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Mieli skaitytojai, 
rudeniui ritantis į pabaigą, tradiciškai 

sveikinamės su nauju „Aušros alėjos“ 
numeriu. Kviečiame pavartyti jo puslapius, 
susipažinti su svarbiausiomis pastarojo meto 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos veiklomis ir kitomis mūsų 
dėmesį patraukusiomis ir, tikimės, skaitytoją 
sudominsiančiomis naujienomis.

Tradicinėje „Svečio“ rubrikoje šįkart 
kalbiname bibliotekos viešnią – rašytoją 
Nijolę Kliukaitę-Kepenienę, o rubrikoje 
„Susipažinkime“ savo skaitytojams vėl 
pristatome naujas bibliotekos kolektyvo 
nares. Žurnalo skaitytojai turės galimybę 
sužinoti apie bibliotekoje vykusį pirmąjį 
Lietuvoje radijo pjesių kūrimo hakatoną 
ir susipažinti su vienos iš laimėtojų pjesės 
ištrauka. 

Rankose laikote jau 11-ąjį „Aušros alėjos“ 
numerį, o visą žurnalo penkerių metų kelią 
apžvelgia Robertas Gedrimas. Gražina 
Montvidaitė pristato Knygos grafikos 
centro sukaktis, per metus nuveiktus ir 
ateityje laukiančius svarbiausius darbus, o 

Alina Šalavėjienė – prof. Vytenio Rimkaus 
archyvą, saugomą bibliotekoje. Žurnale 
minime Šiauliuose stovinčio paminklo Povilui 
Višinskiui 30-metį, taip pat supažindiname 
su kitu įdomiu Šiaulių objektu – Karlsono 
skulptūrėle ir jos atsiradimo ant vienos iš 
miesto bibliotekų stogo istorija. 

Tęsiamos ir tradicinės žurnalo rubrikos 
„Aušros alėjos pastatų istorija“ bei „Ką 
skaitome“. Pirmojoje šįkart – apie neilgai 
trukus jubiliejinį gimtadienį minėsiantį 
Šiaulių kultūros centro pastatą, o antrojoje 
apie jau ankstyvoje vaikystėje užsimezgusį 
stiprų ryšį su knyga pasakoja prof. Ona 
Danutė Klumbytė.

Nuo paskutinio susitikimo pavasarį 
mums netrūko įdomių kelionių – apie 
išvyką į Povilo Višinskio muziejų ir mokymus 
Lenkijoje pasakoja Agnė Pranckutė ir 
Paulina Sprindžiukaitė. Supažindiname ir su 
regiono bibliotekų veikla – džiaugiamės mūsų 
inicijuotais intensyvėjančiais sensoriniais 
skaitymais regiono bibliotekose.

Gerų įspūdžių skaitant „Aušros alėją“!

Biblioteka rudenį. 2021 m. Ievos Slonksnytės nuotr.
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Nijolė Kliukaitė-Kepenienė: 
knyga, popierinė ar elektroninė, 
gyvuos per amžius
Šio numerio viešnia – lietuvių prozininkė ir poetė, vertėja, Lietuvos rašytojų sąjungos 

Klaipėdos skyriaus pirmininkė Nijolė Kliukaitė-Kepenienė. Rašytoja sėkmingai kuria tiek 

poeziją, tiek prozą ir neapsiriboja savo auditorijos amžiumi – nors daug kūrybos skirta 

vaikams, tačiau rašo ir suaugusiesiems, kūryboje riba tarp vaiko ir suaugusiojo dažnai tampa 

neapibrėžta, išnyksta. Rašytojos kūryba įvertinta Ievos Simonaitytės (2002), Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės (2009) literatūros premijomis. 2016 m. su eilėraščių rinkiniu „Miestai“ 

tapo „Poezijos pavasario“ laureate (vaikų poezijos kategorijoje). Naujausia jos knyga 

„Rupaus malimo“ 2020-aisiais įvertinta Žemaitės literatūrine premija.

Nijolė Kliukaitė-Kepenienė vaikų literatūros seminare „Jūra ir vaikų literatūra“. 2015 m. Romos Kišūnaitės nuotr.
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Dalyvavote ŠAVB organizuotame radijo 
pjesių kūrimo hakatone „Iškoduoti freską“. 
Ar radijo pjesės žanras buvo Jums naujas? 
Kodėl susidomėjote hakatonu?

Esu rašiusi vieną kitą radijo pjesę, bet iš 
tikrųjų su šiuo formatu nesu nuodugniau 
susipažinusi. Labiausiai mane sudomino pats 
hakatonas, tas mūsų kūrybinis maratonas ir 
galimybė taip nuodugniai, iš esmės susipažinti 
su J. Dobkevičienės freska. Tai buvo tikrai 
nepaprasta patirtis. Per tas tris dienas taip 
susigyvenome su freskos figūromis, spalvomis, 
nuotaika, kad turbūt su jokiu kitu meniniu 
kūriniu nesu užmezgusi tokio artimo santykio. 
Įdomu buvo kurti ir bendrauti su kitais 
žmonėmis, mus gaubė ypatinga atmosfera.

Jūsų kūryba ne kartą buvo įvertinta 
literatūrinėmis premijomis ir apdovanojimais. 
Paskutinis jų – viena prestižiškiausių Lietuvoje 
Žemaitės literatūrinė premija už romane 
„Rupaus malimo“ geriausiai perteiktą grožinę 
prozą kaimo tematika. Kaip reaguojate į 
panašius įvertinimus? Ar jie skatina išsikelti 
dar aukštesnę kartelę?

Įvertinimas visada labai svarbus. Džiugu, 
kai matai, kad tave skaito, kad tavo mintys 
pasiekia kitą žmogų, ir tikrai visada norisi rasti 
vis savitesnį, įtikinamesnį stilių, bet rašymas 
tikrai nėra sportas, manyčiau, siekiame 

Ar yra tekę anksčiau lankytis Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešojoje 
bibliotekoje? Kokį įspūdį ji Jums paliko?  

Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekoje 
lankiausi pirmą kartą. Įspūdis kuo geriausias. 
Biblioteka ir moderni, ir kartu labai jauki, o joje 
dirbantys žmonės kūrybingi ir darbštūs.

Koks Jūsų ryšys su biblioteka? Ar esate 
dažna jos viešnia ir ar aktyviai rašant 
pavyksta rasti laiko paskaityti kitų rašytojų 
kūrybą?

Biblioteka man labai svarbi. Lietuvos 
rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius palaiko 
glaudžius ryšius ir su Ievos Simonaitytės, 
ir su Imanuelio Kanto bibliotekomis bei 
įvairiais jų padaliniais. Ievos Simonaitytės 
biblioteka kas rudenį rengia knygų mugę, 
kurioje mes, rašytojai, aktyviai dalyvaujame. 
Imanuelio Kanto bibliotekos iniciatyva 
renkama gražiausia nauja metų knyga, 
išleista Klaipėdoje. Visada dalyvaujame. 
Bibliotekose pristatome naujausius savo 
kūrinius, dalyvaujame kituose bibliotekų 
renginiuose, jų tikrai daug. Kaip per hakatono 
atidarymą minėjo ir Jūsų direktorius, šiais 
laikais biblioteka nėra vien knygų saugykla, 
bet knygos, žinia, svarbiausios. Daug 
skaitau ir labai džiaugiuosi galimybe gauti 
pageidaujamą knygą, kad ir savo eilę išlaukusi.

Rašytoją sutikome 2021 m. rugpjūtį tarp bibliotekoje vykusio pirmojo Lietuvoje radijo pjesių 

kūrimo hakatono „Iškoduoti freską“ dalyvių, panorusių išbandyti bibliotekos pasiūlytą 

idėją – sujungti radijo teatrą ir monumentaliąją dailę. Pasibaigus pjesių kūrimo maratonui 

ir atslūgus įtampai paprašėme viešnios papasakoti žurnalo skaitytojams apie savo kūrybinį 

kelią, ryšį su biblioteka ir knygomis.
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subtilesnių dalykų. Antra vertus, menininkas, 
kad ir koks pripažintas būtų, kas diena turi 
įrodinėti, kad kuria kažką vertinga. Vis dėlto, 
manau, ir jis turi teisę į klaidą.

Per, regis, 30 metų rašytojos karjerą 
parašėte įspūdingą skaičių knygų. Smalsu, 
kaip rašytojui pavyksta nesikartoti, sugalvoti 
vis naujų siužetų, veikėjų ir pan.? 

O... Mintyse tų knygų yra kur kas daugiau. 
Nebespėju užrašyti visų siužetų, minčių, 
bet gal ir gerai, juk nebūtina visą gyvenimą 
paversti tekstais. Mane kritikai ir taip bara, kad 
per daug blaškausi, griebiuosi ir šio, ir ano, bet 
nieko negaliu su savimi padaryti, man įdomu 
ir vaikams rašyti, ir poetinį žodį išbandyti, ir 
romano žanrą. Kaskart panyri vis į kitą terpę ir 
būtinai ką nors naujo pats sau randi.

Kuriate ir poeziją, ir prozą, knygas leidžiate 
tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Kaip Jums 
pavyksta „persijungti“ tarp tokių skirtingų 
pasaulių ir jausmų atvaizdavimo?

Kad tie visi mūsų pasauliai ne taip jau labai 
ir skiriasi. Ir vaikai, ir suaugusieji nori draugauti, 
mylėti ir būti mylimi, visi nori išgelbėti pasaulį, 
pagaliau nori žaisti, klampoti po miškus ir 
sniegynus, plaukioti, šėlioti, džiaugtis, kartais, 
deja, tenka liūdėti ar grumtis dėl savo tiesų – 
visa tai tik gyvenimas.

O kuriai amžiaus grupei kaip rašytoja 
prijaučiate labiau? 

Smagiausiai jaučiuosi, rašydama vaikams, 
bet negaliu visą laiką būti tik vaiku. Būtų keista, 
kai tau jau visai nemažai metų.

Esate minėjusi, kad rašyti Jus paskatino 
vaikai, prašydavę pasekti ekspromtu 

sugalvotas pasakas. O kas dabar Jus skatina 
imtis plunksnos? Kaip nuo to laiko pasikeitėte 
kaip rašytoja?

Mano vaikai jau užaugo, todėl labiausiai 
džiugina bendravimas su anūkais. Jie 
visada nustebina. Vaikystės pasaulis 
daug turtingesnis nei suaugusiųjų. Ir visgi  
suaugusieji taip pat labai masina, tas jų 
maskavimasis, prisitaikymai, sprendimai. 
Labai įdomu panagrinėti ir suaugėlių 
gyvenseną, tik jų žaidimai dažniausiai suteikia 
kur kas daugiau kartėlio nei vaikiškos nekaltos 
šėlionės.

Kaip vertinate šiuolaikinių lietuvių rašytojų 
kūrybą?

Šiuolaikinę lietuvių literatūrą vertinu 
labai gerai. Mes, ačiūdiev, dar nesame taip 
skaudžiai komerciški kaip didžioji dauguma 
užsienyje leidžiamų populiariųjų kūrinių. Mūsų 
literatūra užsieninei ne tik kad nenusileidžia, 
dažnai lenkia. Labiausiai vertinu šiuolaikinę 
lietuvių poeziją. Ypač žavi jaunieji, jų balso 
savitumas. 

Nijolė Kliukaitė-Kepenienė Hanso Kristiano Anderseno 
gimtinėje Odensėje (Danija) skaito knygą apie 
Anderseną. 2015 m. Romos Kišūnaitės nuotr.
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Kurią iš paskutinių skaitytų knygų 
galėtumėte rekomenduoti mūsų žurnalo 
skaitytojams?

Ayn Rand romaną „Šaltinis“. Dabar kaip 
tik skaitau Gyčio Norvilo eilėraščius, labai 
rekomenduoju. Ir, žinoma, Gintaro Grajausko 
pilną žmogiškų niuansų „Nykstamai menkų 
dydžių poveikis megastruktūroms“, tik tokią 
poeziją paskaičiusi, pati imu jaustis kaip nebylė. 
Skaudu – mikčioju, mykiu kažką, o žmonės štai 
ima ir pasako. Stebuklingai tiksliai.

Ar perskaityti kitų rašytojų kūriniai, 
rašymo stilius nors kiek paveikia Jūsų  
kūrybą?

Tai, ką išgyveni, pamatai, perskaitai, turi 
kažkaip veikti. Tik tas veikimas, greičiausiai, 
pasąmoninis. Kito rašytojo stiliaus, manau, 
pasisavinti neįmanoma. Rašydamas – senokai 
tai supratau – tu negali nei primeluoti, nei 
kažkaip užsimaskuoti, esi atviras, atverstas, 
kiekviena pauzė, intonacija tiek apie tave 
pasako, kad kartais net baisu. Manau, 
rašytojai nestokoja drąsos. Dėl to juos ir 
sveikinu.

Kaip manote, kokiu būdu būtų geriausia 
skatinti jaunąją kartą skaityti knygas? Ir 
kaip užmezgus ryšį toliau tinkamai ugdyti 
skaitytoją?

Labai sunkus klausimas. Su tuo skatinimu, 
auklėjimu, ugdymu visada turėjau problemų. 
Man pačiai nepatinka, kai mane skatina, 
auklėja, ugdo, tai ir pati stengiuosi to nedaryti. 
Stengiuosi būti nuoširdi ir tenoriu dalytis tuo, 
ką supratau ir atradau.

Kas yra knyga Jums kaip skaitytojai? Kokią 
matote knygos ateitį? 

Dar vienas skaudžiai sunkus klausimas, 
nes kažkodėl imame graudentis, kad vaikai 
neskaito, kad knygos ateitis apverktina. 
Bet užeikite į knygynus. Turbūt niekada dar 
neturėjome nei tiek leidyklų, nei leidinių. 
Knyga, popierinė ar elektroninė jos versija, 
manau, gyvuos per amžius, nes žmogui 
reikalingas intymesnis bendravimas nei „labas, 
kaip gyveni?“, telaukiant vieno privalomojo 
atsakymo „gerai“. Tomas Pauliuščenka

Rašytojos Urtė Uliūnė ir Nijolė Kliukaitė-Kepenienė 
Suomijos vaikų literatūros institute, Tamperė (Suomija). 
2013 m. Džiuljetos Maskuliūnienės nuotr.
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SUKAKTYS

Povilo Višinskio paminklui 
Šiauliuose – 30

Paminklas Povilui Višinskiui Šiaulių pėsčiųjų bulvare (Vilniaus ir Povilo Višinskio gatvių sankirta). Bibliotekos  
archyvo nuotr.

XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjo, publicisto, spaudos 

leidėjo, platintojo ir redaktoriaus Povilo Višinskio (1875–1906) gyvenimas ir veikla sietini su 

Šiauliais. Dažname tekste apie P. Višinskį cituojamas jo sakinys iš 1905 metais Antanui Povyliui 

rašyto laiško: „Pasiilgau Šiaulių ir šiauliečių – ten man atmosfera geresnė.“ Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau ŠAVB) Kraštotyros skyriaus darbuotojai fiksuoja 

savo krašto šviesuolio atminimo įamžinimo objektus ir veiklas. Sąraše dažniausiai minimi 

Šiauliai: P. Višinskio vardas suteiktas Liaudies universitetui (1927 m.), gatvei, bibliotekai, 

buvo pastatytų spektaklių Šiaulių dramos ir Mažajame teatruose, vyko dešimt respublikinių 

mokslinių konferencijų „Povilo Višinskio skaitymai“ (1990–2008 m.), Šiaulių universiteto 

Humanitarinio fakulteto studentams buvo skiriamos Povilo Višinskio stipendijos (1991–

2016 m.), menininkai kūrė portretus, mozaikas, ekslibrisus, sudarytas Višinskių giminės 

genealoginis medis, organizuotos parodos, konferencijos, rašyti kraštotyros darbai, išleista 

knygų. Daugumos projektų, renginių ir kitų veiklų iniciatorė, organizatorė ir vykdytoja yra 

ŠAVB, kuriai 1989 m. suteiktas Povilo Višinskio vardas.
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1988 metų mitingas
Vienas ryškesnių P. Višinskio atminimo 

įamžinimo momentų – prieš 30 metų Šiaulių 
pėsčiųjų bulvare (Vilniaus gatvėje) pastatytas 
paminklas, kurį galima vadinti Šiaulių 
Atgimimo simboliu. Jo atsiradimo istorija 
prasidėjo 1988 metų liepos 22 dieną. Šiaulių 
Saulės Laikrodžio aikštėje Persitvarkymo 
Sąjūdžio Šiaulių iniciatyvinė grupė tądien 
organizavo mitingą. Išlikusios dabar jau 
istorinio įvykio nuotraukos liudija gausų 
šiauliečių dalyvavimą jame. Mitinge kalbėjusi 
tuometinio Šiaulių pedagoginio instituto (iki 
1989 m. spalio 23 d. vadinto K. Preikšo vardu) 
docentė Dalia Striogaitė išsakė mintį, kad 
mieste, pažymėtame militaristiniais ženklais 
(paminklai, karinis aerodromas, partinių 
veikėjų vardų įamžinimas), reikia lietuvio 
dvasiai artimo simbolio. Ji paminėjo, kad tai 
galėtų būti paminklas P. Višinskiui, juolab 
kad mieste nebuvo paminklo, skirto kultūros 
veikėjui. 

Prisimindama 1988 m. mitingą ne viename 
pokalbyje doc. D. Striogaitė yra pasakojusi, kad 
įvyko du tais laikais neįprasti dalykai: susirinkę 
žmonės pradėjo giedoti „Tautišką giesmę“ ir 
nešti pinigus būsimam paminklui. 

Apie tokią rinkliavą visai nebuvo nei 
galvota, nei jai ruoštasi, tai pinigus visi dėjo 
tiesiog ant žemės. Buvo suaukota 7 600 rublių.

Idėja virsta realybe
Šiaulių miesto vykdomojo komiteto 

Kultūros fondo taryba, pritarusi idėjai statyti 
paminklą, subūrė 15 žmonių iniciatyvinę 
grupę. Jos pirmininku buvo išrinktas Dramos 
teatro vyriausiasis režisierius Gytis Padegimas, 

pavaduotoju – dailininkas Vitolis Trušys, 
sekretore – doc. Dalia Striogaitė. Toliau buvo 
renkami pinigai, vėliau paskelbtas konkursas 
paminklo projektui. Būsimo paminklo vizijas, 
eksponuotas Šiaulių parodų rūmuose ir Povilo 
Višinskio viešojoje bibliotekoje, pristatė 
aštuoni skulptoriai. Darbus vertino komisija 
ir visuomenė, tačiau nebuvo pasirinktas nė 
vienas projektas. Antrojo konkurso atsisakyta: 
nutarta pasirinkti skulptorių Stasį Žirgulį, 
pasiūliusį klasikinio biusto-portreto idėją, ir 
architektą Edmundą Makštutį. Pirmaisiais 
komisijos pažinties su skulptūra įspūdžiais 
1990 m. lapkričio 16 d. „Šiaulių naujienose“ 
dalijosi doc. D. Striogaitė: 

„Skulptūra jau nulipdyta. Lyginant su 
anksčiau šių kūrėjų pateiktu modeliu, darbas 
yra pakitęs, sprendimas įdomesnis, giliau 
permąstytas. Jaudina portretinis panašumas 
ir visa gaubianti rimties, mąslumo, tragizmo 
nuotaika. Prasminga yra kiek netikėta 
simbolika.“ 

Paminklo Povilui Višinskiui montavimo darbai. Šiauliai, 
Vilniaus g. 1991 m. birželio 26 d. Juozo Bindoko nuotr.
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Galime džiaugtis, kad svarbią Šiaulių miesto 
erdvę puošia gerai žinomo skulptoriaus 
kūrinys. Jo kūrybinį profesionalumą taikliai 
apibūdino menotyrininkė Iveta Jaugaitė: 
„Žirgulis yra menininkas mąstytojas, esminis 
jo kūrybos bruožas – humanistinių, filosofinių 
idėjų įkūnijimas apibendrintoje ir abstrakčioje 
formoje“ (Dailė. 2014, nr. 2, p. 52).

Dar vienas paminklo statymo proceso 
etapas – vietos suradimas mieste. Pinigus 
paminklui aukojo visuomenė, todėl buvo 
klausiama ir jos nuomonės. Tuometinėje 
Šiaulių miesto spaudoje apie vietos parinkimą 
galima rasti ne vieną žinutę, rašytą atsakingų 
asmenų ir eilinių miesto gyventojų. Šiaulių 
erdves analizavo Paminklo statymo komiteto 
nariai, skulptorius S. Žirgulis su architektais 
E. Makštučiu ir V. Mazuroniu, vyriausiasis 
miesto dailininkas V. Puronas ir kiti įpareigoti 
asmenys. Pasirinkta Vilniaus gatvės dalis, į 
kurią remiasi Povilo Višinskio gatvė (šis vardas 
jai grąžintas 1988 m. liepos 18 d.). Jų sankirtoje 
esanti atvira erdvė labiausiai tenkino kūrėjus, 
visuomenės ir miesto valdžios atstovus: Povilo 
Višinskio gatvė atveda tiesiai prie jam skirto 
paminklo, šalia – Šiaulių pedagoginio instituto 
Humanitarinio fakulteto rūmai, centrinėje 
miesto dalyje esanti vieta visada buvo judri ir 
lankoma.

Paminklo statymas ir atidengimas
1991 m. birželio 26 d. iš Kaune esančių 

skulptoriaus S. Žirgulio dirbtuvių paminklas 
buvo atgabentas į Šiaulius ir sumontuotas jam 
parinktoje erdvėje. Aikštėje jau buvo parengtas 
tašyto akmens trinkelėmis išklotas kauburėlis. 
Ant vienos centrinės trinkelės iškaltas 

užrašas: POVILUI VIŠINSKIUI ŠIAULIEČIAI 
1991. Kauburėlio centre ant cilindro formos 
poliruoto pilko granito postamento (kolonos) 
su apvaliu tamsaus šlifuoto granito cokoliu 
(abi dalys sujungtos vario žiedu) užkeltas 
bronzinis portretinis biustas. Dešinėje biusto 
pusėje įrašas: POVILAS VIŠINSKIS. 2004 m. 
„Splius“ televizijos kurtame filme apie Šiaulių 
gatves V. Puronas pasakoja įdomią detalę: 
„Kai statėm paminklą, atsirado problema – 
stulpo. Sužinojom, kad Klaipėdos popieriaus 
kombinatas turi labai gerų vokiečių pagamintų 
akmeninių šerdžių, ant kurių vyniojamas 
popierius. Fabrikas nebenaudojamas šerdis 
turėdavo nurašyti ir sudaužyti. Viena tokia 
šerdis buvo tik nurašyta, bet nesudaužyta ir 
panaudota P. Višinskio paminklo pjedestalui.“

Birželio 29 d., per Povilines, vyko iškilminga 
paminklo atidengimo ceremonija, kurioje 
dalyvavo tuometinis kultūros ir švietimo 
ministras Darius Kuolys, Šiaulių miesto meras 
Kazimieras Šavinis, Povilo Višinskio trečiosios 
kartos atžalos, skulptorius ir kiti paminklo 
statymo procese dalyvavę asmenys, miesto 
gyventojai ir svečiai. 

Paminklo Povilui Višinskiui montavimo darbai. Šiauliai, 
Vilniaus g. 1991 m. birželio 26 d. Juozo Bindoko nuotr.

SUKAKTYS
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Alina Šalavėjienė

Atgimimo nuotaikomis gyvenančiai 
tuometinei Lietuvos visuomenei tokie įvykiai 
buvo labai svarbūs: rūpėjo susigrąžinti tai, kas 
atimta, atsikratyti melo ir svetimos valstybės 
brukamų ideologijų. Šiauliečių suaukoti pinigai 
P. Višinskio paminklui patvirtina Atgimimo 
simbolio savame mieste svarbą. 

Tai antrasis paminklas Šiauliuose, 
pastatytas už visuomenės lėšas, pirmasis – 
1935-ųjų paminklas Sukilėlių kalnelyje.

Povilo Višinskio stipendija 
Pastačius paminklą liko nedidelė pinigų 

suma, todėl buvo nuspręsta įsteigti P. Višinskio 
vardo stipendiją Šiaulių pedagoginio instituto 
humanitarinių mokslų studentui. Pirmoji 
stipendija buvo įteikta lituanistei Živilei 
Budrevičiūtei per paminklo atidengimo šventę. 
Iki 2016 m. Povilo Višinskio stipendininkais 
tapo 27 studentai: 1992–2013 m. lėšas skyrė 
verslininkė Laisvyda Marija Matusevičienė, 
vėliau – ŠAVB, 2015 metais – literatūrologė 
Dalia Striogaitė.

Atgimimo simbolika šiandienos 
Šiauliuose 

Tris dešimtmečius Šiaulių pėsčiųjų bulvaro 
aikštę puošiantis kultūros veikėjo P. Višinskio 
paminklas tautos atmintyje išliko Atgimimo 
simboliu, sąsaja su spaudos draudimo 
laikotarpiu ir tarpukariu, kai Šiauliai buvo 
laikomi antruoju Lietuvos miestu. Šiandien 
paminklas stovi tvarkingoje ir erdvioje 
Vilniaus gatvės aikštėje, kurioje šiais metais 
baigti renovacijos darbai. Šiaulių dramos 
teatro aktorius, fotografas Juozas Bindokas 
užfiksavo P. Višinskio paminklo statymo ir 
atidengimo procesus. Užaugusi naujoji karta 
ir tie, kurie norėtų prisiminti išgyventas 
paminklo atsiradimo akimirkas, gali peržiūrėti 
portale www.epaveldas.lt skelbiamą 1991–
2000 m. J. Bindoko negatyvų kolekciją, kuri 
suskaitmeninta Šiaulių apskrities Povilo 
Višinskio viešojoje bibliotekoje.

Paminklo Povilui Višinskiui atidengimo šventė. Šiauliai, 
Vilniaus g. 1991 m. birželio 29 d. Juozo Bindoko nuotr.
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Nauji veidai bibliotekos kolektyve
Šiame numeryje tęsiame rubriką „Susipažinkime“ ir joje pristatome dar tris naujus 

bibliotekos veidus. Mes ne tik norime gerai pažinti savo lankytojus ir bendruomenės narius, 

bet siekiame ir patys tapti geriau pažįstami Jums. Šį kartą kviečiame susipažinti su:

Informacijos išteklių valdymo skyriaus vedėja Laura Vladykiene;

bibliotekos vykdomų projektų kuratore Gerda Žymantaite-Magalinske, kuri konsultuoja 

projektų vadovus, užmezga ir palaiko ryšius su projektus finansuojančiomis institucijomis, 

užtikrina sklandžią bibliotekos projektinę veiklą;

Kraštotyros, senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyriaus vyresniąja bibliotekininke Alina 

Šalavėjiene. Ji šiuo metu atsakinga už analizinių įrašų kūrimą, parodų rengimą, fondo 

dokumentų priežiūrą, skaitytojų aptarnavimą ir prof. Vytenio Rimkaus archyvo tvarkymą.

SUSIPAŽINKIME

Iš kairės: Alina Šalavėjienė, Gerda Žymantaitė-Magalinskė, Laura Vladykienė. Ievos Slonksnytės nuotr.

Kodėl pasirinkote biblioteką kaip 
savo darbovietę? Ką žinojote apie Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką 
prieš ateidamos čia dirbti?

Laura. Biblioteką kaip darbo vietą  
pasirinkau todėl, kad tai geriausia vieta siekti 
asmenybės tobulėjimo, patenkinti smalsumą. 
Čia vienas iš pirmųjų sužinai mokslo,  
technologijų ir kitų dalykų naujienas,  

perskaitai apie atradimus, išradimus. Tai 
garbinga, įdomi, o svarbiausia – moderni 
profesija.

15 metų dirbau akademinėje bibliotekoje, 
todėl Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
viešojoje bibliotekoje ne kartą teko apsilankyti, 
bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis. 
Taip pat šią biblioteką stebėjau socialiniuose 
tinkluose, stebino, kiek daug įvairiausių 
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projektų, renginių, edukacijų čia vyksta. Ši 
biblioteka visų matoma, aktyvi, einanti su šių 
dienų inovacijomis.

Gerda. Projektai mane lydėjo nuo pat 
profesinės karjeros pradžios. Apsidžiaugiau 
radusi galimybę pratęsti savo profesinę veiklą 
projektų įgyvendinimo srityje. Dar labiau 
apsidžiaugiau dėl to, kad ši galimybė yra 
bibliotekoje. Man atrodo, kad darbas kultūros 
sektoriuje yra visokeriopai naudingas man 
pačiai, jis skatina didesnį domėjimąsi kultūros 
naujienomis ir dalyvavimą kultūriniame 
gyvenime.

Alina. Bibliotekoje nesu naujokė: daugiau 
nei trylika metų dirbau tuometinio Šiaulių 
universiteto bibliotekoje. Šiame darbe buvau 
padariusi nedidelę pertrauką, bet supratusi, 
kad mano vieta bibliotekoje, sugrįžau. Su šia 
įstaiga susipažinau studijų metais (tada jos 
pavadinimas buvo Šiaulių Povilo Višinskio 
viešoji biblioteka): čia praleista daug laiko 
skaityklose, Abonemento skyriuje. Dirbdama 
bibliotekinį darbą naudodavausi ir kai kuriais 
šios bibliotekos ištekliais, esu dalyvavusi čia 
organizuotuose seminaruose, renginiuose.

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

Laura. Gyvenime stengiuosi neturėti 
išankstinių nusistatymų, todėl ir apie biblioteką 
ar bibliotekininkus jokių stereotipų neturiu. 

Anksčiau visuomenėje dažnai buvo galima 
išgirsti, kad bibliotekininko darbas nuobodus, 
o biblioteka – dulkių ir knygų saugykla. Šioje 
srityje dirbu jau keliolika metų, todėl drąsiai 
galiu pasakyti, kad šią profesiją verta rinktis, 

nes tai geriausia galimybė suderinti tradicijas 
ir modernumą.

Šiandien biblioteka laužo nusistovėjusius 
stereotipus ir parodo, kad tai veikli, įdomi, 
moderni įstaiga. Pradėjus dirbti šioje 
bibliotekoje, tik pasitvirtino nuomonė, kad 
biblioteka yra atvira, inovatyvi ir galinti 
pasiūlyti paslaugų kiekvienam pagal poreikį ir 
amžiaus grupę. 

Gerda. Ypatingų išankstinių nusistatymų 
neturėjau, biblioteka man buvo literatūros, 
informacijos ir kultūros namai. Pradėjusi čia 
dirbti pamačiau, koks yra platus bibliotekos 
veiklų spektras, kokia plati veiklos formų 
įvairovė. Ta įvairovė mane tikrai maloniai 
nustebino.

Alina. Pradėjusi dirbi Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje jokių 
stereotipų ar nusistatymų jau nebeturėjau, tad 
ir griauti nieko nebereikėjo. Žinojau, ko noriu, 
ką galiu, ką privalau išmokti.

Ką labiausiai mėgstate savo darbe? 
Laura. Labiausiai vertinu, kad galiu save 

realizuoti, tobulėti, skaitytojams perteikti 
žinias aktualiomis formomis.

Gerda. Labai patinka, kad prisidėdama prie 
projektų įgyvendinimo susiduriu su įvairiomis 
veiklos sritimis, sužinau daug naujų dalykų. 
Projektinė veikla yra labai dinamiška.

Alina. Man įdomios veiklos, kuriose galiu 
tobulinti profesinius įgūdžius, kūrybiškumą, 
ieškoti kažko naujo ir būtinai atrasti. Labai 
džiugina, kad mano atėjimas į ŠAVB sutapo 
su prof. Vytenio Rimkaus archyvo perdavimu 
šiai įstaigai. Šiaulių universiteto bibliotekoje 
dirbau aušrininko dr. Jono Šliūpo archyve, tad 
žinau, kad šis darbas bus įdomus: archyvuose 
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slypintys lobiai ir paslaptys labai viliojantys ir 
suteikiantys be galo daug žinių.

Kaip jus sutiko bibliotekos kolektyvas? 
Laura. Darbo pradžioje buvo nerimo, 

nežinojau, kaip būsiu priimta, kaip man pavyks 
prisitaikyti ir adaptuotis naujoje vietoje. 
Bibliotekoje pradėjau dirbti karantino metu, 
nuotolinio darbo periodu, todėl su kolegomis 
susipažinau palaipsniui. Įvairios bendros 
užduotys, bendrų tikslų siekis ir įgyvendinimas 
padėjo pažinti kolegas, susibendrauti, 
susidraugauti.

Gerda. Įsidarbinau jau įpusėjus projektų 
įgyvendinimui, tad greit turėjau įsitraukti į 
veiklas, jų metu ir susipažinau su dauguma 
kolegų. Kolektyvą apibūdinčiau kaip 
novatorišką, energingą, drąsų ir smagų.

Alina. Puikiai! Pirmiausia dėkoju savo 
skyriaus kolegėms už šiltą ir draugišką 
priėmimą, toleranciją, kantrybę, atsakymus į 
klausimus, mokymus, diskusijas, patarimus, 
geranoriškumą.

Kokios asmenybės savybės labiausiai 
praverčia dirbant bibliotekoje?

Laura. Komunikabilumas, mokėjimas 
išklausyti ir įsiklausyti, smalsumas, noras 
mokytis ir tobulėti, pareigingumas. Tos  
savybės padeda ir labiausiai praverčia šiame 
darbe.

Gerda. Mėgstu struktūrą, konkretumą, 
tvarką. Tai labai padeda užtikrinant sklandų 
projektų įgyvendinimą.

Alina. Turbūt svarbiausia – pozityvumas ir 
supratimas, kurie ugdo kruopštumą, kantrybę, 
smalsumą ir kitas šiame darbe reikalingas 
savybes.

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

Laura. Taip, skaityti mėgstu, tačiau šių laikų 
gyvenimo tempas ne visuomet leidžia skaityti 
tiek, kiek norėtųsi.  

Gerda. Labai mėgstu skaityti. Tiesa, 
skaitymo intensyvumas bangavo, mokykloje 
daug skaičiau grožinės literatūros, studijų 
metais ją pakeitė mokslinė, vėliau vėl grįžau 
prie grožinės literatūros. Paskutiniu metu, prieš 
įsidarbindama bibliotekoje, perskaitydavau tik 
kelias knygas per metus, o dabar vėl skaitau 
daugiau. Girdi kolegas kalbant apie vieną ar 
kitą knygą, pamatai naujų knygų lentynose ir 
savaime kyla noras skaityti.

Alina. Taip, skaityti mėgstu. Požiūris į knygą 
susiformavęs jau senokai, nes studijavau 
lietuvių kalbą ir literatūrą, o su knygomis 
ir tarp knygų gyvenu ne tik bibliotekoje 
(namų bibliotekoje turime per 3 000 knygų). 
Labiausiai džiaugiuosi, kad skaitymo įgūdžius 
ir poreikį išugdėme savo vaikams.

Kaip toli žiūrite į savo ateitį bibliotekoje? 
Laura. Nežinau, kas manęs laukia ateityje, 

su kokiais gyvenimo pokyčiais ir iššūkiais 
susidursiu, bet savo ateitį sieju su biblioteka. Šį 
darbą vertinu ir džiaugiuosi galėdama jį dirbti. 
Esu dėkinga žmonėms ir aplinkybėms, kurios 
mane čia atvedė.

Gerda. Dabar man patinka tai, ką darau, 
patinka darbas bibliotekoje. Bet gyvenu šia 
diena, niekada negali žinoti, kas laukia už kampo.

Alina. Norisi žiūrėti kuo toliau, bet ateities 
pažadėti juk niekas negali...

Tomas Pauliuščenka

SUSIPAŽINKIME
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Radijo pjesių kūrimo hakatonas „Iškoduoti freską“. Filosofas Jurgis Dieliautas kalbina freskos autorę Justiną 
Agotą Špakauskaitę-Dobkevičienę. 2021 m. rugpjūtis. Ievos Slonksnytės nuotr.

Bibliotekos freska 
„Metraštininkas“ iškoduota 
radijo pjesėse
2021 m. rugpjūčio 6–8 dienomis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje  

(toliau ŠAVB) vyko unikalus pirmą kartą Lietuvoje organizuotas trijų dienų radijo pjesių 

kūrimo hakatonas „Iškoduoti freską“, kuriame 20 dalyvių iš visos Lietuvos tyrinėjo bibliotekos 

Didžiosios skaityklos sieną puošiančią išskirtinę freską „Metraštininkas“, klausėsi profesionalių 

lektorių paskaitų radijo pjesių rašymo, garsinio apipavidalinimo temomis, turėjo galimybę 

susitikti su freskos autore Justina Agota Špakauskaite-Dobkevičiene ir, remdamiesi freskos 

motyvais bei personažais, kūrė radijo pjeses. Trys geriausių pjesių autoriai apdovanoti 

piniginėmis premijomis, o jų kūriniai profesionaliai surežisuoti, įgarsinti – pagal pjeses sukurti 

radijo spektakliai.

ĮDOMIOJI PATIRTIS
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Prieš keturis dešimtmečius ne tik  
Šiauliuose, bet ir visoje Lietuvoje smulkioji 
architektūra bei sieninė tapyba buvo labai 
vertinama ir dažnai matoma, todėl vaikščiojant 
mieste ar lankantis vaistinėse, kavinėse ar 
kitose viešose vietose, akys dažnai užkliūdavo 
už originalių meno kūrinių. Monumentalioji 
tapyba ir įvairūs meninio apipavidalinimo 
sprendimai pastatuose populiarumo viršūnę 
buvo pasiekę XX a. 7-ajame ir 8-ajame 
dešimtmečiuose. Tuomet, vykstant statyboms, 
ne mažiau kaip du procentai statybos išlaidų 
turėjo būti skirta monumentaliosios tapybos 
ir taikomosios dailės kūriniams. Užsakyti 
darbai buvo kuriami konkrečiai erdvei, todėl 
jie spinduliavo išskirtinumu, atliepė aplinką 
bei laikmečiui būdingas išraiškos formas. XX a. 
10-ajame dešimtmetyje daugelis tokių kūrinių 
nukentėjo dėl pastatų naujųjų savininkų 
aplaidumo ir interjerų keitimo, perplanavimo. 
Gaila, kad tik išnykus šimtams kūrinių 
susirūpinta monumentaliosios dailės likimu. 
Laimei, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
viešosios bibliotekos Didžiojoje skaitykloje po 
bibliotekos renovacijos išliko 1981 m. sukurta 
freska. 

Svarbiausia freskos figūra – Metraštininkas. Ievos 
Slonksnytės nuotr.

Per 2014 m. renovaciją nukentėjusį 
sieninės tapybos kūrinį menininkė restauravo 
ir net pridėjo vieną kitą naują elementą. 
Šiandien minime freskos keturiasdešimtmetį 
ir džiaugiamės, kad bibliotekos skaityklos 
lankytojai gali grožėtis „Metraštininku“ ir jo 
pasakojama istorija.

Freskoje – kultūros simbolių ir motyvų 
gausa

J. A. Špakauskaitės-Dobkevičienės freskoje 
derinamos įvairios figūros: alegorinės, tokios 
kaip Metraštininkas, Ateitis, Biblioteka, 
archajiškas simbolis – žaltys, dangiška būtybė –  
angelas ir žemiškosios žmonių skulptūros, 
žmogaus rankų kurti architektūriniai paminklai. 
Kaip teigia freskos autorė, šis kūrinys apie 
žmogaus likimą. Todėl Metraštininkas 
vaizduojamas viską užrašantis, tarsi nuolat 
stebinti sąžinė. Jis savo knygose pažymi, kaip 
žmogus elgiasi su Žeme ir ką daro dėl ateities. 
Taip pat jis mezga dialogą su kitomis dviem 
ryškiausiomis figūromis – į tolį žvelgiančia 
Ateitimi ir Biblioteka, išdidžiai sukryžiavusia 
rankas ant krūtinės. Šios trys figūros iš kitų 
išsiskiria monumentalumu, plastika ir net 
spalva. Tapytos šiltais gelsvais tonais jos 
simbolizuoja gyvumą ir kontrastuoja su 
skulptūrų baltumu ir architektūros paminklų 
statiškumu. 

Metraštininkas, Ateitis ir Biblioteka iškyla 
kaip svarbiausi skaityklos freskos veikėjai.

Kita figūra, į kurią natūraliai krypsta 
žvilgsnis, – angelas. Jis vaizduoja visiškai 
kitokią būtį. Kampuota, tarsi nenutašytas 
luitas skulptūrinė žaliava, apdengta lengvai 
krintančia medžiaga, išryškina šiltų, plastiškų 

ĮDOMIOJI PATIRTIS
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pagrindinių veikėjų ir lyg žemėje užstrigusio 
angelo nulaužtu sparnu priešpriešą. Jis rodo 
sunkią ir žiaurią žemiškąją realybę, kai stinga 
atsakingumo ir rūpinimosi ateitimi, dvasiniu 
išprusimu bei savo namais – Žeme. 

Mažesnio mastelio žymių literatų ir kūrėjų 
skulptūrų vaizdavimas freskoje – tai tarsi 
nusilenkimas tiems žmonėms, kurie klojo 
kultūrinį pamatą vėlesnėms kartoms ir buvo 
pastebėti Metraštininko. 

Vaizduojamos garsių žmonių skulptūros: 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, freskoje 
iškilusio tarp praeities ir ateities, palinkusios  
ir susimąsčiusios Žemaitės, Aleksandro 
Puškino, poetiškai mojančio ranka ir 
žvelgiančio į angelo figūrą, ir Simono 
Daukanto, raginančio skaityti, skaityti ir dar 
kartą skaityti. Šalia angelo vaizduojamas 
Auguste’o Rodino „Mąstytojas“ išryškina 
susirūpinimo Žemės planeta temą ir su 
besirangančiu žalčiu sudaro dinamišką, 
priešprieša grįstą sceną. Tiesa, žaltys buvo 
nutapytas žymiai vėliau, restauruojant kūrinį.

Sieninėje tapyboje atsispindintys 
architektūriniai paminklai ir pastatai liudija 
progresą ir praeities laimėjimų puoselėjimą. 
Kūrinyje matomas vienas svarbiausių senovės 
pasaulio išradimų – akvedukas, sujungęs 
vandens tiekimą į tankiai gyvenamus 
centrus ir arkos statybos meną, atvėrusį 
kelią iki tol nematyto dydžio statiniams. 
Visai šalia įkomponuotas Tatlino bokštas, 
simbolizuojantis ciklinį, spiralinį visuomenės 
progresą. Dar keliose vietose ištapyti 
reikšmingi Lietuvos ir pasaulio architektūros 
paminklai: čia matyti Guggenhaimo muziejus, 
Šv. Jonų bažnyčia su varpine, buvę Dailės 

parodų rūmai, dabar žinomi kaip Šiuolaikinio 
meno centras, vadinamoji Le Corbusier  
koplyčia, Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedra ir 
kiti paminklai.

Visą centrinę kompoziciją danguje 
juosia spalvingos juostos – Paukščių Tako 
fragmentas, primenantis, kad žemiškuosius 
rūpesčius reikėtų matyti Visatos kontekste. 

Dangaus ir žemės sujungimas freskos 
viršuje ir apačioje kuria išbaigtumo atmosferą 
ir primena temos didingumą. 

Visa freska byloja apie kiekvieną dieną 
žengiamą žingsnį išprusimo ar nemokšiškumo, 
moralės ar amoralumo linkme. Žmonių 
sprendimus, veiksmus ir pastangas stebintis 
Metraštininkas suguldo įrašus nesibaigiančioje 
likimo knygoje, taip kurdamas žmonijos ir 
kultūros istoriją. Biblioteka saugo sukauptus 
išminties ir pažangos lobius, Ateičiai žvelgiant 
atgal, į praeitį.

Pirmasis Lietuvoje radijo pjesių kūrimo 
hakatonas

Žvilgsniu bandant iškoduoti freskoje 
pavaizduotų elementų prasmes projekto 
vadovei ŠAVB vyr. bibliotekininkei Urtei 

Hakatono dalyvių ir freskos autorės J. A. Špakauskaitės-
Dobkevičienės diskusijos akimirka. Ievos Slonksnytės 
nuotr.
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Šulskienei kilo mintis prakalbinti freskos 
veikėjus pasitelkiant radijo teatrą. Ieškant 
formos tokiam uždaviniui įgyvendinti 
sugalvota surengti radijo teatrą ir 
monumentaliosios tapybos žanrus jungiantį 
hakatoną. 

Hakatonas – kolektyvinio darbo metodas, 
kai per apibrėžtą laiko tarpą siekiama sukurti 
kokybišką produktą. 

Pirmiausia terminas imtas vartoti 
programinės įrangos, informacinių 
technologijų kūrimo maratonui pavadinti, 
tačiau ilgainiui toks darbo metodas prigijo 
telkiant įvairių profesijų specialistus, siekiant 
išspręsti socialinius, edukacinius ar kultūrinius 
uždavinius. Šį metodą ŠAVB savo veikloms 
naudoja jau ne pirmą kartą.

Norą dalyvauti kūrybiniame nuotykyje 
pareiškė beveik 50 dalyvių. 

Pagal konkurso nuostatus į trijų dienų 
kūrybinį maratoną buvo atrinkti tik 20 
labiausiai motyvuotų dalyvių: talentingi 
dramaturgai, profesionalūs ir mėgėjai 
rašytojai, aktoriai, žurnalistai, edukatoriai, 
kino scenaristai, muziejininkai, filologai ir kitų 
profesijų atstovai iš visos Lietuvos. 

Nors dauguma dalyvių buvo vienaip ar 
kitaip susiję su literatūra, kūryba, tačiau radijo 
pjesių rašymas monumentaliosios dailės 
pagrindu visiems buvo naujiena. 

Klausydamiesi rašytojo, literatūros kritiko, 
radijo teatro LRT radijuje kuratoriaus Rimanto 
Kmitos paskaitos apie radijo dramaturgijos 
specifiką, freskos autorės pasakojimo apie 
freskos personažus ir jų reikšmę bei įvairiose 
pasaulio šalyse įvertintų ir apdovanotų garso 
režisierių Aleksandros ir Viliaus Kerų praktinių 

patarimų, dalyviai pasisėmė ne tik teorinių 
žinių, bet ir apčiuopiamų praktinių įgūdžių, 
padėjusių sukurti pjeses. Nuolatinis buvimas 
šalia monumentalaus sieninės tapybos kūrinio 
taip pat padėjo tekstuose vesti dramaturginę 
veiksmo giją ir pravėrė vaizduotės užkaborius. 
Nors rašymas yra individualus užsiėmimas, 
tačiau hakatone dalyvavo ir kelios kūrėjų 
poros, drauge kūrusios scenarijus radijo 
pjesėms. Dalyviai atviravo, kad būtent freskos 
iškodavimas ir „prisijaukinimas“ tapo didžiausiu 
iššūkiu. Ne vienam iš jų „nulaužti kodą“ pavyko 
tik antrąją hakatono dieną, kai buvo išklausytos 
paskaitos, susipažinta su freskos autore, 
praleista daugiau laiko stebint freską.

Išliekamoji pjesių vertė
Pasibaigus kūrybos maratonui visi darbai 

buvo įvertinti kompetentingos komisijos pagal 
kokybės, turinio ir temos kriterijus. 

Trijų geriausių kūrinių autoriai – Modesta 
Jurgaitytė, Dainius Vanagas ir Artūras Voiničius 

Hakatono „Iškoduoti freską“ dalyviai kūrybinio 
įkvėpimo sėmėsi stebėdami freską ir analizuodami jos 
motyvus. Ievos Slonksnytės nuotr.
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apdovanoti piniginiais prizais, o pagal jų 
pjeses sukurti garsiniai spektakliai, kuriuos 
režisavo jaunosios kartos režisieriai Uršulė 
Bartoševičiūtė, Augustas Gornatkevičius ir 
Naubertas Jasinskas su savo komandomis. 

Geriausios pjesės bus pristatomos kaip 
inovatyvi ir unikali bibliotekos edukacija – 
hakatono „Iškoduoti freską“ metu sukurtas 
ir apdovanotas radijo pjeses per ausines 
bus galima išgirsti bibliotekos Didžiojoje 
skaitykloje, stovint prieš sieninės tapybos 
kūrinį, klausytoją veikiant meno galiai. 
Edukacija  „Metraštininko pasakojimai“ 
supažindins su freskos išskirtinumu, 
reikšmingumu, išryškins jos meninę bei 
istorinę vertę. Hakatonu „Iškoduoti freską“ 
siekta nupūsti dulkes nuo tokių kultūros 
paminklų kaip monumentalioji tapyba ir 
paskatinti pažinti meną ne tik akimis, bet ir 
ausimis. 

Viena iš hakatono laimėtojų garso 
prodiuserė ir rašytoja Modesta Jurgaitytė 
apie patirtis hakatone atsiliepė: „Man, kiek 
besiblaškančiai savo įvairiuose rašymuose, 
tokio nuotykio labai reikėjo. Trys dienos 

paskaitų, naujų žmonių ir rašymo. Konkurse 
negalėjau teksto numesti, kas neretai nutinka, 
reikėjo baigti. Ačiū Šiaulių apskrities Povilo 
Višinskio viešoji biblioteka už šią įdomią patirtį. 
Ir labai nuoširdžiai džiaugiuosi laimėjimu. To 
irgi reikėjo. Labai viliuosi, kad klausantis radijo 
spektaklio, kodai nusilauš.“

Kviečiame skaityti M. Jurgaitytės pjesės 
„Kova / For future“ ištrauką ir sužinoti, kaip ji 
interpretavo freskoje sustingusias figūras ir jų 
pasakojamas istorijas.

II scena
Knygų brūkšninio kodo skaitytuvo garsas. 

Pypteli penkis kartus. 
FONINIS TRIUKŠMAS BIBLIOTEKOJE (girdisi, 

bet kažkur tolumoje): Knygą išduodame mėnesiui, 
paskui, jeigu ji nebus užsakyta, galėsite prasitęsti. 
Galite internetu, paskambinę ar atėję. Kaip jums 
patogiau. 

Girdisi ir kitas bibliotekos gyvenimo triukšmas – 
lankytojų balsai, sklaidomos, skenuojamos knygos, 
žingsniai.

ŽEMAITĖ: Įsivaizduojat, visai neseniai išgirdau, 
kad dabar manęs jau ant tos sienos, tikriausiai, 
nė netepliotų. Gražiausiai! Tas klausimas man 
nuolat kildavo, ar nebūsiu aš čia nupiešta tik dėl 
draugystės su Višinskiu, dėl mudviejų laiškų, ale 
galvoju – kam kelti šaršalą. Bet dabar… 

RODENO MĄSTYTOJAS: Kartais viskas atrodo 
ne taip, kaip yra iš tiesų. 

ŽEMAITĖ: O kaip yra? Šneku tik tai, ką girdėjau. 
Taip išeina, kad aš, Julija Žymantienė-Žemaitė, čia 
kažkam neįtinku, kažkas mano, kad gal manęs 
čia nereikėtų. Nesilaikau įsikibus. Tegu keičia. 
Istoriją gi nuolatos perrašo. Va, Majakovskis. Gi 
neatsitiktinai nupieštas – kad įsiteiktų, komisijas 
pereitų. Bet genijus. To neištrinsi.  

RODENO MĄSTYTOJAS: Istorijos trinti 
negalima, ją aiškinti reikia. 

ŽEMAITĖ: Tos amžinos šnekos! Jau net pikta 
nuo jų. Ar vaikai mokykloje mane turėtų skaityti ar 
neturėtų? Matot, jau jie mano žodžių nesupranta... 
Tegu neskaito! Kam reikės – perskaitys. Bet ką jie Viena iš hakatono laimėtojų Modesta Jurgaitytė rašo 

pjesę bibliotekoje. Ievos Slonksnytės nuotr.
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tada supranta? Skaičius? Piešinius? Jeigu taip – 
Čiurlionis tada kadrilį gali šokti. Bet abejoju, man 
rodos, jis nemėgėjas. 

Pauzė. 
Jums bepigu. Jūsų niekas nesvarsto. Visas 

pasaulis žino ir gerbia. Ir galvoju, vat koks jausmas, 
kai visas pasaulis tave pažįsta!.. Tik kodėl jūs 
visad toks susirūpinęs... Iš to žinomumo? Gal net 
nesveika tiek rūpesčio?..  

RODENO MĄSTYTOJAS (toks neužtikrintas): Aš 
susimąstęs gal labiau?.. 

ŽEMAITĖ (juokiasi): Ot kad pasakė... 
Ale linksmų plaučių, nepasakysi... Rodeno 
mąstytojas – susimąstęs. Čia jau kažkokia 
literatūrinė figūra turbūt būtų. O jūsų Rodeną 
vaikai supranta? 

RODENO MĄSTYTOJAS: Sunku ir pasakyti, taip 
iš karto... 

ŽEMAITĖ: Bet kiek žinomų veidų ant mūsų  
sienos – kultūrininkų, menininkų. Visi iš vakar 
dienos. Ir visi Metraštininko aprašyti. Alinantis 
darbas. Jeigu sužino kokį naują faktą, papildo. 
Ot skrupulingas žmogus. Tikrai. Viskas surašyta, 
nieko neprikiši. Man tik nepatinka, kai visus 
asmeninius dalykus sudokumentuoja. Ir kam 
tuos mano meilės laiškus įtraukė. Nėra labai jau 
malonu, kai visi taip savo malonumui skaitinėja. 
Juk kažkoks privatumas turėtų būti išlaikytas. O 
tiems žmonėms tai viskas baisiai įdomu. Mėgėjai 
nosis į svetimus gyvenimus kaišioti. Pažiūrėk, 
kad ir tas pats Majakovskis. Visos jo moterys 
suskaičiuotos. Čiurlionis... Ir tas išmėsinėtas po 
kaulelį. Irgi laiškai sužiūrėti. Jums bepigu. Nėra, 
ko krapštinėti. Ir su jumis Metraštininkas neretai 
tariasi, diskutuoja, klauso. 

RODENO MĄSTYTOJAS: Jausmus turbūt sunku 
užrašyti. 

ŽEMAITĖ: O taip, čia – galvok negalvojęs, viskas 
žmoguje barbaliuoja. Čia jau ne metraštininko 
darbas. Metraštininkas istoriją fiksuoja. O po 
žmogaus vidų jau tegu rašytojai, menininkai ir 
daktarai knibinėjas.  

RODENO MĄSTYTOJAS: O Metraštininkas – ne 
rašytojas? 

ŽEMAITĖ: Jis toks labiau gal fakto žmogus. 
RODENO MĄSTYTOJAS: O faktuose žmonių 

nėra? 

ŽEMAITĖ: Yra, bet gal be tų lialiavimų, žinai. 
Nuo šaršalo apvalyta. O kad jau apie šaršalą. Ar 
bent, tamsta, numanai, kodėl būtent tu prie to 
žemės skliauto patupdytas? Aš, žinoma, labai 
džiaugiuos, sėdėdama Metraštininko dešinėje, 
nors tikrai ne dėl poterių ir visų ten tikėjimo tiesų. 

RODENO MĄSTYTOJAS: Vieta man nelabai 
svarbi. Kur sėdžiu – ten gerai. Mąstyti visur galima. 

ŽEMAITĖ: Ale, pasakė. Bepigu, kai pats ir 
Prancūzijoj patupdytas, pačiam Paryžiuj. Manau, 
kad ten ir mąstosi geriau. Gal ir rūpesčio tuomet 
mažiau nei sėdint va – Šiauliuos. 

RODENO MĄSTYTOJAS: Visi mes – Žemės 
gyventojai. Vieni vienur, kiti kitur. 

ŽEMAITĖ: Taigi, Žemės. Tik kol braidai po 
purvą ar basas vaikštai, gal apie pačią Žemę kiek 
mažiau galvoji. Vat kai išbrendi, kai aukščiau 
palypėji, kažkaip ir Žemė geriau pasimato. O tau 
užvis geriausiai matosi. Tik man kažkaip atrodo, 
kad jūs toks susirūpinęs, bet vat kad taip kažką 
imtumėt ir nuveiktumėt, kažkaip ir trūksta. Gal 
tada ir rūpesčio būtų mažiau. 

RODENO MĄSTYTOJAS: Matyti neužtenka, 
reikia suprasti. 

ŽEMAITĖ: Dar pridėčiau – daryti reikia. Kiek 
galima – ratais ir ratais. Tas pats per tą patį. Galvoti, 
aiškinti, suprasti. Man gyvas žmogus rūpi. Iš kūno  
ir kraujo. Ne idėja. Na gerai, susimąstęs 
mąstytojau, ir ką gi tu dabar matai, žiūrėdamas į 
tą žemelę? 

RODENO MĄSTYTOJAS: Nepaliaujamą Žemės 
ir žmonių ritmą. 

ŽEMAITĖ: Man judu su Čiurlioniu kažkokie 
panašūs. Žiūrit į tą Žemę susižavėję... Ritmai jums, 
bangos... O aš bėdas matau. Ir čia jau veiksmo 
reikia, pagalbos. 

RODENO MĄSTYTOJAS: Man labai padėtumėt, 
jeigu leistumėt ramiai pamąstyti. Nesu įpratęs ilgai 
bendrauti su žmonėmis. 

ŽEMAITĖ: Man rodos, čia jūsų didžioji bėda ir 
būtų. Tas atsiskyrimas nuo žmogaus. Tik skliauto 
matymas, o kas viduje – jūs nė nenumanot... 

RODENO MĄSTYTOJAS: Jūs viską susiaurinat. 
ŽEMAITĖ: O jūs daug griebiat – bet kiek iš to 

naudos? 

Gražina Montvidaitė, Tomas Pauliuščenka
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Dešimt „Aušros alėjos“ numerių
2016 metų rudenį pirmosios Šiaulių knygų mugės lankytojai į rankas paėmė pirmąjį Šiaulių 

apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos žurnalo „Aušros alėja“ numerį. Nuo tada 

naujas leidinio numeris pasirodo dukart per metus – pavasarį per Nacionalinę Lietuvos 

bibliotekų savaitę ir rudenį per Šiaulių knygų mugę. Šių metų pavasarį sulaukėme 10-ojo 

numerio. Apvalūs skaičiai visada nori būti paminėti. Ta proga nusprendėme pavartyti išleistų 

žurnalų puslapius ir suskaičiuoti „derlių“. Iš viso paskelbta per 100 didesnių ar mažesnių 

straipsnių, iš jų 15 interviu. Žurnalui straipsnius pateikė kelios dešimtys autorių, vieni arba 

su kolegomis. Turėjome daugiau kaip 20 rubrikų, kai kurios jų buvo tik vienkartinės, o kitos 

tapo nuolatinėmis, pavyzdžiui, „Svečias“, „Iš saugyklos lobyno“, „Regiono naujienos“. 

Žurnalą dabar galime skaityti tarsi bibliotekos metraštį – jo puslapiuose užfiksuoti svarbiausi 

bibliotekos įvykiai, pasiekimai, svariausi darbai, parengti ir išleisti leidiniai, su bibliotekos 

gyvenimu susijusių žymių žmonių interviu. Leidinio viršelį dažniausiai puošia kuris nors 

bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde saugomas knygos ženklas.

Pirmasis žurnalo „Aušros alėja“ numeris, skirtas pirmą kartą bibliotekoje vykusiai Šiaulių knygų mugei. 2016 m. 
lapkritis. Ievos Slonksnytės nuotr.

BIBLIOTEKOS LEIDINIAI
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Dalia Jakaitė (nr. 7). Tų pačių metų rudenį 
bibliotekoje organizuotas gerosios patirties 
sklaidos forumas „Misija (ne)įmanoma: atvira, 
empatiška ir prieinama biblioteka“, apie jį 
rašėme 9-ame numeryje.

5-ame žurnalo numeryje atsirado rubrika 
„Biblioteka be sienų“, kuri tiesiogiai yra 
susijusi su įvairiose miesto erdvėse pradėtais 
organizuoti renginiais: 2018 m. rugsėjį 
biblioteka pakvietė šiauliečius siekti rekordo –  
ilgiausio „Sugedusio telefono“ pasaulyje, 
pradėtas vykdyti išvažiuojamųjų edukacijų 
projektas „Knygvežiukas veža“. 

2019 metų pavasarį biblioteka ėmėsi 
novatoriško ir didelės sėkmės sulaukusio 
projekto „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė 
kiemų intervencija“, vėliau šiauliečių pavadinto 
„Kiemais“ (nr. 6, 7). 2020 metais pasaulį 
užklupusi COVID-19 pandemija visus privertė 
keltis į virtualiąją erdvę. Kaip bibliotekai 

Bibliotekos įvykiai – žurnalo puslapiuose
Vienas iš žurnalo uždavinių – skleisti gerąją 

patirtį, supažindinti kolegas ir visuomenę 
su įdomiomis ir prasmingomis bibliotekos 
veiklomis, vykdomais projektais, konkursais, 
mokymais, rengtomis konferencijomis, 
edukaciniais ir kultūriniais renginiais – 
sėkmingai įgyvendinamas nuo pirmųjų 
leidinio numerių. Šios temos dažniausiai 
nugula rubrikų „Geroji patirtis“, „Sukaktys“ 
ir kt. puslapiuose. 3-iame numeryje išsamiai 
pristatyta 2017 metų pabaigoje dvi dienas 
bibliotekoje vykusi tarptautinė mokslinė-
praktinė konferencija „Neįgalus žmogus: 
visuomenėje, šeimoje, bibliotekoje“, kurioje 
pranešimus skaitė ir patirtimi dalijosi 26 
pranešėjai iš septynių Europos šalių. 

4-ame žurnalo numeryje Sigita Vaitkaitytė 
pasidalijo sėkmingai vadovauto projekto 
„Kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai 
pakelėm“ rezultatais, o Urtė Vaserienė 
apžvelgė skaitytojų klubų įvairovę užsienyje 
ir pasiūlė praktinių patarimų ketinantiems 
organizuoti skaitytojų klubo veiklą. 

2018 m. birželio mėn. biblioteka pirmoji 
Lietuvoje tapo draugiška autizmo spektro 
sutrikimų turintiems vaikams ir pradėjo teikti 
naują paslaugą – „Sensorinius skaitymus“. 
Kaip sekėsi organizuoti pirmuosius 
„Sensorinius skaitymus“, žurnale pasakojo 
Agnė Pranckutė (nr. 7). 

2019 m. suėjo 30 metų, kai mūsų bibliotekai 
suteiktas Povilo Višinskio vardas. Šią sukaktį 
įprasmino bibliotekoje surengta pirmoji Povilo 
Višinskio konferencija „Spauda ir leidyba 
lietuvių tautos istorijoje: vardai, idėjos, darbai, 
įvykiai“. Ją žurnale išsamiai apžvelgė doc. 

Šiaulių meras Artūras Visockas skaito „Aušros alėjos“ 
pirmą numerį. 2016 m. Ievos Slonksnytės nuotr.
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pavyko įveikti naujos realybės išbandymus, 
9-ame numeryje patirtimi dalijosi bibliotekos 
kultūrinių renginių organizatorė Roberta 
Stonkutė.

Žurnalo svečias
Kiekviename žurnalo numeryje apie 

knygas, skaitymo įpročius, bibliotekas 
kalbamės su žymiu kultūros, meno ar mokslo 
atstovu. Jau tapo tradicija, kad rudeniniame 
numeryje kalbiname Šiaulių knygų mugės 
dalyvius, iš jų maloniai į žurnalo klausimus 
atsakė aktorius Regimantas Adomaitis, 
prof. Liudas Mažylis, rašytojas Valdas Papievis. 
Taip pat mielai savo mintimis ir įžvalgomis 
su žurnalo skaitytojais yra pasidaliję žymūs 
Šiaulių miesto žmonės – kalbininkas prof. 
Kazimieras Župerka, menotyrininkas prof. 
Vytenis Rimkus, žurnalistė, rašytoja Vitalija 
Morkūnienė, literatūrologė doc. Dalia 
Striogaitė. 10-ame numeryje spausdinome 
pokalbį su mūsų bibliotekos globėja, Lietuvos 
Respublikos Seimo Pirmininke Viktorija 
Čmilyte-Nielsen.

Iš saugyklos lobyno
Matyt, kiekvienai bibliotekai maga pasigirti 

savo fonduose turimais turtais, tad ir mes 
beveik visuose žurnalo numeriuose turėjome 
rubriką „Iš saugyklos lobyno“, kurioje 
visuomenei pristatydavome įdomesnius 
senuosius leidinius, saugomus bibliotekos 
fonduose. 

Pažintį su saugyklos lobynu pradėjome 
nuo seniausios lietuviškos bibliotekos knygos, 
išleistos 1816 metais. Tai Juozapo Arnulfo 
Giedraičio Šventojo Rašto vertimas į lietuvių 
kalbą (nr. 1). 

2018 metais Lietuvai švenčiant valstybės 
atkūrimo šimtmetį, pasidairyta po bibliotekos 
fondus ir paieškota lietuviškų leidinių, išleistų 
lygiai prieš šimtą metų – 1918-aisiais. Tarp jų 
daugiausia rasta lietuvių kalbos ir literatūros, 
geografijos ir istorijos vadovėlių, grožinės 
literatūros knygų, mokslo populiarinamųjų 
leidinių (nr. 4, 5). Motiejaus Valančiaus „Vaikų 
knygelės“ ir lietuvių vaikų literatūros 150 metų 
sukakties proga prof. Džiuljeta Maskuliūnienė 
apžvelgė bibliotekoje saugomus šios 
knygos leidimus (nr. 4). Pasirodo, seniausias 
bibliotekos turimas – 1905 metų leidimas. 
2020-uosius paskelbus Vilniaus Gaono ir 
Lietuvos žydų metais, Nijolia Kasparavičienė 
nutarė paieškoti žydų kultūros pėdsakų 
bibliotekos senųjų spaudinių fonde ir juos 
pristatė žurnalo skaitytojams (nr. 8).

Regiono naujienos
Nuo antro numerio žurnale atsirado 

rubrika „Regiono naujienos“ (pradžioje 
vadinta „Iš regionų bibliotekų“), kurioje 
skelbiami Telšių ir Šiaulių apskričių bibliotekų 
parengti straipsniai apie savo pasiekimus, 
vykdomus projektus ir pan. 

Pavadinimas „Aušros alėja“ pasirinktas neatsitiktinai – 
su Aušros vardu siejamas aušrininkų judėjimas dėl 
lietuviško žodžio, lietuvybės puoselėjimo. Be to, Aušros 
alėjoje yra įsikūrusi biblioteka. Ievos Slonksnytės nuotr.
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Robertas Gedrimas

Akmeniškiai žurnalo skaitytojams  
pasakojo apie savo sukurtą internetinę 
literatūros svetainę (nr. 2), džiaugėsi 
įkurtuvėmis naujame pastate (nr. 4), 
telšiškiai rašė apie savo bibliotekoje 
sukurtą inovatyvią užsienio kalbų 
mokymosi paslaugą (nr. 2), o mažeikiškiai –  
apie vykdomą socialinį projektą „Keliauk su 
knyga“ (nr. 3), plungiškiai pasidžiaugė, kad 
jų projektas „Plungės išmanusis parkas“ 
įvertintas kaip „Sėkmingiausias 2016 metų 
turizmo produktas“ (nr. 2) ir kad jų Vaikų 
biblioteka įsikėlė į renovuotas patalpas (nr. 4),  
kelmiškiai pasigyrė pasiekę masiškiausią 
literatūros kūrinio skaitymo rekordą Lietuvoje 
(nr. 3), radviliškiečiai džiaugėsi savo projektų 
„Pavasarinis knygų kermošius“ (nr. 3) 
ir „Kūrybinė „Mindaugo“ interpretacija 
menu“ (nr. 6) sėkme, pakruojiečiai žurnalo 
skaitytojams pristatė Vaikų erdvės, įsikūrusios 
Pakruojo sinagogoje, pirmuosius veiklos 
metus (nr. 5). Šiaulių r. sav. viešoji biblioteka 
pasidalijo savo projekto „Šiaulių rajono 
nykstančių ir išnykusių kaimų istorijos“ 
rezultatais (nr. 8), o Šiaulių miesto sav. viešoji 
biblioteka pakvietė visus pamuzikuoti į naują 
interaktyvią karaokės erdvę (nr. 9).   

Įdomu, kad 2019-aisiais minėdami  
Žemaitijos metus paskelbėme straipsnį  
žemaičių kalba. Etnografė Aldona Kuprelytė 
7-ame leidinio numeryje žemaitiškai 
papasakojo apie plungiškį kryždirbį Antaną 
Vaškį.

Kitos temos
Žurnale buvo ir daugiau temų. Rašėme 

apie bibliotekos darbuotojų dalyvavimą 
tarptautiniuose renginiuose, stažuotes 

užsienio bibliotekose, organizuotus 
tarptautinius projektus. Nemažai dėmesio 
skirta bibliotekos Knygos grafikos centrui, 
jo veikla nušviečiama rubrikoje „Knygos 
ženklai“. 8-ame numeryje atsirado nauja skiltis 
„Meno kūriniai bibliotekose“, kurią pradėjome 
pokalbiu su bibliotekos Didžiąją skaityklą 
puošiančios freskos autore Justina Agota 
Špakauskaite-Dobkevičiene.

10-ame numeryje skaitytojus pradėjome 
supažindinti su Aušros alėjos pastatų istorija. 
Pirmasis šios temos straipsnis skirtas garsaus 
šiauliečio menininko Gerardo Bagdonavičiaus 
namui pristatyti.

Žurnalui mokslinio svorio suteikė vertingos 
prof. Džiuljetos Maskuliūnienės vaikų 
literatūros apžvalgos, spausdintos rubrikoje 
„Žinovas rekomenduoja“, doc. Dalios Jakaitės 
straipsnis apie Povilo Višinskio deklaraciją 
„Kaip turi elgties susipratęs lietuvis...“. 

Per penkmetį žurnalo apimtis išaugo 
nuo 32 iki 48 puslapių, išryškėjo pagrindinės 
teminės leidinio kryptys. Tikimės, kad ir 
ateityje nepritrūksime temų ir savo skaitytojus 
džiuginsime prasmingais interviu, žinovų 
įžvalgomis apie vertingą literatūrą, dalysimės 
gerosios patirties pavyzdžiais, pristatysime 
pačių parengtus ir išleistus leidinius, dar  
plačiau praversime bibliotekos saugyklos 
lobyno duris, ieškosime meno kūrinių ne tik 
mūsų regiono, bet ir visos Lietuvos bibliotekose, 
pasakosime apie mūsų gatvės – Aušros alėjos – 
pastatų istoriją.

Skaitytojus kviečiame žurnalą skaityti ir 
internete – www.savb.lt

BIBLIOTEKOS LEIDINIAI
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Knygos grafikos centrui – sukakčių 
ir svarių darbų kupini metai
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui 2021-ieji suteikė net kelias progas švęsti. Prieš  

120 metų liepos 25-ąją gimė iškilus Šiaulių dailininkas ir vienas ekslibrisų pradininkų 

Lietuvoje – Gerardas Bagdonavičius. Per gyvenimą jis išugdė daugybę talentingų šiauliečių, 

vėliau tapusių ne tik dailės, bet ir muzikos, architektūros bei kitų sričių meistrais. Greta 

klasikinio dailės mokymo G. Bagdonavičius rodydavo, kaip susikurti ekslibrisus, – taip 

skatino jaunąją kartą pamilti šiuos mažosios grafikos kūrinėlius. Kadangi menininkas buvo 

vienas iš nedaugelio to laikotarpio ekslibrisininkų, ši veikla buvo labai prasminga ir laikui 

bėgant užaugino ekslibriso žanrui daug nuveikusių asmenybių.

Kita svarbi proga – biblioteka jau dvidešimt 
metų glaudžiai susieta su ekslibrisais –  
2001 m. bibliotekoje įsteigtas Ekslibrisų 
muziejus. 2000 metais vykusio tarptautinio 
ekslibrisų konkurso „Ex libris Šiaulių P. Višinskio 
bibliotekai – 50“ metu gauta daugiau nei 300 

kūrinių, vėliau likusių bibliotekos nuolatinėje 
parodoje. Biblioteka jau turėjo 1980 m.  
Gerardo Bagdonavičiaus dovanotus 42 
ekslibrisus, tad abu šie rinkiniai tapo  
Ekslibrisų muziejaus dalimi. 2014 m. muziejus 
pervadintas Gerardo Bagdonavičiaus 
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ekslibrisų fondu (toliau – GBEF), siekiant 
pagerbti ir įprasminti šios asmenybės 
nuveiktus darbus mažosios grafikos srityje. 
Grafikas Vaidotas Janulis šiai progai sukūrė 
atminimo lentą, skirtą G. Bagdonavičiaus 
autoekslibrisui. Šis darbas dailininkui pelnė 
pirmojo ekslibriso konkurse apdovanoto 
lietuvio vardą. 

2018 m. fondas įsikūrė naujoje bibliotekos 
erdvėje – Knygos grafikos centre. Čia galima 
susipažinti ne tik su sukaupta ekslibrisų 
kolekcija, bet ir pasklaidyti meno albumus, 
parodų katalogus ar pačiam susikurti savo 
knygos ženklą edukacinio užsiėmimo metu.

Per dvidešimt metų muziejaus, o vėliau 
fondo iniciatyvinė grupė nuveikė neabejotinai 
svarių darbų ekslibriso labui. Rengtos 
parodos iš kauptos kolekcijos, organizuoti 
tarptautiniai konkursai, mokslinės-praktinės 
konferencijos, surengtas tarptautinis forumas, 
vestos ekslibriso kūrybinės dirbtuvės, įvairios 
edukacijos vaikams ir suaugusiesiems. Išleisti 
24 leidiniai, populiarinantys ekslibriso žanrą ir 

atkreipiantys dėmesį į aktyvius ekslibrisininkus 
bei sukauptą fondo kolekciją. Nuolat 
bendraujama su menininkais, rengiamos 
ekslibriso parodos, kaupiami rinkiniai ir 
pildoma ekslibrisų kolekcija. 

24-osios Lietuvos ekslibrisų parodos 
katalogas

Minėdama dviejų iškilių ekslibriso kūrėjų –  
Gerardo Bagdonavičiaus 120-ąsias gimimo 
ir Valerijono Vytauto Jucio 5-ąsias mirties 
metines, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 
biblioteka parengė 24-ąją Lietuvos ekslibriso 
parodą ir išleido jai skirtą katalogą. Įprastai 
respublikinėse parodose, kurių tradiciją 
šia paroda ir leidiniu siekiama atgaivinti, 
dalyvaudavo apie 20–25 menininkai. 

Po penkerių metų pertraukos sulaukta 
per 40 ekslibriso kūrėjų paraiškų dalyvauti 
šiemetinėje parodoje. 

Dėl šios priežasties katalogas apčiuopiamai 
pastorėjo, todėl džiugu, kad Šiaulių miesto 
savivaldybė parėmė jo leidybą. 

Tokiai svarbiai mažosios grafikos šventei – 
parodai ir katalogui – savo žodžius skyrė 
ir Lietuvos ekslibrisininkų klubo garbės 
prezidentas Alfonsas Čepauskas, primindamas 
ekslibriso parodų istoriją bei lietuviško 
knygos ženklo reikšmę pasaulyje: „Lietuvoje 
pirmosios ekslibrisų parodos surengtos Kaune 
1928 metais. Vėliau, po ilgos pertraukos, naujas 
ekslibriso parodų etapas prasidėjo 1960 m., kai 
buvo surengta pirmoji respublikinė paroda, 
kuriai darbus kūrė net 25 dailininkai. Tuomet 
respublikinės parodos buvo rengiamos beveik 
kasmet, o nuo 1977 m. pradėta organizuoti 
Vilniaus ekslibrisų bienales. 2016 m. po 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos plakatas, kuriuo populiarinamas Gerardo 
Bagdonavičiaus vardas.

KNYGOS ŽENKLAI
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pagrindinio parodų organizatoriaus Valerijono 
Jucio mirties nei respublikinės parodos, nei 
Vilniaus bienalės nebebuvo rengiamos, todėl 
penkerius metus jaustas parodų stygius. 
Džiugu, kad šiandien Lietuvoje vėl prasideda 
ekslibriso pakilimas – Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Knygos 
grafikos centras ir Gerardo Bagdonavičiaus 
ekslibrisų fondas ėmėsi iniciatyvos atgaivinti 
respublikines ekslibrisų parodas.“

Kataloge pristatomi menininkai iš visos 
Lietuvos, ekslibrisus kuriantys įvairiausiomis 
technikomis, nuo tradicinių iki autorinių. 
Reprodukuojami ekslibriso žanro meistrų ir 
pirmuosius kūrybinius žingsnius žengiančių 
grafikos studentų kūriniai. Katalogo tekstai 
parengti lietuvių kalba, tačiau virtualiame 
kataloge skaitytojai su skelbiama informacija 
galės susipažinti ir anglų kalba, tad užsienio 
knygos ženklų mėgėjai ir kolekcininkai ras 
informacijos apie parodą ir kūrėjus jiems 
suprantama kalba. 

Šis popierinis mažo tiražo leidinys, 
atsidūręs jūsų knygų lentynoje, ateityje taps 
kolekcine vertybe ir tyliai bylos apie tradicijų 
tęstinumo svarbą.

Enciklopedinio Lietuvos ekslibriso kūrėjų 
žinyno rengimas

Siekiant populiarinti ekslibriso žanrą,  
Knygos grafikos centre rengiami įvairūs 
projektai. Vienas tokių, gavęs Lietuvos 
kultūros tarybos ir Šiaulių miesto 
savivaldybės finansavimą, – „Lietuvos 
ekslibriso kūrėjai XX–XXI a.: enciklopedinio 
žinyno rengimas“. 

Šis projektas – tai tarsi duoklė svarbiems 
XX–XXI a. ekslibriso kūrėjams ir šio žanro 
propaguotojams. Tikimės, kad žinynas padės 
susisteminti informaciją apie menininkus, 
pedagogus ir neprofesionalius kūrėjus bei 
plačiau ir išsamiau pristatyti ekslibriso žanrą 
visuomenei. 

Tai bus išskirtinis leidinys – vienas 
išsamiausių ir plačiausiai aprėpiančių ekslibriso 
kūrybos lauką. 

Žinyno medžiagos rinkimo darbas sutelkia 
nemažą komandą specialistų ir tyrėjų, 
nagrinėjančių ekslibriso kūrėjų biografijas, 
apdovanojimus bei kūrybinį palikimą po dalelę 
ir mėginančių išgryninti faktus bei surinkti 
esminius elementus į vientisą apibendrintą 
aprašą. Būrys pasišventusių kultūrai ir 
ekslibriso žanrui profesionalų pasiryžo rinkti 
medžiagą ir šiam darbui skirs dar pusantrų 
metų. Be šio pagrindinio projekto tikslo, tuo 
pat metu įgyvendami ir kiti projekto uždaviniai: 
tyrėjų darbui palengvinti rengiami lietuvių 
ir kitomis kalbomis išleistų katalogų sąrašai. 
Juose bus galima rasti, kuriuose konkursuose 
ir parodose dalyvavo ekslibriso kūrėjai, bei 
pamatyti, kaip aktyviai konkretus kūrėjas 
dalyvavo parodinėje ar konkursinėje veikloje. 
Visa tai paspartins informacijos sisteminimą 24-osios Lietuvos ekslibrisų parodos katalogas.
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rengiant apibendrintas biografijas. 
Projekto organizatoriai, patys ieškodami ir 
negalėdami rasti informacijos apie atminties 
institucijose saugomas ekslibriso kolekcijas, 
ėmėsi kurti savo bei skatinti kitas projekte 
bendradarbiaujančias institucijas rengti 
trumpus turimų kolekcijų aprašus. Matant, 
kurių kūrėjų darbai saugomi institucijose, 
galima lengviau tyrinėti ekslibriso lauką, 
nes knygos ženklo mėgėjams ir biografijas 
rengiantiems specialistams bus paprasčiau 
rasti reikiamų kūrinių saugojimo vietą ir 
kreiptis į ją tiesiogiai. 

Bendravimas su ekslibriso kūrėjais 
visuomet buvo svarbi GBEF veiklos dalis. 

Enciklopedinio ekslibriso kūrėjų žinyno 
rengėjai stengiasi aplankyti kuo daugiau 
menininkų, priimti jų fondui dovanojamus 
ekslibrisus bei paklausti išties svarbių klausimų: 
„Kas pačiam kūrėjui yra ekslibrisas?“ ir „Ar 
patys žymite savo knygas ekslibrisais?“. 

Uždavę keletą klausimų apie knygos 
ženklus projekto vykdytojai nufilmavo 
menininkų originalius ir netikėtus atsakymus, 
kuriuos kiekvieną mėnesį pristatys bibliotekos 
„Youtube“ paskyroje, Knygos grafikos 
centro grojaraštyje ir bibliotekos interneto 
svetainėje savb.lt. Jau įvykę ir ateityje 
vyksiantys apsilankymai pas ekslibriso kūrėjus 
taip pat bus pristatomi GBEF tinklaraštyje, kur 
trumpai aprašomos ne tik projekto naujienos, 
bet ir kviečiama į ekslibriso konkursus, 
dalijamasi įvairiomis knygos ženklo mėgėjų 
iniciatyvomis. Dar viena platforma, kur galima 
rasti projekto pėdsakų, – bibliotekos bei 
partnerių „Facebook“ paskyros. Socialiniuose 
tinkluose jau plinta projekto vykdytojų 

inicijuotos diskusijos apie ekslibrisus. Apskričių 
bibliotekų, muziejų ir kitų atminties institucijų 
kolekcijose saugomiems atrinktiems 
ekslibrisams buvo sugalvoti intriguojantys, 
susimąstymą skatinantys ir diskusiją keliantys 
klausimai. Parengus patrauklų ekslibriso 
plakatą raginta juo dalytis ir aptarti su 
artimaisiais, kolegomis, kokią žinią pateiktas 
mažasis kūrinėlis skelbia. 

Darbams įsibėgėjant enciklopedinio žinyno 
rengėjai nori nuoširdžiai padėkoti ekslibriso 
kūrėjams, knygos ženklų kolekcininkams 
ir mėgėjams, dovanojusiems ekslibrisų, 
tyrėjams, prisidedantiems prie medžiagos 
rinkimo ir rengimo, partneriams ir atminties 
institucijoms, atveriančioms fondus 
visuomenei, menininkams bei geranoriškai 
dalyvaujančioms projekto iniciatyvose, 
ir visiems prisidedantiems prie projekto 
įgyvendinimo. Bendrai ir nuosekliai dirbant 
institucijoms, kūrėjams ir tyrėjams įveikiami 
net ambicingiausi projektai, tokie kaip Lietuvos 
ekslibriso kūrėjų enciklopedinis žinynas.

Projekto „Lietuvos ekslibriso kūrėjų enciklopedinio 
žinyno rengimas“ organizatorių komanda su 
dailininke Jolanta Sereikaite (trečia iš kairės) Lietuvos 
nacionalinėje dailės galerijoje. Vaivos Kovieraitės-
Trumpės nuotr.

KNYGOS ŽENKLAI
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Profesoriaus Vytenio Rimkaus 
archyvas bibliotekoje

Kairėje – prof. Vytenis Rimkus ŠAVB tarptautiniame forume „Lietuvos ekslibrisui – 500“. 2018 m. spalis. Dešinėje –  
profesoriaus piešinys. Ievos Slonksnytės nuotr.

2021 m. pavasarį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai buvo dovanotas 

Šiaulių garbės piliečio, menotyrininko, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjo, 

kraštotyrininko, profesoriaus emerito Vytenio Rimkaus (1930–2020) asmeninis archyvas. 

Balandžio 16 dieną biblioteka, atstovaujama direktoriaus Broniaus Maskuliūno, su archyvo 

paveldėtoja Česlava Regina Rimkiene pasirašė archyvo perdavimo sutartį. Neatlygintinai 

ir neterminuotai perduotą V. Rimkaus archyvą sudaro knygos, periodiniai leidiniai, 

rankraščiai, korespondencija, ikonografija, daiktai ir kt. Sukaupti dokumentai bus 

naudojami bibliotekos kultūrinei ir šviečiamajai veiklai.

DOVANA BIBLIOTEKAI
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Dovanotas archyvas Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje yra 
pirmoji tokios didelės apimties kolekcija, 
kurios visi dokumentai ir eksponatai, sukaupti 
savininko veiklos metu, bus saugomi ir 
prieinami skaitytojams atskiroje patalpoje. 
Archyvo saugojimo vieta – Kraštotyros, 
senųjų spaudinių ir skaitmeninimo skyrius. 
Personalinio archyvo dokumentai sudaro 
vieną kompleksą, todėl nebus skaidomi. 
Vykdant archyvo paveldėtojos pageidavimą, 
kartu su rankraštiniais dokumentais paliekami 
ir spaudiniai. Visi dokumentai žymimi 
stačiakampiu antspaudu su įrašu: VYTENIO 
RIMKAUS ARCHYVAS. Spaudiniais ir kitais 
dokumentais skaitytojai galės naudotis tik 
bibliotekoje – į namus jie nebus skolinami.

Iš V. Rimkaus biografijos 
Vytenis Rimkus gimė Zatišų 

(dab. Kanapinės) vienkiemyje (Bazilionų vlsč., 
Šiaulių r.). Mokėsi Bagdoniškės, Bazilionų 
pradžios mokyklose, Šiaulių J. Janonio 
vidurinėje mokykloje. 1949 m. Rimkų šeima 
(tėvai ir 6 vaikai) buvo ištremta į Sibirą. 1951 m. 
už tremtyje leistą rankraštinį laikraštį „Taiga“ 
V. Rimkus buvo nuteistas mirties bausme, 
kuri pakeista į 25 metų įkalinimą lageriuose. 
1958 m. grįžęs į Lietuvą dirbo Šiaulių autobusų 
parke šaltkalviu-dažytoju. 1960–1966 m. 
neakivaizdžiai studijavo Leningrado I. Repino 
dailės institute, 1968–1970 m. tame pačiame 
institute – aspirantūroje. Nuo 1966 m. dėstė 
Šiaulių pedagoginiame institute (nuo 1997 m. 
Šiaulių universitetas). 1974 m. V. Rimkus 
apgynė dailėtyros daktaro, 1997 m. − 
dailėtyros habilituoto daktaro disertacijas. 
1977 m. jam suteiktas docento, 1999 m. – 
profesoriaus vardas. Menotyrininkas aktyviai 
dalyvavo kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje, 
rašė knygas, straipsnius, buvo įvairių draugijų 
narys. Už įvairią veiklą ir nuopelnus ne kartą 
buvo apdovanotas: 1994 m. už kraštotyros 
veiklą įteiktas Mikelio prizas, 1995 m. 
tapo garbės kraštotyrininku, S. Šalkauskio 
premijos laureatu, 1999 m. – Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio 
ordino kavalieriumi, 2000 m. – Šiaulių miesto, 
2018 m. – Šiaulių rajono garbės piliečiu, 
2003 m. – J. Basanavičiaus premijos laureatu, 
2005 m. įteikta Kultūros ministerijos premija, 
2015 m. – aukščiausias Kultūros ministerijos 
garbės apdovanojimo ženklas „Nešk savo 
šviesą ir tikėk“. V. Rimkus mirė 2020 m. 
lapkričio 12 d., palaidotas Bazilionų kapinėse.

DOVANA BIBLIOTEKAI

Prof. Vytenis Rimkus parodos atidaryme Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.  
2017 m. kovas. Ievos Slonksnytės nuotr.
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Spaudinių įvairovė
Asmeninėje bibliotekoje prof. V. Rimkus 

sukaupė daug grožinės ir įvairių mokslo sričių 
literatūros, smulkiųjų spaudinių (katalogų, 
programų, kvietimų, lankstinukų ir kt.), 
periodinių, tęstinių leidinių. Perėmus archyvą 
pirmiausia pradėtos tvarkyti knygos. Jos 
suskirstytos į kelias grupes: senosios (išleistos 
iki 1945 m.) ir 1944–1991 m. emigracijoje 
išleista lituanistika, V. Rimkaus autorinės ir 
tos, kuriose yra jo straipsnių, dedikuotos 
V. Rimkui ir kitiems šeimos nariams, susijusios 
su jo leidybine veikla (sudarytojas, redakcinės 
kolegijos narys, rėmėjas, konsultantas), kitos 
šeimos bibliotekos knygos. 

Išskirtinė menotyrininko knygų kolekcijos 
dalis – meno leidiniai. Ši sritis gausiausia: 
spaudiniai lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, 
anglų, prancūzų ir kitomis kalbomis apie 
meno istoriją, įvairias meno šakas, kūrėjus, 
daug reprodukcijų, smulkiųjų leidinių (parodų 
katalogų, programų ir pan.). 

Minėtina tremties literatūra, istorijos, 
kraštotyros knygos, poezija, nes ir pats 

savininkas eiliavo, rašė tremties prisiminimus, 
kraštotyros darbus, rinko įvairią istorinę 
medžiagą. Archyvo knygos jau pradėtos 
kataloguoti, informacija apie jas paskelbta 
bibliotekos elektroniniame kataloge.

Senieji spaudiniai 
Senieji lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, 

lotynų ir kitomis kalbomis išleisti pasaulietinio 
ir religinio turinio spaudiniai sudaro nedidelę 
dovanotos bibliotekos dalį. Šių knygų vertę 
didina rankraštiniai įrašai, priklausomybės 
ženklai, ekslibrisai, antspaudai, priedai. Dar 
ne visi šio archyvo senieji leidiniai suvesti 

Jono Basanavičiaus laiškas Jaroslavui Rimkui. 1922 m.  
Iš V. Rimkaus archyvo.

Didelę prof. V. Rimkaus kolekcijos dalį sudaro 
rankraščiai. Ievos Slonksnytės nuotr.
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į elektroninį katalogą: kai kuriuos reikia 
identifikuoti, suplyšusius ar pabirusiais lapais – 
sudėti į specialius vokelius.

Šioje grupėje yra mokytojui, 
visuomenininkui, V. Rimkaus tėvui Jaroslavui 
Rimkui priklausiusių knygų. Kai kurios 
paženklintos tik autografu J. Rimkus, kitose 
papildomi įrašai: knygose be defektų – Tvarkoj 
arba Geram stovy (dažnai pažymėta ir įrašo 
data), defektuotose – Knyga invalidas ir dažnai 
nurodomi esami trūkumai bei įrašo data. 
Savo knygų J. Rimkui yra dedikavę Stasys  
Šalkauskis, Juozas Gobis, Merkelis Račkauskas, 
Juozas Blažys.

Kitiems asmenims skirtose dedikacijose 
yra pasirašę Jonas Jablonskis (Rygiškių 
Jonas), Nelė Mazalaitė. Asmeniniai autografai 
ar antspaudai liudija knygų priklausomybę 
Venclauskiams, K. Taujanskui, V. Zdzichauskui, 
B. Petrauskui, Šiaulių berniukų gimnazijos 
antspaudai – šios mokymo įstaigos knygos 
istoriją. Dailininko Gerardo Bagdonavičiaus 
namų bibliotekos leidiniai paženklinti jo 
paties kurtais ekslibrisais. Vienoje J. Rimkui 
priklausiusioje knygoje yra Nepriklausomybės 
Akto signataro, prelato Kazimiero Stepono 
Šaulio 1943 m. rašyta malda, 1854 m. lenkiškoje 
maldaknygėje – ne tik lenkiški rankraštiniai 
įrašai, bet ir siuvinėtas kryželis, prie kurio 
prisegtas metalinis kryželis su lenkišku užrašu 
ir 1902 metų data.

Seniausias – 1781 metais lenkų kalba 
Varšuvoje išleistos gamtininko, Vilniaus 
universiteto mokslų daktaro, kunigo Jono 
Kristupo Kliuko (Jan Krzysztof Kluk, 1739–1796) 
knygos 3-iasis tomas: „Roslin potrzebnych, 
pożytecznych, wygodnych, osobliwie 
kraiowych, albo ktore w kraiu użyteczne być 

mogą, utrzymanie, rozmnozenie i zazycie. 
T. 3, Z figurami o rolnictwie, zbozach, 
łąkach, chmielnikach, winnicach, i roslinach 
gospodarskich“. XVIII a. leidinys apie savame 
krašte tinkamus auginti augalus, jų naudą, 
priežiūrą identifikuotas pagal Pamario 
Stanislavo Stašico bibliotekoje Ščecine 
saugomą skaitmeninį vaizdą, nes minėtas 
egzempliorius neturi viršelio, 1–16, 321–352 ir 
363–365 puslapių.

Seniausia lietuviška knyga datuojama 
XIX a. pirmąja puse – tai 1824 m. išleista Mykolo 
Olševskio „Broma atwerta ing wiecznasti, par 
atminima paskutiniu dayktu“. 

Šis egzempliorius neturi antraštinio ir 
pirmojo lapo, viršutinė viršelio dalis apklijuota 
dviejų spalvų popieriumi. Knyga su Jaroslavo 
Rimkaus marginalijomis: vidinėje pirmojo 
viršelio pusėje – 1928 m. įrašas, kuriame 
pateikiamas dalinis bibliografinis aprašas 
pagal 1753 m. šios knygos leidimą, įklijuotame 
(neoriginaliame) viršutiniame priešlapyje – 
1961 ir 1969 metų įrašai. Vidinėje pirmojo 
viršelio pusėje įklijuotas nedidelis baltas lapelis 
su įrašu: EX LIBRIS V. Rimkus.

Minėtų ir kai kurių kitų V. Rimkaus archyve 
esančių senųjų leidinių bibliotekos fonduose 
anksčiau nebuvo. Išsaugota spaudos draudimo 
laikotarpio kontrafakcinė knyga „Filiotea. 
Kelias į maldingą gyvenimą“ su 1879 metų 
žyma (tikrieji leidimo metai – 1892). Galbūt 
savo skaitytojo sulauks 1937 m. gotišku šriftu 
išleistas I. Simonaitytės „Aukštujų Šimonių 
likimas“, 1938 m. „Lietuvos telefono abonentų 
sąrašo“ leidinys su S. Šalkauskio rankraštiniais 
įrašais, J. Rimkaus įrašu paženklintas 1877 m. 
„Šventojo Rašto Senojo testamento“ 

DOVANA BIBLIOTEKAI
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Slavėno, Jaroslavo Rimkaus, Jono Dovydaičio, 
Rūtos Murkaitės ir kitų asmenų laiškai. Visas 
pluoštas atvirlaiškių ir atvirukų adresuoti 
Danutei Venclauskaitei ir jos vyrui Mykolui 
Nagurskiui. Labai tikėtina, kad dokumentų, 
nepaženklintų jokiais asmeniniais įrašais, 
autorystė liks nenustatyta ar nebus atpažinti 
nuotraukose įamžinti asmenys, objektai ir 
vietovės.

Rankraštinio palikimo kaupimas, 
saugojimas ir atvėrimas visuomenei yra 
atminties paveldo dalis. Ši prof. V. Rimkaus 
archyvo dalis suteiks žinių meno srities 
tyrinėtojams, kraštotyrininkams, istorikams, 
literatams. Tik susistemintą medžiagą 
bus galima apžvelgti išsamiau ir pateikti 
konkretesnę analizę. Bibliotekininkai turės 
įdėti daug atidaus ir kruopštaus darbo, kad 
dokumentai būtų pasiekiami skaitytojams 
ir tyrinėtojams. Asmeniniuose archyvuose 
išsaugota kultūrinė, istorinė, mokslinė 
medžiaga turi svarbios išliekamosios vertės: ji 
dažnai suteikia naujos informacijos ar papildo 
jau sukauptą visuomeninę tautos atmintį.

Alina Šalavėjienė

(„Священныя книги ветхаго завъта“) 1-asis 
tomas, išspausdintas hebrajų ir senąja slavų 
kalbomis, lenkų kalba 1897 m. Krokuvoje 
išleistas A. Vijūko-Kojalavičiaus „Lietuvos 
D. K. bajorijos herbynas“ („Herbarz rycerstwa 
W. X. Litewskiego“) su Severino Rimgailos 
(Gilvyčių dvaro savininko, gimusio 1861 m. ir 
mirusio Sibire po 1941 m. tremties) autografu, 
J. Rimkaus įrašais ir ranka perrašytais 
trūkstamais puslapiais.

Rankraštinis palikimas
Bibliotekai perduoti rankraščiai nėra 

susisteminti. Kai kurie dokumentai suskirstyti 
į tam tikras temines grupes, bet jose yra 
dubletų, kopijų ar temiškai nesusijusių 
dokumentų, todėl pirmiausia rankraščiai bus 
skirstomi, grupuojami. Formuojant saugojimo 
vienetus paaiškės dokumentų rūšys, 
chronologinės ribos, atsiskleis jų turinys. 
Bus sudarytos prof. V. Rimkaus biografinių, 
kūrybinės, visuomeninės veiklos, memuarų, 
korespondencijos ir kitų dokumentų 
grupės. Archyve bus saugomi tremtyje 
(Irkutsko srities Alzamajaus rajone) leisto ir 
išsaugoto rankraštinio laikraštuko „Taiga“ 
penki numeriai. Tremties dokumentams 
priskirtini Rimkų šeimos ir kitų asmenų laiškai, 
straipsniai, prisiminimai, įvairūs užrašai.

Profesorius išsaugojo ir kitų asmenų 
dokumentų, ikonografijos.

Atskirus saugojimo vienetus sudarys 
Jaroslavo Rimkaus, dailininko Gerardo 
Bagdonavičiaus, dvarininko Severino Rimgailos 
ir kitų žmonių dokumentai. 

Korespondencijai priskirtini Jono 
Basanavičiaus, Kosto Korsako, Pauliaus 

Prof. V. Rimkus savo mintis dažnai įamžindavo ne tik 
žodžiais, bet ir piešiniais. Ievos Slonksnytės nuotr.
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Įkvėpimo ir idėjų – į Povilo 
Višinskio muziejų Ušnėnuose
2021 m. liepos 27 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojai 

lankėsi Povilo Višinskio memorialiniame muziejuje, įsikūrusiame Ušnėnų kaime, Kelmės 

rajone. Ši išvyka suteikė ne tik naujų žinių, bet ir įkvėpė kūrybinių idėjų su P. Višinskio 

asmenybe glaudžiai susijusiam bibliotekos projektui „Virtualus pabėgimo kambarys 

„Žandarai už durų“. Apsilankymas muziejuje leido geriau įsivaizduoti, kokioje aplinkoje 

gyveno P. Višinskis, kaip atrodė jo kambarys, kuris bus atkurtas projekto metu sukurtame 

kompiuteriniame žaidime.

Renovuota Povilo Višinskio sodyba Ušnėnuose. Ievos Slonksnytės nuotr.

2021 m. bibliotekos inicijuotu dviejų etapų 
projektu „Virtualus pabėgimo kambarys 
„Žandarai už durų“ siekiama pasitelkus 

žaidybinimo metodiką jaunąją kartą sudominti 
lietuvių literatūra ir kultūra. Bendradarbiaujant 
su profesionaliais kompiuterinių žaidimų 
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kūrėjais ir kitais specialistais, kuriamas 
edukacinis kompiuterinis žaidimas, kuris 
patraukliu būdu lavins loginį mąstymą, 
atidumą ir kitas kompetencijas.

Povilo Višinskio memorialinis muziejus 
įkurtas 1960 m. buvusioje švietėjo ir literato 
Povilo Višinskio sodyboje, kurią iki tol prižiūrėjo 
Višinskio giminaitis Povilas Abromavičius. 
Sodyba buvo restauruota. Pasak muziejų dabar 
prižiūrinčios Žemaitės proanūkės Aldonos 
Janavičienės, į muziejaus atidarymą anuomet 
susirinko visa Povilo Višinskio giminė, kuri, 
beje, gana didelė. Vėliau sodybą prižiūrėjo šalia 
gyvenęs Aldonos Janavičienės tėvas, o dabar 
jau ilgus metus muziejumi rūpinasi pati Aldona.

Muziejų sudaro trys pagrindinės dalys: 
ekspozicijos salė, kamara, kurioje laikomi 
Povilo Višinskio gyvenamojo laiko rakandai,  
bei, Aldonos žodžiais tariant, Poviliuko 
kambarėlis. Dalis Povilo Višinskio kambaryje 
esančių eksponatų išliko dar nuo muziejaus 
atidarymo – tai ir sena lova, dėl kurios Aldonai 
teko ne kartą pakovoti, kad ši nepakliūtų į 
archyvus, taip pat suolas, stalas, sena spinta, 
dar vadinama „šėpa“.

Pirmiausia apžiūrėta ekspozicijų salė, kurią 
puošia Žemaitės gipsinė skulptūra (aut. Petras 
Aleksandravičius) ir Povilo Višinskio biustas 
(aut. Vladas Žuklys). Greta Višinskio biusto 
pateikiama asmenybę apibūdinanti Višinskio 
amžininko, Lietuvos šviesuolio, bajoro, 
dvarininko, visuomenės ir kultūros veikėjo, 
rašytojo ir knygnešio Vlado Pūtvio-Putvinskio 
citata: „Daug kartų stengiausi atspėti, kur 
yra to dvasios galiūno jėgos paslaptis. Jei 
būtų liepęs kam šokti į ugnį, turbūt būtų 
paklausyta. Ir išties: jo įtakoje eita į ugnį, kad 
ir netiesiogine to žodžio prasme. Jo patarimai, 
duodami švelniu, ramiu balsu, pasižymėdavo 
nepaprastu taktu ir buvo kaip įsakymai...“. Autentiškai atkurtas Povilo Višinskio kambarys. Ievos 

Slonksnytės nuotr.

Žemaitės gipsinė skulptūra (aut. Petras 
Aleksandravičius). Ievos Slonksnytės nuotr.



34

Sodyboje, pasak Aldonos Janavičienės, 
Višinskis mokė ponų vaikus, nes pats buvo 
be galo gabus, kaip ir Žemaitė. Vėliau išvyko 
į Panevėžį, važinėjosi po Žemaitiją, kur 
darė nuotraukas „Antropologinei žemaičių 
charakteristikai“. Kaip atskleidė muziejaus 
prižiūrėtoja Aldona, tuomet ir „Žemaitė išvyko 
iš paskos Poviliukui“.

Ekspozicijų salę taip pat puošia Žemaitės 
literatūrinės premijos, skiriamos už geriausią 
Lietuvoje metų grožinės literatūros prozos 
kūrinį kaimo tema, laureatų nuotraukos. Ilgus 
metus šios premijos teikimo ceremonijos 
vyko Povilo Višinskio muziejuje, o paskutiniu 
metu premija teikiama Kelmės rajono 
savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. 
Šiame muziejuje viešėjo ir viena iš premijos 
laureačių Bitė Vilimaitė, kuri, anot Aldonos 
Janavičienės, ypač džiaugėsi galėjusi 
apsilankyti Povilo Višinskio sodyboje.

Ekspozicijų salėje atsispindi ir šalia Povilo 
Višinskio gyvenusios Julijos Žymantienės-
Žemaitės, kurios raštus Višinskis skaitydavo, 
taisydavo, kritikuodavo, gyvenimo bei kūrybos 
kelias. Muziejuje galima rasti rašytojos 
raštų ištraukų. Žemaitės proanūkė parodė ir 
sodyboje esančias duris, pro kurias Višinskis 
išeidavo tiesiai į sodą: „per tas mažas durikes 
Poviliukas išeidavo į sodą ir susitikdavo su 
Žemaite“.

Kitoje muziejaus erdvėje, kamaroje, 
eksponuojami seni daiktai – senoviniai 
žemdirbystės įrankiai, skalbimo, linų 
apdirbimo ir kiti ūkio darbų reikmenys. 
Kamaroje išlikęs ir senas, autentiškas kaminas. 
Povilo Višinskio kambarėlis buvo paskutinis, 
kurį aprodė Aldona Janavičienė. Jame likusi 
senovinė skrynia, autentiška spinta, kurioje 

dabar laikomi Žemaitės premijos laureatų 
palikti literatūros kūriniai, senos fotografijos 
bei keletas stalo įrankių ir indų.

Dabar muziejus lankytojams atviras tik 
vieną valandą per dieną, tačiau jame galima 
apsilankyti ir iš anksto suderinus laiką telefonu. 
Pastaruoju metu muziejus dažniausiai 
lankomas moksleivių, kurie čia atvyksta iš 
arčiau susipažinti su Povilo Višinskio ir Žemaitės 
asmenybėmis, kūryba bei XIX a. lietuvių buitimi.

Ši išvyka projekto įgyvendinimo komandai 
leido pradėti žaidimo „Virtualus pabėgimo 
kambarys „Žandarai už durų“ turinio ir 
vizualizacijos rengimo darbus. Patirti įspūdžiai 
leis žaidime realistiškai perteikti P. Višinskio 
buities atmosferą. Planuojama, kad virtualus 
pabėgimo kambarys bus baigtas ir taps atvirai 
prieinamas 2022 metais.

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Agnė Pranckutė

Povilo Višinskio muziejuje. Iš kairės: ŠAVB direktoriaus 
pavaduotoja Ekaterina Prakapene, direktorius prof. 
Bronius Maskuliūnas, Žemaitės proanūkė ir muziejaus 
prižiūrėtoja Aldona Janavičienė, projekto „Žandarai 
už durų“ vadovė Agnė Pranckutė, ŠAVB dizainerė Ieva 
Slonksnytė. 2021 m. liepa. Bibliotekos archyvo nuotr.
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Žaidimai ne tik žaisti
Rugpjūčio 31 – rugsėjo 6 dienomis dvi Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 

darbuotojos Agnė Pranckutė ir Paulina Sprindžiukaitė dalyvavo tarptautiniuose „Erasmus+“ 

programos mokymuose „Social Inclusion Play“, kurie vyko Lenkijoje, Murzasichlės miestelyje. 

Šių mokymų tikslas – suteikti žaidybinimo ir žaidimo dizaino kūrimo įgūdžių jaunimo 

darbuotojams ir edukatoriams, siekiant sumažinti socialinę ir tarpkultūrinę atskirtį.  

Tarptautinių „Erasmus+“ programos mokymų „Social Inclusion Play“ akimirka. 2021 m. rugpjūtis. Bibliotekos 
archyvo nuotr.

TARP TAUTŲ

Mokymai truko šešias intensyvias dienas.  
Jų metu kasdien gilintasi į skirtingas temas. 
Pirmą mokymų dieną aptarta žaidybinimo 
sąvoka, žaidybinimo elementų svarba 
neformaliojo ugdymo procese. „Žaidybinimas 
(angl. gamification) apibūdina žaidimo 
principų adaptavimą edukacijoje, versle 
ir kituose procesuose, kurie yra susiję 

su vartotojų patirtimi ir įsipareigojimais 
netradiciniuose žaidybiniuose kontekstuose. 
Žaidybinimas yra naujas būdas perduoti žinias 
ir idėjas, siekiant, kad žaidimų elementai 
tobulintų sistemas ir pritrauktų vaikus, 
jaunimą ir vartotojus, įtraukiant į šią veiklą 
kūno kalbą, judesius, aplinką.“ (Celiešienė 
Eglė, Kvieskienė Giedrė, „Žaidybinimo ir 
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Lietuvoje laikotarpį, knygnešių atminimą bei 
kultūros paveldo objektus. Stalo žaidimas 
iliustruoja knygnešio kelią Šiaurės Lietuvoje ir 
žaidėjui patraukliai pateikia įvairias žaidybines 
interaktyvias užduotis, skatina gilintis į kultūros 
paveldą kartu su draugais ar šeima.

Intensyviai padirbėjusi visa projekto 
dalyvių komanda keliavo į Zakopanę, kur 
turėjo galimybę užkopti į daugiau nei 1300 m 
aukščio kalną ir pasigrožėti nuostabiais kalnų 
vaizdais, pasivaikščioti po turistų gausiai 
lankomą Zakopanės miestelį.

sumaniosios edukacijos sąsajos“, Socialinis 
ugdymas, 2016, t. 44, nr. 3, p. 88–98).

Antrąją dieną aiškintasi, kokie yra žaidėjų 
tipai, kas skatina žaidėją žaisti ir kokie žaidimo 
elementai skirtingo tipo žaidėjams yra 
patrauklūs, kas skatina įsitraukti į žaidimą. 
Kiekvienas mokymų dalyvis, užpildęs virtualią 
anketą  (https://signalinc.com/gamification/), 
turėjo galimybę nusistatyti savo žaidėjo tipą, 
sužinoti, ar jis yra filantropas, trukdytojas, 
žaidėjas, laisvamanis ar kt. Trečiąją dieną 
analizuoti įvairūs žaidybinimo elementų 
pavyzdžiai, tyrinėta  jų įvairovė.  Likęs 
mokymų laikas buvo skirtas mokytis 
žaidimo mechanikos, konkretaus žaidimo ar 
žaidybinimo sistemai kurti ir herojaus kelionei.

Kadangi mokymai buvo orientuoti į 
žaidybinimą bei žaidimų kūrimą, tad dalyviams 
teko išbandyti ne vieną stalo ir vaidmenų 
žaidimą, taip pat ir įvairių kitokio pobūdžio 
žaidimų, o galiausiai ir patys dalyviai turėjo 
galimybę atskirose grupėse, remdamiesi 
įgytomis žiniomis, sukurti žaidimo arba 
žaidybinimo programos prototipą ir išbandyti 
kitų komandų sukurtus žaidimus. 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji 
biblioteka į mokymus taip pat atvyko ne 
tuščiomis – tą dieną dalyviams buvo pristatytas 
bibliotekos vykdomo projekto „Edukaciniai 
interaktyvūs istorinės atminties puoselėjimo 
instrumentai: „Dėk į kojas!“, kurį finansuoja 
Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto 
savivaldybė, metu sukurtas stalo žaidimas.

 Šio žaidimo, kaip ir paties projekto, tikslas –  
sukurti ilgalaikius interaktyvius edukacinius 
instrumentus, kuriais būtų formuojama istorinė 
atmintis, orientuota į spaudos draudimo 

Agnė Pranckutė pristato bibliotekos vykdomo 
projekto „Edukaciniai interaktyvūs istorinės atminties 
puoselėjimo instrumentai: „Dėk į kojas!“ metu sukurtą 
stalo žaidimą. Paulinos Sprindžiukaitės nuotr.

TARP TAUTŲ

Mokymų dalyviai turėjo galimybę sukurti žaidimo arba 
žaidybinimo programos prototipą ir išbandyti kitų 
komandų sukurtus žaidimus. Paulinos Sprindžiukaitės 
nuotr.
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Dalyvavimas šiuose mokymuose atskleidė 
žaidybinimo elementų svarbą ir aktualumą 
šiandieniniame pasaulyje, taip pat ir 
bibliotekose. Įtraukus žaidybinimo elementų į 
kasdienę bibliotekų veiklą, būtų galima sukurti 
patrauklesnės, labiau įtraukiančios įstaigos 
įvaizdį, sudominti didesnę visuomenės dalį 
savo veiklomis.

Dalyvavimas šiuose mokymuose buvo 
įkvepiantis ir naudingas. Pasisemta naujų 
kūrybinių idėjų, kurios gali būti pritaikytos 
darbe, praplėstas pažinčių ratas, praversiantis 
bendradarbiaujant kituose projektuose. 
Taigi ši kelionė buvo visokeriopai naudinga ir 
neįkainojama patirtis. Nekantraujame įgytas 
žinias pritaikyti savo darbo praktikoje.

Dalyvavimas šiuose mokymuose 
atskleidė žaidimų ir žaidybinimo elementų 
svarbą ir jų naudojimo galimybes, kurios 
yra be galo plačios. Mokymų metu buvo 
suteikta galimybė susipažinti su įvairiausiais 
žaidybinimo elementų pavyzdžiais, kaip 
antai išmaniosiomis šiukšliadėžėmis. Į jas 
įmetus šiukšlę, pasklinda smagūs garsai. 
Tokiu paprastu būdu žmonės skatinami rinkti 
šiukšles ir kurti švaresnę aplinką. 

Kitas žaidybinimo pavyzdys – muzikiniai 
laiptai, skatinantys aktyviai judėti, o ne 
naudotis liftu. Žmogui lipant laiptais pradeda 
sklisti pianino garsai, sukuriantys tam tikrą 
melodiją. Taip palaikomas sveikesnis gyvenimo 
būdas. 

Tokių ir kitų panašių pavyzdžių galima rasti 
gana daug. Agnė Pranckutė, Paulina Sprindžiukaitė

Kūrybiškai pateiktas mokymų tvarkaraštis. Bibliotekos archyvo nuotr.
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KĄ SKAITOME?

Apie vaikystėje atsiradusį ir niekada neišnykusį potraukį knygoms, apie pirmąsias  

skaitymo patirtis ir kuo buvo rizikuojama skaitant lietuviškas knygas tremtyje, kaip sekėsi 

mokytis rusų kalbos svetimame krašte ir kitus ankstyvojo gyvenimo momentus, susijusius 

su knyga ir skaitymu, žurnalo skaitytojams mielai sutiko papasakoti, profesorė, habilituota 

socialinių mokslų daktarė, rusų literatūros didaktikos specialistė Ona Danutė Klumbytė. 

Mokslininkė 40 metų dirbo Šiaulių universitete (iki 1997 m. – Šiaulių pedagoginis institutas), 

paskelbė daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių, parašė keletą monografijų, mokomųjų 

priemonių studentams. Išleido atsiminimų knygas: „Mažos žvaigždės kurčioj sutemoj“ 

(1999), „Atgyja ir nukirstos šaknys“ (2006), „Visa giminėlė susirinko“ (2014), „Dar neužžėlę 

takai ir keleliai“ (2018). Net ir sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis profesorei paramą ir 

prieglobstį teikė knyga.

Ona Danutė Klumbytė Šiaulių universitete. 2019 m. Džiuljetos Maskuliūnienės nuotr.

Knyga mano ankstyvojo 
gyvenimo kelyje



39

prisiminiau ant vienos miestelio tvoros matytą 
užrašą: „Marė + Jonas = rumanas“ (su klaida 
buvo parašyta). Bet pradėjusi skaityti, verkiau 
iš gailesčio našlaitės išgyvenimams. Knygą 
skaičiau labai atidžiai. Iš Italijos atostogų grįžę 
pusbroliai pakomentavo jos turinį.

Vasaromis mano biblioteką pakeisdavo 
Babytės knygų etažerė, kurioje rasdavau ir 
senoviškų laikraščių1, knygelių. Ten radau ir 
patarimus „Kaip rašyti laiškus“. 

 Kai kada vasaromis tėvus aplankydavo 
Kėdainiuose gyvenęs Stasys Tijūnaitis (1888–
1966) – mokytojas, poetas, žurnalistas, 
skaitomiausio vaikų žurnalo „Kregždutė“ 
leidėjas ir redaktorius (1928–1937), atkurtos 
Lietuvos Seimo narys.

1941-ųjų birželio 14 d. mūsų šeimą ištrėmė į 
Sibirą. Tėvą uždarė Rešotų lageryje, mama su 
trimis vaikais atsidūrė Altajuje. Tėvų biblioteką 
išvežė į Vandžiogalos valsčių, nes jie ten tada 
mokytojavo.

Viskas pasikeitė mūsų, vaikų, gyvenime. 
Fermoje (taip buvo vadinami sovchozų 
padaliniai), kurioje mes atsidūrėme, tik 
mūsų šeima turėjo lietuvišką maldaknygę, o 
viena sena lietuvė – sapnininką. Maldaknygė 
vadinosi „Šlovinkim Viešpatį“. Ją 1928 m. 
sudarė kanauninkas Adolfas Sabaliauskas2. 
Maldaknygėje buvo liturginis kalendorius,  
šv. Mišių maldos lietuviškai ir lotyniškai,  
Dešimt Dievo įsakymų, Sakramentų tekstai  

1 Buvo ten ir „Šaltinio“, leisto 1906–1914 m., keli priedo 
„Šaltinėlis“ numeriai.
2 Adolfas Sabaliauskas (1873–1950) – tautosakininkas, 
maldaknygių sudarytojas, vertėjas, poetas, plačiausiai 
žinomas slapyvardžiu Žalia Rūta. Suomių tautotyrininko 
dr. A. R. Niemio pakviestas beveik porą metų gyveno 
Suomijoje, gerai išmoko suomių kalbą, į lietuvių kalbą 
išvertė epą „Kalevala“ ir kt. 

Su knygomis ir biblioteka susietas visas 
mano gyvenimas. Dar nemokėdama skaityti, 
kūriau pasakas apie Pinokį pagal paveiksliukus,  
iš Italijos atsiųstus pusbrolių, kurie dėl 
našlaitystės per atostogas glausdavosi mūsų 
šeimoje. Tėvai ir mokytojai gyveno mokyklos 
patalpose, todėl ir aš nuo mažumės sukiojausi 
mokyklos kieme tarp vaikų, iš kurių ir išmokau 
skaityti.

Namuose buvo daug knygų, žurnalų ir 
laikraštėlių. Knyga buvo visų mūsų gerbiama. 
Štai tėtis, 1914 m. bėgdamas nuo karo į 
užnugarį, pasiėmė pilną lagaminą knygų. 
Tėvai turėjo nemažą biblioteką, skaitydavo 
ir vokiškai (tėtis), ir lenkiškai (mama). 
Važiuodami vasaroti į kaimą, jie visada 
pasiimdavo knygų. 

Atrodo, buvau ketvirtokė, kai man buvo 
patikėta mokyklos bibliotekėlė, tilpusi knygų 
spintoje. Keičiau vaikams lektūrą. 

  Pirmą rimtą knygą skaityti man padavė 
tėtis. Tai buvo Antano Vienuolio „Viešnia iš 
šiaurės“. Mano reakcija, pamačius tą knygą, 
buvo gana keista. Perskaičiusi žanro įvardijimą 
„romanas“, apsiverkiau, nes tą akimirką 
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Lauke po vaikų vaidinimo. Vandžiogala. Ona Danutė 
Klumbytė 11-os metų (pirma kairėje). Asmeninio  
archyvo nuotr. 



4040

ir kt. Ši maldaknygė kartu su tikėjimo 
pamokymais mums, vaikams, buvo vienintelė 
skaitymo knyga, o jaunesniesiems – net 
elementorius.

Neturėjome popieriaus rašymui. Pradėjau 
raustis kontoroje suverstų senų laikraščių, 
žurnalų krūvose. Rasdavau ir žurnalo 
„Kрасная новь“ („Raudonoji dirva“) numerių. 
Skaitydavau. Įsimindavau ir eilėraščių posmų. 
Tiesa, ne viską suprasdavau, bet patiko žodžių 
sąskambiai ir ritmas:

Голубеет бревенчатый низенький дом, 
И луна голубая плывёт за бугром. 

(Владимир Луговской. «Апрель»)

Ten žydruoja medinis namelis kuklus, 
Ir dangum plaukia mėnuo, toks žydras, 
tylus...  

(vertė Eugenijus Matuzevičius)

Ne viena tremtinė motina savo metu buvo 
lankiusi rusų mokyklą, tad mokėjo atmintinai 
Anos Achmatovos, Marinos Cvetajevos, 
Aleksandro Bloko eilėraščių. 

Lietuvės moterys, grįždamos iš darbo, 
mėgdavo dainuoti ar giedoti. Vietinės 
darbininkės net prašydavo: „Cnoйтe про 
Mapию“ („Pagiedokite apie Mariją“).

Vakarais girdėdavome rusų jaunimą 
dainuojant čiastuškas (dainuškas) aktualiomis 
tų dienų temomis: 

Ах, девочки, война, война  
идет аж до Урала!
Ах, девочки, весна, весна,
A молодость пропала!

Ach, merginos, karas, karas
Eina iki Uralo!
Ach, merginos, pavasaris,
O jaunystė praėjo! (pažodinis vertimas)        

 Rusų kalba bandžiau skaityti ir prozą. 
Pradžioje iš evakuotų leningradiečių gaudavau 
nedidelio formato knygučių, kurias joms iš 
fronto atsiųsdavo vyrai. Žodynų neturėjome. 
Moterys, kurios galėjo padėti, iki vėlumos 
būdavo darbe. Kai kurių žodžių reikšmes 
suvokdavau tik perskaičiusi didesnį teksto 
gabalą. Kuriozų netrūkdavo. Painiojau 
panašiai skambančius žodžius: „заповедник“ 
ir „проповедник“ („draustinis“ ir 
„pamokslininkas“), „тетя Mаша“ ir „дядя 
Mиша“ („teta Maša“ ir „dėdė Miša“). Mama 
patarė pirmiausia susiieškoti lietuvių kalba 
skaitytas, o po to – tą pačią knygą skaityti 
rusų kalba. Griebiau Žiulio Verno „Kapitono 
Granto vaikus“. Savo lingvistinius nuotykius 

Bijsko miesto viename iš kiemų. Studentai uždarbiauja. 
Ona Danutė Klumbytė – pirma iš dešinės. Asmeninio 
archyvo nuotr. 

KĄ SKAITOME?
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esu aprašiusi prisiminimų knygoje „Mažos 
žvaigždės kurčioj sutemoj“ (Šiauliai, 1999).        

Fermoje bibliotekos nebuvo. Rusiškų 
knygų man duodavo ir bitininkas, ir 
evakuotos moterys. Mama buvo pasiuvusi 
krepšelį, kuriame nuolatos nešiojausi knygą 
paskaityti. Nors iš vaikystės buvau „knygė“, 
bet rusiškų tekstų fonas mažai man buvo 
pažįstamas. Kliudė patarlės, priežodžiai, 
mįslės, tradicijų aprašymai. Mama, bijodama, 
kad nepamirštume lietuviškos galvosenos, 
prašydavo į gimtąją kalbą išversti patikusius 
rusų kalba skaitytos knygos fragmentus.

Nuo 1943 m. prenumeravome Maskvoje 
leidžiamą „Tarybų Lietuvą“. Kartu su 
savaitraščiu atsiųsdavo priedą vaikams – 
„Pionierių“, siūlydavo pirkti knygučių su 
evakuotų lietuvių rašytojų kūrinėliais. 

Artėjant karo pabaigai, iš giminių Lietuvoje 
gaudavome ir lietuviškos klasikos bei kitų 
rimtų kūrinių. Buvo įprasta dalytis lietuviškomis 
knygomis, kurios ne visada grįždavo pas 
savininką. Tarp mums atsiųstų knygų buvo ir 
iškilaus lenkų rašytojo, poeto, leidėjo, istoriko 
bei archeologo Juzefo Kraševskio (1812–1887) 
„Karalių motina“, Jogailos gadynės vaizdais 
žadinusi istorinę ir tautinę lietuvių sąmonę. 
Tą knygą, mokydamasi Bijsko mokytojų 
institute, atsivežiau į bendrabutį. Perskaitė 
ją bendramokslė Nijolė B., iš jos knygą 
pasiėmė Rima M. Vienąsyk prieš pietus grįžusi 
į bendrabutį, pamačiau, kaip krosnių kūrikė 
plėšo prakurui „Karalių motiną“. Ji paaiškino, 
kad knygą sudeginti atidavė Rima M. Šioji 
patarė man tik džiaugtis, kad knygą sudegino, –  
jai buvo liepta atnešti ją į saugumą.

Negalėjome pasakotis turį lietuviškų tekstų. 

Skundikų netrūko. Štai Adomas Brakas3 už 
Jono Petruičio4 knygos „Kaip jie mus sušaudė“ 
laikymą gavo 10 metų kalėjimo, kuriame ir mirė 
netekęs sveikatos, apakęs.   

Lietuviškos poezijos atvežė akademinis 
jaunimas, išėjęs iš lagerių, į kuriuos pakliuvo už 
pabėgimą iš tremties.

Atšilimo metais pradėjome gauti daugiau 
korespondencijos, knygų ir iš Lietuvos. Siekiant 
mokslo, pagrindinė lektūra buvo rusiška.

Iki sugrįžimo į Lietuvą knyga buvo 
vienintelis ir svarbiausias prisilietimas prie 
bendrosios kultūros.

3 Adomas Brakas (1886–1952) – žymus Klaipėdos 
krašto veikėjas. 1941 m. su sūnumi  ištremtas į Sibirą. 
Aprašomuoju metu – Bijsko teatro scenografas. 1949 m. 
apkaltintas antisovietine agitacija ir nuteistas.
4 Jonas Petruitis (1891–1943) – nuo 1919 m. Lietuvos 
kariuomenės savanoris, kuopos vadas. Sovietams 
okupavus Lietuvą, 1940 m. areštuotas ir pasodintas 
į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. 1941 m. birželio 23 d.  
kartu su kitais kaliniais išvežtas į Minsko kalėjimą. 
Nuvarytas į Červenę, kurioje buvo vykdomos masinės 
žudynės. J. Petruičiui pavyko pabėgti ir grįžti į Kauną. 
Sugrįžęs parašė minėtą knygą-liudijimą apie Červenėje 
vykdytas kalinių žudynes.

Prof. habil. dr. Ona Danutė Klumbytė

Ona Danutė Klumbytė prie savo darbo stalo. 2020 m. 
vasaris. Birutės Musneckienės nuotr.
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Kaip Karlsonas „apsigyveno“ ant 
bibliotekos stogo
Visi puikiai žino švedų rašytojos Astridos Lindgren sukurtą knygos personažą Karlsoną, 

kuris gyvena ant stogo. Tačiau ne visi žino, kad šį veikėją galima sutikti čia pat, Šiauliuose, 

adresu Trakų g. 20A. Pasirodo, šis smagusis literatūrinis žmogutis jau daugiau nei 10 metų 

yra įsikūręs ant Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos (ŠMSVB) „Šaltinėlio“ filialo 

stogo. Tad einant Trakų gatve pro biblioteką, užtenka šiek tiek aukščiau pakelti galvą, kad 

pamatytum ten įsitaisiusį Karlsoną. O kaipgi jis ten atsidūrė?

Kairėje – skulptūra „Karlsonas“ ant kavinės „Švedė“ stogo, o dešinėje – jau ant  ŠMSVB „Šaltinėlio“ filialo stogo. 
ŠMSVB archyvo nuotr.

Karlsono atsiradimo Šiauliuose istorija
1986-aisiais  minint 750-ąją miesto 

įkūrimo sukaktį, Šiauliuose atsirado naujų 
architektūrinių ir meninių akcentų. Vienas 
jų – tuometinėje A. Kleinerio (dabar Trakų) 
gatvėje, priešais „Verpstą“, daugiabutyje  
veikusios „Švedės“ kavinės prieigas papuošė 
Telšių dailės technikumo absolventų Vidmanto 
Kulnio ir Visvaldo Dambrausko bendras 

kūrybinis darbas – skulptūra „Karlsonas“. 
Pasak V. Kulnio, idėja Šiauliuose pastatyti 
Karlsono skulptūrą kilo žinomam Šiaulių 
architektui Viliui Puronui. 

„Sukurti Karlsono skulptūrą mums pasiūlė 
architektas Puronas, – Karlsono atsiradimo 
Šiauliuose pradžią prisiminė V. Kulnys. – Mes 
padarėme daug eskizų, iš kurių architektas 
išrinko tinkamiausią.“ 

MENO KŪRINIAI BIBLIOTEKOSE



43

Iš pradžių atnaujintas personažas nutūpė 
ant bibliotekos prancūziško balkono turėklų, 
o šiek tiek vėliau, architektui Remigijui Jurėlai 
pasiūlius, buvo permontuotas ant pastato 
stogo, virš paradinio įėjimo.

Švedų rašytojos A. Lindgren personažas 
Karlsonas, anksčiau džiuginęs „Švedės“ 
kavinės lankytojus, atgijo naujam gyvenimui 
ir šiandien sveikina kiekvieną „Šaltinėlio“ 
bibliotekos lankytoją. Beje, ši skulptūra ne tik 
džiugina akį, skatina nusišypsoti, bet ir įkvepia 
kurti. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 
mokytoja Gaiva Šimonienė Karlsono įsikūrimo 
ant „Šaltinėlio“ bibliotekos stogo proga sukūrė 
himną šiam linksmajam žmogeliukui. 

Karlsonas ir Karaokės erdvėje
Karlsonas, atsiradęs ant „Šaltinėlio“ filialo 

stogo, tapo šios bibliotekos simboliu arba, 
kaip juokauja bibliotekininkės, penktuoju 
darbuotoju. 2019 m. „Šaltinėlio“ filiale kuriant 
naują Karaokės erdvę ir siekiant įkvėpti jai 
gyvybės, buvo svarstoma, kad Karaokės 
erdvės sieną reikia papuošti linksmu piešiniu, 
kuris artimai sietųsi su biblioteka. Taip kilo 
idėja nupiešti Karlsoną, o į rankas jam įduoti 
mikrofoną... Tad bendradarbiaujant su 
dailininke Dalia Brazlauskiene, šis sumanymas 
buvo išgrynintas ir sėkmingai įgyvendintas.  
Beje, šiaulietiškam Karlsonui jau 34-eri ir jis 
„auga“ kartu su biblioteka: ilgą laiką kvietęs 
vaikus ir suaugusiuosius atrasti nepakartojamą 
knygų ir informacijos pasaulį, dabar jau kviečia 
pajusti netikėtų muzikinių potyrių Karaokės 
erdvėje.

Jurgita Januševičiūtė-Taralė

Atskleisdamas skulptūros idėjos gimimą, 
V. Puronas sakė, kad Karlsonas pasirinktas dėl 
kavinės pavadinimo: „Kavinė buvo „Švedė“, 
taigi Švedija, prie kurios ir reikėjo švediško 
Karlsono“. Prie kavinės esantis Karlsonas 
šiauliečius ir miesto svečius džiugino net 20 
metų. Kavinei užvėrus duris, skulptūra atiteko 
daugiabučio namo, kuriame buvo įsikūrusi ši 
kavinė, bendrijai. Sumanymas apgyvendinti 
knygos herojų prie bibliotekos kilo tuomet 
ŠMSVB Lieporių filiale dirbusiam vyresniajam 
bibliotekininkui Sergėjui Peršinui. S. Peršinas 
tuometinei bendrijos narei Liudvikai Biknienei 
papasakojo, kad A. Lindgren knygos žymusis 
herojus geriau „jaustųsi“ bibliotekos 
pastogėje, o ne reklamuodamas tuo metu 
kavinės patalpose jau spėjusią įsikurti dėvėtų 
drabužių parduotuvę. Sutikimas perkelti 
Karlsoną buvo gautas.

Pirmoji skulptūra, papuošusi biblioteką
2007 m. rugsėjo 20 d. Šiaulių namų savininkų 

bendrijos Trakų g. 36 susirinkimo metu buvo 
nutarta Karlsono skulptūrą padovanoti Šiaulių 
miesto savivaldybės viešosios bibliotekos 
„Šaltinėlio“ filialui ir perkelti ją kuo arčiau 
mažųjų skaitytojų. Taigi po ketverių metų 
Karlsoną naujam gyvenimui prikėlė jau 
anksčiau šios skulptūros atsiradimą Šiauliuose 
kuravęs dizaineris V. Puronas. Restauruojant 
teko šveisti ir šiek tiek virinti iš vario ir aliuminio 
sukonstruotą apkūnų skraidantį vaikiną, tačiau, 
pasak V. Purono, „darbo buvo nedaug“.

Metale įkūnyta skulptūra „Karlsonas“ 
oficialiai buvo atidengta 2011 metais, per  
775-ąjį Šiaulių miesto gimtadienį, „Šaltinėlio“ 
filialui minint 60-ies metų veiklos sukaktį. 
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Namai, pilni kultūros
Šiaulių kultūros centras šiandien. 2021 m. Ievos Slonksnytės nuotr.

Šiaulių kultūros centro istorija skaičiuojama 
nuo 1946 m., kai buvusiuose Liaudies namuose 
įsteigti Šiaulių miesto kultūros namai, kuriuose 
tuo metu vietą rado dramos, choro, tautinių 
šokių ir orkestro kolektyvai. Tiesa, tuometinė 
žiniasklaida nuolat kritikavo valdžią, kad 
ši neskiria pakankamai dėmesio patalpų 
klausimui. Viešus pasisakymus teikė ne tik 
žurnalistai, bet ir pirmasis miesto Kultūros 
namų direktorius Pranas Alekniūnas. Praėjus 
daugiau nei dešimtmečiui, 1958-aisiais, 
Lietuvos TSR ministrų taryba davė leidimą 
pradėti naujų Kultūros namų statybą. 

Tais pačiais metais Šiaulių miesto 
komjaunimo aktyvas įsipareigojo statybose 
išdirbti po 36 darbo valandas – už tai jiems 
1962 m. vykusioje Kultūros namų atidarymo 
šventėje buvo padėkota. Garbės raštais 
taip pat apdovanoti miesto vyr. architektas 
P. Marengolcas, kapitalinės statybos 
skyriaus viršininkas V. Šarka, Miestų statybos 
projektavimo Šiaulių skyriaus vyr. architektas 
A. Ratnikas, rūmų statybos darbų vykdytojai, 
tinkuotojai, dažytojai ir kt. Naujųjų Šiaulių 
miesto kultūros namų statyba valstybei 
kainavo 450 000 rublių. 

1962 m. sausio 20 d. pelkės ir apgriuvusios lūšnos vietoje duris atvėrė nauji Šiaulių miesto 

kultūros namai, tapę kultūros židiniu ir meno mylėtojų traukos centru. 2022 m. bus 

minimas Šiaulių kultūros centro pastato jubiliejinis gimtadienis, todėl kviečiame drauge 

pasivaikščioti po pastato rūmus ir susipažinti su svarbiausiais istorijos faktais.

AUŠROS ALĖJOS PASTATŲ ISTORIJA
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Kultūros namuose buvo įrengta Didžioji 
koncertų ir Estrados salės, darbo kambariai 
saviveiklininkams, patalpos bibliotekai, 
skaityklai, didelė sporto salė, svetainė. 

Kultūros namų veikla plėtėsi sulig kiekviena 
diena. Tuo metu tai buvo viena stambiausių 
miesto kultūrinių organizacijų, veikusi ir kaip 
metodinis centras. 

1962 m. Kultūros namuose buvo įkurti 
Ateizmo namai, Ona Gerasimienė įsteigė 
vaikų šokių kolektyvą-baleto būrelį (vėliau 
kolektyvui suteiktas „Aušrelės“ vardas, dabar 
jam vadovauja Mindaugas Kosaitis), buvo 
įsteigta visuomeninė kino studija, 1963 m. 
Broniaus Mitkevičiaus iniciatyva veiklą pradėjo 
liaudiškų šokių ansamblis „Kalatinis“ (vadovė 
Vanda Verkulienė), kurį laiką veikė Civilinės 
metrikacijos skyrius, fotomėgėjų klubas.

1973 m. Šiaulių miesto kultūros namai 
pavadinami Šiaulių miesto kultūros rūmais. 
Tuo metu ir toliau kūrėsi klubai, kolektyvai, 
studijos: 1982 m. įsteigtas Lietuvos valstybinės 
filharmonijos Šiaulių filialas, o jo vadovu 

paskirtas Bronius Mitkevičius, įkurta jaunimo 
teatro studija „Helijas“ (įkūrėjai Nijolė 
Narmontaitė ir Arūnas Sabonaitis), 1986 m. 
veiklą pradėjo kūno dizaino studija „Gylys“, 
o nuo 1987 m. įkurta vokalo studija „Rokoko“ 
(įkūrėja ir vadovė Rasa Kauneckaitė).

Tuometiniai Šiaulių miesto kultūros rūmai 
buvo Šiaulių pasididžiavimas ir pažangumo 
viršūnė, nes viskas, kas geriausia vykdavo 
Šiauliuose, vykdavo Kultūros rūmuose. 

1987 m. įsteigti poezijos mylėtojų, 
kino klubas, įkurtas roko klubas „Tango“ 
(prezidentas Aurelijus Silkinis), roko grupės 
„Raktas“ ir „Žuvys“, koncertą surengė 
Šiaulių pedagoginio instituto dailės ir 
muzikos studentų grupė BIX (lyderis Saulius 
Urbonavičius-Samas). Grupė tapo nugalėtoja 
Šiaulių kultūros rūmų organizuotame 
konkurse, kurio pagrindinis prizas – galimybė 
repetuoti rūmų rūsyje ir naudotis visa ten 
esančia aparatūra.

1990 m. Šiaulių miesto kultūros rūmai 
reorganizuoti į Šiaulių miesto laisvalaikio 
centrą. Pradėtas leisti pramoginis leidinys 
jaunimui „5 minutės“ (redaktorius Rolandas 
Parafinavičius, dizaineris Vilmantas 

Naujųjų metų sutikimas Šiaulių miesto kultūros 
namuose. 1970 m. A. Dilio nuotr. ŠAM archyvas.

Šiaulių miesto kultūros namai. 1970 m. V. Radavičiaus 
nuotr. ŠAM archyvas.
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Dambrauskas). Po Didžiosios koncertų salės 
scena įkurta televizijos studija „Tango TV“.

1992 m. Šiaulių valstybinis poilsio parkas 
ir Šiaulių miesto laisvalaikio centras tapo 
bendra kultūros įstaiga – Šiaulių miesto 
kultūros centru. Tuo laikotarpiu pagausėjo 
dainavimo, šokių kolektyvų: 1992 m. įkurtas 
jaunimo kamerinis choras „Atžalynas“ 
(įkūrėja dirigentė Marija Žibūdienė, 
dabar vadovauja Mindaugas Žalalis), 
1995 m. prisijungė Aldona Masėnienė su 
vaikų choreografijos (baleto) kolektyvu 
„Želmenėliai“, gyvavusiu iki 2019 metų.  
1996 m. įkurtas kamerinis choras „Vasara“ 
(įkūrėjas ir vadovas Kornelijus Luotė),  
2002 m. – šokių grupė „Vajaunas“ (įkūrėjas ir 
vadovas Romualdas Laugalis).

2008 m. Šiaulių miesto kultūros centras 
buvo reorganizuotas į Šiaulių kultūros centrą 
ir Šiaulių miesto koncertinę įstaigą. Po 
šios reorganizacijos kultūros centre neliko 
profesionalių kolektyvų. 

Nepaisant to, Šiaulių kultūros centras 
ir toliau plėtėsi, būrėsi nauji mėgėjų meno 
kolektyvai: 2013 m. atsirado suaugusiųjų 
mėgėjų teatras „Durys“ (vadovas Virginijus Irma Grinevičienė

Dargis), apeiginio folkloro ansamblis 
„Rėda“ (vadovė Justė Lipinskienė) ir 
vokalinis ansamblis „Romantika“ (vadovė 
Ramutė Majauskienė), 2015 m. Lidos ir 
Algirdo Kulikauskų iniciatyva įkurtas choras 
„Tremtinys“ (vadovas Romualdas Pečeliūnas).

Nors kultūrinis gyvenimas ir aktyvi meninė 
veikla vystėsi, tačiau Šiaulių kultūros centrui 
reikėjo pokyčių. Per visą pastato gyvavimo 
laikotarpį kapitalinis remontas buvo atliktas 
tik 2005 metais. Tada buvo atnaujinta Didžioji 
koncertų salė, Kolonų salė, vestibiulis, 
bet daugelis pastato erdvių liko labai 
nusidėvėjusios, todėl 2017 m. buvo pradėta 
Šiaulių kultūros centro renovacija.

Daugiau nei dvejus metus trukę pastato 
renovacijos darbai, po kurių Šiaulių 
kultūros centras duris atvėrė visiškai kitoks, 
pradžiugino šiauliečius ir miesto svečius. 
Šiaulių kultūros centre veikia 4 salės: Didžioji 
koncertų salė, kurioje 570 sėdimų vietų, 
Kamerinė salė su 270 sėdimų vietų ir galimybe 
keisti sėdėjimo modulį, taip pat veikia dvi 
salės su mobiliomis garso, apšvietimo, vaizdo 
transliavimo įrangomis ir galimybe pastatyti 
mobilias scenas: Oranžinė salė ir pramogų 
salė „Maksas“. Sutvarkytos ir naujai įrengtos 
mėgėjų meno kolektyvų patalpos. Pastate 
taip pat pakeistos būtinos vėdinimo, šildymo, 
elektros tiekimo ir apšvietimo sistemos.  
Įrengta garso įrašymo studija, amatų  
dirbtuvės, veikia išmanūs įrenginiai, 
vestibiuliuose įrengti liftai, informacijos 
punktas ir interaktyvi istorinė Šiaulių kultūros 
centro ekspozicija, pasakojanti Šiaulių 
kultūros centro istoriją.

Šiaulių dailės ir muzikos studentų roko grupė BIX.  
1987 m. R. Parafinavičiaus nuotr. G. Gascevičiaus 
archyvas.

AUŠROS ALĖJOS PASTATŲ ISTORIJA
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Pavasario numeryje rašėme apie naują Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios  

bibliotekos (toliau ŠAVB) metodinį leidinį „Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai 

bibliotekose“ (2020, Šiauliai), kuriame bibliotekoms ir visiems, norintiems vesti sensorinių 

skaitymų užsiėmimus, siūloma dešimt sensorinių skaitymų scenarijų, pateikiamos 

rekomendacijos, gairės ir priemonių sąrašai bibliotekų specialistams. ŠAVB specialistai jau 

kurį laiką rengė sensorinių skaitymų mokymus ir perduodavo gerąją patirtį Šiaulių regiono 

bibliotekoms, o šis naujas leidinys suteikė tvirtą atramą bei teorinį pagrindą regiono 

bibliotekoms, kurios savarankiškai ėmėsi iniciatyvos organizuoti sensorinius skaitymus.

Sensorinių skaitymų užsiėmimas Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje.  
Bibliotekos archyvo nuotr.

Sensoriniai skaitymai – Šiaulių 
regiono bibliotekose

REGIONO NAUJIENOS
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Per 2021 m. Bibliotekų deleguoti 
specialistai dalyvavo virtualiuose ZOOM 
mokymuose, kurių metu išgirdo teorinių 
žinių apie užsiėmimų organizavimą. Vėliau 
vyko tiesioginiai mokymai, buvo atliekamos 
praktinės užduotys, gilinamos teorinės 
žinios, stebimi gyvų užsiėmimų įrašai. Visi šie 
mokymai buvo filmuojami – sumontuotas 
įrašas išsiųstas visiems, negalėjusiems 
dalyvauti, bet norintiems savarankiškai 
mokytis, kaip vesti sensorinių skaitymų 
užsiėmimus. 

Nuolat vykdoma komunikacija su 
užsiėmimus vesiančiais ar jau vedančiais 
regiono bibliotekų specialistais, teikiama 
konsultacinė pagalba. Šiuo metu iš 11 Šiaulių 
regiono bibliotekų sensorinių skaitymų 
užsiėmimus aktyviai veda jau 8 bibliotekos. Kai 
kurios bibliotekos per šį laikotarpį surengė ne 
vieną, o 2–3 sėkmingus sensorinius skaitymus. 
Nors šie užsiėmimai tinka visiems vaikams, 
tačiau pagirtina, kad net 5 bibliotekos 
užsiėmimus organizavo vaikams, turintiems 
kalbos ir komunikacijos sutrikimų, kuriems šie 
skaitymai yra ypač naudingi. 

Džiugu, kad regiono bibliotekos sensorinių 
istorijų pasakojimui kūrybiškai pritaiko turimas 
priemones, o kai kurios iš jų jau inicijuoja ir 
įgyvendina projektines veiklas, susijusias su 
sensorinių skaitymų organizavimu: Šiaulių 
miesto savivaldybės viešoji biblioteka 
organizuoja projektinius edukacinius 
užsiėmimus „Lietaus vaikai po bibliotekos 
skėčiu“. O Joniškio rajono savivaldybės 
Jono Avyžiaus viešoji biblioteka 2020 metais 
įgyvendino projektą „Išlaisvink pojūčius: 
sensorinių skaitymų ir pojūčių erdvės įkūrimas“, 
kurio metu Žagarės teritoriniame padalinyje 

atidaryta sensorinė skaitymų ir pojūčių erdvė, 
organizuoti sensoriniai skaitymai specialiųjų 
poreikių turintiems ir jų neturintiems vaikams, 
kuriuose dalyvavo ŠAVB specialistai. Jono 
Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorė Jovita 
Šimkevičiūtė, kalbėdama apie įgyvendinto 
projekto rezultatus, teigė, kad „ši inovatyvi 
paslauga bibliotekoje – tai naujas iššūkis ir 
bibliotekininkams, ir lankytojams bei įrodymas, 
kad  mokame keistis. Sukūrę paslaugą 
sulaukėme ne tik bibliotekos lankytojų gausos, 
bet ir tų bendruomenės narių, kurie į biblioteką 
atėjo pirmą kartą.“ Priimti sprendimą 
organizuoti sensorinius skaitymus ir tam 
pasiruošti nėra paprasta. Bendravimas su šiais 
vaikais reikalauja didesnio dėmesio, specialaus 
darbuotojų parengimo ir svarbiausia – 
pasitikėjimo savo jėgomis bei tikėjimo šių 
skaitymų nauda. Tai, kad bibliotekos jau išdrįso 
organizuoti sensorinių skaitymų užsiėmimus, 
rodo, jog ŠAVB metodinis leidinys, vykdomi 
mokymai ir teikiamos konsultacijos duoda 
vaisių, o Šiaulių regiono bibliotekos nori dar 
plačiau atsiverti visiems savo skaitytojams ir 
noriai išbando naujus būdus tai padaryti.

Sensorinių skaitymų akimirka Rietavo savivaldybės 
Irenėjaus Oginskio viešojoje bibliotekoje. 2021 m. 
rugsėjis. Bibliotekos archyvo nuotr.

Tomas Pauliuščenka

REGIONO NAUJIENOS
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