaktorė 
Barbora Suisse džiaugėsi bibliotekų proveržiu:  
„Kaip asociacijos narei ir kaip mamai, 
auginančiai ASS turintį vaiką, man džiugu, 
kad bibliotekos dar plačiau atveria duris 
bendradarbiavimui.  Priemonės ir žinios, kurias 
nuo šiol turi bibliotekos, yra labai svarbios – 
tai didelis žingsnis pirmyn, leidžiantis pažinti 
vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų, 
domėtis jais ir susidraugauti.  Labai svarbu, kad 
vaikai skatinami ateiti į bibliotekas ir pamėgti 
knygas. Kartais manoma, kad ASS vaikai turi 
didelių sutrikimų, jie nekalba, neskaito, bet 
jų yra labai įvairių. Autistiški vaikai mėgsta 
knygas, jiems patinka skaityti. Labai smagu, 
kad bibliotekos padeda griauti stereotipus. Tai 
keičia mąstymą.“

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos inicijuotas inovatyvus projektas 
„Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos 
ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims 
draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ neliko 
nepastebėtas ir valstybės valdžios – 2021 m. 
vasario 16-ąją ŠAVB direktorius prof. dr. 
Bronius Maskuliūnas apdovanotas ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 
Apdovanojimas skirtas už aktyvią lyderystę 
ir profesionalumą, inovatyvių sprendimų, 
skatinančių viešųjų bibliotekų atvirumą 
ir paslaugų prieinamumą ASS turintiems 
vartotojams puoselėjimą. 

Kalbėdamas apie apdovanojimą, 
prof. dr. B. Maskuliūnas pabrėžė, kad šis 
įvertinimas – visos ŠAVB komandos, dirbusios 
prie ASS ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio 

GEROJI PATIRTIS
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sutrikimų turintiems lankytojams skirtų 
paslaugų, projektų ir iniciatyvos „Biblioteka 
visiems“ kūrimo ir išpildymo, nuopelnas.

Iniciatyva „Biblioteka visiems“ ne tik 
palengvino ASS ir kitų kalbos, komunikacijos 
bei elgesio sutrikimų turinčių asmenų 
apsilankymus bibliotekoje, bet ir atlieka 
šviečiamąjį vaidmenį – moko  visuomenę 
suprasti šią socialiai jautrią visuomenės grupę, 
priimti juos tokius, kokie jie yra. Šalies viešųjų 
bibliotekų darbuotojai nuolat dalyvauja ASS 
ir kitus kalbos, komunikacijos bei elgesio 
sutrikimus nagrinėjančiuose mokymuose, 
mokosi bendrauti su tokiais lankytojais, kurti 
naujas paslaugas, kelia kvalifikaciją. Tai rodo 
bibliotekų pasirengimą priimti įvairią negalią 
turinčius lankytojus ir didinti visuomenės 

informuotumą, toleranciją. Žengus pirmuosius 
žingsnius, belieka tik eiti pirmyn, augti, plėstis, 
viliantis, kad gražiu pavyzdžiu paseks ir kitos 
viešosios įstaigos.  

Projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, 
komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems 
asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ 
inicijavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji 
biblioteka.

Projektą finansuoja LR kultūros ministerija.
Projekto vykdytoja – Lietuvos apskričių viešųjų 

bibliotekų asociacija.
Projekto partneriai: Lietuvos savivaldybių viešųjų 

bibliotekų asociacija, Lietuvos autizmo asociacija 
„Lietaus vaikai“, asociacija „Šiaulių lietaus vaikai“.

Informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis 
radijas ir televizija.

Pirmasis žingsnis jau žengtas – bibliotekose taikomi vienodi infrastruktūriniai sprendimai, tobulinamos 
darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir 
elgesio sutrikimų turintiems lankytojams.
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„Ką skaitai?“ – išmanus skaitytojų 
miestas
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka 2020 metais įgyvendino projektą 

„Informacinių išteklių prieinamumo didinimas Šiaulių mieste“, kurį finansavo Lietuvos 

kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė. Pagrindinis projekto tikslas buvo paskatinti 

Šiaulių miesto gyventojus dėl pandemijos paskelbto karantino metu dažniau į rankas paimti 

knygą, o kad tai padaryti būtų kaip įmanoma saugiau – mieste įdiegti bekontakčio knygų 

išdavimo paslaugą. Taigi po prasiautusios „Ką skaitai?“ skaitymo skatinimo akcijos tarsi 

grybai po lietaus išdygo trys knygomatai, nuo šiol padėsiantys skaitytojams patogiu laiku ir 

be būtinybės apsilankyti bibliotekoje pasiimti Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosiose bibliotekose užsakytus leidinius.

Naujausia bibliotekos knygomatų paslauga nuo pirmos dienos naudojasi tiek suaugę, tiek jaunieji bibliotekos 
lankytojai. Ievos Slonksnytės nuotr.
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Skaitymo skatinimo akcija „Ką skaitai?“
Kaip įžanga į naują knygomatų paslaugą 

2020 m. Šiaulių mieste ir interneto erdvėje 
siautė ŠAVB organizuota skaitymo skatinimo 
akcija „Ką skaitai?“. Šios akcijos metu 
aktoriai, režisieriai, dainininkai, rašytojai ir kiti 
visuomenės veikėjai dalinosi savo skaitymo 
ritualais, pasakojo, kokias knygas mėgsta 
skaityti, ką ir kodėl rekomenduoja perskaityti 
kitiems. Vaizdo įrašų ciklas buvo transliuojamas 
pasitelkiant ir socialinius tinklus („Facebook“ 
ir „Instagram“), ir vaizdo turinio transliavimo 
platformą „Youtube“. 

Šios akcijos populiarumas pranoko visus 
lūkesčius – sukurti vaizdo įrašai peržiūrėti 
daugiau kaip 400 tūkst. kartų. 

Jie ir dabar yra atvirai prieinami ŠAVB 
„Youtube“ kanale. Miestas mirgėjo nuo 
ryškiaspalvių plakatų, o gyventojai buvo 
raginami mėgautis įdomiomis diskusijomis 
apie knygų įvairovę, jų svarbą mūsų gyvenimui 
ir skaitymo malonumą.

Akcijos metu apie savo mėgstamiausias 
knygas, jų reikšmę gyvenime ir kaip jos 
padeda įveikti karantino nuobodulį pasakojo  
Lietuvoje žinomos asmenybės Marijonas 
Mikutavičius, Jurga Šeduikytė, Paulius 
Ambrazevičius, Rytis Zemkauskas, Tomas 
Dirgėla ir kt. Garsenybių rekomenduotų knygų 
spektras be galo įvairus – nuo Antoine’o de 
Saint-Exupery „Mažojo princo“, Gabrielio 
Garcia Marquezo „Šimto metų vienatvės“ iki 
Liu Cixino knygos „Trijų kūnų problemos“. 
Pokalbių dalyviai – be galo spalvingos ir 
įdomios asmenybės, turinčios unikalų požiūrį į 
gyvenimą ir literatūrą, todėl net ir tikras knygų 
gurmanas ras kažką naujo ar nostalgiško savo 
dienai praskaidrinti. 

Šiauliuose jau veikia trys knygomatai
Bekontaktis knygų išdavimas ir grąžinimas 

pasaulyje nėra naujiena. Dar iki pandemijos 
ši paslauga buvo gana plačiai paplitusi Azijos 
šalyse, pavyzdžiui, Kinijoje, Japonijoje ar 
Korėjoje. Knygomatų paslaugas dažnai galime 
aptikti ir dideliuose Europos bei JAV miestuose. 

Šios paslaugos atsiradimą paskatino didelis 
gyventojų tankumas, atstumas nuo bibliotekų 
ir spartus didmiesčių gyvenimo tempas.

Tačiau pasauliui ir Lietuvai užsidarius namie, 
ši paslauga pasidarė aktuali ir šiauliečiams. 
Knygomatų populiarumas parodė, kad 
pasitelkus išmaniąsias technologijas ir 
kūrybiškumą galima spręsti visuomenei 
aktualias problemas. 

Vienas didžiausių knygomato privalumų – 
bekontaktis knygų išdavimas. Tai reiškia, kad 
skaitytojams nereikia eiti į bibliotekos vidų, 
susitikti ir bendrauti su bibliotekininku. Taip 
pat leidinius galima atsiimti patogiu metu –  
per pietų pertrauką ar antrą valandą nakties. 
Knygą ar žurnalą skaitytojai gali užsisakyti 
internetu arba paskambinę į biblioteką ir 
pasinaudoję bibliotekininko patarimais. 

Pasiimti užsakytus leidinius iš knygomato  
paprasta – tereikia suvesti SMS žinute gautą kodą 
ir pasiimti knygas iš atsivėrusio skyrelio. Tomo 
Pauliuščenkos nuotr.
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Knygomatus nuo šiol šiauliečiai gali rasti  
prie Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos (Aušros al. 62), prie prekybos 
centro „Saulės miestas“ (Tilžės g. 109)  
ir prie Šiaulių miesto savivaldybės viešosios 
bibliotekos „Aido“ filialo (Aido g. 27). 

Visus knygomatus papuošė žinomos 
dailininkės Linos Dūdaitės piešinys, 
vaizduojantis, kaip ir būdami namie su knyga 
galime pasinerti į magiškus pasaulius, atverti 
langus į kitas erdves ir laikus. 

Vos per kelis knygomatų veikimo mėnesius 
miesto gyventojai jais pasinaudojo ne vieną 
tūkstantį kartų. Juos noriai išbando ne tik 
suaugusieji, bet ir išmaniųjų technologijų 
mėgėjai – mūsų jaunieji skaitytojai.

Išmokti naudotis knygomatais labai 
paprasta – visą reikalingą informaciją galite Gintautas Jazdauskas

rasti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
viešosios bibliotekos ir Šiaulių miesto viešosios 
bibliotekos internetiniuose puslapiuose. Tai 
paprasta, patogu ir svarbiausia saugu!

Povilo Višinskio viešoji biblioteka 
džiaugiasi nenumalšinamu miesto gyventojų 
alkiu knygoms net ir šiuo visiems sunkiu 
laikotarpiu. Miestiečių domėjimasis bibliotekų 
paslaugomis paskatino priartinti miestą 
prie „išmaniojo miesto“ statuso diegiant 
inovatyvius sprendimus. Tai parodo, kad 
bibliotekos geba taikytis prie savo vartotojų 
poreikių, teikti paslaugas net ir ekstremaliomis 
sąlygomis, saugiai ir patogiai. 

 
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros 

taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

GEROJI PATIRTIS

Skaitymo skatinimo akcijos „Ką skaitai?“ metu apie savo skaitymo ritualus pasakojo populiariausi Lietuvos 
aktoriai, režisieriai, dainininkai, rašytojai ir kiti visuomenės veikėjai. Pokalbių vaizdo įrašų grojaraštis pasiekiamas 
ŠAVB socialinio tinklo „YouTube“ kanale.
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Ne tik publicistikos istorijai  
(„Ko mums šiandien trūksta? 
Povilo Višinskio publicistika“)
Pagaliau rankose laikome stambų, 414-os puslapių Povilo Višinskio publicistikos tomą „Ko 

mums šiandien trūksta?“, kurį sudarė, įvadinį straipsnį ir komentarus parašė doc. dr. Dalia 

Jakaitė, talkino aštuonių akademikų redakcinė kolegija, o išleido Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka. Šis leidinys remiasi ir savaip apibendrina po 1990-ųjų pagyvėjusias 

studijas (1990–2002 m. vykę Povilo Višinskio skaitymai-konferencijos, ten skaitytų 

pranešimų brošiūros, jų pagrindu parengta knyga „Povilas Višinskis: idėjos ir darbai“, 2011). 

Viso šio ilgamečio triūso spiritus movens buvo doc. dr. Dalia Striogaitė, kuri yra ir aptariamo 

publicistikos tomo redakcinės komisijos narė (kaip matome, Višinskio kultūrinio palikimo 

dalia nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje didžiąja dalimi nulemta pasišventusių moterų, 

vardu Dalia).

BIBLIOTEKOS LEIDINIAI

Povilo Višinskio publicistikos rinktinės „Ko mums šiandien trūksta?“ (2020, Šiauliai) viršelis. Ievos Slonksnytės nuotr.
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Publicistika buvo pagrindinis Višinskio 
literatūrinės veiklos baras, kuriame jis ypač 
veikliai darbavosi paskutinius šešerius savo 
trumpo gyvenimo metus. Jo publicistinį  
palikimą sudaro per 200 straipsnių, 
korespondencijų, apžvalgų ir komentarų, iš 
kurių tik nedidelė dalis pateko į ankstesnes 
knygas. Į šią knygą atrinkta per 160 tekstų, 
suskirstytų į penkis skyrius, kuriuos lydi 
komentarai, chronologinis šaltinių sąrašas, 
žodynėlis, periodinių leidinių bei asmenvardžių 
rodyklės. Įvadiniame straipsnyje aptariama 
Višinskio recepcija, jo publicistikos adresatas, 
žanriniai ir stilistiniai ypatumai. Šitaip Višinskis 
publicistas iškyla visu ūgiu, jo kultūrinis profilis 
įgyja faktografinio konkretumo ir autentikos, 
o jo įvaizdis vaduojasi iš beletrizuotų 
mitologijų inercijos. 

Išvystame ne tik taurų idealistą, rašytojų 
moterų globėją, bet išryškėja jo reikšmė ne tik 
publicistikos, bet ir tautos sąmonėjimo istorijoje, 
jo strateginis įžvalgumas ir taktinis lankstumas 
klojant modernios valstybės pamatus. 

Daugelis Višinskio keltų demokratinio 
bendrabūvio klausimų (prigimtinių žmogaus 
teisių neliečiamybė, antimilitaristinės 
nuostatos, vietinės savivaldos reikalavimai, 
švietimo ir dorovinio ugdymo svarba, 
tautinis orumas ir pakantumas, inteligentijos 
nutautėjimas ir protų nutekėjimas) nėra 
praradę aktualumo ir mūsų dienomis. 
Žmogaus teises jis ne tik deklaravo (žr. 
„Žmogaus tiesos“, p. 108–116), bet ir drąsiai 
jas įgyvendino praktiškai (1903 m. laimėta byla 
dėl lietuviškųjų afišų, įrodžius savo teisumą 
carinei jurisdikcijai). Principingas, tačiau 
kultūringas, spinduliuojantis bendruomenę 
buriančia dvasia (Didžiajame Vilniaus Seime 
jam teko taikdario vaidmuo), šiandien 
Višinskis mums primena, kad politikos kultūra 
neatsiejama nuo kultūros politikos – o juk 
taip dažnai girdime, matome ir dūsaujame, 
kai abidvi šios sesutės niekaip per kalnelį 
nesueina...

Šiuo leidiniu tarsi atsiliepta į dar 1994 m.  
išsakytą Broniaus Raguočio raginimą 
šiauliečiams imti ir išleisti savo kraštiečio 
publicistikos raštų knygą, iškelti į dienos šviesą 
gausybę spausdintos medžiagos, dūlančius 
senosios mūsų periodikos komplektuose. 
Dabar tai padaryta, belieka imti knygą į rankas, 
skaityti ir permanyti.

BIBLIOTEKOS LEIDINIAI

Doc. dr. Marijus Šidlauskas

Ištrauka iš Povilo Višinskio prakalbos: Pasiskaityk, 
skriaudžiamas lietuvi! Išleista jaunųjų Tėvynės mylėtojų 
įstanga, Vilnius, 1904, p. 4.
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Kaip biblioteka dalytis visiems 
(„Išlaisvinti herojai: sensoriniai 
skaitymai bibliotekose“)

ŠAVB metodiniame leidinyje „Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose“ (2020, Šiauliai) pristatoma 
dešimt sensorinių skaitymų scenarijų, rekomenduojama literatūra ir priemonių sąrašai. Ievos Slonksnytės nuotr.

Leidinio sudarytojo bibliotekos  
direktoriaus prof. Broniaus Maskuliūno 
įžanginiame žodyje glaustai ir tiksliai 
pristatoma sensorinių skaitymų idėja – 
„autizmo spektro sutrikimų turintiems 
vaikams dažnai sunku mėgautis knygomis, 
juos blaško įvairūs aplinkos dirgikliai, jiems 

sunku sukaupti dėmesį. Sensorinių skaitymų 
metu vaikams suteikiama galimybė patirti 
pasakojimą ne tik klausantis, bet ir kitais 
pojūčiais. Naudojant sensorines priemones, 
žaidimus, įvairias užduotis, vaikai įtraukiami į 
istoriją, turtinamas jų žodynas.“

Tai iš tiesų metodinė priemonė, nes 

Metodinis leidinys „Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose“ pristato unikalią 

Lietuvoje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos patirtį kuriant sąlygas, kaip biblioteka, 

kaip asmeninio augimo ir komunikavimo erdve, galima dalytis visiems, neskirstant lankytojų į 

gebančius, galinčius arba ne, kaip kurti fizines, bendravimo ir saviraiškos aplinkas, universaliai 

tinkančias kiekvienam. 
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daugiausia vietos skiriama praktiniams 
aspektams – skaitymų scenarijų aprašymams 
ir pavyzdžiams, tačiau šalia to glaustai, 
bet moksliškai argumentuotai pristatomas 
autizmo spektro sutrikimas (Margaritos 
Jurevičienės straipsnis „Bibliotekoje – asmuo, 
turintis autizmo spektro sutrikimų“) –  
sutrikimo požymiai, šį sutrikimą turinčių 
asmenų stipriosios pusės, socialinės sąveikos 
ypatumai, ugdymo strategijos, veikimas 
ir dalyvavimas socialinėse aplinkose, 
rekomendacijos bibliotekininkams, kaip 
kurti autizmo spektro sutrikimą turintiems 
mokiniams palankią aplinką ir kt.

Urtės Šulskienės straipsnyje „Sensorinių 
skaitymų programos bibliotekose“ 
paaiškinama, kaip sensoriniai skaitymai gali 
prisidėti prie visiems skaitytojams atviros 
bibliotekos kūrimo, remiantis užsienio šalių 
patirtimi paaiškinama, kokie yra pagrindiniai 
Sensorinių skaitymų programos bruožai 
ir dėmenys, programos įgyvendinimo 
strateginiai žingsniai.

Leidinys ypač vertingas tuo, kad jame 
pateikiama dešimt sensorinių skaitymų 
scenarijų, kuriuose pristatoma galima 
užsiėmimo eiga, detaliai ir struktūruotai 
paaiškinama, kuriuos kūrinio fragmentus 
kokiais veiksmais iliustruoti, kaip į šiuos 
veiksmus gali įsitraukti vaikai, kokios 
priemonės reikalingos. Svarbu tai, kad 
vienokio ar kitokio tipo priemonių, sensorinių 
stimulų pasirinkimas grindžiamas patikimais 
šaltiniais (publikuotais mokslo darbais). 

Apskritai leidinyje yra viskas, ko reikia, 
kad sensorinius skaitymus organizuoti 
galėtų pradėti kitos bibliotekos: atrinktų, 
scenarijų kūrimui tinkamų kūrinių sąrašas, 
rekomenduojamos priemonės su paaiškinimu, 
kokiame kontekste ir kokiems tikslams jos 
galėtų būti naudojamos, grafinių kortelių, 
naudojamų pristatyti užsiėmimui, pavyzdžiai 
(juos beliktų tik atsispausdinti).

Apibendrinant pasakytina, kad leidinys 
„Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai 
bibliotekose“, be jokios abejonės, yra svarbus 
šiandienos edukacijos praktikai – autizmo 
spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, jų 
visaverčio socialinio gyvenimo užtikrinimas, 
visuomenės kelias link šių asmenų pažinimo 
ir atvirumo įvairovei gali būti realizuojami tik 
per sąveikas, dalijantis atradimais, idėjomis ir 
patirtimis. Galbūt sėkminga Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 
sensorinių skaitymų praktika paskatins žengti 
ir kitą žingsnį – organizuoti sensorinius 
skaitymus visiems vaikams, nepaisant jų 
ypatingumo.

Doc. dr. Rita Melienė

BIBLIOTEKOS LEIDINIAI

Metodiniame leidinyje sensorinių skaitymų scenarijai 
papildyti išsamiais rekomenduojamų naudoti 
priemonių sąrašais.
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Nuo grafikos grandų iki šiuolaikinių 
kūrėjų („Neapčiuopiamos ekslibrisų 
reikšmės“)

2019 m. pradėta metinio parodų 
katalogo idėja plėtojama jau trečius metus. 
Naujausiame mūsų kataloge rasite Nijolės 

Šaltenytės kruopštumu, ironija, lengva 
melancholija ir kone pasakiškais motyvais 
išraižytus oforto bei akvatintos darbus; 

Dvyliktas ŠAVB Knygos grafikos centro ir Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo ekslibriso parodų katalogas, 
pristatantis penkis žinomus ekslibriso meistrus ir jų darbus. Vaivos Kovieraitės-Trumpės nuotr.

Penkių skirtingų kūrėjų, įdomių menininkų parodų katalogas „Neapčiuopiamos ekslibrisų 

reikšmės“ Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos buvo išleistas 2020 

metais. Tai jau dvyliktas bibliotekos išleidžiamas parodų katalogas, mat trečiame 

bibliotekos aukšte atsiradus didelei parodų erdvei ir ją kuruojant profesionaliam 

kuratoriui, kasmet surengiamos svarbios miesto ir šalies kultūrai parodos. 
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sapnų vaizdiniais ir prigesintomis spalvomis 
tarsi blankiomis vakaro šviesomis apšviestus 
Danutės Gražienės kūrinius, kaligrafiškai 
išradingus, kartu estetiškus ir minimalistinius 
profesoriaus Alberto Gursko ekslibrisus; 
profesoriaus mokinės, grafikės Rasos 
Janulevičiūtės įvairialypius, gyvybingai 
spalvingus mažosios grafikos darbus ir 
Remigijaus Venckaus karantino realijoms ir 
viruso dokumentavimui skirtus skaitmeninės 
grafikos kūrinius. Taigi, kataloge telpa platus 
mažosios grafikos spektras – nuo grafikos 
grandų, laikančių po jų ėjusių grafikų kūrybą 
savo rūpestinguose delnuose, iki šiuolaikines 
kūrybos ir išraiškos priemones naudojančių, 
formomis eksperimentuojančių menininkų; 
nuo tradicinių, įsišaknijusių grafikos technikų, 
tokių kaip ofortas, iki kompiuterinės technikos. 
Šiuo katalogu pristatytų kūrėjų darbai rodo 
grafikos meno kaitą, tėkmę ir prisitaikymą prie 
dabartinių, net karantino sąlygų. 

Kiekvienas kataloge pristatytas menininkas 
išsiskiria savita ir individualia stilistika ir taip 
įrodo, kad mažoji grafika visai neapriboja 
išraiškos galimybių, o kaip tik jas atveria ir 
praplečia. 

Knygos ženkle iškylančios figūros ir 
simboliai, neretai giliausiai įsisąmoninami 
tik paties kūrėjo ir ekslibriso savininko, 
palieka mus, žiūrovus, palaimingai nežiniai ir 
azartiškam reikšmių spėliojimui. Atsivertus šį 
leidinį, kviečiame susipažinti su profesionalių 
menininkų sukurtais ekslibrisais ir pabandyti 
sugauti tas neapčiuopiamas, užkoduotas 
ekslibriso reikšmes arba susikurti savitas, juk 
ekslibrisas yra menas, takus kaip gyvenimas.

Danutės Gražienės ekslibrisas. 1993 m.

Nijolės Šaltenytės ekslibrisas. 1992 m.

Gražina Montvidaitė

BIBLIOTEKOS LEIDINIAI
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786-ių Lietuvos ir užsienio 
dailininkų ekslibrisų kolekcija 
padovanota bibliotekai
Minint dailininko Gerardo Bagdonavičiaus 120-uosius gimimo metus, Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas buvo 

papildytas gausia ir vertinga ekslibrisų kolekcija. Tai Vokietijoje Manheimo mieste gyvenusios 

bibliotekininkės Magdalenos Kaciucevicius (1935–2020) ekslibrisų rinkinys. Šią kolekciją į 

Lietuvą parvežė Diana Tschigas, M. Kaciucevicius dukterėčia, jos turto paveldėtoja. Kolekciją 

sudaro 786 Lietuvos ir užsienio dailininkų iš 23 pasaulio šalių sukurti ekslibrisai. Ši puiki 

dovana svariai praturtino fondo lietuviškąjį ekslibrisų rinkinį, nes būtent šioje kolekcijoje 

vyrauja Lietuvos dailininkų kūryba. Apie kolekciją, kolekcionavimą ir dovanotojus kalbėjomės 

su Diana Tschigas praeitų metų vasarą jos vaikystės mieste Klaipėdoje.

Ekslibrisų kolekcijos savininkė Magdalena Kaciucevicius ir jos dukterėčia Diana Tschigas (dešinėje). Asmeninio 
archyvo nuotr.

DOVANA BIBLIOTEKAI
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Kaip Jūsų tetai Magdalenai Kaciucevicius 
kilo mintis kolekcionuoti ekslibrisus? Kas ją 
paskatino?

Mano teta Magdalena, mano mamos 
sesuo, ir dailininkė Ieva Labutytė buvo labai 
geros draugės. Sielos draugės. Jų draugystė 
prasidėjo nuo ekslibrisų. Ieva padarė daug 
įvairių ekslibrisų mano tetai. Ji yra sukūrusi 
per 300 ekslibrisų. Tai buvo Ievos draugystės 
išraiška, nes mano teta jai buvo labai brangus 
žmogus. Tai Ieva inspiravo kolekcionuoti, sako: 
„Žiūrėk, Magdute, aš darau tuos ekslibrius, o 
tu dirbi...“ Mano teta buvo bibliotekininkė iš 
Klaipėdos krašto. Išvažiavusi į Vokietiją irgi dirbo 
bibliotekininke. Kadangi knygos ženklas labai 
atitiko jos profesiją, tai ji pradėjo juos rinkti. 

Kai mano teta grįždavo į Lietuvą, Ieva 
ją supažindindavo su įvairiais Lietuvos  
dailininkais. Kolekcijoje daug yra Kęstučio  
Petro Ramono, Emilijos Poškutės-
Pumputienės, Klaipėdos miesto vyr. dailininko 
Mindaugo Petrulio pirmųjų ekslibrisų. 
Dailininkai dovanodavo savo darbus tai 
kolekcijai. Vėliau teta pradėjo kaupti dvigubus 
ekslibrisus, kad būtų galima keistis. Nes 

kolekcininkai, turėdami dvigubą darbą, gauna 
galimybę keistis. Ir taip pamažu atsidarė durys 
į Latviją, į Rusiją... tarptautiniu mastu. Bet 
daugiausia šioje kolekcijoje yra lietuvių kūrinių. 
Labai daug yra Ievos Labutytės ekslibrisų.

Ar ši ekslibrisų kolekcija buvo 
eksponuojama, rodoma kur nors?

Ieva atvažiuodavo pas mano tetą į 
Manheimą. Tai 300 tūkst. gyventojų turintis 
miestas. Ji surengė parodą iš tetos kolekcijos 
miesto bibliotekoje. Ir kitur rengė parodas. 
Ta paroda buvo susijusi su išnykusios tautos 
atminimu – Prūsija. 

Kitas dailininkas, kuris gyveno Frankfurte, 
dabar jau miręs, – Archibaldas Bajoraitis 
(Archibald Bajorat) iš Šilutės. Jis pristatydavo 
Vokietijoje Ievos kūrybą iš šios kolekcijos. 
Jis, kaip parodų kuratorius, daug padėjo su 
kontaktais, kad parodos įvyktų. 

Jums atiduodu ir parodų lankstinukus, 
aprašymus. Čia 1988 metų parodos aprašymas, 
pačios Ievos ranka rašytas tekstas. Man labai 
patikdavo, kai Ieva susirašinėdavo su mano 
teta, raštas jos gražus. Ar išversti Jums? (verčia 
iš vokiečių kalbos parodos tekstą):

 „Ekslibrisas kaip daina. Tai mažas meno 
kūrinys, į kurį turi įeiti daug <...> tai yra 
džiaugsmas padėkoti kokiam nors mielam 
žmogui už tai, kad jis yra“.

Ar kolekcijoje yra ekslibrisų, sukurtų 
brangiems, Jums artimiems žmonėms?

Gerhartas Liphė. Jau miręs. Nuostabus 
žmogus buvo. Ievos Labutytės pusbrolis ir 
ilgametis mano tetos draugas. Aš susipažinau 
su juo per tetą. Jis daug man padėjo, kai 
atvažiavau į Freiburgą. 

Dailininkės Ievos Labutytės ekslibrisų paroda iš 
Magdalenos Kaciucevicius kolekcijos Manheimo 
(Vokietija) bibliotekoje 1988 m. Nuotraukoje prie 
savo ekslibrisų parodos dail. Ieva Labutytė. Asmeninio 
archyvo nuotr.

DOVANA BIBLIOTEKAI
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Jis istorijos žinovas. Lietuviškai nemokėjo, 
kalbėdavome su juo vokiškai. Bet jis kilęs iš 
Klaipėdos krašto. Mylėjo Mocartą ir Getę. 
Buvo perskaitęs viską, kas parašyta apie Getę, 
skaitė jo knygas. Liphės ekslibrisuose yra 
Getės citatų. Jo mėgstama šita (skaito ir verčia 
iš vokiečių kalbos ekslibriso įrašą):

„Turime kiekvieną dieną nors mažą dainą 
išklausyti, gerą eilėraštį perskaityti, pažiūrėti 
gražų paveikslą ir, jeigu įmanoma, kalbėti 
protingus žodžius“. 

Papasakokite apie savo tetą Magdaleną. 
Kokia ji buvo?

Labai šviesus žmogus. Visuomet domėjosi 
filosofija ir ezoterika. Giliai, ne paviršutiniškai. 
Turėjo daug draugų, kuriems ji buvo kaip 
patikėtinė, nes mokėjo nuostabiai išklausyti 
žmogų. Turėjo gebėjimą išklausyti žmogų. 
Kas šiais laikais šią dovaną turi, ar ne? Savo 
asmenybę ji mažiau išreikšdavo. Ji mokėjo 
išklausyti, nuostabiai pataikydavo patarimą 
duoti. Knygų daug skaitydavo. Ji buvo 
vertinama žmonių. 

Kokioje aplinkoje Jūs užaugote, Diana? Kas 
Jums svarbu?

Kadangi mano teta bibliotekininkė, ir aš 
augau, kai ji dar nebuvo išvažiavus į Vokietiją, 
tai man, vaikui, teko sukiotis tarp lentynų, 
su tomis knygomis. Ir būdavo, mane, ne tik 
mane, apskritai visus Lietuvoje tik knygos 
lydi, mes tokia tauta esam. Skaitom, ir tos 
knygos važiuoja iš vieno buto į kitą. Bet prieš 
kokius dešimt metų sugebėjau šią ypatybę 
pakeisti dovanodama knygas. Dabar turiu 
tik kelias lentynas. Jeigu perku knygą, gaunu 

knygą, iškart dovanoju, nebenoriu tų lentynų 
daugiau kaupti. Ir pavyksta, kol kas pavyksta. 
Aš nesu tas žmogus, kuris du kartus tą pačią 
knygą skaitytų. Tai būna tik labai retai. Tokia  
rašytoja – Jurga Ivanauskaitė. Jos knygos  
mane lydi ištisai. Jos knygas skaičiau kelis 
kartus. Dar yra pora knygų... Bet žinojimas, kad 
tu kiekvienu momentu, kai tik norėsi, galėsi 
pasiimti tą knygą iš lentynos ir skaityti, džiugina. 

Kodėl šios ekslibrisų kolekcijos 
nepasilikote sau?

Na, tai būtų šaka, kuriai aš turėčiau skirti 
laiko. Aš šiek tiek išmanau apie ekslibrisus. 
Kai mano teta juos rinko, vis girdėdavau 
kalbų apie ekslibrisus, apie tą mažąją grafiką, 
ir apie dailininkus, parodas. Tokioje aplinkoje 
tu tiesiog laviniesi, tai veikia edukatyviai. 
Man menas gražu, bet... Esu skaičiusi vienos 
japonės knygą „Kaip susitvarkyti savo 
gyvenimą“. Man labai patiko viena mintis... 
Mums kartais būna sunku, kraunam kraunam 
daiktus kažkur, o ji sako: „Jeigu surandi tiems 
daiktams tėvynę (verčiu iš vokiečių kalbos), 
tada žymiai lengviau atsiskirti nuo tų daiktų“. 

Man yra svarbu tai perduoti Jums. 
Atsisveikindama su teta pasakiau: „Magdute, 
žinai, susiskambinau su Šiaulių Knygos 
grafikos centru. Jie renka ekslibrisus ir, sakau, 
tavo kolekcija bus labai gerose rankose.“ Ji 
labai stipri moteris. Bet kai aš jai tai pasakiau, 
po daug metų pamačiau, kaip ji susijaudino, 
lūpos pradėjo virpėti ir aš supratau, kad jai taip 
gera nuo to, kad kolekcija bus gerose rankose 
išlaikyta, bet neišbarstyta.

Asta Kaktytė
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KŪRYBOS KRAITĖ

Esu Roberta Stonkutė, jau trečius metus dirbu Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos kultūrinių renginių organizatore, tad galbūt jau esame kažkur susidūrę.

Mano kūryba gimsta iš noro grįžti į vaikystės mišką, iš atminties nuotrupų ir vidinių įtampų. 

Kita vertus – iš naivaus tikėjimo gyvenimo žaisme ir nesuinteresuotu stebėjimu. 

Šiais metais ketinu išleisti debiutinį čiabuką, o už pasitikėjimą esu dėkinga Šiaulių miesto 

savivaldybei, skyrusiai tam Jaunojo menininko stipendiją.

to poetų pavasario
su krentančiais lapais
man nebėra

mirusių begonijų
kvapai nebegundo
užrašyti eilių

nebejausdamas mirimo
aš nebetikiu prisikėlimo ir
išganymo tiesom

ir kad grįš iš egipto
mano žemėj negimę
gandrų vaikai ir anūkai

aš nebetikiu rudeniu 
nei poetiniu nei surūkomu
ir juoba kad galima 

nuo netikėjimo išsveikt
be mane surašančio
poetų pavasario

Roberta Stonkutė. Asmeninio archyvo nuotr.

Eilėraščiai
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užspringusių meilių diktantai
nenugirstos raidės
ir kableliais aš rašau tau
be taškų atminimą
iš tylėjimų kovą
ir rugiapjūtės dulkių malimo
visa kas mane laiko
atminų žodžiai
žemaitiškoj sarmatoj
užpilti degtine 
laiku neišgerti iki dugno 
pridžiūvę puoduose 
aplipę klijonkę su arkliais
tą žalią ant kurios pjaustėm 
šeimos skausmus
ir tada išnešėm laukinėn
kad neprimintų minčių 
nepoetiškai parduotų išgyvenimų
atminų poezija velniams 
iš taukiniu lakatu nugaląstų peilių
primilžtų karvių tingumo kandžių
ir kiaulinių burokų 
sumaišytų su ruginiais miltais kvapas
mano visa tėviškė 
vertikali atmintis 
kaip pienas perkošta per leiką
mano žmonės tylūs
užrašyti poezijoj lyg petrui 
prie vartų registruojant
ir visa atminimui  
tos skęstančios prūduos 
naminės tylos
kurią nusineša
savo lovose mirę 
žemaičių žmonės

paukščiai gieda

paukščiai gieda tavo neplautą galvą 
suteptą pelenų bažnyčių
tavo paukščiai gieda pavasarį
vestuves ir rytus 
jie gieda darbuose
vargą nemeilėje ir žiemą džiaugsme
tie paukščiai gieda 
aukščiau tavęs

mūsų aukštybėse giedamos mišios
už mūsų suteptas galvas 
geismo ligų įkalintus kūnus 
paukščiai gieda atleidimą 
gimsiantiems žiemoti nemeilėje
varguose pradėtiems
jie gieda 
mūsų vaikams šuliniuose
įspėdami tavo laiką 
paukščiai nutyla
kad nuplautum 
kristų bažnyčiose

atminų poezija
                                               bočiui

visi mano žodžiai pirmųjų paukščių čiulbėjime
nuo paskutinių baimių
visa mano poezija
iš šviesių bočių raukšlių
ir iš tamsių dienų
kurias pramiegojau tavyje apkabinta
visa poezija
kurią rašau tau atminti
nepasakytų žodžių
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Gerardo Bagdonavičiaus namas – 
tarpukario Šiaulių medinės 
architektūros atspindys
Pavasarinio „Aušros alėjos“ numerio žvilgsnis krypsta į Aušros alėją – gatvę, kurioje įkurta  

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Rašytiniuose šaltiniuose užfiksuota įdomi 

šios gatvės istorija: pasakojama apie jos ilginimą vis naujomis atkarpomis, pavadinimų kaitą 

(Skersinė, Parko, Sadovaja ulica, Park Strasse ir kt.), architektūrinius sprendimus, apie žmones, 

gyvenusius ir dirbusius šios gatvės namuose ar kitaip susijusius su jos istorija. Gatvei Aušros 

alėjos pavadinimas suteiktas 1923 m., minint pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ 40-metį. 

1955 m. buvo pervadinta Vinco Kapsuko vardu, o Aušros alėjos pavadinimą atgavo tik 1989 m. 

Žurnale „Aušros alėja“ pradedama nauja rubrika apie pastatus, menančius šios gatvės  

istoriją. Pirmasis straipsnis skirtas šiauliečio dailininko, fotografo, scenografo, pedagogo 

Gerardo Bagdonavičiaus (1901–1986) namui pristatyti. 

AUŠROS ALĖJOS PASTATŲ ISTORIJA

Renovuotas Gerardo Bagdonavičiaus namas. 2021 m. sausis. Ievos Slonksnytės nuotr.
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Tarpukario modernizmas Šiaulių 
architektūroje

Po Pirmojo pasaulinio karo Šiauliai 
buvo gerokai apgriauti, todėl grįžtant į 
įprastinį gyvenimo ritmą teko galvoti ir apie  
architektūrinį miesto vaizdą. Miesto plėtra  
suintensyvėjo ketvirtajame XX a. dešimtmetyje. 
Lietuvoje tuo metu stiprėjo modernizmo 
tendencijos, kurios neaplenkė ir Šiaulių. 1930 m. 
į Kauną išvykusį Šiaulių architektą Karolį Reisoną 
pakeitė Vytauto Didžiojo universitetą baigęs 
inžinierius Vladas Bitė, vėliau – Čekijos technikos 
universiteto Prahoje absolventas architektas 
Steponas Stulginskis.

Tuometinės spaudos puslapiuose ne kartą 
minima, kad Šiauliuose prastai tvarkomos 
gatvės, vėluoja vandentiekio ir kanalizacijos 
įrengimas, viešos erdvės (centrinis turgus 
pagrindinėje miesto aikštėje, per mažas 
parkas) nesiderina su miesto įvaizdžio kūrimu. 
Tačiau atstatomieji darbai šiose ir kitose srityse 
nesustabdė miesto modernėjimo tendencijų: 
jas skatino gerėjantis ekonominis, socialinis, 
kultūrinis, politinis, visuomeninis gyvenimas. 

Tarpukario Šiauliuose buvo pastatyti 
apskrities savivaldybės, dramos teatro, 
pradžios mokyklos, muziejaus, teismo, 
centrinio pašto ir kiti pastatai, iškilo modernūs 
pasiturinčių miestiečių namai, priemiesčio vilų 
tipo gyvenamieji namai.

G. Bagdonavičiaus namo atsiradimo istorija
1923 m. prie dabartinės Aušros 

alėjos buvo prijungta paskutinė atkarpa, 
praplečianti miestą iki Gubernijos dvaro 
teritorijos. D. Darbutienės, B. Knizikevičienės 
ir E. Rimkūnienės 1985 m. parengtame 

kraštotyros darbe „V. Kapsuko gatvė 
Šiauliuose“, saugomame ŠAVB Kraštotyros, 
senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriuje, 
rašoma apie Aušros alėjos atkarpos nuo 
S. Daukanto iki V. Kudirkos gatvės apstatymą: 
„Miesto savivaldybė, siekdama greičiau 
apgyvendinti naująjį rajoną, labai palankiomis 
sąlygomis leido gyventojams įsigyti šioje 
gatvės dalyje 2 600 m² dydžio sklypus. 
Sklypai buvo duodami išsimokėtinai 100-ui 
metų, mokant per metus po 13 litų. Paraiškas 
statyboms daugiausia padavė miesto 
inteligentijos atstovai – mokytojai, teisininkai, 
dailininkas. Kadangi ši gatvės atkarpa buvo 
miesto pakraštyje – laukuose, joje buvo 
projektuojami statyti tik mediniai, Leningrado 
priemiesčių vasarnamių-vilų tipo, pastatai.“ 

1926 m. sklypą šioje Aušros alėjos dalyje 
įsigijo dailininkas Gerardas Bagdonavičius su 
mama Rūta Bagdonavičiene. Namą, pažymėtą 
84 numeriu, projektavo pats savininkas 

G. Bagdonavičiaus namas apie 1985 m. Zenono 
Prunskaus nuotr. (iš kraštotyros darbo „V. Kapsuko 
gatvė Šiauliuose“).
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(yra žinių, kad jam talkinęs architektas 
Karolis Reisonas; namo projektas neišliko). 
Vartant įvairius šaltinius, iškyla skirtingos 
namo pastatymo datos: 1926 metai, fiksuoti 
minėtame kraštotyros darbe, kitur teigiama, 
kad namas pastatytas apie 1930 m., ant namo 
sienos kabančioje memorialinėje lentoje 
skelbiama, kad G. Bagdonavičius čia gyveno 
1936–1986 m., nors yra liudijimų, jog 1933–
1938 m. dailininkas buvo įsteigęs privačią 
dailės studiją savo namuose.

Neginčijamas faktas – iškilęs medinis vieno 
aukšto gyvenamasis namas su mansarda, 
papuoštas išraiškinga rustuoto gelžbetonio 
kolonų laikoma lodžija su balkonu, ažūriniais 
raižiniais puoštu interjeru. 

„Pradžioje tai buvo tik vieno aukšto statinys. 
Motina baiminosi persikelti gyventi į „laukus“, 
todėl visiems langams buvo padarytos iš vidaus 
sulankstomos durys. Pagyvenus kurį laiką, jos 
buvo pašalintos, nes pasirodė, kad čia gyventi 
visai nebaisu. Vėliau buvo pristatyta dalis antrojo 
aukšto – dabartinis G. Bagdonavičiaus butas, o 
po kiek laiko suprojektuota ir pristatyta likusioji 

antro aukšto dalis – ateljė. Antrasis aukštas 
pasižymi įvairiomis įdomiomis detalėmis – 
nišomis, į abi puses atsidarančiomis durimis, 
paaukštintomis kambario dalimis ir pan.“, – 
fiksuoja kraštotyrininkės 1985 m. darbe. 

Penki 84-ojo Aušros alėjos namo 
dešimtmečiai

Stilingame name prabėgo penki menininko 
dešimtmečiai, apie kuriuos pasakojo pats 
šeimininkas, jo kolegos, mokiniai, nuomininkai, 
kaimynai. Prisiminimais dar ir šiandien 
dalijasi gyvieji liudininkai, į praeitį atsigręžia 
G. Bagdonavičiaus atminimo įamžinimu 
besirūpinantys istorikai, muziejininkai, 
kraštotyrininkai, spaudos atstovai.

Dailininko ir jo mamos gyvenamąsias 
patalpas mansardoje puošė glazūruotų koklių 
krosnys, įvairios skulptūros, drožiniai, jo paties 
dailės ir fotografijos darbai, svetainėje stovėjo 
pianinas, buvo sukaupta gausi knygų biblioteka. 
Kitoje mansardos dalyje buvo įrengtos 
dirbtuvės, kuriose G. Bagdonavičius kūrė pats 
ir mokė savo mokinius. Pirmajame aukšte be 
virtuvės buvo įrengti du butai nuomininkams: 
tuometinėje Lietuvoje tokia praktika buvo 
įprasta (tai padėjo išlaikyti ir prižiūrėti namą).

G. Bagdonavičius gyveno įdomų menininko 
gyvenimą. Tai liudija jo tapybos, grafikos, 
dizaino, scenografijos, fotografijos, literatūros, 
kraštotyros darbai. Žinoma, nuo žmogaus 
neatsiejama jo buitis, asmeninis gyvenimas, 
kuriame gausu linksmų ir liūdnų detalių, įvairių 
nuotykių, drąsių poelgių. 

„Pendzeliuku“ vadinamas menininkas per 
iškilmingus renginius šalia tarybinių ženklų 
įsisegdavo ir Gedimino ordiną.

Medinė sienelė antrame namo aukšte su  
G. Bagdonavičiaus inicialais. Alinos Šalavėjienės nuotr.

AUŠROS ALĖJOS PASTATŲ ISTORIJA
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Skaudūs ir lemtingi buvo 1983-ieji, kai 
garbaus amžiaus dailininko name kilo gaisras 
ir gerokai apgadino pastatą. Tais pačiais 
metais jis išsiskyrė su pirmąja žmona ir tuojau 
pat vedė antrą kartą. Antroji žmona rūpinosi 
ne tik aštuoniasdešimtmečiu sutuoktiniu, 
bet ir namo atstatymu, aplinkos ir buities 
sutvarkymu. Tik ši laimė truko neilgai: 1986 m. 
G. Bagdonavičius mirė.

Istorinio namo renovacija ir šiandiena
95-ųjų G. Bagdonavičiaus gimimo metinių 

proga (prabėgus pirmajam dešimtmečiui 
po mirties) 1996 m. liepos 24 d. ant Aušros 
alėjos 84-ojo namo atidengta šiaulietės 
skulptorės Birutės Kasperavičienės sukurta 
ąžuolinė memorialinė lenta su įrašu: „Šiame 
name 1936–1986 gyveno dailininkas Gerardas 
Bagdonavičius 1901–1986.“ Atnaujinta 
atminimo lenta kabo ir šiandien.

1992 metais šis pastatas įtrauktas į Kultūros 
vertybių registrą kaip medinės architektūros 
kultūros paveldo objektas. 

Neabejotinai tai yra vienas įspūdingiausių 
tarpukario medinės architektūros pavyzdžių 
Šiauliuose. Tuo metu namas nebeturėjo 
šeimininko, niekas tinkamai nesirūpino jo 
priežiūra, todėl įtraukimas į kultūros paveldo 
objektų sąrašą suteikė vilčių, kad situacija 
pasikeis. Deja, bėgo dešimtmečiai, bet niekas 
nesikeitė: name buvo įrengti socialiniai būstai, 
patalpos nyko, labai nukentėjo ilgai nenaudota 
mansarda, visiškai apleistas sodas. Dėl 
renovacijos nesutarė tuo pasirūpinti galėjusios 
įstaigos, miesto valdininkai, politikai. Apie 
nykstantį ir neprižiūrimą namą ne kartą rašė 
vietinė spauda, vardydama neparengtus 

projektus, skaičiuodama nepanaudotas lėšas, 
minėdama nesutariančių valdininkų pavardes.

Pagaliau 2016 metų pavasarį darbai 
buvo pradėti: sutvarkytas pastato fasadas, 
kiek vėliau – dalis vidaus apdailos, įvestas 
vandentiekis, pakeista elektros instaliacija. 
Nelengvus darbus laikantis paveldo tvarkybos 
ir statybos techninių reglamentų tikėtasi 
baigti 2018 metais. Deja, teko laukti iki  
2020-ųjų. Jų pradžioje G. Bagdonavičiaus  
name įsikūrė naujieji šeimininkai – Kultūros 
paveldo departamento (toliau KPD) Šiaulių 
skyriaus darbuotojai. Nors kai kurias namo 
erdves teko pakeisti pritaikant šiandienos 
poreikiams, tačiau paveldosaugininkai 
džiaugiasi išlikusia ar atkurta namo autentika 
ir pabrėžia, kad namas atviras visiems 
lankytojams.

Išliekamoji namo vertė
Rengiant pastato renovacijos projektus 

buvo svarstomos ir būsimos veiklos, kurios 
galėtų atgaivinti praėjusio šimtmečio istoriją, 
priminti G. Bagdonavičiaus aplinkos dvasią: 
diskutuota apie nuolatinę dailininkui skirtą 
ekspoziciją, parodų, renginių erdves. Nekyla 
jokių abejonių dėl namo istorinės, kultūrinės, 
architektūrinės, memorialinės, visuomeninės 
vertės. KPD Šiaulių skyriaus vedėjas 
Mindaugas Veliulis teigia, kad galvojama 
apie G. Bagdonavičiaus atminimo įamžinimo 
tąsą, naujų patalpų įveiklinimą, užsimena 
apie bendradarbiavimą su Šiaulių „Aušros“ 
muziejumi. Belieka viltis, kad naujai atgimęs 
pastatas sulauks entuziastų, kurie pratęs 
Aušros alėjos 84-ojo namo istoriją.

Alina Šalavėjienė
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Mažeikių viešoji biblioteka kviečia 
išbandyti Emocijų raiškos erdvę
Vaikai – viena iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių. Pastaruoju metu daugėja vaikų, 

kurie jautriau reaguoja į aplinką, yra nervingesni, skaudžiau išgyvena kritines, stresines 

situacijas, sunkiau jas įveikia, o patyčios jau tapo kasdienybės dalimi. Stiprinant vaikų 

emocinę sveikatą labai svarbu skatinti juos pažinti savo ir kitų emocijas, nuo mažumės 

ugdyti emocinį intelektą, kuris bus sėkmės garantas ateityje. Šį tikslą pasiekti padeda 

įvairios metodinės priemonės, integruotos į edukacines veiklas.

Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įrengta speciali erdvė, kurioje rengiamos emocijų pažinimo 
edukacijos. Bibliotekos archyvo nuotr.

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji 
biblioteka 2020 metais vykdė rajono 
savivaldybės finansuojamą projektą „Emocijų 

raiškos erdvė“. Vaikų ir jaunimo skyriuje įkurta 
erdvė, kurioje rengiamos emocijų pažinimo 
edukacijos vaikams ir kitiems bibliotekos 

REGIONO NAUJIENOS
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lankytojams. Ši erdvė tinkama leisti laiką 
savarankiškai, su tėvais ar draugų grupe. 

Emocijų raiškos erdvė papildyta 
priemonėmis, kuriomis gali naudotis lankytojai:

Individuali rašomoji lenta – dvipusė lenta, 
skatinanti mokytis, piešti, rašyti ir kūrybingai 
bei lavinančiai leisti laisvalaikį. Lentoje galima 
piešti spalvotomis kreidelėmis ir lipdyti 
magnetukus, reiškiančius emocijas.

Smėlio ir šviesos staliukas skirtas tiek 
mažiems, tiek dideliems. Lavinamasis šviesos 
ir smėlio staliukas skirtas kurti, žaisti ir 
pažinti. Šviesa padeda vaikui pamatyti tuos 
pačius objektus naujai ir kelia susidomėjimą. 
Ant šviesos staliuko galima žaisti su smėliu, 
pažinti spalvas bei formas, uždėti įvairius 
objektus ir stebėti, kaip šviesa juos keičia. 
Šviesa pritraukia dėmesį, žadina smalsumą, 
stimuliuoja protinę veiklą.

Sensoriniai indai – viena iš priemonių, 
padedanti susikaupti. Tinka visiems, 
besižavintiems naujovėmis, ir kam sunku 
susikaupti. Jie įdomūs, netradiciški, kausto 
dėmesį ir lavina.

Emocinį intelektą lavinantys stalo  
žaidimai (rinkinys „Pykčio valdymo žaidimai“) 
vaikams padės pažinti daugiau nei 50 įvairių 
streso, įtampos, pykčio situacijų įveikimo 
būdų. Rinkinyje yra du žaidimai – BINGO „Įveik 
pyktį“ ir „Pykčio valdymo karuselė“. Tai gausiai 
iliustruoti interaktyvūs žaidimai, mokantys 
rinktis įtemptose situacijose alternatyvų 
elgesį. „Emocijų bokštas“ – tai interaktyvus 
žaidimas, skatinantis vaiką būti atviresnį. Čia 
daug klausimų, raginančių vaiką diskutuoti, 
pasisakyti, pasidalyti mintimis, išklausyti 
bendraamžį ir taip pastatyti kuo aukštesnį 
bendravimo bokštą.

Karantino metu Vaikų ir jaunimo skyriaus 
bibliotekininkės pasiuvo įvairius jausmus 
atspindinčius emociukus, kuriuos susodino ant 
sūpynių skyriaus erdvėse. Minkšti, patrauklūs 
žaislai kelia lankytojų nuotaiką, mažiesiems 
lankytojams padeda pažinti emocijas ir jas 
įvardyti. 

2021 m. gautas dalinis Lietuvos kultūros 
tarybos finansavimas projektui „Emocijų 
karuselė: skaitau, džiaugiuosi, dalinuosi“. Jau 
numatytos veiklos, edukacijos, susitikimai su 
rašytojais, psichologais, edukatoriais. Be to, 
emocijų raiškos erdvė bus papildyta įvairiomis 
priemonėmis, emocijų raiškos lagaminėliais, 
interaktyviomis grindimis.

Alina Bernotienė
Karantino metu bibliotekininkių siūti emociukai 
kelia lankytojų nuotaiką, skatina pažinti emocijas. 
Bibliotekos archyvo nuotr.
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Kvietimas į kelionę grafų Zubovų takais
Plungės viešosios bibliotekos projektas – sumanymas rasti didelės ir garbingos grafų 

Zubovų giminės pėdsakus regione – kilo spontaniškai ir lengvai. Be ambicingų, toli ir 

giliai siekiančių įžvalgų ir išvadų. Be nerealių pažadų sau ir kitiems būtinai viską aprėpti ir 

išsiaiškinti. (Tik tegul nepasirodo tai kaip nedovanotinai lengvabūdiškas ir neapgalvotas 

nuotykis, nes taip tikrai nėra).

Plungėje grafų Zubovų 1846 m. pastatyta pilaitė-laikrodinė. Šiandien čia įsikūrusi Plungės rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka. 2019 m. Kristinos Paulauskaitės nuotr.

Ir šįkart, kaip ir daugybę kitų kartų, 
rengti projektą įkvėpė mūsų nereali vieta. 
Dar 2012 metais, sąmoningai pasirinkę 
keltis į restauruotą XIX a. grafų Zubovų 
pilaitę-laikrodinę, priklausančią garsiajam 
kunigaikščio M. Oginskio dvarui, žinojome, 
kad ypatinga vieta diktuos ir ypatingą būdą 

būti, kartu įpareigodama puoselėti kultūros 
paveldo vertybes bei suteikdama tam beribes 
galimybes. Žinoma, savo bibliotekininkų 
kompetencijomis ir galimybėmis mes net 
nesuabejojome.

Taigi, Zubovai – Rusijos imperijos grafų 
ir Šv. Romos imperijos kunigaikščių giminė, 

REGIONO NAUJIENOS
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Lietuvoje pasirodžiusi XVIII a. pabaigoje 
Platonui Zubovui (1767–1822) tapus Rusijos 
imperatorės Jekaterinos II favoritu. Jam buvo 
suteiktas šviesiausiojo kunigaikščio titulas ir 
padovanoti dideli turtai Lietuvoje. Pradžioje 
nelabai suprasti ir mėgstami svetimšaliai 
ilgainiui tapo mūsų krašto ekonomikos 
kūrėjais, švietimo, kultūros rėmėjais ir 
mecenatais, lietuvių savimonės ugdytojais. 

Vienas stipriausių ir didžiausių savo valdų 
Zubovai turėjo Šiaurės vakarų Lietuvoje. 

Iš Jekaterinos II gavęs Šiaulių ekonomiją, 
Platonas Zubovas vėliau įsigijo Ginkūnų, 
Tauragės, Kretingos, Plungės, Grūšlaukės ir 
kitus dvarus. 

Plungė šiandien gali didžiuotis išsaugojusi 
net penkis su grafų palikimu susijusius 
pastatus, statinius ar bent jų liekanas. Tai –  
Varpinė (1850), Visų Šventųjų koplyčia 
senosiose miesto kapinėse (1858), 
Maloningosios Mergelės Marijos koplytėlė 
(1845), senųjų Zubovų dvaro rūmų pamatai. 
Ir, žinoma, įstabioji pilaitė-laikrodinė, Zubovų 
pastatyta, kaip manoma, 1846 metais.

Kasmet laikrodinę ir čia įsikūrusią 
Viešąją biblioteką aplanko ne viena dešimtis 
tūkstančių miesto svečių, turistų. Ir kaipgi 
jie nustemba, išgirdę dar vienos, dažniausiai 
negirdėtos garbingos giminės istoriją. Ir čia 
pat natūraliai ir neišvengiamai kyla klausimas, 
o kur dar Lietuvoje yra likusių šios giminės 
ženklų? Taigi, iš tiesų, kur?

Tad bibliotekininkams neliko nieko kito, 
kaip imti ir tą reikalą sutvarkyti. Pirmiausia, 
ką reikėjo padaryti, tai apsibrėžti teritoriją. 
Vienas stipriausių ir didžiausių savo valdų 
Zubovai turėjo Šiaurės vakarų Lietuvoje. Ką 
jau kalbėti vien apie Šiaulius – Didždvarį, visos 
šitos istorijos pradžių pradžią, stipriausią 
dvasinį, moralinį ir visokį kitokį centrą. Taip 
gimė turas, sujungęs tris apskritis – Telšių, 
Klaipėdos, Šiaulių, penkis rajonus – Plungės, 
Kretingos, Akmenės, Joniškio, Šiaulių, daugiau 
kaip dvidešimtį miestų, miestelių, kaimų ir 
vietovių. Virš 400 kilometrų ir daug įdomių, 
intriguojančių vietų, jau žinomų, girdėtų 
ar visai naujų, dar nematytų ir nepatirtų:  
Plungė–Žadeikiai–Kretinga–Pryšmančiai–

Plungiškiai ekspedicijos dalyviai prie viltingai naujo 
prisikėlimo laukiančio didžiojo Didždvario rūmų. 
Virginijos Liutikaitės nuotr.

Zubovų giminės herbas.
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Dimitravas–Grūšlaukė–Akmenė–Dabikinė–
Medemrodė–Žagarė–Švetpolė–Joniškis–
S a u g ė l a u k i s – S k a i s t g i r y s – V a i z g u č i a i –
Gruzdžiai–Šiauliai–Gubernija–Ginkūnai–
Aleksandrija–Bubiai–Beinoriškė–Plungė. 
Turas kviečia atrasti ir pažinti, žada tikrai 
intriguojančią patirtį. Kelionėje laukia 
daugybė įdomių ir reikšmingų grafų Zubovų 
atminties ženklų – dvareliai (restauruoti, 
gyvenantys naują gyvenimą ar apleisti ir 
griūvantys), garsios giminės vardu pavadintos 
vietos, gatvės ir pan. Keliaujantiems Zubovų 
keliu geriau orientuotis padės informatyvus, 
senomis, istorinėmis bei šiuolaikinėmis 
nuotraukomis iliustruotas gidas su turo 
žemėlapiu. Maloniai nustebinti bus tie, kurie 
mėgsta paprastus žaidimus. Kartu su gidu 
išleisti pievų augalų motyvų lipdukai, skirti 
žemėlapyje pažymėti aplankytoms vietoms. 
Siauralapis gaurometis, paprastoji bitkrėslė, 

paprastoji usnis ir paprastoji kraujažolė buvo 
ryškus pirmosios mūsų vasaros kelionės, 
ieškant Zubovų palikimo ženklų, leitmotyvas  
ir spalva, vis kita Akmenėje, Kretingoje, 
Plungėje ar Šiauliuose. Beje, Šiauliams 
be konkurencijos atiteko gražioji rožinė 
kraujažolė. Šis retas pievų augalas tikrai 
ne toks jau retas šiame krašte. Taigi, visą 
turą sėkmingai įveikusiųjų (visus lipdukus 
žemėlapyje suklijavusiųjų) kelionės pabaigoje 
lauks malonūs ir netikėti prizai. 

Kelionę pradėti ir baigti kviečiame Plungėje, 
kur stovi grafų Zubovų 1846 m. pastatyta 
gražioji pilaitė-laikrodinė (Viešoji biblioteka). O 
skaityti leidinuką siūlome nuo Šiaulių puslapio. 
Nes čia visa ko pradžia...

Tad kviečiame keliauti. Ir kur nors pakely 
susitikime...

Puiki proga dar kartą nuoširdžiai padėkoti 
Zubovų ieškoti Šiaulių krašte padėjusiai  
Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojai, 
rinkinio saugotojai Vilmai Karinauskienei 
bei Ginkūnų labdaros ir paramos fondo 
„Dinozauras“ vadovei Linai Giedrimienei – 
už iniciatyvą ir beribį ryžtą saugoti Zubovų 
palikimą.

Projekto partneriai: Akmenės krašto muziejus, 
Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, Kretingos 
krašto muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Žiemgalos 
draugijos Joniškio skyrius, klubas „Oginskių dvaro 
bičiuliai“.

Projektą rėmė LR kultūros ministerija, Plungės 
rajono savivaldybė.

Vasaros pievų augalai, lydėję po Šiaurės Lietuvą mus 
ir tikrai lydėsiantys visus keliaujančius. Bibliotekos 
archyvo nuotr.

Virginija Liutikaitė

REGIONO NAUJIENOS
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 Kurtos molio knygos

2020 m. vasarį–gruodį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka vykdė Lietuvos 
kultūros tarybos ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuotą projektą „Knygą kuriame 
neįprastai“. Projektu siekta suburti atvirus vartotojus ir kūrėjus, tikslines grupes įtraukti 
į kultūrinę veiklą ir kūrybinį gyvenimą, skatinti atskirtį patiriančių asmenų kūrybingumą ir 
pasitikėjimą savimi. Projekto dalyvės iš Šiaulių Širdininkų klubo ir Moterų veiklos inovacijos 
centro įvairiomis technikomis kūrė alternatyvias, netradicines knygas. Vienos iš jų – 
nuotraukoje matomos molinės knygos. Jas dalyvėms pasigaminti padėjo tautodailininkė ir 
pedagogė Vilija Taujanskaitė-Kaušė. Molinėse knygose įrašyti žodžiai, inicialai ir vaizdai 
atspindėjo projekto dalyvių nuotaikas, mintis ir paties projekto pavadinimą.

Projekto vadovė Lolita Putramentienė

Ievos Slonksnytės nuotr.




