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Pavasariui į antrąją pusę persiritus, 
sveikinamės su Jumis, kviesdami skaityti 12-ąjį 
„Aušros alėjos“ numerį. Pasirodo jis nerimastingu 
metu, – pandemijos rykštę vis dar jaučiant, Europą 
ir visą pasaulį į juodumą panardino žiauraus ir 
protu nesuvokiamo karo šmėkla. Antihumaniškas 
Putino režimas be priežasties siaubia ir naikina 
Ukrainos žemę ir didvyriškai besiginančius jos 
gyventojus. Žavimės ukrainiečiais ir norime tikėti, 
kad demokratinis pasaulis užmaus apynasrį šiam 
XXI a. diktatoriui ir duos deramą atkirtį visai jo 
valios vykdytojų ordai. Norime tikėti, kad laisvoji 
brolija nugalės orkus ir rytojus išaus šviesus.

Norėdami nors kažkiek nerimą prasklaidyti, 
kviečiame pavartyti mūsų žurnalo puslapius. 
Tikimės, kad bent kurį laiką tai padės pamąstyti 
apie kitus, šviesesnius dalykus.

Dalijamės su Jumis aktualiausiais bibliotekos 
darbais, kultūrinėmis naujienomis, supažindiname 
su įdomiais pašnekovais. 

2021 m. lapkritį Šiaulių knygų mugėje lankėsi 
vienas ryškiausių lietuvių rašytojų Donaldas 
Kajokas. Nepraleidome progos pakalbinti 
ypatingo svečio. Žurnalo skaitytojams poetas ne 
tik leidžia akies krašteliu žvilgtelėti į savo kūrybos 

ir gyvenimo su knyga užkaborius, bet ir atskleidžia 
keletą savo dienoraščio fragmentų. 

Pristatome naują rubriką, skirtą Šiaulių krašto 
literatams. Ji pradedama atidžiu žvilgsniu į Auksės 
Vasaitytės ir Petro Balčiūno kūrybą.

Sukakčių rubrikoje kalbama apie 100-ąsias iš 
Šiaurės Lietuvos kilusio rašytojo Jono Avyžiaus 
gimimo metines ir jo atminimo įamžinimą rašytojo 
vardą turinčioje Joniškio rajono savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje. Kitas šios rubrikos  
straipsnis – apie vaikų literatūros žurnalą 
„Rubinaitis“.

Rubrika „Geroji patirtis“ tradiciškai dalijasi 
įvairiausių bibliotekos veiklų metu sukaupta 
vertinga patirtimi. Šįkart pasakojame, kaip 
edukaciniu komiksų konkursu vėl aktualizavome 
jaunimo primirštą lietuvių mitologiją, apžvelgiame 
įsimintiniausias paskutinių ketverių metų 
bibliotekoje eksponuotas parodas, prisimename 
organizuotą svarbią respublikinę konferenciją 
„Quo vadis, kraštotyra?“. 

Viliamės, kad Jūsų dėmesio sulauks ir tradicinė 
naujų bibliotekos leidinių apžvalga, pasakojimas 
apie dar vieno Aušros alėjos pastato istoriją bei 
pasidalijimas skaitymo patirtimi.

2021 m. Šiaulių knygų mugės atidarymas. Koncertuoja Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos auklėtiniai. 
Ievos Slonksnytės nuotr.
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Donaldas Kajokas: per 
tūkstantmečius pakinta tik 
pasaulio lukštas, branduolys – 
beveik ne

SVEČIAS

2021 m. lapkritį Šiaulių knygų mugėje savo naująjį romaną „Skudurėlių šventė“ pristatė 

garsus lietuvių poetas, eseistas, prozininkas Donaldas Kajokas. Rašytojo kūryba įvertinta 

bemaž dviem dešimtimis literatūrinių premijų, tarp jų ir Lietuvos nacionaline kultūros ir meno 

premija už poezijos rinktinę „Meditacijos“ ir esė knygą „Dykinėjimai“, Baltijos asamblėjos 

literatūros premija ir kt. D. Kajoko kūryba išversta beveik į 20 pasaulio kalbų, jo kūriniai 

įtraukiami į bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų programas, tampa literatūrologų ir 

kalbininkų tyrinėjimo objektu. Rašytojas dalyvavo kūrybos skaitymuose daugelyje Europos 

šalių, taip pat JAV. D. Kajokas verčia kitų šalių poezijos ir prozos kūrinius, yra redagavęs 

Susitikimo su Donaldu Kajoku Šiaulių knygų mugėje akimirka. Poetą kalbina doc. dr. Dalia Jakaitė. 2021 m. lapkritis. 
Ievos Slonknytės nuotr.
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Ir pabandžiau keliauti ta linkme. O tada 
jau – kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių. 
Arba: tuo storesni partizanai...

Koks Jūsų ryšys su biblioteka ir kaip jis 
keitėsi laikui bėgant?

Vaikystėje didžiausia biblioteka, kurią 
mačiau, buvo klasės dydžio mokyklos patalpa 
su keliom knygų lentynom. Kai pirmą kartą 
atsidūriau Kauno viešojoje bibliotekoje, 
patyriau lengvą šoką, kurį keliais sakiniais 
bandžiau perteikti romane „Ežeras ir kiti 
jį lydintys asmenys“. Knygų gausa mane 
pribloškė, kiekviena jų atrodė sklidina 
šimtmečius kauptos išminties. Apėmė kone 
siaubas – visų neperskaitysi, o iš tiek išsirinkti 
neįmanoma! Kuri yra vienintelė, šiuo metu 
reikalingiausia? Gatvėn išėjau kaip apdujęs. 

Vėliau reikiamas knygas man parnešdavo 
žmona, kuri, beje, dirbo toje pačioje didžiojoje 
bibliotekoje. Vis dėlto svarbiausias knygas, 
kurios neišsemiamos ir atsiverčiamos ne kartą 
ir ne du, stengiausi turėti namų lentynose.  
Tad miesto bibliotekose buvau labai retas 
svečias, neturėjau, regis, net skaitytojo 
pažymėjimo. 

Viename interviu esate juokavęs, kad 
pasaulyje jau kokius du tūkstančius metų 
nevyksta nieko naujo ir kad eilėraščiai neretai 

Kaip ir kada Jūsų gyvenime prasidėjo 
draugystė su knyga? Kada knygų skaitymas 
išaugo į savarankišką kūrybą? Ir kodėl 
pirmiausia pasirinkote būtent poeziją?

Draugystė su knyga prasidėjo turbūt 
panašiai kaip ir visų tos epochos paaugliukų – 
nuotykinė literatūra, knygos apie prerijas 
ir indėnus, „Drąsiųjų kelių“ serija. Pačiam 
noras šį tą rašinėti kilo paskutinėse vidurinės 
mokyklos klasėse, kai jauno žmogaus galvą 
ėmė jaukti vadinamieji egzistenciniai klausimai: 
dėl ko gyvena žmogus? ką daryti, kad pasaulis 
būtų teisingesnis? koks gyvenimo ir mirties 
santykis? kas yra laisvė? o laimė? – ir taip 
toliau. Į šiuos ir panašius klausimus norėjau 
rasti mane tenkinančius atsakymus, tačiau to 
meto knygose jų nebuvo. O ir filosofija tebuvo 
marksistinė, užkelta ant geležinių bėgių, 
nėmaž neprimenanti laisvo mąstymo. Poezija 
išvis nedomino.

Bet sykį kone atsitiktinai atsiverčiau 
mokiniams skirtą poezijos chrestomatiją ir 
nustebau, kad vienas kitas eilėraštis kelia 
panašius klausimus į manuosius. Ne tiesiogiai, 
gal potekstėje, tarp eilučių, bet teiraujasi 
to paties, kas ir man neduoda ramybės. 
Taigi ne to meto romanai, ne mokytojai, ne 
materialistinė filosofija, o poezija man tarsi 
pasufleravo, kad kelias vis dėlto yra, tereikia 
pramokti juo eiti. 

ir prisidėjęs prie ne vienos dešimties kitų autorių knygų sudarymo. Nepraleidome progos 

užkalbinti jau ne pirmą kartą bibliotekoje apsilankantį žymų rašytoją ir paprašėme šiek tiek 

plačiau papasakoti apie savo kūrybos užkulisius, santykį su knyga ir biblioteka.

Staigmena! Tik mūsų žurnalo skaitytojams D. Kajokas suteikė unikalią galimybę susipažinti 

su keletu asmeninio dienoraščio, kurį jis rašo nuo paauglystės, fragmentų.
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būna protingesni už pačius autorius. Ką 
turėjote omenyje?

Gal net ir nejuokavau. Iš tiesų manau, 
kad per tūkstantmečius pakinta tik pasaulio 
lukštas, branduolys – beveik ne. Lukštas – tai ir 
yra technologijos, mokslo atradimai, politinės 
sistemos, valstybių sienos, daiktų dizainas, 
drabužių ir mūsų elgsenos mados, kūnui 
komfortiškesnė aplinka etc. Tačiau branduolys 
lieka kaip buvęs. Nes branduolys – tai žmogaus 
esmė. Bent taip jį suvokia mūsų protas. Tačiau 
ką apie žmogaus esmę mes žinome geriau, 
tiksliau, gelmiškiau nei iškiliausi, tarkim, 
Antikos žmonės? 

O tas, kuris mano, kad vis dėlto žino 
geriau, tegu dar sykį prisimena paprastus 
A. Schopenhauerio žodžius: „Tik 
septyniasdešimt pirmaisiais gyvenimo metais 
supranti pirmąją Koheleto knygos eilutę“.

Dėl eilėraščių protingumo... Priminsiu – 
kalbu tik apie iš tiesų aukščiausios prabos 
eilėraščius, sklidinus poezijos. Toks eilėraštis 
visuomet bus protingesnis, erdvesnis už 
autorių, nes jis buvo rašomas ypatingos 

sukaupties būsenoje, tarsi prisijungus prie 
daug galingesnės informacinės sistemos, 
gal net prie visos žmonijos atminties lobyno, 
vadinkime jį kad ir kolektyvine pasąmone. 
Kitaip tariant, tokį eilėraštį rašo ne tas žmogus, 
kuris yra tarp kepurės ir batų, o tarsi visai kitas, 
kurio amžius tobulai pasiklydęs amžinybėje. 
Autorius, kurio vardas ir pavardė puikuosis 
po tekstu, iš esmės tebus laidininkas, ne 
daugiau. Todėl ypatingomis valandėlėmis 
dvidešimtmečiui gali būti suteikta malonė 
parašyti eilutes, kurios jį mokys, guos, patars, 
atvers naujas potekstes, sulaukus ir žilo 
plauko. 

Kas Jums asmeniškai yra ta vieta, veikla 
ar būsena, kurioje randate ramybę, terpę 
apmąstymams ir pokalbiui su savimi bei 
pasauliu?

Esu sėslaus būdo, kone visą amžių 
pragyvenau viename šiaurinio Kauno rajone, 
tad tos vietos, tie medžiai, tie skersgatviai, 
tos Neries pakrantės ir pievukės buvo mano 
namai, mano atgaiva, kasdieniai palydovai, 
o pastaraisiais metais – ir apmąstymų celės, 
kantrūs mano vidinių monologų klausytojai, 
kone vienuoliškos ramybės oazės. Nelabai 
mėgstu keliones, skrydžius, kur kas labiau 
patinka gana tiksli dienos regula ir vieno Rytų 
posakio parafrazė: rymok prie lango – ir pro jį 
praeis visas pasaulis. 

Bėgant metams vis artimesnis tampa ne 
kokio nuotykių ieškotojo ar svieto lygintojo, o 
Cz. Miloszo minimas rašto žmogaus idealas: 
sėdėti jaukiame kambaryje su šlepetėmis ir 
versti Bibliją...2021 m. Šiaulių knygų mugėje Donaldas Kajokas 

šiauliečiams pristatė savo naujausią romaną 
„Skudurėlių šventė“. Ievos Slonksnytės nuotr.
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Šių metų sausio pabaigoje portalas 
kaunorasytojai.lt paskelbė keletą Jūsų 
dienoraščio puslapių, menančių 1981-uosius. 
Dėkojame už galimybę ir „Aušros alėjos“ 
skaitytojams paskaityti kelis fragmentus. 
Tad paskutinis klausimas – kas Jums yra 
dienoraščio rašymas? Prisimenant taip įtaigiai 
Jūsų aprašytus pasivaikščiojimus, norisi ir 
klausti, ar mintys vaikščioja, keliauja iš vieno 
teksto į kitą?

Dienoraštį rašau nuo keturiolikos metų. 
Šis įpratimas tapo, kaip žmonės sako, kone 
antruoju prigimimu. Dienoraščio puslapiai gal 
nuoširdžiausi ir kantriausi mano pašnekovai, 
mano monologų klausytojai. Būna, net pačių 
slapčiausių. Todėl skelbiami puslapiai ir yra ne 
visas, o tik leistinas privatumas. Minčių, kas 
be ko, pasitaiko labai įvairių – galvoje vienos 
(praplaukiančios), dienoraštyje, knygose kiek 
kitokios, mat užrašytos. Vis dėlto mintijimo 

Ar sutiktumėte, kad Jūsų romanus, 
pavyzdžiui, „Skudurėlių šventę“, galima 
pavadinti poetiniais romanais? Ką bendro su 
poezija turi romanų rašymas ir patys romanai?  

Iš pradžių raukiau nosį, nenorėjau sutikti, 
kad mano romanai poetiniai, atrodė – 
proza turi būti proziška, nėr čia ko ją kergti 
su poezija! Juk proza – tai sakinio valdos, 
poezija – žodžio! Vėliau suėmė juokas iš tokių 
mano pasiplaikstymų, jie nebuvo rimti, priminė 
gimnazistiškus kaprizus. Taigi pasijuokiau, o 
paskui šyptelėjau beveik kaip F. Pessoa: „Man 
tai nesvarbu. Kas man nesvarbu? Nežinau, 
man tai nesvarbu.“  

Apie šias savo kūrybos sritis iš bėdos gal 
ir galėčiau pasakyti taip: mano romanai – tai 
pasaulio, išvysto iš man skirto regos taško, 
karkasas, erdvinis modelis; mano poezija – to 
pasaulio gyvastis, gyvybė, gyventojai. 

Bet ir vėl, manau, suimtų juokas.

Donaldo Kajoko ekslibrisas, sukurtas 2021 m. Šiaulių knygų mugės metu ŠAVB Knygos grafikos centre.
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laukas, samprotavimų kryptis, manau, lieka 
beveik tie patys, nes, nori nenori, iš esmės tu 
nesi vis naujas roles repetuojantis, vis kitas 
kaukes prisimatuojantis aktorius, – ne, tu 
labiau panašus į  keliauninką, judantį link tau 
svarbių klausimų, atsakymų, žmonių, buvimo 
apraiškų. O jie ima ryškėti, kiek priartėja 
pėdinant vis ta pačia, turbūt vien tau skirta 
linkme. Šįsyk siūlau fragmentus iš 1986 metų 
dienoraščio.

Fragmentai iš „Leistino privatumo“
86.VI.9 (Pr) 
Mane vėl pasigavo V. S., moteris, kuri rašo 

eilėraščius.
Keisti dalykai su tais rašymais. Gyveno sau 

moteriškė, o kai sulaukė penkiasdešimties, 
įklimpo į eiliarašystę. Susitikau su ja, buvo 
aišku, kad tasai rašymas jai labai svarbus, 
gal net vienas svarbiausių gyvenime. Laiko 
rankose lapus su eilėraščiais, o rankos virpa 
iš susijaudinimo, balsas irgi, akys neranda 
kur dėtis, ir tai ne psichopato, o jautraus 
žmogaus reakcijos. Ji supranta, kad vėlokai 
pradėjo, bet nerašyti negali. Kažkas pasakė 
(Baltušis per jos draugę?), kad jos eilėraščiai 
geri, neva vertėtų išspausdinti „Pergalėj“ 
ar „Nemune“, moteriškė nusitvėrė už šių 
žodžių, suruseno viltis, ta viltim ir gyvena. 
Prašo mano pagalbos. 

Perskaičiau jos eilėraščių pluoštą, kokie 
7–10 yra gal ir spausdintini, tačiau amatas 
neįvaldytas, meistriškiau rašo bet kuris 
filologijos studentas. Bala nematė tos 
meistrystės, tačiau ir kalbos jausmas šlubuoja, 
o šito neišmoksi, tai turi būti įgimta. Toji V. S. 
būdama septynerių metų iš Lenkijos persikėlė 
į Lietuvą, anksčiau kalbėjo lenkiškai. Rusiškai 

dar ir dabar, sakosi, kalbanti geriau nei 
lietuviškai...

O žmogus jautrus, o žmogus be rašymo 
negali, iš tiesų keisti dalykai dedasi, kai atrandi 
poezijos magiją. Nežinai, kada ji tave suvilios, 
o kada pames, kada išprievartaus, o kada 
pati apsimes išprievartauta. Štai ir dabar: kas 
moteriai yra poezija, daugiau ar mažiau aišku; 
neaišku, kas poezijai yra ji, ši moteris. Visiems 
rašantiems kyla panašus klausimas. Bet poezija 
yra išmintinga, nors dažnai vadinama beprote. 
Išmintinga todėl, kad tą, kuris apakėliškai ją 
myli ir daugiau nieko nemato aplinkui, ji gali 
tiktai toleruoti, kartais gal atsiduoti, bet mylėti 
tokio žmogaus ji negali. Iš tiesų ji pamilsta 
tik tą, kuris mato ne vien poeziją, bet ir visą 
pasaulį, nežinomybę, savo sielą.

Kitaip sakant, tik tam, kuriam ji ne 
vienintelė, ji yra vienintelė. 

86.VI.17 (An) 
Jau seniai nežinojau, ko iš tiesų noriu. 

Ilgą laiką norai buvo mane apleidę. Netgi 
laikydamas rankoje burtų lazdelę, būčiau 
panaudojęs ją kokiems niekams – tikro, 
vienintelio, saldaus noro neturėjau.

O šiandien jis atsirado. Atėjau į darbą ir, 
kai dangun pakilo nepaprastai ryški saulė, 
tačiau oras buvo dar netvankus, neperšildytas, 
supratau: štai tokį rytmetį norėčiau paupy 
dalge pjauti žolę. Ir tai būtų laimė. Ir dar 
pagalvojau: o juk kas nors dabar Lietuvoje 
šienauja – ir būtent prie upės! Nors vienas 
žmogus, bet toks turbūt šiuo metu yra 
Lietuvoje! Turėtų būti! 

Štai jam – vieninteliam! – aš ir pavydžiu. 
Pjauni pievą, pjauni, sušyli, suprakaituoji, o 
žolė kvepia, o bitės, žiogai, visokie kitokiausi 

SVEČIAS
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vabaliukai dūzgia, smuikuoja, čirpia, jų balsai 
susipina su pažeme slystančio plieno čežesiu; 
o žolelių, gėlyčių spalvos, atspalviai; o paskui, 
kai įkaisti iki alpulio, sviedi dalgę į šalį ir bėgi 
link upės, ir pasineri... Arba: įsmeigi dalgės 
kotą į žemę ir neskubriai nueini prie vandens, 
brendi gilyn, plauki...

Atsigaivinęs grįžti prie pradalgės, vėl 
pjauni, pradedi jausti visus savo raumenis – 
Dieve, kokia tai laimė! Kaip anksčiau apie tokią 
nepagalvojau? Tokios ir tenorėčiau. Ne Nidos, 
ne Jaltos, ne Majamio pliažų, o paupio pievos, 
kurią privalėčiau nupjauti.

Pats. Vienas. 

86.VI.26 (Kt) 
Dienoraštyje, o ir „Komentaruose“ dažnai 

vartoju sąvoką „svarbiausias“. Ką ji reiškia? 
Tiesą, Dievą, žmogaus esmę, gyvenimo 
paskirtį, patį Buvimą? Dar kažką?  

Taip, visus tuos dalykus, tačiau ir 
nė vieno iš jų. Pastarosios sąvokos yra 
abstrakcijos, bet tokios, kurios nesunkiai 
leidžiasi sukonkretinamos, ir protas pradeda 
tuo manipuliuoti: neapčiuopiama paverčia 
apčiuopiama, tiksliau, suspekuliuoja 
apčiuopiamybę ir tokiu būdu pagimdo 
teoriją, tariamą žinojimą, sykiu ir troškimą 
pasiekti tai, kas yra iliuzija, bet jau su realybės 
etikete. Bėgdamas nuo iliuzijų, susikuri naujas 
ir užkimbi ant jų kabliuko. Todėl sąvoka 
„svarbiausias“ man artimesnė ir tikslesnė už 
anas sąvokas, nes ji nieko nereiškia, o kartu 
tarsi aprėpia visumą. Ji geba parodyti kryptį, 
bet taip, kad nesupranti, kurioje pusėje toji 
kryptis yra. Tokiu būdu iš senųjų sąvokų 
atimama galimybė diktuoti sąlygas, tikrajam 
slėpiniui primesti senąjį turinį. 

Svarbiausias – galutinė sąvoka. Už jos 
nesąvokinė erdvė. 

86.IX.4 (Kt)
B. Paskalio „Mintys“. Keista, santykinai 

neseniai sužinojau, kad pasaulyje buvo (ir yra!) 
mąstytojas Blezas Paskalis. Žinojau buvus 
tokį fiziką, matematiką, o kad pirmiausia jis 
mąstytojas, pradėjau nujausti neseniai.

„Mintyse“ atradau ne mokytoją (kokiu 
taikosi būti, pvz., D. T. Sudzukis), ne skvarbaus 
ir galingo intelekto filosofą (kaip, pvz., 
Dekartas), ne atkakliai su likimu besigrumiantį 
ir kartais net juokingai besistengiantį išlaikyti 
savo dorybę stoiką (Seneka), ne superžmogų, 
perpratusį būties paslaptis (Kristus, Buda), 
o dorą bendrakeleivį, gal net žmogiškiausią 
iš visų, kurių raštus esu skaitęs. B. Paskalis 
mane sukrėtė ne mąstymo originalumu, ne 
filosofinių amerikų atradimu, o nuoširdumu. 
Doro, susirūpinusio žmogaus nuoširdumu ir 
nelauktu paprastumu, po kuriuo jauti tikrą, 
akių nebadantį stojiškumą – tokį natūralų, 
regis, natūralesnį nei pačių stoikų. Džiugią 
nuostabą kelia nuojauta, kad Paskalis ir aš 
dabar einame tuo pačiu keliu. Aišku, visi ėjo 
ir eina tuo pačiu keliu, tačiau man atrodo, 
kad su Paskaliu kol kas mudu žingsniuojame  
visai greta, beveik jaučiu jo petį. Ir kalba jis ta 
kalba, kurią aš ne tik suprantu, bet ir jaučiu, man 
nereikia išversti jos į savo dialektą, patalpinti į 
man įprastą lygmenį, jauseną, pasaulėžiūrą.

Tai nuostabu, tai mane sujaudino. Ryte 
nubudau ir, net neatsikėlęs, ištiesiau ranką link 
vakar skaitytos knygos, link „Minčių“.
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ŠIAULIŲ KRAŠTO LITERATAI

„Suvirpo žemė nuo vėjo“ 
(Auksė Vasaitytė): dviejų autorių 
poetinės takažolės

Bibliotekoje saugomų knygų – Auksės Vasaitytės „Laukimo puokštė“ (1980) ir Petro Balčiūno „Takažolė“ (1980) –  
viršeliai.

Nekalbant apie sudėtingą istorinę epochą, 1980-ieji mūsų kultūroje buvo ir puikios poezijos 

metai. Savas poetines programas kūrė, savitu kūrybiniu balsu bylojo Janina Degutytė, 

Sigitas Geda, Marcelijus Martinaitis, Vytautas Petras Bložė ir kiti. Buvo itin laukiamas Justino 

Marcinkevičiaus žodis. Dar 8-ajame dešimtmetyje debiutavus Antanui A. Jonynui, minėtais 

metais savo pirmąsias knygas išleido Kornelijus Platelis ir Donaldas Kajokas – taip prasidėjo 

išskirtinis lietuvių poezijos atsinaujinimas. 1980-ieji buvo reikšmingi ir dar dviem – toliau 

nuo centro kūrusiems ir savojo pasaulio kūrybiškai ieškojusiems autoriams. Tai nuo 1953 m. 

Šiauliuose gyvenusi Auksė Vasaitytė (1947–1988) ir nuo 1981 m. Šiauliuose gyvenęs Petras 

Balčiūnas (1950–2021) – pirmąsias savo knygas išleidę tais pačiais 1980 metais. Vieno ir kito 

autoriaus knygų viršeliuose pateiktas analogiškas serijos „Pirmoji knyga“ sąrašas – įdomus 

to meto literatūrinio gyvenimo ženklas. Rasti savo balsą ir taką, kaip ir visais laikais, buvo 

nelengva, tuo labiau kad egzistavo oficialieji ir, tas daug svarbiau, neoficialieji užsakymai, 
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Žvilgsnį į Vasaitytę norisi pradėti nuo fizinės 
ir dvasinės šviesos, nuolat atsinaujinančio 
gyvybingumo atmosferą kūrusio poetinio 
augalijos pasaulio. Iš jo išskirtume diptiką 
„Pavasaris, jo amžinumas“. Nepaisant to, kad 
eilėraštis pasiduoda to meto epochai pernelyg 
būdingų frazių pagundai, jis patraukia vien jau 
savo pradžia, poetiškai savitomis pirmomis 
eilutėmis ir vėliau perteiktu žemės ir žmogaus 
kūno virpėjimu: „Suvirpo žemė nuo vėjo, / 
Nuo vėjo ir tavo artumo... / Ąsotį kovas išliejo /  
Ant pirmojo žiedo ir krūmo.“ (Vasaitytė 
1980, 8). Per daug neaktualizuojant meninės 
vertės klausimo, panašus siekis perteikti 
smulkiausioje gamtos detalėje įvykstantį 
nušvitimą būdingas ir pirmajai Kajoko knygai, 
Degutytės poezijai. Žydėjimas iškyla ne tik 
kaip matomas, bet visu kūnu jaučiamas gėris. 
Visi žmogaus pojūčiai prabyla perteikiant ir 
su pavasario žydėjimu ateinantį džiaugsmą 
(antroji diptiko dalis). 

Apskritai kūnas – viena reikšmingiausių 
poetės kūrybos dalių, o visu kūnu jaučiamą 

gyvenimo gyvybės jausmą padeda 
išgyventi ir gamta. Šį žmogaus ir viso 
pasaulio gyvybingumą atpažįstame ir dar 
viename gamtos judėjimą (tėkmę, virsmą) 
perteikiančiame eilėraštyje: 

Alyvom apraizgytas takas,

Ir upė ta, kur į rugpjūtį teka,

Pakils, ten skleidžias lubinai.

Perštės nudeginti delnai.

Ir saulių sudaužyti apskritimai

Atvers gyvenimui akis.

Ir žmonės sužeisti sugis,

Bus gervuogių pilni kirtimai.

Iš vieno indo saldžią sulą gersim.

Todėl ir nebaisu ištarti,

Kad vienas gurkšnis turi būt kartus.

Taip žydi užmiršti paparčiai, 

Taip laimės žiedą randa tris kartus. 

  Vasaitytė 1980, 61.

Šioje būsimo pasaulio, kito laiko vizijoje 
lyg tarp kitko nuskamba konkretaus virsmo 

privalomas angažavimasis tam tikroms „tiesoms“, nuostatoms. Angažuoti buvo ir Vasaitytė, 

Balčiūnas, bet turbūt labiausiai –  savo kraštui, artimiausiai savo aplinkai, kalbai, atminčiai. 

Abu autorius, tarkim, sieja eilėraščio kalbančiajam ypač būdingas įsižiūrėjimas į augalų 

pasaulį – į tai, kas supa žmogų, ir tuo pat metu metaforiškai išsako jį patį. Minėdami 75-ąsias 

Vasaitytės gimimo metines ir pernai (2021 m.) anapilin išėjusį Balčiūną, po vieno ir kito 

autoriaus poezijos lauką nusprendėme pasižvalgyti ir kartu, ir atskirai, surasdami teminio 

panašumo ir savito poetinio žodžio. Beje, kaip liudija atsiminimai apie Vasaitytę (Gabriūnaitė 

1995, 75) ir šios publikacijos autorė (D. Š.), abu poetai ne kartą buvo susitikę jos rengiamuose 

literatūriniuose sambūriuose, kuriuose lankėsi ir Jadvyga Gabriūnaitė, Juozas Jaras, Stasys 

Bulzgis ir kiti. Tad ši publikacija – tai ir siekis įprasminti su Šiauliais susijusių, skirtingu 

laikotarpiu gyvavusių literatūrinių sambūrių atmintį.
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tikimybė – ir žmonės sužeisti sugis. Ši užuomina 
teikia paskatų daugiau dėmesio skirti sergančio 
kūno vaizdinijai. 

Ligos diskurso poetės kūryboje nėra daug, 
dar neatėjo Onės Baliukonės ar kitų autorių 
atvirumo laikas. Vis dėlto poetės kasdienybei 
neišvengiamai veržiantis į poeziją, Vasaitytės 
tekstuose atsiranda gana subtilus sąlytis su šia 
tema, savitas istorijas išaugina ligoninės erdvė. 

Vienu geriausių autorės eilėraščių kiek 
paradoksaliai galima pavadinti trumputį 
„Palatoje“:

Rausva tavo žemė. Jos pusė – kitiems.

Ir šaltas paviršius sušyla,

Tik priglaudi ranką. Tai jiems

Akių žiburiai, supę tylą

Ir tyliai atleidę silpniems...

  Vasaitytė 1980, 56.

Nepamirštant autorės bandymo kurti 
poemas, šis eilėraštis ypač patraukia savo 
minimalizmu, vykusia poetine atranka, 
siekiant ir išsakyti savo emociją, ir nutylėti ją. 
Jei ne pavadinimas, galėtume priimti visai kitą 
pasaulį – fragmentišką meilės ir atleidimo, 
susitikimo ir išsiskyrimo istoriją. Tačiau 
pavadinimas silpnumui suteikia ypatingą 
konotaciją, ir randasi ypatingą savo kūną 
turinčios emocijos istorija. Būdama svarbi 
eilėraštyje perteiktam susitikimui, palatos 
erdvė tuo pat metu yra ir nureikšminama kaip 
tari nebūtina detalė. Randasi ir kita prasme 
dvejopas žvilgsnis į situaciją – labai asmeniškas 
ir kartu iš šalies. Ligos temai priklauso ir 
eilėraštis „Leningrado vaistinėje po karo“ jau 
iš antros knygos „Stipriau už likimą“ (1988). 
Jis įdomus dėl panašaus požiūrio į save tarsi iš 
šalies, dėl anksčiau minėto gamtiško gyvybės 

jausmo, kuris įsikūnija ir „man“ svetimoje 
erdvėje. Šis tekstas įdomus ir dėl fizinio ar 
dvasinio sugrįžimo į „mano“ erdvę, kuri kiek 
paradoksaliai pavadinama šiaure: „Aplenkus 
didmiestį, į savo šiaurę / Grįžau ir ligi šiol 
esu.“ (Vasaitytė 1988, 8). Galbūt ir atsitiktinai 
primindama Henriko Nagio vaizdiniją, šiaurė 
tampa savotiška opozicija Leningrado 
vaistinei, nes tik ji, toji šiaurė, turi patikimų 
būdų (vaistų) gyvybės jausmui palaikyti: 

Aplenkus didmiestį, į savo šiaurę 

Grįžau ir ligi šiol esu. 

Kaip vaistai čia šaltinis gėlas, 

lašai – erdvė šilų. 

Prie vaistinėlės šoka kielės. 

Ir žemėj tylu.  

  Vasaitytė 1988, 8.

Vasaitytės poezijoje įdomus ir jos 
pasižvalgymas po Šiaulių gatves, pirmiausia – 
Aloyzo Toleikio skulptūrai skirtas eilėraštis 
„Mergaitė su dūdelėm“ (Vasaitytė 1988, 11–
12); istoriškai įdomūs ir literatūriniai pokalbiai 
su Eugenijumi Matuzevičiumi (įrašytas kaip 
pirmosios knygos konsultantas), Zigmu Gėle ir 
kitais rašytojais. 

*
Įsižiūrėjimas į augalus, gamtos ritmo 

pajautimas – tai ir Balčiūno poetinė tikrovė. 
Greta tam laikotarpiui būdingo skelbimo, 
su Vasaityte kiek paradoksaliai suartinančio 
kovingumo poeto kūryboje turbūt stipriausia 
yra kaimo žmogaus laikysena, neretai įgavusi ir 
savalaikę modernaus, fragmentuoto kalbėjimo 
raišką. „Takažolė“ – debiutinės knygos ir 
turbūt svarbiausio eilėraščio pavadinimas:

ŠIAULIŲ KRAŠTO LITERATAI
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Ne edelveisas, ne rožė –

tako žolė, 

 tako žolė.

Prie kojų esi ir būsi.

Jusi kiekvieną pėdą,

neši kiekvieną dulkę.

Rasa vėl pavirs į lietų

ir grįš į tave, ir sugrįš.

Nieko arčiau prie žemės

kaip takas lig šiol nebuvo.

Nuo kur dangus aukštesnis,

žmogus didesnis atrodo?

  Balčiūnas 1980, 5. 

Toks žemas, asimetriškas, itin gajus 
smulkiais žiedeliais ir tobulos formos sėklytėmis 
augalas – o kaip supina žemę ir žmogų. 
Pastanga būti kuo arčiau žemės kiek primena 
Martinaitį. Tarsi nedaug nutolta ir nuo Just. 
Marcinkevičiaus pasiilgto arklio, bet ir nutolta, 
ir poetinė teritorija užimta. Balčiūno eilėse 
drama sausesnė, be atodūsių, skaudi, rupi. Ji 
už (per) didelių žodžių – tarsi „kažkoks akmuo 
tarp akmenų už miesto“ (Balčiūnas 1980, 73). 

Skirtingai nei Vasaitytės poezijoje, 
Balčiūno eilėraščiuose sunku apčiuopti 
„dabar“ gyvenančio žmogaus tapatybę. Visa, 
kas svarbiausia, liko praeityje arba glūdi 
pastangoje sugrįžti. 

Ne vienas Balčiūno eilėraštis kviečia 
nusikelti į žmogų praradusios erdvės ar savo 
vietos netekusio žmogaus pasaulį, kartais 
dramatiškai, dar dažniau tiesiog nostalgiškai. 
Apie tai kalba ir eilėraštis „Namo“, primindamas 
apie tuo metu tik prasidėjusį kasdienybės, 
kasdienio pasaulio proveržį į poeziją: „Pareinu 
aš namo, / o kaimynas dar niukina arklį, / 

arinėdamas bulves už sodo, / ir, atrodo, 
manęs čia nestigo. / Saldžiai kvepia svėrė / 
lyg prieš dešimtį metų prie tako.“ (Balčiūnas 
1980, 43). Praėjusio pasaulio, jo kasdienybės, 
praeityje likusių pokalbių ir veiksmų atminties 
persmelktas ir 4 dalių eilėraštis „Paskyrimai 
medeikiečiams“. Jis prasideda nuo variantiškai 
pasikartojančios poetinės tiesos – „Pro mano 
namus praskrieja dangus.“ (Balčiūnas 1980, 
44). Bulviasodis ar kaimynų pokalbiai – tai 
ir yra dangų priartinantis, pasaulio centrą 
išsaugantis erdvėlaikis, o jam paliudyti būtinos 
konkrečios – Medeikių ir kitos vietos. Jau 
pirmojoje knygoje esama įspūdingo ritualinio, su 
neperkrauta etnografija subalansuoto grožio. 
Tai gyva ir antroje knygoje „Žiburio brydė“ 
(1987), pavyzdžiui, eilėraštyje „Šiokiadienio 
apeigos...“: „Šiokiadienių apeigos – į daržą, į 
tvartą, / rytą išleist vakare uždaryt, / pakalbinti 
sotų, paglostyt nešertą – / tas pats ritualas rytoj 
ir poryt.“ (Balčiūnas 1987, 17). 

Dangų priartina ir įsiklausymas į kasdienę 
kalbą. Dėl bandymo atsiminti, regis, įprastą 
kasdienio bendravimo posakį, dėl konkrečių 
veiksmų reikšmingumo ir apeigiškumo, galų 
gale dėl autoriaus pamėgtų svėrių ir viso to 
jungimosi į visumą gražiai nuskamba mamai 
skirtas antros knygos eilėraštis:

Po vienkiemio medžiais

sulaukėjusi želia žolė.

Inkščia praeivio nematęs 

bevardis kaimyno šuva.

Norėtum užkalbinti

svėryne palinkusią moterį,

bet... kaipgi tie žodžiai,

prašantys dievą talkon?..

  Balčiūnas 1987, 25.
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Čia ir kitur galima atpažinti simbolinio 
praeivio, gal netgi tipiško inteligento, šviesuolio 
savastį. Eilėraštyje „Rami kaip saulėlydis“ 
žmogus įsiklauso į senučių šneką apie mirtį, ir tai 
yra švento laiko ašis ar atskaitos taškas patiriant 
grėsmę: „Rami kaip saulėlydis / senučių šneka 
apie mirtį, / Šventadieniais grįžtant / palaukės 
taku nuo kapų.“ (Balčiūnas 1987, 48). 

Čia ir kitur justi netikėtas neišvengiamybės, 
mirties grožis, paveiki laiko slinktis, atskirtis 
bei vienišumas. 

Kaip jau užsiminta, Balčiūno būta savosios 
vietos, savo krašto poeto. Verta priminti, 
kad Biržų kraštas gausiai derėjo talentų, ir 
jie niekaip nesubendravardiklinami, juk po 
Norberto Vėliaus rytų aukštaičių mentaline 
charakteristika niekaip nesuvesi Balio 
Sruogos, Bernardo Brazdžionio, Mamerto 
Indriliūno, Pauliaus Drevinio, Jono Strielkūno, 
Matuzevičiaus. Beje, kaip ir Vasaitytei, 
Balčiūnui teko patirti Matuzevičiaus globą, 
skatinimą, rėmimą, ir tai poetas prisimindavo 
su malonumu bei ilgesiu (D. Š. paliudijimas). 
Balčiūno eilėraščiuose atsiskleidžia ir biržiečio 
„bambizo“ pasaulėvoka, rezervuotas, 
skeptiškas žvilgsnis: „Kokie išminčiai, kol tyli / 
drąsūs / kokia jų šypsena / blanki.“ (Balčiūnas 
1980, 72). Imponuoja ir šio krašto tapatybei 
priklausanti suvaldyta emocija, empatija, o 
kartu ir gebėjimas per dantį patraukti: „Dabar 
jau viską apie žemės trauką / Žinosiu, ir ilgam, 
deja.“ (Balčiūnas 1987, 39). 

Balčiūno eilių forma, struktūra, rimas, 
ritmas dažnai esti įvaldyti ir kiek prigesinti, 
meistrystė santūri. Kaip ir minėtu Vasaitytės 
atveju, autoriaus poezijos vertę rodo ir įdomios 
dviprasmybės. Pavyzdžiui, ypatingos šifruotės 

reikalauja pirmojo vienaskaitos ir pirmojo 
daugiskaitos asmens skirtys, regioniškumo 
dėmenys. Kaip asmeniškumo, atsivėrimo 
ir kartu dviprasmiško balansavimo ženklai 
mįslingi yra fiksuoti kluptelėjimai – „karalius, /  
bėgantis iš savo karalystės“ (Balčiūnas 1987, 
22). Buities detalė („šluostosi į pievos kraštą /  
išbrinkusias nuo prakaito rankas“, Balčiūnas 
1980, 45) ar augalas virsta savita metafora. 
Takažole prie mirties artėjama taupiai ir 
koncentruotai: „Bąlant ant pievų įkapių drobei / 
 namuos nesavas ir miniai keistas.“ (Balčiūnas 
1987, 28). O paskaičius stojiškai melancholišką 
ištarą – „kitkas sudyla – / ir pilkapis, ir duburys“ 
(Balčiūnas 1987, 35) – tenka viltis, kad geri 
eilėraščiai, gera eilėraščio eilutė dyla lėčiausiai. 

*
Taigi, šie autoriai priklauso XX a. 9-ajam 

dešimtmečiui – itin turtingam, poetinių ir 
idėjinių virsmų paženklintam lietuvių poezijos 
laikotarpiui. Abu poetai ėjo skirtingais ir 
kiek panašiais keliais, pasirinko gal nelabai 
efektingą, bet savą taką – su takažole, 
apšviestą dirvinio vijoklio žiedo spindulių.
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2010 m. įkurta memorialinė rašytojo Jono Avyžiaus ekspozicija Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus 
viešojoje bibliotekoje. Ritos Mačiukienės nuotr.

Tėviškės biblioteka saugo 
rašytojo Jono Avyžiaus atminimą
2022 m. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka mini 100-ąsias rašytojo 

Jono Avyžiaus gimimo metines. Rašytojo 100-mečiui biblioteka pradėjo ruoštis dar praėjusių 

metų pabaigoje: išleido 2022 metų kalendorių „Jonui Avyžiui – 100“. Sausio mėnesį skaitykloje 

buvo eksponuojama literatūros paroda „Metai su Jonu Avyžiumi prasideda“. Viešosios 

bibliotekos ir visų filialų stenduose kabo plakatai „Rašytojui Jonui Avyžiui − 100“, kurie visus 

metus lankytojams primins kraštiečio jubiliejinę sukaktį. 

Viešosios bibliotekos direktorė Jovita Šimkevičiūtė sako, „kad rašytojo vardas biblioteką 

įpareigoja puoselėti rašytojo atminimą, organizuojant įvairius skaitymo skatinimo renginius, 

edukacijas, parodas, garsinius skaitymus, krepšinio turnyrą, protmūšius, žygius ir kt. Vienas 

svarbiausių renginių – Jono Avyžiaus premijos įteikimas, kuris šiais metais vyks liepos mėnesį.“

Jono Avyžiaus atminimas bibliotekos 
darbuose

Nors vieno žymiausių Lietuvos rašytojo 
vardas bibliotekai suteiktas tik 2004 m., tačiau 

bibliotekos ir Joniškio krašto glaudus ryšys su 
žymia asmenybe užsimezgė gerokai anksčiau. 
Jonas Avyžius gimė 1922 m. gegužės 16 d. 
Mėdginų kaime, visai netoli Joniškio miesto. 

SUKAKTYS
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Čia prabėgo jo vaikystė ir jaunystė. Vėliau 
rašytojas nevengdavo susitikti su jaunystės 
draugais, kaimynais, mielai lankydavo savo 
seseris Stanislavą ir Adolfiną, kurios ir dabar 
tebegyvena Mėdginuose. Rašytojas visuomet 
buvo populiarus, susitikimai su juo, jo naujų 
knygų pristatymai, kurių galima suskaičiuoti 
ne vieną dešimtį, vyko rajono bibliotekose, 
kaimuose ir mokyklose. 

Viešoji biblioteka iškilaus kraštiečio 
atminimą ir jo darbus pradėjo įamžinti dar 
2002 m. Mėdginuose. 

Minint rašytojo 80-ąsias gimimo metines 
pastatytas joniškiečio tautodailininko Ryčio 
Čagaus sukurtas stogastulpis, kelio ženklai, 
žymintys rašytojo gimtosios sodybos vietą. 

Po metų įvyko pirmieji „Jono Avyžiaus 
skaitymai“, tapę kasmetine tradicija. Gegužės 
mėnesį, minint rašytojo gimtadienį, ištraukas 
iš rašytojo kūrinių skaito moksleiviai, jaunieji 
skaitovai, studentai, aktoriai.

2012-ieji Viešojoje bibliotekoje buvo 
paskelbti Jono Avyžiaus metais: surengtos 
žymaus kraštiečio rašytojo 90-ųjų gimimo 
metinių minėjimo iškilmės, kurių metu buvo 
įteikta rajono savivaldybės įsteigta pirmoji 
Jono Avyžiaus literatūrinė premija. Pirmuoju 
premijos laureatu už novelių romaną „Trys 
vienatvės“ tapo rašytojas Romualdas 
Granauskas.

Jono Avyžiaus vardas ir darbai projektinėse 
veiklose

J. Avyžiaus vardas ir darbai minėti ne 
viename bibliotekos vykdytame projekte. 
2005 m. projekto „Ekspedicija Mėdginuose: 
Jono Avyžiaus vaikystės ir jaunystės takais“ 

metu nufilmuotas gimtasis rašytojo kaimas, 
užfiksuoti J. Avyžiaus giminių, kaimynų,  
draugų prisiminimai, pagal juos sukurtas 
dokumentinis videofilmas. Po dvejų metų, 
2007 m., Viešosios bibliotekos 70 metų veiklos 
ir Jono Avyžiaus 85-ųjų gimimo metinių 
minėjimo proga biblioteka įgyvendino projektą 
„Įamžinti kūrėją meno kalba“. Lietuvos 
kultūros rėmimo fondo, rajono savivaldybės 
finansuoto projekto, rėmėjų (visuomeninės 
organizacijos „Konservatyvioji ateitis“, 
Joniškio „Rotary“ klubo) ir privačių asmenų 
dėka bibliotekos fojė pasipuošė rašytojui skirtu 
dailininkės Neringos Vasiliauskaitės vitražu.

2017 m. biblioteka vykdė Lietuvos kultūros 
tarybos remiamą projektą „Gyvenimas – 
tai nesibaigiantis kūrybos procesas (Jonas 
Avyžius)“, kurio pagrindinė veikla – visus 
metus trukęs literatūrinių renginių ciklas, 
skirtas rašytojo 95-osioms gimimo metinėms 
paminėti. Kartu su rašytojo jubiliejaus 
minėjimu įteikta ir jo vardo literatūros premija, 
kurios laureatu tapo rašytojas Saulius Šaltenis.

Rašytojo atminimas perkeltas ir į virtualią 
erdvę – 2007 m. biblioteka sukūrė virtualų 
rašytojui Jonui Avyžiui skirtą muziejų, kuriame 
sudėta archyvinė medžiaga, nuotraukos, 
videofilmas, rašytojo knygų, straipsnių 
bibliografija, knygų viršeliai, Joniškio mokyklų 
vaikų piešiniai, iliustruojantys rašytojo 
pasakas. Deja, 2021 m. virtualus muziejus 
buvo užkrėstas kenkėjiškomis programomis 
ir jo naudojimas sustabdytas. 2020 m. pagal 
iš dalies Lietuvos kultūros tarybos finansuotą 
projektą „Interaktyvi lankytojų informavimo 
sistema“ sukurtas interaktyvus žaidimas „Ar 
pažįsti rašytoją Joną Avyžių?“.

SUKAKTYS
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Rašytojo sielos kampelis bibliotekoje
Tikras rašytojo sielos kampelis Joniškio 

viešojoje bibliotekoje yra 2010 m. įkurta 
memorialinė Jono Avyžiaus ekspozicija. 
Rašytojo žmona Irena Avyžienė bibliotekai 
padovanojo jo darbo kambario baldus, daiktus, 
suvenyrus, didelę dalį asmeninės bibliotekos. 
Viešojoje bibliotekoje sukaupta per 1500 
egz. rašytojo knygų ir archyvinės medžiagos: 
nuotraukų, rankraščių. 

Nors Joniškio biblioteka negali pasigirti 
erdviomis patalpomis, tačiau vieta mylimo 
rašytojo ekspozicijai buvo rasta bibliotekos 
antrame aukšte. Skaitytojų aptarnavimo 
skyriuje pastatyti baldai iš Jono Avyžiaus buto: 
knygų sekcija, ant grindų patiestas kilimas, 
ant jo − didelis rašomasis stalas ir krėslas, ant 
stalo, kaip ir jo darbo metais, stovi rašomoji 
mašinėlė „Littera“, stalinė lempa, marmurinis 
rašalinės komplektas, padovanotas rašytojo 
uošvio, 1999 m. stalinis kalendorius atverstas 
ties paskutine Jono Avyžiaus gyvenimo 
diena – liepos 7-ąja.

Knygų sekcija, žinoma, pilna knygų. 
Debiutinė rašytojo knyga „Pirmosios vagos“ 
(1948), vaikų knygelės, garsieji romanai 
„Kaimas kryžkelėje“, „Sodybų tuštėjimo 
metas“, „Chameleono spalvos“ ir kiti 
leidiniai, išleisti daugiatūkstantiniais tiražais 
įvairiomis pasaulio kalbomis: anglų, vokiečių, 
hindi, arabų, armėnų, rumunų, estų ir kt. 
Ekspozicijoje saugomi J. Avyžiui įteikti „LTSR 
respublikinės premijos“ 1965 ir 1971 metų 
diplomai.

Rašytojas ir pats pirko knygas, komplektavo 
savo biblioteką, daug knygų J. Avyžiui 
padovanojo kiti rašytojai.

Šiuo metu seniausias Joniškio bibliotekos 
leidinys yra iš J. Avyžiaus asmeninės 
bibliotekos. Tai Adomo Mickevičiaus „Konrad 
Wallenrod“ lenkų kalba, išleistas 1864 m. 
Poznanėje. Leidinį puošia garsaus to meto 
dailininko Antano Zaleskio piešiniai. 

Irena Avyžienė papasakojo įdomią šios 
knygos įsigijimo istoriją: „Avyžius, 1945 m. 
grįžęs iš fronto, demobilizuotas, apsigyveno 
Vilniuje. Jonas pasakojo, kad po karo 
skurdžiame, alkaname Vilniuje tik turguj galėjai 
ką nors įsigyti, netgi knygų. Tad jis eidavo į 
turgų, kur iš vietinių lenkų galėjai nusipirkti ar 
išmainyti į duoną, kurią normuotai gaudavo 
„ant kortelių“, senų, netgi retų knygų. Taip 
jo bibliotekoje mainais už duoną atsirado ir ši 
knyga.“ 2020 m. biblioteka parengė ir įvykdė 
projektą „Unikalių Joniškio Jono Avyžiaus 
viešosios bibliotekos leidinių restauravimas“. 
Projekto metu Lietuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje A. Mickevičiaus knyga 
„Konrad Wallenrod“ buvo restauruota.

Jono Avyžiaus romano „Kruvinas kerštas“ rankraštis, 
saugomas Joniškio r. sav. Jono Avyžiaus viešosios 
bibliotekos archyve.
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Didelį įspūdį palieka rašytojo rankraščiai. 
Ypač pirmieji, kruopščiai surašyti į sąsiuvinius ar 
liniuotus lapus. Tai apysaka „Meilė iš balagano“, 
eiliuota pjesė „Miško muzika“ (1937). Vaikinas 
iš Mėdginų 1936 metais storame langeliais 
sąsiuvinyje surašęs romaną „Kruvinas 
kerštas: iš arabų gyvenimo, atvaizduojantis jų 
papročius“ tikriausiai net svajoti negalėjo, kad 
po 47 metų jo romanas „Sodybų tuštėjimo 
metas“ bus išleistas ir... arabų kalba.

Ekspozicijoje saugoma romano „Sodybų 
tuštėjimo metas“ pirmo tomo rankraščio 
dalis, parašyta 1965−1969 m. žaliu rašalu ir 
išmarginta taisymų. Rašytojas yra pasakojęs, 
kad rašalą rinkdavosi pagal nuotaiką, kad jį 
įkvėpdavusi žalia spalva, ypač rašant vaikams.

Biblioteka turi keletą rašytojų Kazio 
Almeno, Eduardo Mieželaičio Jonui Avyžiui 
adresuotų laiškų. „Mielam kolegai“ 1967 m. 
laišką su pagyros žodžiais, išleidus romaną 
„Kaimas kryžkelėje“, adresavo kitas mūsų 
kraštietis Marius Katiliškis. J. Avyžius palaikė 
ryšį, susirašinėjo su savo lietuvių kalbos 
mokytoja P. Jurgilaite-Pladiene, kuri jaunąjį 
gimnazistą ir paskatino rašyti.

Pirmieji rankraščiai atskleidžia ne tik 
literatūrinį jaunojo J. Avyžiaus talentą, bet ir jo 
aistrą krepšiniui. Tai ranka rašytas skelbimas, 
kviečiantis į krepšinio turnyrą, kuriame žais 
penki kaimai. Būsimasis rašytojas leido 
rankraštinį „Mėdginų krepšinio žurnalą“.

Jono Avyžiaus pomėgį – bitininkystę –  
iliustruoja ne tik nuotraukos iš sodybos 
Prūdiškio kaime Švenčionių rajone, kur 
jis turėjo keletą avilių, bet ir Petro Repšio 
paveikslas „Bitininkai“, dovanotas rašytojui 
1972 metais. 

Kiti laisvalaikio daiktai – badmintono 
raketės, blizgių dėžutės, fotoaparatas  
„Zenit“ – rodo, kad rašytojas mėgo aktyvų 
poilsį.

Knygų sekcijoje eksponuojami suvenyriniai 
medaliai, moliniai, kaltiniai suvenyrai ir meno 
dirbiniai, 12 austų proginių juostų, padėkų 
raštai. Rašomojo stalo stalčiuose sudėti tokie 
asmeniniai daiktai kaip dėklas su akiniais, 
šalikas, parkeris, puodukas, barzdaskutė, 
lenktinis peiliukas, odinis portfelis.

Memorialinėje ekspozicijoje, kaip ir 
buvusiame rašytojo darbo kambaryje, ant 
sienos kabo tėvo portretas, yra mamos ir 
žmonos nuotraukos.

Joniškio rajono savivaldybės viešajai 
bibliotekai įsimintiniausias ir iki šiol 
pasididžiavimą keliantis įvykis – J. Avyžiaus 
vizitas 1997 m. rudenį, kai rašytojas, apsilankęs 
bibliotekoje, paliko šiltą įrašą „Svečių knygoje“:

Visada teikiau didžiausios reikšmės 
bibliotekoms, šiandien pamirštoms pragmatiškų 
valdininkų, skurstančioms, tačiau dirbančioms 
didžiulį darbą kultūros baruose, restauruojant 
apgriautą mūsų žmonių dvasinį gyvenimą. Viena 
tokių yra Joniškio viešoji biblioteka, į kurią įėjau 
sužvarbęs, o išėjau sušildytas jos darbuotojų 
entuziazmo ir pasiaukojimo skleisti švietimą 
žmonių tarpe. Čia dar kartą įsitikinau, kad 
kultūros žmogaus pasišventimas savo darbui 
neįvertinamas jokiais pinigais...

Šis šiltas ir įsimintinas įvykis įpareigojo 
Viešąją biblioteką toliau išlaikyti kultūros 
šviesulio įvaizdį, o ryšys su Jonu Avyžiumi, jo 
asmenybės ir darbų įprasminimas atsispindės 
ir ateities veiklose, projektuose.

Vijoleta Kuprevičienė

SUKAKTYS
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Nuo pirmo iki šimtas pirmo 
„Rubinaičio“ numerio
2021 m. gale pasirodė šimtasis žurnalo apie vaikų literatūrą „Rubinaitis“ numeris. Žurnalas 

eina nuo 1994 metų, jau daugiau nei ketvirtį amžiaus. Roma Kišūnaitė atnaujinto 101-ojo 

„Rubinaičio“ kronikos skiltyje rašo: „1994-ųjų gruodį, per „Prano Mašioto skaitymus“, 

buvo pristatytas pirmasis šio žurnalo numeris. Specializuoto žurnalo apie vaikų literatūrą 

pasirodymas buvo nemenkas įvykis Lietuvos kultūros pasaulyje, net svarbiausia to meto 

žiniasklaida – „Vakarinės naujienos“, „Literatūra ir menas“ – jį pastebėjo ir anonsavo. 

1995–1999 m. „Rubinaitis“ buvo leidžiamas du kartus per metus, 2000 m. tapo ketvirtinis, 

pradėtas prenumeruoti, nuo 2007 m. – spalvotas. Nors tiražas nuo 3 000 egz. susitraukė iki 

500–600 egz., žurnalas, atlaikęs visas krizes ir negandas, nuėjo ilgą 27 metų leidybos kelią.

Šimto žurnalo numerių puslapiuose – apie 1 200 publikacijų, beveik 400 pavardžių: straipsnių 

ir kitų tekstų autoriai, pokalbininkai ir pokalbių rengėjai, grožinių tekstų kūrėjai, informacinių 

laiškų autoriai. Daugiausia „Rubinaičiui“ rašė K. Urba, Dž. Maskuliūnienė, Gražina Skabeikytė-

Kazlauskienė, Loreta Žvironaitė, Loreta Jakonytė, Gintarė Adomaitytė, Roma Kišūnaitė, 

šviesaus atminimo Neringa Dangvydė Macatė (Mikalauskienė)“ (Kišūnaitė 2022, 61).

Pirmojo (1994 m., dail. Ramūnas Šimonis) ir šimtojo (2021 m., dail. Rima Ramonienė) žurnalo „Rubinaitis“ numerių 
viršeliai.
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Išties „Rubinaitis“ yra didelis lietuvių 
kultūros turtas – iki tol nebūta jokio leidinio, 
kryptingai kalbėjusio apie lietuvių ir užsienio 
vaikų literatūrą, švietusio visuomenę, skatinusio 
domėtis vaikų ir jaunimo literatūra ir studentą, 
ir mokslininką, ir mokytoją, ir bibliotekininką. 
Žurnalui rūpėjo ir tėvų auditorija. 

Kalbant apie „Rubinaitį“ būtina prisiminti jo 
ištakas. Žurnalo įkūrimas – Tarptautinės vaikų ir 
jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos 
skyriaus ir jo ilgamečio pirmininko doc. Kęstučio 
Urbos nuopelnas. Tai vienas svarbiausių 
IBBY Lietuvos skyriaus veiklos barų, turinčių 
išliekamąją nacionalinės reikšmės vertę.

Įkurti „Rubinaitį“ iš dalies įkvėpė  
tarptautinis IBBY žurnalas „Bookbird“ 
(pradėtas leisti 1957 m.). Šio leidinio 
pavadinimas perteikia prasmingą idėją – 
vaikų knyga tarsi paukštis skrenda per laiko ir 
geografines erdves. Kitose šalyse irgi leidžiama 
įvairių vaikų literatūrą populiarinančių leidinių 
(pvz., Estijoje – „Nukits“, Lenkijoje – „Guliwer“, 
Vokietijoje – „JuLit“ ir kt.). Mūsų „Rubinaitis“ 
įsijungia į šią solidžią periodinių leidinių apie 
vaikų literatūrą draugiją. Lietuviškojo leidinio 
pavadinimas susijęs su Simono Daukanto 
didaktine apysaka „Rubinaičio Peliūzės 
gyvenimas“, parašyta XIX šimtmetyje. 

Rubinaitis Peliūzė yra lietuviškasis 
Robinzonas Kruzas. Metaforiškai kalbant, 
mūsų žurnalas „Rubinaitis“ keliauja per 
vaikų ir jaunimo literatūros jūras, marias, 
vandenynus...

Bet, matyt, joks vaikų literatūros žurnalas 
neturėjo ir neturi tokios kaip lietuviškasis 
„Rubinaitis“ viršelio paslapties. Kai 2007 m. 
„Rubinaitis“ tapo spalvotas ir keitė išvaizdą, 

viršelį ėmė puošti lietuvių abėcėlės raidės. Bet 
tai nebuvo pabiros raidės. Per keliolika viršelių 
iš jų susidėjo du prasmingi sakiniai. Pirmasis 
jų – Vaikų literatūra išgelbės pasaulį. Antrojo 
sakinio pradžia – 2010 m. Nr. 4 (56). Jis skamba 
taip: Juk kiekviena vaikystėje ar paauglystėje 
perskaityta vertinga knyga kloja tvirtus 
žmogiškumo pamatus. Šių žodžių autorius – 
redaktorius Kęstutis Urba. Gal dar ne visi 
skaitytojai yra pastebėję šį literatūrinį žaidimą, 
bet juk ir Martyno Mažvydo akrostichas ne iš 
karto buvo atrastas... 

Galima pasidžiaugti ir tuo, kad apie 
„Rubinaitį“ palankiai rašyta kultūrinėje 
spaudoje, yra apginta magistro darbų (pvz.: 
Urtės Vaserienės „Žurnalas Rubinaitis – 
Lietuvos vaikų literatūros lauko dalyvis. 
Veikla ir poveikis“, Šiaulių universitetas, 
2015; Jovitos Laucytės „Žurnalas Rubinaitis 
sociokultūriniame lauke (1994–2015)“, 
Vytauto Didžiojo universitetas, 2015; Ramintos 

Pirmojo 2022 metų žurnalo apie vaikų literatūrą 
numerio viršelis (dail. Lina Eitmantytė-Valužienė). 
Skaitytojų laukia ne tik atnaujintas turinys, bet ir 
naujas žurnalo dizainas.

SUKAKTYS
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Kožūraitės „Skaitytojų lūkesčių formavimas 
2015–2018 m. lietuvių literatūrinių pasakų 
recenzijose (Rubinaitis, Literatūra ir menas ir 
Nemunas)“, Vytauto Didžiojo universitetas, 
2018). Rūpinamasi žurnalo sklaida, norima, kad 
jis būtų kuo plačiau prieinamas. Antai Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento 
bibliografė Reda Tamulienė rengia „Rubinaičio“ 
šimto numerių bibliografinę rodyklę. Žurnalas 
skelbiamas ir internete. Urtės Vaserienės darbe 
teigiama: „Rubinaitis tampa autonomišku, 
savitą politiką formuojančiu Lietuvos literatūros 
objektu“ (Vaserienė 2015, 23).

Šiemet į skaitytojų rankas „Rubinaitis“ 
(101 numeris) patenka atsinaujinęs. Žinoma, 
visų pirma į akis krinta naujas jo apdaras. 
„Rubinaitis“ didesnis (jo formatas tampa toks 
kaip ir „Bookbird“ žurnalo), storesnis (bus 
galima pateikti daugiau įvairios medžiagos), 
pasikeitusio dizaino (jį kuria dailininkė 
Lina Eitmantytė-Valužienė). Tačiau ištikimi 
skaitytojai atpažins seną mielą stilingą 
„Rubinaičio“ logotipą, sukurtą pirmajam 
numeriui. Žurnalo rubrikas ir toliau lydės  
Irenos Geniušienės nupiešti nuotaikingi 
skaitantys, rašantys, žaidžiantys žmogučiai.

Pabrėžtina, kad žurnalas turi savo tradicijų, 
vertingų dalykų, kuriuos būtina išlaikyti, toliau 
plėtoti. Neįsivaizduojamas „Rubinaitis“ be 
profesionalių per kalendorinius metus išleistų 
vaikų knygų apžvalgų (jos iš dalies siejamos 
su IBBY Lietuvos skyriaus teikiamais vaikų 
literatūros apdovanojimais). Čia medžiagos 
randa mokytojai, bibliotekininkai, studentai, 
tėvai – visi, kuriems aktualu jausti vaikų 
literatūros pulsą. Rubrikose „Straipsniai“, 

„Sukaktys“ skelbiami mokslo populiarinamieji 
straipsniai įvairiomis vaikų literatūros 
temomis, jais pažymimos vaikų literatūros 
kūrėjų sukaktys, svarbios vaikų literatūros 
datos. Klasika jau tapo skaitytojų itin laukiama 
rubrika „Mano vaikystės skaitymai“ – iš viso 
pakalbinta šimtas pašnekovų. Nemažos dalies 
tų žmonių su mumis jau nebėra... Tai tekstai, 
kurie bus pravartūs literatūros ir kultūros 
istorijai, lektologijai, neretai jie peržengia  
vaikų literatūros lauko ribas. Labai 
svarbi rubrika „Atidžiu žvilgsniu“, kur 
skelbiamos lietuvių ir užsienio vaikų knygų 
recenzijos, recenzuojami ir mokslo, mokslo 
populiarinamieji leidiniai, nagrinėjantys vaikų 
literatūrą. Įprasta ir reikalinga „Bibliografijos“ 
rubrika. Čia pateikiamas faktografiškai tikslus 
ir labai naudingas vaikų literatūros leidinių 
visumos vaizdas. Metraščio ir operatyvios, 
aktualios informacijos pateikimo funkcijas 
atlieka skyrius „Kronika, informacija, 
skelbimai“. Pastarąsias dvi rubrikas ištikimai 
rengia Roma Kišūnaitė.

Akivaizdu, kad „Rubinaitis“ jau 
pribrendo turinio naujovėms, kai kuriems 
pokyčiams. Atsiranda naujų darbo krypčių, 
kitokių, įvairesnių rubrikų. Pasikeitė leidinio 
paantraštė – Žurnalas apie vaikų ir jaunimo 
literatūrą, tad dabar jis apima daugiau ir plačiau. 

Naujus sumanymus turės įgyvendinti 
atsinaujinęs, padidėjęs žurnalo kūrėjų 
kolektyvas ir jo autoriai. Pradeda dirbti trys 
atskirų žurnalo sričių redaktoriai. Naujoji 
žurnalo redaktorė nuo 2022 m. – šių eilučių 
autorė Dž. Maskuliūnienė.

Vienas iš tų sumanymų – stiprinti 
tarpdisciplininį dėmenį (rubrika „Kontekstai“). 



20

Verta atsigręžti į platesnius vaikų kultūros 
horizontus (periodiką, kiną, dailę, teatrą 
ir kt.) kaip į vaikų literatūros kontekstą. 
Knygų ekranizacijos, iliustravimo menas, 
vaikų periodika, populiarioji kultūra 
(žaislų industrija, paremta vaikų literatūra, 
literatūriniai ir mitologiniai vaizdiniai 
reklamoje ir kt.) gali tapti įdomiu ir aktualiu 
tyrimų objektu. Todėl natūralu, kad mums 
pravers bendradarbiauti su vaikų (ir ne tik) 
kultūros įstaigomis (muziejais, bibliotekomis 
ir kt.). Bendrai dirbant gali rastis įdomios, 
naudingos medžiagos žurnalui.

Pradedame rubrikas „Nuotraukos 
pasakoja“, „Retro“, kurios skaitytojams 
kalbės daugiausia vaizdais. Ieškosime įdomių 
fotografijų, fiksuojančių reikšmingas praeities 
akimirkas (iš vaikų rašytojų gyvenimo, vaikų 
literatūros renginių ar pan.), atversime 
senosios vaikų periodikos puslapius. Kartais 
sustabdyta praeities akimirka, netikėtas 
rakursas tampa ikoniniu vaizdu ir pasako ne 
mažiau nei žodinis tekstas.

Rubrikoje „Dalijamės patirtimi“ skelbsime 
bibliotekininkų, mokytojų, darželio pedagogų, 
neformaliojo ugdymo specialistų straipsnius, 
kur bus dalijamasi gerąja patirtimi, kaip galima 
pasiremti vaikų ir jaunimo literatūra ugdant 
augantį žmogų. Panašios publikacijos labai 
reikalingos, juk nustota leisti „Gimtąjį žodį“, 
„Žvirblių taką“. 

Naujas žurnalo posūkis – „Mokslinių 
tyrimų“ skyrius (ketvirtame kiekvienų metų 
numeryje). Tai bus recenzuojamų mokslo 
straipsnių skyrius. „Rubinaičio“ nuomone, 
svarbu, kad atsirastų specializuota niša, 
kur periodiškai iš mokslinės prieigos būtų 
nagrinėjama vaikų ir jaunimo literatūra. 

Vis dėlto labai svarbu išlaikyti ir šviečiamąjį, 
populiarinamąjį žurnalo pobūdį. „Rubinaičio“ 
adresatas (nuo mokytojų, tėvų iki vaikų 
literatūros tyrėjų ir studentų) prašosi ir 
populiaresnių, įvairesnių būdų kalbėti apie 
vaikų literatūrą. Ypač reikšmingiems lietuvių 
ir užsienio vaikų rašytojams ar specialioms 
temoms planuojama parengti teminių žurnalo 
numerių.

„Rubinaitis“ dalyvauja Spaudos, radijo 
ir televizijos rėmimo fondo (SRTRF) 
konkursuose finansinei paramai gauti. Smagu, 
kad mūsų projektais pasitikima ir galime leisti 
žurnalą. Šio fondo naujienlaiškyje radome 
džiuginantį žurnalo įvertinimą ir palinkėjimą: 
„Rubinaitis“ ir toliau išlieka tuo orientyru, 
patikimu kompasu begalinėje vaikų literatūros 
jūroje bandant surasti vertingo teksto salas“ 
(SRTRF naujienlaiškis 2020 12 20). 

Sudėtingame, priešpriešų draskomame 
pasaulyje vaikų ir jaunimo literatūra darosi 
dar svarbesnė, dar aktualesnė. Kokį žmogų 
išauginsime, daug priklauso ir nuo to, ką 
vaikas, paauglys, jaunuolis skaitys, kokią knygą 
ims į rankas, dėsis į galvą ir širdį.

Literatūra
Roma Kišūnaitė, Kronika, informacija, skelbimai, 

Rubinaitis, 2022, 1 (101), p. 60–64.
„Rubinaitis“: vaikų literatūros kompasas“, 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo 
naujienlaiškis. Prieiga per internetą: https://srtfondas.
lt/news/115/84/Rubinaitis-vaiku-literaturos-kompasas 
[žiūrėta 2022-02-23]. 

Urtė Vaserienė, Žurnalas Rubinaitis – Lietuvos 
vaikų literatūros lauko dalyvis. Veikla ir poveikis: 
magistro darbas, Šiaulių universitetas, 2015.

Prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė

SUKAKTYS
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Konferencijoje atskleistas naujas 
požiūris į kraštotyrą
2021 m. lapkričio pabaigoje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje  

(toliau ŠAVB) vykusioje respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Quo 

vadis, kraštotyra?“ įvairių sričių specialistai iš visos Lietuvos diskutavo apie nepelnytai 

nuvertintas kraštotyros veiklas, kurios gyvybiškai svarbios istorijos, etnologijos, kultūrinės 

antropologijos ir kitų sričių tyrimams. Konferencija organizuota siekiant dviejų tikslų: 

 apibrėžti dabartinę kraštotyros padėtį Lietuvoje ir generuoti idėjas, kaip modernizuoti, 

populiarinti kraštotyros veiklas suaktyvinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, specialistų 

diskusijas ir gerosios patirties mainus. Konferencijoje pranešėjai skaitė teorinius, 

metodologinius ir praktinius pranešimus, o išsakytos mintys buvo apibendrintos baigiamojoje 

diskusijoje, kurią moderavo žurnalistas, kultūros antropologas Virginijus Savukynas.

Respublikinėje konferencijoje „Quo vadis, kraštotyra?“ diskutavo viešųjų, švietimo įstaigų ir akademinių 
bibliotekų specialistai, muziejininkai, NVO nariai, kraštotyros darbą mėgėjiškai dirbančios bendruomenės.  
2021 m. Tomo Pauliuščenkos nuotr.

GEROJI PATIRTIS

Kraštotyros turinio įveiklinimo problema
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešojoje bibliotekoje dirba motyvuota 
ir daugiametę patirtį turinti kraštotyros 
specialistų komanda. Šie specialistai nuolat 

stebi kraštotyros padėtį regione, jų inicijuoti 
projektai plačiai žinomi, į juos įsitraukia 
Šiaulių ir Telšių regiono bibliotekos. 

Bibliotekos savo veiklose aktyviai taiko 
naujausias informacines technologijas ir 
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pradžią, dalyvių rezervacija buvo užpildyta 
per dvi dienas. Toks aktyvumas pranoko 
visus organizatorių lūkesčius. Gausus 
dalyvių būrys įrodė, kad kraštotyros temos 
ir aktualizavimo problemos yra labai 
svarbios bent jau kraštotyros entuziastų 
bendruomenei. Į konferenciją susirinko apie 
100 dalyvių iš visos Lietuvos: viešųjų, švietimo 
įstaigų ir akademinių bibliotekų specialistai, 
muziejininkai, nevyriausybinių organizacijų 
nariai, kraštotyros darbą mėgėjiškai 
vykdančios bendruomenės ir tie, kas nėra 
abejingi kraštotyros veiklai. 

Konferencijos pradžioje tardama sveikinimo 
žodį Šiaulių kraštotyros draugijos pirmininkė 
Virginija Šiukščienė pabrėžė, kad pirminė 
žodžio kraštotyra reikšmė buvo krašto tyrimas 
visuomenės pajėgomis, o šiandien turime 
kalbėti apie turinį ir be galo kintančias formas. 

Ši formų įvairovė atsispindėjo visuose 
konferencijos pranešimuose. 

Vertingų metodinių ir teorinių įžvalgų 
pateikė filosofas prof. habil. dr. Gintautas 
Mažeikis (VDU). Pasitelkęs nuodingo ir 
nukenksminto opozicijos veikimo logiką, 
pranešėjas kalbėjo apie šiuolaikinius 
etnografijos ir antropologijos tyrimus. Vilniaus 
universiteto Šiaulių akademijos profesorė 
dr. Rita Regina Trimonienė nagrinėjo lokalinės 
istorijos, teritorijų tyrimų klausimus, o kultūros 
istorikas, komunikacijos ir informacijos 
mokslininkas prof. dr. Arvydas Pacevičius (VU) 
aptarė kintantį XXI a. kraštotyros sampratos 
turinį, jo santykį su lokalinės istorijos ir 
egodokumentikos tyrimais. 

Vertėtų nepamiršti, kad žinant, kaip 
tikslingai naudotis įvairiomis technologijomis, 

GEROJI PATIRTIS

sėkmingai atliepia kintančius visuomenės 
poreikius, tačiau kraštotyros srityje vis dar 
pasigendama modernaus ir netradicinio 
požiūrio. Ši disciplina apima reikšmingas mūsų 
identiteto suvokimo sritis: gamtos, etnologijos, 
istorijos, antropologijos, sociologijos ir kitų 
sričių tyrimus. Taigi kraštotyrininko interesų 
laukas yra beveik neribotas.

Paradoksalu, tačiau visų šių tyrimų panauda 
yra gana ribota. 

Problema ta, kad kraštotyros srityje 
atliekama daug įvairių tyrimų, bet jie 
nepasiekia didesnės auditorijos, trūksta 
konkrečių veiksmų ir idėjų, kaip sukauptą 
informaciją pateikti ir ja sudominti platesnį 
visuomenės ratą. 

Kartais kyla abejonių ir dėl kraštotyros darbų 
turinio bei formos kokybės. Šiuos teiginius 
patvirtino ŠAVB specialisčių Romos Baristaitės-
Diamant ir dr. Simonos Juzėnienės 2021 m. 
atlikti Šiaulių regiono bibliotekų kraštotyros 
veiklų turinio analizės ir suskaitmeninto 
kultūros paveldo objektų turinio įveiklinimo 
tyrimai. Jie atskleidė, kad regiono bibliotekų 
veiklos stokoja netradicinės, kokybiškos ir 
įtraukios kraštotyros medžiagos panaudos. 
Norint pritraukti gausesnes visuomenės 
grupes, patariama taikyti inovatyvius, drąsius ir 
kūrybiškus sprendinius. Atsižvelgdama į minėto 
tyrimo išvadas ir siekdama pasidalyti sukaupta 
gerąja patirtimi, įžvalgomis ne tik regiono, bet ir 
nacionaliniu mastu, ŠAVB inicijavo respublikinę 
konferenciją „Quo vadis, kraštotyra?“.

Į klausimą „Quo vadis, kraštotyra?“ bandė 
atsakyti ir specialistai, ir entuziastai

Paskelbus registracijos į konferenciją 
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kraštotyros veiklas visuomenei galima 
pateikti ir pristatyti daug įdomiau. Naujausių 
skaitmeninių technologijų žiniomis ir patirtimi 
dalijosi dr. Tadas Žižiūnas (VU). Pranešėjas 
pristatė pagrindinių 3D vaizdo technologijų – 
papildytos realybės, virtualios realybės, 3D 
skenavimo, taip pat 3D fotogrametrijos – 
galimybes įvairių sričių (kraštotyros, muziejų, 
architektūrinio-urbanistinio paveldo) tyrėjams. 
Tinklalaidžių kūrybinius, techninius aspektus 
ir tinklalaidžių formato panaudojimą istorinio 
turinio sklaidai aptarė dr. Marius Ėmužis (VU). 
Dr. Algirdas Noreika (UAB „Indeform“) pristatė 
interaktyvius edukacinius kultūros srities 
sprendinius. Pasak pranešėjo, interaktyvūs 
edukaciniai instrumentai turi didelį potencialą 
sudominti jaunąją kartą, nes tai jaunimą 
paskatina tiesiogiai įsitraukti į pačią veiklą.  
Dr. Vykintas Vaitkevičius iš Klaipėdos 
universiteto Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instituto savo pranešime 
„Paveldo vietos ir pasakojimai: nuo tyrimų iki 
ekskursijų“ kalbėjo apie tai, kaip kilo mintis apie 
vietos paveldą, ieškojimus ir atradimus pasakoti 
ekskursijose, lankant senovės gyvenvietes, 
piliakalnius, pilkapius, šventvietes ir daugelį 
kitų vietų. Vertingomis įžvalgomis taip pat 
dalijosi dokt. Luka Lesauskaitė (Generolo Jono 
Žemaičio LKA), Jūratė Formanskė (Bazilionų 
mokykla-daugiafunkcis centras), dr. Mindaugas 
Balkus (Kauno apskrities viešoji biblioteka),  
dr. Simona Juzėnienė (ŠAVB), Roma Baristaitė-
Diamant (ŠAVB).

 
Bendradarbiavimas ir dėmesys darbuotojų 

kompetencijai
Kraštotyros medžiagos turinys nėra 

vienintelis veiksnys, lemiantis produkto, 

sukurto šios medžiagos pagrindu kokybę. 
Didelis vaidmuo čia tenka to produkto kūrėjui. 
Būtinas atitinkamas pasirengimas ir patirtis, 
kad specialistas galėtų tinkamai interpretuoti 
turimą medžiagą, išmanyti kontekstą ir aiškiai 
identifikuoti tikslinę auditoriją. Labai svarbus ir 
patrauklios raiškos, formos parinkimas.

Einant turinio ir formos kokybės 
didinimo bei modernizavimo keliu reikia 
natūraliai kelti šioje srityje dirbančių žmonių 
kvalifikaciją, skatinti specialistų diskusiją ir 
tarpinstitucinį gerosios patirties dalijimąsi. 
Gausus konferencijos dalyvių būrys ir 
augantis „Youtube“ platformoje skelbiamo 
konferencijos vaizdo įrašo peržiūrų skaičius 
rodo mokymų ir specialistų bei entuziastų 
tarpusavio komunikacijos poreikį. Po 
konferencijos sulaukta pasiūlymų ir iš kitų 
organizacijų bei privačių asmenų tęsti 
bendradarbiavimą ir ateityje kartu kurti naujus 
produktus.

Gebėjimas kurti inovacijas ir visuomenės 
poreikio patenkinimas yra vieni svarbiausių 
kiekvienos šiuolaikinės organizacijos 
konkurencinio pranašumo ar net išlikimo 
šaltinių. Ne išimtis bibliotekos ir kitos 
kultūrinės atminties institucijos: kraštotyros 
medžiaga yra reikšminga jų kaupiamų 
dokumentų dalis. Šiandien reikia galvoti apie 
jos aktualizavimą, grįstą naujomis formomis 
ir moderniomis priemonėmis. Pagrindinėmis 
šiuolaikinės kraštotyros organizavimo 
kryptimis turėtų tapti glaudus tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas, visuomenės įtrauktis, 
kompetencijų ugdymas ir inovacijų taikymas.

Sigita Vaitkaitytė, Eglė Kazimieraitienė
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Turtinga bibliotekoje rengiamų 
parodų paletė

Kroatijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Krešimiras Kedmenecas (antras iš kairės) bibliotekoje pristato 
parodą „Markas Maruličius (Marko Marulic) – Europos humanistas“. 2020 m. Ievos Slonksnytės nuotr.

Parodų organizavimas – viena iš nuolatinių Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos (ŠAVB) kultūrinių veiklų, kuri išsiskiria savo turinio formų, temų, technologinių 

sprendinių ir autorių įvairove – bibliotekoje savo darbus pristatyti ir eksponuoti pageidauja 

ne tik Lietuvos, bet ir užsienio menininkai. Įprastai naujos parodos būna suplanuotos ir 

rezervuotos visiems artimiausiems metams ar net ilgesniam laikotarpiui, todėl šiauliečiai, 

apsilankę bibliotekos galerijose, čia visada ras ką apžiūrėti, susipažinti su aktualiausiomis 

meno tendencijomis, žinomų menininkų darbais. Šiame straipsnyje apžvelgiame paskutinių 

ketverių metų (2018–2021 m.) parodas. Šiuo laikotarpiu Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešosios bibliotekos III aukšto bei Meno ir muzikos skaityklos galerijose surengta daugiau 

nei šimtas fotografijos, tapybos, grafikos, asambliažų, akvarelės darbų parodų.

GEROJI PATIRTIS
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Parodos su užsienio ir šalies partneriais
Reikšmingą vietą parodų paletėje užima 

parodos su partneriais: JAV, Armėnijos, 
Kroatijos ambasadomis Lietuvoje, Kazickų 
šeimos fondu, Daugpilio Marko Rothko meno 
centru, Liublino Marijos Curie-Skłodowskos 
universiteto Menų fakultetu, Latvijos 
dailininkų sąjunga „Grafikos kamera“, Trakų 
istorijos muziejumi. 

JAV ambasados Lietuvoje organizuotos 
parodos, skirtos Sumnerio Welleso deklaracijos 
80-mečiui ir Lietuvos nepriklausomybės 
30-mečiui paminėti, dokumentuose ir 
fotografijose buvo galima matyti Amerikos 
požiūrį į 1940 m. Lietuvos okupaciją, kurios JAV 
niekada nepripažino. 

Kitoje JAV ambasados surengtoje Edvardo 
Sheriffo Curtiso fotografijų parodoje ,,Šešėlių 
gaudytojas“ buvo eksponuojami indėnų 
genčių vadų portretai, atskleidžiantys turtingą 
Amerikos istoriją.

Kazickų šeimos labdaros ir paramos fondas 
bibliotekoje surengė filantropo, intelektualo, 

keliautojo, rašytojo, istoriko ir patrioto, 
visą gyvenimą atidavusio Lietuvai dr. Juozo 
Petro Kazicko atminimo vakarą. J. P. Kazicko 
gyvenimo istorija įkvėpė ŠAVB kartu su Kazickų 
šeimos fondu imtis iniciatyvos ir paminėti šio 
Lietuvai nusipelniusio šviesuolio atminimą bei 
priminti apie jį visuomenei. Šia proga buvo 
surengta moksleivių sukurtų ekslibrisų paroda 
ir jos pristatymas. Į gražią iniciatyvą buvo 
įtrauktos Šiaulių miesto ir Šiaulių apskrities 
mokyklos, šia tema vyko edukacijos.

Bibliotekos galerijoje savo šalies kultūrą ne 
kartą pristatė Kroatijos ambasada. Ji surengė 
tris parodas: ,,Kroatų glagolica“, ,,Markas 
Maruličius (Marko Marulic) – Europos 
humanistas“ ir ,,Kroatijos nematerialus 
kultūros paveldas, įtrauktas į UNESCO sąrašą“.

Galerijose vyravo fotografijos menas
Paskutiniu metu, išpopuliarėjus 

fotografijos menui, pasipylė fotografijos 
parodų gausa. Bibliotekos galerijoje jau daug 
metų spaudos fotografijos parodas rengia 
Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas, 
aktyvus Lietuvos spaudos fotografijos parodų 
organizatorius ir propaguotojas Jonas Staselis. 

Mūsų galerijoje savo personalinių 
parodų taip pat yra surengęs būrys plačiai 
žinomų šiauliečių fotografų: Aleksandras 
Ostašenkovas, Algirdas Musneckis, Alvydas 
Šalkauskas, Antanas Dilys, Klemas Jankūnas, 
Vilijus Žagrakalys. 

Retrospektyvinė Klemo Jankūno paroda 
susilaukė didžiulio dėmesio ir atgarsio.  
Autorius parodų erdvėse su savo darbais 
nesirodė daug metų. Nors yra pelnęs 
reikšmingų apdovanojimų tarptautinėse 

Indėnų genčių vadų portretai Edvardo Sheriffo Curtiso 
fotografijų parodoje ,,Šešėlių gaudytojas“. 2020 m. 
rugpjūtis. Ievos Slonksnytės nuotr.
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parodose, jo darbų tematika dažnai 
politizuota – su tokiu matymo kampu per 
objektyvą jis neretai papuola į keblias situacijas.

Sulaukėme įdomios Vilijaus Žagrakalio 
fotografijų parodos. Džiugu, kad Vilijus, 
fotografuodamas, atrodo, jau tiek kartų 
matytą svirną, malūną ar vienuolyno arkas, 
sukuria nostalgišką nuotaiką, įtraukia 
žiūrovą į prisiminimų sūkurį. Fotografas 
daro analoginės fotografijos atspaudus 
senovinėmis platinos ir paladžio, cianotipijos, 
kalitipijos technologijomis.

Be šiauliečių fotografų, turėjome ir įdomią 
retrospektyvinę klaipėdiečio fotografo 
Aleksandro Dapkevičiaus parodą.

Lietuvių ir latvių tapytojų parodos 
Per ketverius metus bibliotekos erdvėse 

savo darbus pristatė visa plejada Lietuvos 
tapytojų. Virginijus (Virgis) Tamošiūnas iš 
Mažeikių – su tvirtu, drąsiu potėpiu. Jį papildė 
Vilijus Vaišvila savo postsiurrealistinėmis 
kompozicijomis (beje, daugiau kaip dvidešimt 
metų kasmet rengiantis personalines parodas 
galerijoje). Šmaikščiai ir lengvai savo minties 
ir potėpio harmonija jiems pritarė Romualdas 
Balinskas. Kito dailininko Dalvio Udrio santūri 
tapyba savo pasakojimais, bet aktyvi ir 
išraiškinga drąsiais spalviniais sprendiniais 
nustebino ne vieną galerijoje apsilankiusį 
bibliotekos svečią. Jūratės Mitalienės kūryboje 
aptikome baltiškų ženklų ir archetipų.

Galerijos erdvėse savo vietą atranda 
ir ryškūs, žinomi Latvijos tapytojai. Agnija 
Germanė iš Rygos, tęsianti puikias Latvijos 
tapybos tradicijas, drąsiai valdo spalvą, 
jos potėpis dinamiškas, įtaigus. Agnija 

drąsiai imasi figūrinių kompozicijų, jas 
transformuoja suteikdama jai savo plastinę 
išraišką. Kitas puikus latvių menininkas Maris 
Čačka atstovauja abstrakčiajam tapytojų 
sparnui. Jo didžiulės drobės savo tapybiniu 
koloritu ir subtilia tapybinės plokštumos 
pajauta įtraukė bibliotekos lankytojus į vizijų 
pasaulį, sužadino vaizduotę. Latgalos kraštui 
atstovaujanti menininkė Baiba Priedytė drąsiai 
lieja akvareles, charakteringas latviškajai 
mokyklai. Biblioteką puošusios jos akvarelės – 
dinamiškos, gaivios, kompozicijos pereina į 
ženklų kalbą ir ištirpsta peizažo rūke, atgimsta 
fantasmagoriniais gyviais ir šneka sava kalba.

Išskirtinis dėmesys grafikai 
Ne vienus metus natūraliai į bibliotekos 

galerijos erdvę įsikomponuoja mūsų kolegų 
ir bičiulių menininkų iš Liublino Marijos Curie-
Skłodowskos universiteto Menų fakulteto 
organizuotos parodos ,,Ant popieriaus be 
sienų“ (kuratorius prof. Janas Ferencas) 
darbai. Šiame projekte dalyvauja aukštųjų 
mokyklų dailės menų dėstytojai iš įvairių 
pasaulio šalių. Projektas ir paroda leido 

Latvių menininkė Baiba Priedytė savo darbų parodos 
atidaryme. 2019 m. rugsėjis. Ievos Slonksnytės nuotr.

GEROJI PATIRTIS
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susipažinti su naujausiomis tendencijomis, 
srovėmis, technologiniais grafikos 
sprendiniais, pasimokyti ir pasidžiaugti kolegų 
darbais. 

Kitas ne mažiau svarbus veikėjas grafikos 
lauke – Daugpilio Marko Rothko meno centras, 
kuris su mūsų galerija dalijasi savo sukauptais 
grafikos fondais. 

Tai žymaus Latvijos keramiko Peterio 
Martinsono tušu piešti projektai ir eskizai 
būsimiems keramikos darbams, minčių užrašai 
plastine kalba.

Ilzės Lybietės eksponuota grafika, lydima 
trumpų tekstų, dvelkė lengva, elegantiška 
rytietiška dvasia. Kito Latvijos menininko, 
muzikanto Igo Fomino-IGO grafika, turtinga 
technologinių bandymų, priartina menininką 
prie gamtos motyvų, jaukių natiurmortų.

Bibliotekos galerija mielai priima 
eksponuoti ir šiauliečių grafikų darbus. 
Eglės Bičkienės personalinės parodos „Toks 
matymas“ individualia technika sušildyta 
grafika buvo tyli, elegantiška, daugialypė ir 
daug pasakanti daiktais, linija, faktūrų žaismu. 
Rimantas Tomas Buivydas vaizdiniuose 
paliko nespalvoto linoraižinio arimus, ieškojo 
sprendinių skaitmeninės grafikos labirintuose. 
Jaučiama, kad geras piešėjas greitai perprato 
technologijos subtilybes, sukūrė daug draugų 
ir kolegų portretų. Menininkas neabejingas 
ir lietuviškam peizažui. Transformuodamas jį 
T. R. Buivydas kuria savas nuotaikas, nuveda 
žiūrovą į kompozicijos gilumas ir priverčia jį 
mėgautis spalvos galia. 

Klaipėdiečio dailininko kaligrafo Mindaugo 
Petrulio kaligrafijos personalinė paroda 
„Žodžių klajonės“ nuteikė optimistiškai. 

Darbai organiškai atrado savo vietą galerijos 
erdvėse. Ir tai nenuostabu, nes kaligrafija, 
rašto menas tiesiogiai siejami su biblioteka, jos 
fonduose saugomais raštais ir rankraščiais. 

Parodos iš Gerardo Bagdonavičiaus 
ekslibrisų fondo rinkinių

Susikūrus ŠAVB Knygos grafikos centrui 
ir Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui, 
bibliotekos Meno ir muzikos skaitykloje 
tikslingai pradėtos rengti ekslibriso parodos 
autorių, kurie dovanoja ekslibrisus Gerardo 
Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui. Savo 
darbais ir parodomis fondą praturtino 
žinomi dailininkai, Nacionalinės premijos 
laureatai Petras Repšys, Mikalojus Povilas 
Vilutis, Antanas Kmieliauskas, Stasys 
Eidrigevičius, kiti žymūs menininkai Alfonsas 
Čepauskas, Augustinas Virgilijus Burba, 
Mindaugas Petrulis, Valerijonas Vytautas 
Jucys, Danutė Gražienė, Nijolė Šaltenytė 
ir kiti. 2018 metais ŠAVB Knygos grafikos 
centras surengė tarptautinę ekslibriso parodą 
,,Atkurtai Lietuvai – 100“. Ši prasminga 
veikla neliko nepastebėta – 2020 metais 
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibriso fondas, 
Lietuvos dailininkų sąjungai sutikus, perėmė 
respublikinių ekslibriso parodų organizavimą 
ir 2021 metais surengė 24-ąją respublikinę 
ekslibriso parodą, skirtą G. Bagdonavičiaus 
120-osioms gimimo metinėms atminti ir 
Valerijonui Vytautui Juciui pagerbti.

ŠAVB galerijoje rengiamos parodos savo 
temų ir formų įvairove praturtina Šiaulių 
miesto kultūrinį, meninį gyvenimą.

Prof. Vaidotas Janulis
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Lietuvių mitologija atgyja 
komiksuose
Lietuvių mitologija – neatsiejama mūsų tautos kultūrinio identiteto, tradicijų dalis. 
Mitologijoje vaizduojamos vietovės, veikėjai ir reiškiniai visada turėjo stiprų ryšį su tautos 
kilme, pasaulėžiūra. Vis dėlto šiomis dienomis lietuvių mitologijos populiarumas ir aktualumas 
yra gerokai sumenkęs. Edukaciniu konkursu „Lietuvių mitologijos komiksai“ Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešoji biblioteka ryžosi aktualizuoti lietuvių mitologiją, priartindama jos 
pateikimo formas prie šiuolaikinio vartotojo, konkrečiai – prie jaunimo.
Tai ne pirmas toks bibliotekos įgyvendintas projektas. 2019 metais biblioteka sėkmingai 
įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Lietuvių liaudies komiksai“, 
kuriuo buvo populiarinamos, modernizuojamos lietuvių liaudies pasakos. 
Komiksus pats dažnai piešiantis abiejų minimų projektų vadovas Reinaldas Šulskis atskleidė, 
kad komiksų žanras buvo pasirinktas neatsitiktinai: „Komiksai užsienio šalyse, ypač JAV, 
Japonijoje ir Prancūzijoje, yra itin populiarūs, juos mėgsta ne tik jaunimas, bet ir vyresnio 
amžiaus žmonės. Šis žanras dėkingas tuo, kad dauguma komiksų remiasi literatūra, mitais 
ir tikromis istorijomis. Jų piešimas skatina kūrybiškumą, vaizduotę, o nupieštais vaizdais 
galima raiškiai, originaliai pavaizduoti įvairius istorijai ir kultūrai svarbius įvykius, asmenis, 
pasakojimus, legendas ir pan.“
Naujasis projektas apėmė ne tik edukacinį konkursą, bet ir įžanginę mokomąją dalį, kurią 
sudarė profesionaliai sukurtų mokomųjų filmų ciklas, pristatantis ir pačią komiksų kultūrą, ir 
lietuvių mitologiją. Šitaip konkurse galėjo dalyvauti net tie, kurie iki šiol neturėjo išankstinių 
žinių apie komiksus ir mitologiją.
Konkuro darbus vertino jaunosios kartos režisierius, Auksinio scenos kryžiaus laureatas 
Naubertas Jasinskas ir pasaulinio lygio Lietuvos animacinio kino režisierius, dailininkas, 
scenaristas Ilja Bereznickas.
Su žurnalo skaitytojais dalijamės suaugusiųjų kategorijos pirmos vietos nugalėtojos 
Lukrecijos Ramanauskaitės pieštu mitologijos komiksu „Gyvenimo ciklas“.

Daugiau konkurso dalyvių komiksų rasite nuskenavę šį QR kodą: 

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

Tomas Pauliuščenka

GEROJI PATIRTIS
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Gyvenimo ciklas
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Pasakojimai padeda prisiminti 
(„Prisiminimų beieškant: terapiniai 
skaitiniai demencija sergantiesiems“)
Jau kuris laikas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) sėkmingai 

plėtoja metodinių leidinių rengimo barą. Šįkart bibliotekos dėmesio sulaukė demencija 

ir Alzheimerio liga sergantys asmenys, jų artimieji, globėjai, specialistai praktikai. Jiems 

visiems skirta metodinė priemonė „Prisiminimų beieškant: terapiniai skaitiniai demencija 

sergantiesiems“, sudaryta pasitelkiant Lietuvos ir užsienio specialistų praktiką, lietuviškų 

tekstų kūrėjus. Leidinį recenzavo prof. dr. Daiva Petruškevičienė ir prof. dr. Liuda 

Radzevičienė.

Naujas bibliotekos leidinys – tai metodinė priemonė, padėsianti bibliotekininkui, slaugytojui, demencija sergančio 
žmogaus artimajam organizuoti garsinius skaitymus. Ievos Slonksnytės nuotr.

NAUJI LEIDINIAI
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ŠAVB veiklos prioritetų sąraše yra paslaugų 
ir produktų kūrimas bei teikimas įvairią negalią 
turintiems asmenims. Bibliotekos specialistai 
jau turi sukaupę nemažą patirtį kurdami ir 
teikdami paslaugas autizmo spektro sutrikimą 
turintiems lankytojams. Ši patirtis buvo 
apibendrinta 2020 m. parengtame ir išleistame 
metodiniame leidinyje „Išlaisvinti herojai: 
sensoriniai skaitymai bibliotekose“. Tad 
nauja paslauga ir leidinys atsirado ne tuščioje 
vietoje. 2021 m. nuspręsta sukurti garsinių 
skaitymų paslaugą, skirtą senyvo amžiaus 
asmenims, turintiems atminties sutrikimų 
arba sergantiems demencija ir Alzheimerio 
liga, ir parengti metodinę priemonę, kaip šią 
paslaugą teikti. 

Kaip rašo leidinio sudarytojas, bibliotekos 
direktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas, 
šia paslauga siekiama mažinti vienatvės 
jausmą, gerinti atmintį. Paslauga pritaikoma 
plačiai auditorijai – iš esmės visiems vyresnio 
amžiaus žmonėms. Ji gali būti stacionari – kai 
teikiama bibliotekoje, ir mobili – kai ją teikti 
vykstama į senelių ar globos namus. Paslauga 
neapsiriboja vien skaitymais, juos lydi ir 
skaitymų aptarimas, refleksija bei specialios 
pagalbinės priemonės – prisiminimų dėžutės.

Metodinį leidinį sudaro teorinė ir 
praktinė dalys. Teorinėje dalyje skelbiami du 
straipsniai. Pirmajame Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Slaugos fakulteto 
dekanė, Geriatrijos klinikos profesorė Jūratė 
Macijauskienė, remdamasi naujausiais pasaulio 
mokslininkų tyrimais, apžvelgia demencijos 
priežastis ir rizikos veiksnius, šios ligos eigą ir 
simptomus, sergančiųjų demencija priežiūros 
principus, taip pat aptaria terapinių užsiėmimų 

šiems asmenims organizavimo ypatumus. 
Kitame straipsnyje medicinos psichologė 
Regina Morkūnienė pateikia metodines 
terapinių skaitymų rekomendacijas, duoda 
naudingų praktinių patarimų šių užsiėmimų 
organizatoriams.

Praktinę dalį sudaro du skyriai. Pirmajame 
skelbiama 100 specialiai šiam leidiniui parašytų 
originalių lietuviškų pasakojimų. Tekstus 
rengė dvi autorės – Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademijos profesorė, Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
vyriausioji tyrėja-ekspertė, literatūrologė 
Džiuljeta Maskuliūnienė ir ŠAVB vyriausioji 
bibliotekininkė, vaikų rašytoja, pasirašanti 
Urtės Uliūnės slapyvardžiu, Urtė Šulskienė. 
Kaip tikisi autorės, šie pasakojimai 
demencija sergantiems žmonėms galėtų 
padėti prisiminti praeitį, konkrečius įvykius, 
asmenis, realijas, gyvenimo situacijas. Tekstai 
suskirstyti temomis: „Mano artimoji aplinka,  
kasdienybė“, „Mano daiktai“, „Mano 

Praktinėje leidinio dalyje pateiktos buitinės istorijos, 
padėsiančios atgaivinti demencija sergančių žmonių 
atmintį. Ievos Slonksnytės nuotr.
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šventės“, „Įdomi veikla“, „Išvykos“, 
„Maistas“, „Vaikystė, jaunystė“, „Gamtos 
pasaulyje“, „Žinomos vietos“, „Įžymūs 
žmonės“. Ne visi pasakojimai yra vienodo 
sudėtingumo. Paprastesnes, buitiškesnes, 
lengviau suprantamas istorijas autorės 
leidinyje pažymėjo žvaigždute. Tad slaugytojas, 
globėjas ar kitas žmogus, kuris skaitys šiuos 
pasakojimus, galės parinkti tinkamiausius 
tekstus vienam ar kitam demencija sergančiam 
žmogui. Kaip rašo viena iš tekstų autorių 
prof. Dž. Maskuliūnienė, „Vienoks turinys 
galbūt sudomins buvusį mokytoją („Mokytojo  
diena“, „Kristijonas Donelaitis“ ir kt.), kitoks – 
giliai religingą žmogų („Kelias į bažnyčią“ 
ar kt.), dar kitoks – prisiekusį grybautoją 
(„Grybavimo džiaugsmai“). Tačiau yra ir 
universalių temų – „Mano kambarys“, 
„Tvarkomės namus“, kurios gali tikti daugmaž 
visiems“ (p. 21).

Lietuviškų tekstų autorėms pavyko išvengti 
dviprasmiškų ir niūrių temų. Pasakojimai 
gana šviesūs, teikia geras emocijas, skleidžia 
dvasinę šilumą, pozityvią ir džiugią nuotaiką. 
Tekstų leksika ir sintaksė paprasta, siužetai 
nesudėtingi.

Po kiekvienu pasakojimu yra pateikti 3 
klausimai, kuriais stengiamasi klausytojui 
sužadinti prisiminimus, paskatinti išsipasakoti. 
Leidinį itin patrauklų daro iliustracijos – visi 
pasakojimai papuošti vaizdais iš Šiaulių 
„Aušros“ muziejaus fondų ir interneto 
platybių.

Antrame skyriuje pateikta 30 į lietuvių 
kalbą išverstų adaptuotų užsienio šalių 
pasakų. Pasakos verstos iš Gailo Bordeno 
viešosios bibliotekos (JAV, Ilinojaus valstija) 

programos „Tales & Travel Memories“ 
(„Pasakos ir kelionių atsiminimai“) medžiagos. 
Ši programa skirta demencija ir Alzheimerio 
liga sergantiems asmenims, jų globėjams 
ir bibliotekų specialistams. Adaptuotų 
pasakų tekstais siekiama skatinti šių asmenų 
bendravimo, pažintinių gebėjimų lavinimą 
bei gerinti jų santykį su globėjais. Leidinyje 
įdėta įvairių tautų pasakų – nuo mums labai 
egzotiškų (Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos 
tautų) iki artimesnių ar tolimesnių mūsų 
kaimynų (lenkų, švedų, vokiečių). Kai kurios 
tolimų pasaulių realijos mums, lietuviams, gal 
ir mažiau pažįstamos, bet klausytojai jose ras 
iš vaikystės gerai pažįstamus veikėjus: milžinus 
ir nykštukus, fėjas ir raganas, geruosius ir 
piktuosius burtininkus. Leidinio rengėjai tikisi, 
kad šios pasakos padės pažinti ir suprasti 
skirtingas kultūras, kitų šalių liaudies motyvus, 
ugdys tarpkultūriškumą bei plės akiratį.

Metodinio leidinio priede pateiktos 
Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų 
federacijos (IFLA) parengtos „Bibliotekų 
paslaugų teikimo demencija sergantiems 
asmenims gairės“. Šių gairių autorės – Danijos 
bibliotekininkės Helle Arendrup Mortensen 
ir Gyda Skat Nielsen, turinčios ilgametę 
paslaugų teikimo senyvo amžiaus ir demencija 
sergantiems asmenims teikimo patirtį.

Solidus, profesionaliai parengtas 
metodinis leidinys svariai papildo lietuviškų 
biblioterapijos leidinių lentyną ir, tikimasi, 
paskatins ne vien bibliotekininkus, kuriems 
pirmiausia yra skirtas, imtis terapinių skaitymų 
organizavimo vyresnio amžiaus žmonėms.

Robertas Gedrimas

NAUJI LEIDINIAI
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Ekslibrisas kaip žmogaus 
tapatybės ženklas 
(„Tapatybės ženklai ekslibrisuose“)
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka turbūt yra vienintelė biblioteka 

Lietuvoje, skirianti šitiek dėmesio knygos menui, o ypač – ekslibriso puoselėjimui. Nuo 2019 

metų kasmet bibliotekos parodų erdvėse eksponuojamos penkios žymių knygos meno 

meistrų personalinės ekslibrisų parodos, kurias sujungia ir vainikuoja bendras metinis 

parodų katalogas. Praėjusiais 2021 metais ekslibrisas atsiskleidė kaip kūrybiškas žmogaus 

tapatybės ženklas. Iššifruotas jis atveria duris į asmenybę, o kartu ir į knygą. Naujame 

kataloge „Tapatybės ženklai ekslibrisuose“ pristatomi penkių menininkų – Valerijos Vijos 

Tarabildienės, Dalios Genovaitės Mažeikytės, Aušros Čapskytės, Klemenso Kupriūno ir 

Henriko Mazūro – mažosios grafikos darbai.

Kairėje – naujausio katalogo „Tapatybės ženklai ekslibrisuose“ viršelis. Dešinėje – vienas iš kataloge pristatytų 
menininkės Aušros Čapskytės ekslibrisų.
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Pasakiškus, kruopščius ir naujus, 
iš smulkmenėlių sudėliotus pasaulius 
atspindinčius ekslibrisus sukūrė grafikė Aušra 
Čapskytė. 

Iliustratyvūs elementai, išdėstyti tarsi mįslė 
ar kryžiažodis, prašosi būti išsprendžiami, 
kad atskleistų užkoduotą asmenybę, kuriai 
kūrinėlis skirtas. 

Tarsi užčiuopęs siūlo giją žvilgsnis slenka 
nuo vieno piešinio krašto link kito, spręsdamas 
galvosūkį ir gėrėdamasis vaizduojamo pasaulio 
kruopštumu. Kaip pati menininkė prasitarė: 
„Ekslibrisas žavi todėl, kad susipažįsti su labai 
daug įdomių žmonių: įvairiausio amžiaus ir 
išsilavinimo. Pradedant kurti ekslibrisą reikia 
žinoti, kuo tas žmogus domisi, kas jam gražu, 
kas jam negražu, kaip jis gyveno – įvairiausių 
smulkmenų. Visas kamuolys smulkmenų 
susideda į tą vieną mažą piešinį.“

Menininkas Klemensas Kupriūnas, 
kurio asmeninę parodą bibliotekoje buvo 
galima aplankyti praėjusių metų lapkritį, 
savitus pasaulius kūrė į knygos ženklus 
įkomponuodamas kopėčias ir paukščius, tarsi 
skatindamas nepamiršti pakelti akių ar minties 
į dangų, jungdamas patyrusią akį ir įgūdžius 
su piešinėlio paprastumu, kai kuriuose 
darbuose sutalpindamas visą pasaulį reikšmių, 
simbolių ir dar įterpdamas eilėraštį, kituose – 
patupdydamas tik vardą, paukštį ir gėles, nes 
tiek pakanka.

Iš kitų leidinyje pristatytų menininkų 
išsiskiriantis Henrikas Mazūras ekslibrisuose 
daugiausia naudoja aiškius, atpažįstamus, 
žemiškus ir kasdieniškus elementus. Knygos 
ženklų kompozicijos kuriamos pasitelkiant 
liniją, simetriją, atspindį. Pažįstamus ženklus, 

Grafikės Valerijos Vijos Tarabildienės 
pirmasis ekslibrisas, kurtas reljefinės spaudos, 
kongrevo technika, tarsi paruoštas skaityti 
pirštais, be spalvų ir vaizdinės apkrovos. Kiti 
parodoje pristatyti darbai menininkės kurti 
naudojant kongrevą, kuris taikytas ir vizualiai 
įspūdinguose, švelniomis akvarelės spalvomis 
puoštuose autorės darbuose. Ne mažiau 
įspūdingus, apčiuopiamus, iškilius mažosios 
grafikos darbelius kūrė ir kita leidinyje 
pristatoma kūrėja – Dalia Genovaitė Mažeikytė. 
Jos darbuose reljefiškumas kartais iškyla 
rašmenų įspaudais, kartais dažų taktiliškumu, 
o kartais visas darbas tarsi pasiruošęs kilti 
į trečią matmenį ir būti liečiamas. Auksu ir 
mitais, pasakomis ir vaizduote pabarstyti 
D. G. Mažeikytės ekslibrisai derina ryškų 
raižymo adatos štrichą ir spalvų bei faktūrų 
dermę. Spalvoti atspaudai suteikia jausmo 
ir gyvybingumo, o nespalvotas to paties 
paveikslėlio atspaudas byloja pasakojimo, 
vaizdinio gelmę. 

NAUJI LEIDINIAI

Kataloge įamžintas Valerijos Vijos Tarabildienės 
ekslibrisas.
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nei knygose, tačiau bibliotekoje atsivertę 
ne tik labai senus, bet ir naujai spausdintus 
leidinius, randa įvairiausių ekslibrisų.

Jie byloja, kad knygos ženklas knygos 
žymėjimo funkcijos užribyje nepalieka. Kaip 
tik funkcijų padaugėja, kai mažosios grafikos 
kūrinėlis kartu atskleidžia kūrėjo gebėjimus ir 
ilgametę patirtį, įgytą asmeninėse ekslibriso 
parodose. 

Leidinys „Tapatybės ženklai ekslibrisuose“ 
skirtas viso pasaulio ekslibrisų gerbėjams, 
todėl greta lietuviškų tekstų pateikiami 
ir angliški. Kūrėjų trumpi gyvenimo ir 
kūrybos prisistatymai papildyti spalvingomis 
iliustracijomis, pateikti parodoje eksponuotų 
darbų sąrašai. Leidinys išleistas spausdinta 
forma ir yra skelbiamas virtualioje leidinių 
peržiūros platformoje issuu.com.

tokius kaip Gedimino stulpai, grafikas 
įvairiai dėlioja tol, kol gauna naują piešinį, 
paskatindamas žiūrovą pasukti galvą ir 
žvilgsnį neįprastu kampu, pamatyti kasdienį 
daiktą ar simbolį lyg pirmą kartą. Naujesni, 
kompiuteriu kurti ekslibrisai skleidžiasi 
logotipišku įvaizdžiu, pasižymi spalvingumu ir 
skatina pažvelgti į ekslibrisą per skaitmeninės 
kūrybos prizmę. Ekslibrisas menininkui 
yra lakoniška simbolių kalba: „Žvelgiant į 
šiandieninį metapostmodernistinį etapą, 
matyti, kad ekslibrisas išgyvena daug įvairių 
transformacijų: nuo parodinio iki taikomosios 
dailės kūrinio, bet vis dėlto jis labiau išlieka 
parodų erdvės objektu. Pavyzdžiui, rengiamos 
įvairios moksleivių ekslibriso parodos, taip  
pat įvairaus lygio respublikinės ar tarptautinės 
teminės parodos, tačiau jų rengimas  
banguoja – būna metų, kai susidaro tarpas, o 
kartais užeina galingesnė banga.“

Visi penki menininkai prisipažįsta, kad 
šiandien ekslibrisus dažniau mato parodose 

Gražina Montvidaitė

Menininko Henriko Mazūro ekslibrisas, skirtas Reginai ir Artūrui Milašauskams.
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Viena iš specifinių ir išskirtinių bibliotekos  kraštotyros veiklos sričių yra rengti ir publikuoti 

bibliografijos rodykles. Per 2021 metų Šiaulių knygų mugę visuomenei buvo pristatyta 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos parengta ir išleista knyga „Vytenis 

Rimkus: bibliografijos rodyklė“. Į daugiau kaip 300 puslapių apimties leidinį sugulė ilgamečio 

bibliotekos bičiulio, menotyrininko, Lietuvos mokslo ir visuomenės veikėjo, Šiaulių miesto 

garbės piliečio, profesoriaus, habilituoto mokslų daktaro Vytenio Rimkaus (1930–2020) 

publikuotų darbų ir literatūros apie jį sąrašas, kurį sudaro arti penkių tūkstančių pozicijų.

Leidinys iliustruotas prof. Vytenio Rimkaus eskizais, piešiniais, kurie pagyvino knygą ir suteikė jai išskirtinumo. 
Ievos Slonksnytės nuotr.

Bibliografijos rodyklė – 
geriausias atminimas kūrėjui
(„Vytenis Rimkus: bibliografijos rodyklė“)

Rodyklės sudarytojai – pats autorius 
Vytenis Rimkus ir vyr. bibliotekininkė Rasa 
Streckienė – prie šios knygos intensyviai 
darbavosi trejus metus, ketvirtieji metai 

buvo skirti leidybai. V. Rimkus aktyviai  
talkino sudarant leidinį. Didžiulis jo darbas 
buvo nuveiktas gerokai anksčiau. Profesorius 
labai nuosekliai rinko kiekvieną, net ir 

NAUJI LEIDINIAI
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Įžanginį straipsnį leidiniui parašė buvęs 
profesoriaus studentas, o vėliau ir kolega 
dailininkas prof. Vaidotas Janulis. Asmeniškai 
pažinojęs ir artimai bendravęs su V. Rimkumi 
straipsnio autorius labai šiltai apžvelgė jo 
turtingą kūrybinį kelią, įterpdamas vieną 
kitą spalvingą detalę ar situaciją, nutikusią 
profesoriui.

Knyga savo turiniu yra specifinė ir 
apibrėžta, tad dizainerei Vaivai Kovieraitei-
Trumpei teko spręsti sudėtingą uždavinį – 
kaip patraukliai iliustruoti leidinį. Sprendinys 
buvo rastas peržiūrėjus V. Rimkaus archyvo 
vaizdinę medžiagą (V. Rimkaus archyvas 
artimųjų sprendimu 2021 m. buvo perduotas 
bibliotekai). Dizainerė atrinko įvairiais 
gyvenimo laikotarpiais autoriaus sukurtus 
eskizus, piešinius, kurie labai pagyvino knygą 
ir tapo puikiomis iliustracijomis. 

Prof. V. Rimkus mus paliko 2020 m. 
lapkričio 12 dieną. Didžiulis Jo troškimas 
paimti į rankas šią knygą, deja, neišsipildė. 
Nespėjome... Kokia galėjo būti profesoriaus 
reakcija, galime tik spėlioti arba paklausti Jo 
artimųjų: žmonos Česlavos, dukros Janinos, 
kurios taip pat nemažai prisidėjo, kad ši knyga 
išvystų dienos šviesą.

Džiaugiamės, kad savo parengta ir išleista 
knyga – bibliografijos rodykle – galime 
prisidėti prie iškilaus menotyrininko, Šiaulių 
miesto patrioto Vytenio Rimkaus atminimo 
įamžinimo. Taip pat tikimės, kad ši knyga taps 
nauju istorijos mokslo šaltiniu, praversiančiu 
ateities tyrėjams.
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mažiausią savo publikuotą darbą, informaciją 
apie save, sudarinėjo šių publikacijų  
kartoteką. Nuo pirmųjų dar 1940 metais 
pasirodžiusių moksleivio V. Rimkaus 
literatūrinių bandymų iki 2020 metų 
publikacijų rodyklė apima straipsnius, knygas, 
mokslo darbus ir kt. Visos publikacijos buvo 
patikrintos de visu. 

Medžiaga suskirstyta į aštuonis skyrius, iš 
kurių šešis sudaro paties V. Rimkaus darbai. 
Gausiausias iš jų penktasis skyrius „Straipsniai, 
komentarai, grožiniai ir kiti tekstai“, kuriame 
sudėtas daugiausia periodinėje spaudoje 
skelbtų įvairių profesoriaus darbų (nuo 
eilėraščių iki mokslinių publikacijų) sąrašas. 

V. Rimkus mielai rašė į vietinę spaudą – į 
„Šiaulių naujienas“ (iki 1988 m. „Raudonoji 
vėliava“), „Šiaulių krašte“ nuo 1994 m. 
balandžio mėn. iki 1995 m. rugsėjo mėn. turėjo 
savo vardo skiltį, kurioje nuolat spausdino 
komentarus, straipsnius, dažnai rašė į savo 
alma mater laikraštį „Šiaulių universitetas“ (iki 
1997 m. „Pedagogas“), taip pat į respublikinius 
kultūros leidinius „Literatūra ir menas“, 
„Kultūros barai“ ir kt. 

Atskiruose bibliografijos skyriuose 
suregistruota profesoriaus mokslinė veikla 
(diplominių, bakalauro ir magistro darbų 
vadovas, disertacijų oponentas ir kt.), parodos, 
kuriose eksponuoti jo kūriniai ir eksponatai 
iš jo kolekcijų. Gausus ir paskutinis skyrius 
„Literatūra apie Vytenį Rimkų“, kuriame 
per 500 pozicijų. Skyrių viduje informacija 
išdėstyta chronologiškai. Ne mažiau svarbios 
ir pagalbinės rodyklės: pavardžių, dalykinė-
teminė bei Vytenio Rimkaus slapyvardžių ir 
kitų kriptonimų.

Roma Baristaitė-Diamant
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Aušros alėja 47: devynių 
dešimtmečių istorija
„Aušros alėjoje“ tęsiama rubrika „Aušros alėjos pastatų istorija“. Trečioji publikacija 

skiriama Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinio – Šiaulių istorijos muziejaus – pastatui. 

Devyniasdešimtmečio statinio patalpomis dalijosi mokykla ir muziejus, čia veikė vokiečių 

karo ligoninė. Per Antrąjį pasaulinį karą apgriautas pastatas buvo atstatytas, o XXI a. 

renovuotas.

Renovuotas Šiaulių istorijos muziejaus pastatas šiandien. 2022 m. Ievos Slonksnytės nuotr.

Modernizmas Šiaulių architektūroje 
Tarpukario Lietuvos architektūros istorija 

sietina su modernios valstybės kūrimu – 
nauji modernūs pastatai ir kiti objektai įsiliejo 
į kuriamą naujos valstybės infrastruktūrą. 
Gerėjantis politinis, ekonominis, kultūrinis 
ir socialinis gyvenimas lėmė modernizmo 
estetikos įsigalėjimą. Mūsų šalyje 
modernizmas kaip stilius architektūroje 

įsivyravo XX a. 4-ajame dešimtmetyje (nors 
kai kurie architektūros istorikai jam priskiria 
ir dešimtmečiu anksčiau suprojektuotų 
pastatų). „Moderniška architektūra yra laisva, 
bet nuosekli – ji neneigia nei simetrijos, nei 
asimetrijos <...> moderniškas architektas 
nespraudžia savo pastatų į sustingusių stilių 
rėmus, kaip tai buvo daroma iki 1923–25 m. 
Jo pastatų išviršinė forma vaizduoja tą tikslą, 

AUŠROS ALĖJOS PASTATŲ ISTORIJA
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jau tapę kultūrinio identiteto dalimi, ypač – 
nepaliesti laiko ir rekonstrukcijų. Tiesa, ne visi 
yra įregistruoti Lietuvos Respublikos kultūros 
vertybių registre.

Inžinierius Vladas Bitė – ryškiausias Šiaulių 
tarpukario architektūros kūrėjas

Pirmasis tarpukario Šiaulių inžinierius ir 
architektas Karolis Reisonas (1894–1981) 
1930 m. išvyko į Kauną. Tų pačių metų 
balandžio 1 d. jį pakeitė naujos kartos  
inžinierius Vladas Bitė (Bitis) (1901–1969), 
studijavęs Lietuvos universiteto Technikos 
fakultete Kaune ir įgijęs statybos inžinieriaus 
diplomą (iki tol dauguma specialistų 
išsilavinimą buvo gavę carinėje Rusijoje). 
Nuo 1929 m. sausio 1 d. Lietuvos universiteto 
diplomantas (diplominio darbo tema – „Šiaulių 
miesto kanalizacija“) V. Bitė dirbo Šiaulių 
miesto savivaldybės statybos techniku. Būtent 
naujos kartos atstovai siejami su modernizmo 
idėjų plitimu Lietuvos architektūroje. 
Šiaulietiškuose K. Reisono pastatuose vyravo 
istorizmas su ryškiais puošybos elementais 
(bokšteliais, nišomis, arkiniais langais ir kt.), 
tik kai kuriuose įsiterpdavo moderniosios 
architektūros formos. 

V. Bitė jau laikomas modernizmo architektu 
ir projektuotoju: drąsiai atsisakęs nepraktiškų 
ir nefunkcionalių pagražinimų, modernaus 
interjero ir fasado kompoziciją derino su jų 
funkcionalumu. 

Sėkmingai naudojo modernizmo 
architektūrai būdingas naujas statybines 
medžiagas, technologijas ir konstrukcijas. 
„Nors klasikinė architektūra visados išliks ir 
turi išlikti, bet dabar vyrauja modernioji. <...> 

kuriam yra pastatas skirtas“, – akcentavo 
Šiauliuose gimęs inžinierius Algirdas Šalkauskis 
(Savivaldybė 1933, nr. 6, p. 35). 

Šis stilius neaplenkė ir Šiaulių – antrojo 
tarpukario Lietuvos miesto po Kauno. Po 
Pirmojo pasaulinio karo ir 1918–1920 m. 
Lietuvos nepriklausomybės kovų miestas 
(ypač centrinė dalis) skendėjo griuvėsiuose, 
trūko gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų, 
buvo būtina infrastruktūros pertvarka. 
Išlikę tų laikų vaizdai ir tekstai liudija, kad 
Šiaulių laukė naujas architektūrinio veido 
kūrimo laikotarpis. Istorikai, muziejininkai, 
architektai moksliniuose darbuose, įvairiose 
publikacijose pasakoja apie tarpukario 
Šiaulių architektūros ypatumus, ją kūrusius 
inžinierius, architektus, projektuotojus. Jų 
surinkta informacija supažindina su Pirmosios 
Lietuvos Respublikos metais vykusiu miesto 
modernėjimo procesu, keitusiu miestiečių 
gyvenimą. Deja, kartais pasigendama žinių 
apie kai kuriuos objektus, juos projektavusius 
asmenis, kai kurių statinių jau nebėra. 
Džiugina iki mūsų dienų išlikę pastatai, dabar 

Šiaulių miesto savivaldybės rūmų, suprojektuotų Vlado 
Bitės, vizualizacija. Apie 1930 m. Bibliotekos archyvo 
nuotr.
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Atsirado gelžbetonis ir geležis, kurie statybai 
suteikė naujus konstruktyvinius galimumus – 
atsirado ir naujos formos, naujas dekoratyvinis 
principas. <...> Gelžbetonis – mūsų laikų 
išradimas, tai ir mūsų architektūra griežtai 
skirias nuo senosios“, – apie architektūros 
naujoves 1939 m. sausio 30 d. klubo „Naujoji 
romuva“ posėdyje kalbėjo architektas Jonas 
Kovalskis (Naujoji romuva 1939, nr. 6, p. 121).

Šiaulių istorijos muziejaus pastato istorija
V. Bitės, iki 1938 m. rugsėjo 20 d. ėjusio 

Šiaulių miesto architekto pareigas, veikla 
sutapo su intensyviausiu miesto plėtros 
laikotarpiu. Manoma, kad Šiauliuose gali būti 
daugiau nei 20 jam priskirtinų objektų, tik kai 
kurių gyvenamųjų namų autorystė ar buvusi 
vieta neidentifikuotos. Šįkart stabtelėkime 
prie 47-uoju numeriu pažymėto Aušros alėjos 
pastato, atsiradusio šioje vietoje prieš 90 
metų. Šiandien tai – Šiaulių istorijos muziejus, 
dar kartą kylantis naujam gyvenimui.

Prie Šiaulių miesto teritorijos prijungus 
išparceliuoto Gubernijos dvaro žemes buvo 
suplanuota Aušros alėjos tąsa. Urbanistinės 
plėtros planuose ši centrinė gatvė turėjo 

atspindėti naująjį miestą, todėl privatūs, 
visuomeniniai ir administraciniai pastatai 
planuojami pagal modernius vakarietiškus 
standartus. Gerėjanti Lietuvos ekonominė 
padėtis leido vis daugiau mokyklų iš senų 
pastatų perkelti į naujus, specialiai joms 
pritaikytus statinius. 1932 metais 13 500 m² 
sklype Aušros alėjoje pagal V. Bitės projektą 
buvo pastatyta dviejų aukštų su mansarda 
mūrinė dešimties komplektų (klasių) 
pradžios mokykla. Naujų patalpų labai reikėjo 
„Aušros“ muziejui, kuris 1928 m. sausio 7 d. 
buvo perduotas Šiaulių kraštotyros draugijai. 
Pagal K. Reisono projektą pradėtų muziejaus-
bibliotekos rūmų statyba buvo nutraukta, o 
1931 m. miesto savivaldą perėmę tautininkai 
šiam pastatui skirtas lėšas ir medžiagas 
perdavė naujai mokyklai statyti. Muziejui teko 
glaustis (tuo metu manyta, kad tik laikinai)  
po mokyklos stogu. Mokyklai, sumažintai 
iki šešių komplektų, buvo skirtas tik pirmas 
aukštas, nes antrasis, pusę pusrūsio ir 
pastogė, kuri muziejaus reikmėms buvo 
pritaikyta tik 1937 m., atiteko muziejui. Į 
naujas patalpas „Aušros“ muziejus perkeltas  
1933 m. gegužės 15 d. Iškėlus muziejų,  
antrame aukšte buvo planuojama įrengti 
keturias klases, salę, knygyną, rankdarbių 
klasę, o palėpėje – mokyklos muziejų. Šiandien 
žinome, kad planai liko neįgyvendinti: 
mokyklos veikla po karo buvo atnaujinta,  
tačiau ją iškėlus pastatas grąžintas muziejui. 
1941 m. mokyklos patalpas buvo užėmusi 
vokiečių kariuomenė. 1943 m. skubiai teko 
iškraustyti ir muziejų, nes okupacinė vokiečių 
valdžia įkūrė karo ligoninę. Labiausiai statinys 
nukentėjo 1944 metais. Po Antrojo pasaulinio 
karo atlikus remontą, iki 1967 m. jame veikė 

Virš statinio laiptų į viršų kyla trys siaurų langų juostos, 
pro kurias patekusi šviesa laiptinei suteikia erdvės 
pojūtį. Nuotrauka iš bibliotekos archyve saugomo 1985 
metų kraštotyros darbo „V. Kapsuko gatvė Šiauliuose“. 
Nuotraukos autorius nežinomas.
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tik mokykla. 1966 m. pastatas oficialiai 
grąžintas „Aušros“ muziejui. Vėl pradėtos 
rengti parodos, vyko renginiai, atidarytos 
archeologijos, istorijos ir etnografijos 
ekspozicijos, 2013 m. pastatas pavadintas 
„Aušros“ muziejaus Edukacijos centru.

Architektūriniai sprendiniai
Aušros alėjoje V. Bitės projektuotas 

simetriškas mokyklos pastatas gabaritais ir 
vidaus planu priminė 1930 m. Dvaro gatvėje 
atidarytą Vinco Kudirkos mokyklą (architektas 
K. Reisonas), tačiau eksterjeras buvo  
modernus. Statinio centre pastatyti platūs 
laiptai ir įėjimą pridengiantis stogelis. Virš jo – į 
viršų kylančios trys siaurų aukštų langų juostos, 
pro kurias patekusi šviesa laiptinei suteikia 
erdvės pojūtį. Centrinę simetriją pabrėžia 
rizalitas (pastato dalis, išsikišusi sienos 
plokštumoje per visą jos aukštį). Nuo centro į 
abi puses pastatą išplečia dideli horizontalūs 
langai tam, kad viduje nestigtų šviesos. Tik  
įėjus į vidų – plati šviesi laiptinė. Tipiškas 
naujosios mokyklos architektūrinis sprendinys – 
erdvios klasės, išeinančios į bendrą koridorių, 
pritaikytą intensyviam judėjimui. 

Modernių pastatų projektuose didelis 
dėmesys buvo skiriamas higienos reikalavimus 
atitinkantiems standartams, todėl naujoje 
mokykloje įrengtas centrinis šildymas, 
vandentiekis ir kanalizacija, moksleiviai 
naudojosi jiems skirtomis drabužinėmis ir 
tualetais, pusrūsyje buvo du vieno kambario 
butai sargams. 

Mokyklos kiemas buvo aptvertas tvorele, 
jo teritorijoje vingiavo takeliai, aplinką puošė 
įvairūs augalai.

Architektūros istorikė Jolita Kančienė 
2020 m. LRT laidoje „Stop juosta“ 
žvalgydamasi po renovuojamą „Aušros“ 
muziejaus pastatą džiaugiasi išsaugotu išoriniu 
vaizdu, bet pastebi užmūrytas pusrūsio langų 
angas ir kiek pakitusį langų skaidymą. Ji mini 
išskirtinį tarpukario visuomeninių pastatų 
bruožą – juodus langų rėmus, kurie buvo 
svarbūs geometrinėje kompozicijoje. Pirmo 
aukšto langai nuo žemės pakelti daugiau nei 
du metrus. Atkreipia dėmesį į šonines pastato 
sienas: plokštuminiame geometriniame fasade 
nėra rizalitų, paaukštinimų, iškišų, o langų 
skaidymas ir įrėžos tarp jų šiek tiek primena 
pramoninį pastatą.

Tarpukario mokyklos pastato nūdiena
Ryškiausio Šiaulių tarpukario architektūros 

kūrėjo V. Bitės projektuotoje mokykloje veiklą 
tęsia Šiaulių „Aušros“ muziejus. Po 2019 m. 
pradėtos pastato rekonstrukcijos buvęs 
muziejaus Edukacijos centras pavadintas  
Šiaulių istorijos muziejumi. Lietuvos 
modernizmo architektūros kolekcijai 
priklausančiame pastate šiais metais 
planuojama įrengti naują ekspoziciją, ateityje 
čia veiks parodos (pirmoji lankytojus jau 
pakvietė šių metų Vasario 16-ąją), vyks 
kultūriniai renginiai, kuriuose galės dalyvauti 
Šiaulių miesto gyventojai ir svečiai.

Literatūra
Architektūros problema Lietuvoje, Naujoji 

Romuva, 1939, nr. 6, p. 121–124.
Algirdas Šalkauskis, Keletas žodžių apie mūsų 10 

metų architektūros pasiekimus,  Savivaldybė, 1933, 
nr. 6, p. 34–35.
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Apie skaitymą vaikams ir jo naudą rašyta gana daug. Tačiau mažai kas dalijasi patirtimi, kaip 

tai vyksta praktiškai ir kaip vaiko seneliai gali prie to prisidėti. Šia daug metų kaupta patirtimi 

mielai sutiko pasidalyti ilgametė Šiaulių Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotoja, 2017 

metais išėjusi į užtarnautą poilsį, Aldona Šiaulienė. 1975 m. pradėjusi dirbti mūsų bibliotekoje 

Aldona daugiausia laiko (per 30 metų) ir jėgų atidavė tuometiniam Vaikų literatūros skyriui, 

ilgus metus jam vadovavo. Ji nuolat domėjosi bibliotekininkystės, žinių vadybos naujovėmis, 

nemažai laiko skirdavo kvalifikacijai kelti, kolegų ir lankytojų mokymams. Per 40 darbo 

metų parengė daugybę įvairių pranešimų apie vaikų skaitymo skatinimą, knygos reikšmę 

vaiko gyvenime šalies bei tarptautinėse konferencijose, dalyvaudavo Lietuvos ir užsienio 

bibliotekininkų kongresuose. Už nuopelnus Šiaulių apskričiai ir produktyvų darbą formuojant 

Šiaulių miesto kultūros politiką 2005 metais A. Šiaulienė apdovanota garbės ženklu ir 

Šiaulių kultūros tarybos padėka, 2006 m. jai skirta respublikinė Vaikų literatūros premija, 

o 2012-aisiais ji išrinkta Geriausia metų bibliotekininke. Be to, Aldona yra „Knygų Kalėdų“ 

iniciatyvos, dabar tapusios visos šalies akcija, idėjos autorė.

Aldona Šiaulienė su anūku renka eilėraštį skaitymo konkursui. 2021 m. Asmeninio archyvo nuotr.

Skaitymas su anūku ant kelių ir 
daugiau

KĄ SKAITOME?
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Ilgus metus dirbusi bibliotekoje su vaikais 
tik pakartosiu, kad skaitymas yra itin svarbus 
jų vystymuisi. Jis suteikia dvi dovanas – 
vaiko supratimo dovaną ir dovaną jaustis 
suprastam, nes kiekviena nauja knyga nukelia 
į kitą gyvenimą, kitą laiką, vietą ar gyvenimo 
būdą. Niekuomet nepamiršiu, kaip mano 
pirmasis anūkas Arnas, kuriam dabar jau 
25-eri, graudžiai pravirksta klausydamasis  
S. Maršako pasakos „Katės namai“ – taip jam 
gaila tų sušalusių benamių kačiukų, kuriuos 
išveja beširdė Katė. Arba kaip kiti anūkai – Atas 
(dabar 21-eri) bei jauniausias Dominykas (suėjo 
10 metų) – rytais pakirdę ateina su didžiausiu 
glėbiu knygų ir kraustosi į lovą reikalaudami 
„Paskaityk, močiute!“ (Pakatyk, momo!).

Su anūkų šeimomis gyvename atskirai, todėl 
iš anksto parūpindavau knygelių ankstyvajam 
amžiui, aišku, su ryškiais paveikslėliais, o teksto 
minimaliai. Leisdavau anūkėliams patiems 
išsirinkti iš krūvelės tas, prie kurių linksta 
širdelė. Vaiką sodini ant kelių, nors paaugus jau 
nebematai teksto ir darosi nepatogu skaityti 
(kodėl leidėjai vis dar nepasirūpina, kad knygos 
formatas būtų patogus skaityti sėdint su vaiku?). 
Glėbyje jam saugu – girdi pažįstamą balsą, iš 
paveikslėlių mokosi pažinti aplinką, ištarti dar 
negirdėtus žodžius. Ir kalbamės, kalbamės: Ką 
vištytė lesa? Kur prapuolė šuniukas? Kas čia? 
Kaip gieda gaidys? Parodyk arkliuką, parodyk 
avytę ir t. t.

Laikiausi taisyklės – skaityti tiek, kiek vaikas 
išlaiko dėmesį. Niekada netaikiau prievartos, 
o tik paskatinimus. Prie knygučių per dieną 
grįždavome po 3–5 kartus, o styptelėjusiems 
susiformavo ritualas skaityti rytais atsikėlus ir 
prieš miegą. 

3-ejų metų Atui būdavo svarbu įsprausti 
pirštelį į močiutės delną ir kartu keliauti per 
iliustracijas. Jei pamiršdavau, tuoj pat imdavo 
delną ir ten įdėdavo savo pirštelį. Stebėdavausi, 
kaip tokie be galo judrūs berniukai, kurie ir prieš 
miegą po šimtą kartų verčiasi kūliu pataluose, 
skaitant knygutes susikaupia. 

Skaitydama anūkams mačiau, kokį svarbų 
vaidmenį vaidina iliustracijos ir kaip dažnai 
suaugusiesiems atrodančios meniškos ir 
tobulos, vaikų vertinamos kitaip. Buvo toks 
nuotykis su O. Ablažiejaus knygute „Kaip 
ežiukas saulės ieškojo“, nutikęs Atui ir vėlesniais 
metais Dominykui. Išvydę tą knygą abu 
pareiškė, kad visai nepatinka ir nenori skaityti, 
ir niekada neskaitys. Supratau, kad nepatinka 
rėkiančios ežiuko spalvos knygos viršelyje. Kitą 
vakarą įdėjau knygelę į nepermatomą aplanką 
ir pasakiau, kad paveikslėlius apžiūrėsime 
vėliau. Pasirodo, kad knygutė iš tiesų patiko, ir 
kaip abu nustebo, kad čia ta pati knyga, į kurią 
net žiūrėti nenorėjo.

Bet kas nutinka vaikams, kodėl jie įsimyli kai 
kurias knygas ir prašo jas skaityti tūkstančius 
kartų? Jeigu bibliotekos žymėtų, kiek kartų yra 
skaitoma viena knyga, knygų išdavimo skaičiai 
smarkiai išaugtų! Arnui tokia knyga buvo 
R. Scarry „Mašinos ir visa, kas važiuoja“, Atui – 
Margret ir H. A. Rey „Smalsutis Džordžas“ 
(ją skaitydama versdavau į lietuvių kalbą), o 
Dominykui – „Bėk, Zenta, bėk!“ (O. Preussleris) 
ir „Muzikos garsų knygelė mažiesiems“ 
(Fiona Watt). Jos buvo perskaitytos po kokį 
šimtą kartų, bet buvo nemažai ir tokių, kurias 
skaitydavau po 10–20 kartų. 

Skaitymo specialistai aiškina, kad vaiko 
gyvenimiška patirtis dar per maža, todėl 
pakartotini skaitymai padeda išsiaiškinti 
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prasmes ir apčiuopti veiksmų ir elgesio 
subtilybes, įvairius pasakymus. 

Kai skaitai antrą, trečią, ketvirtą kartą, 
vaikas pradeda suprasti nuotykį, įsigilinti į 
veikėjus ar veiksmą. Knyga „Bėk, Zenta, bėk!“ 
sugalvota taip, kad svarbiausios veiksmo 
vietos kartotųsi. Jos skatina lyginti, atidžiai 
stebėti. „Muzikos garsų knygelė mažiesiems“ 
yra tikra gyvūnų, muzikos garsų ir gyvūnėlių 
pažinimo „bomba“, prikaustanti savo 
gražiomis iliustracijomis ir paprastu siužetu bei 
maloniais muzikos garsais. Knygučių serija apie 
beždžioniuką Džordžą ir jo nuotykius paveiki 
todėl, kad atitinka vaiko patirtį ir interesus, 
jo suvokimo galimybes. Ji tokia paprasta ir 
drauge įdomi. Jas skaičiau daugelį kartų ir 
Atui, ir Dominykui, o vėliau knygas išvertė 
į lietuvių kalbą. Vyresnieji anūkai tiek buvo 
įjunkę į mašinų pasaulį, kad prašydavo knygų 
tik apie mašinas. Teko kiek pasistengti, kad tas 
skaitymas nebūtų vienpusis. 

Taip šalia mašinų pasaulio atsirado Pifo, 
Rikiki su Rududu, Pabaldukų, Zuikio Puikio 
nuotykiai, tiko ir Petsonas su Findusu, ir 
plėšikas Hocenplocas, milžinų pasakos ir 
įvairios kitos. Dominyko skaitymų interesas 
atsiskleidė taip pat ikimokykliniame amžiuje. 
Paklaustas, ką šiandien norėtų skaityti, vis 
atsakydavo, kad „visas knygas, kuriose yra 
juokelių“. Jį tiesiog traukė pašmaikštavimai, 
sąmojingi posakiai, linksmi ir keisti personažai 
ar netikėti istorijų vingiai. Vėliau, atradęs „Pypą 
ir jo nutikimus“ (Aidas Jurašius) su veikėjais 
Šurum Burum, Moralu ir kitais, žavėjosi 
netikėtais pasakojimais ir klausimais, kuriuos 
užduoda pati knyga. Augant Arnui ir Atui, 
dar neturėjome tiek daug žaislinių, garsinių 

knygučių, knygučių su iššokančiais ir judančiais 
paveikslėliais, su atsidarančiais langeliais, su 
įrašytais gyvūnų garsais, su interaktyviomis 
detalėmis. Dominyką knygos tiesiog pakerėjo: 
skaitėme daug, įvairios tematikos, pažintinių 
ir edukacinių, eiliuotų ir komikso žanro knygų. 

Beje, rašydama apie skaitymą anūkams, 
turiu atkreipti dėmesį, kad vien senelių 
pastangos skaityti ir sudominti knyga būtų 
bergždžios, jei artimiausioje aplinkoje nebūtų 
skaitoma. 

Per kvalifikacinius seminarus mėgdavau 
akcentuoti, kad jei neskaito tėtis, neskaito ir 
sūnus, o jei neskaito mama, neskaito ir dukra. 

Labai daug priklauso ir nuo mokyklos 
indėlio. Mums šia prasme labai pasisekė, 
nes anūkų tėveliai gerbia knygą, daug skaitė 
(skaito) patys ir rodė pavyzdį vaikams, 
domisi rašytojais ir leidybos naujovėmis. Bet 
neužtenka vien tik skaitymo. Pati knyga įkvepia 
piešti, fantazuoti, iliustruoti, vaidinti. Todėl 
skaitymo veikla vyko ir tebevyksta įvairiausiais 
aspektais. Jau mokinukai Atas ir Arnas įvairiais 
metais yra dalyvavę bibliotekos rengiamose 
vasaros skaitymo programose, kur sudarinėjo 
perskaitytų knygų veikėjų geografinius 
žemėlapius pagal žemynus („Šimtai knygų – 
tūkstančiai veikėjų“), lankydavosi bibliotekoje, 
o vykstant poilsiauti, kartu keliaudavo ir knygos. 

Pasisekė mums ir su mokyklomis, kuriose 
anūkai mokėsi. Ypač skatinimą skaityti 
juntame iš Vilniaus Naujininkų progimnazijos 
Dominyko mokytojos Vidos Chlebinskienės, 
kuri kas savaitę rengia užklasinio skaitymo 
pamokas ir tam skiria daug dėmesio. Per 
pamoką vaikai pasakoja, ką per savaitę 
perskaitė, kodėl knyga patiko ar nepatiko. 

KĄ SKAITOME?
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Skaitymo repertuare būtinai reikia pasakų, 
kurios itin reikšmingos vaiko emocinei ir 
psichologinei raidai. 

Kadangi dabar vaikai iš pasakų išauga jau 
ikimokykliniame amžiuje, stengiausi suspėti su 
laiku. Manau, kad per savo unikalią struktūrą 
jos įteikia vaikui įrankį suvaldyti savo vidinį 
pasaulį ir auginti svajones. Dominykui stiprią 
emociją sukėlė „Raudonkepuraitės“ vilkas, 
kuris prarijo jas abi su senele, o medžiotojas 
peiliu prarėžė pilvą ir jas išvadavo. Jis vis 
klausinėdavo, kodėl knygoje nėra nupiešto 
peilio. Ėjome į biblioteką ieškoti kitų pasakos 
variantų, su kitomis iliustracijomis ir radome 
net septynis! Tik peilio ten nebuvo! Ir skaitėme, 
skaitėme... Stebėdamas spektaklį „Sniego 
karalienė“, labai bijojo jos rūstaus žvilgsnio 
ir išsigandęs lįsdavo po stalu. Mažajam Atui 
kraupi buvo „Bebenčiuko ir kvailutės“ laumė, 
pagrobusi vargšą broliuką. 

Paskaitę knygutes ir prieš miegą kūrėme 
istorijas. Vyresnieji anūkai prašydavo 
pasekti kokią nors pasaką, bet ne iš knygos. 
Skatindavau ir juos kurti kartu. Arnas yra 
pasididžiavęs, kad „mūsų su močiute pasakos 
yra žiauriai įdomios“. Penkiametis Dominykas 
prieš užmigdamas vis pasiteiraudavo, ar 
„tavo burnoj rytoj dar bus pasakų?“. Kadangi 
mokėmės pasakyti kuo daugiau žodžių iš tos 
pačios raidės, prašydavo istorijų apie Lempą ir 
Lagaminą arba Sąsiuvinį ir Stalą, Mišą ir Mašą, 
Dominyką ir Dramblį ir panašiai.

Švenčių proga, Kalėdoms ar Lietuvos 
nepriklausomybės dienai, laukdami svečių 
ruošdavome programėles, kurių metu 
Dominykas degdavo noru pristatyti knygutes, 
neseniai skaitytas „stebuklingas“. Taip vaikas 

įsitraukė į integruotą veiklą, kuri labiausiai 
atitiko jo visuminį pasaulio suvokimą. Anūkas 
auga kaip skaitytojas, kiekvieną naują 
knygą išjaučia, susitapatina su veikėjais, 
labai emocingai reaguoja į įvykius, piktinasi 
skriauda, kurią patiria jo pamiltas veikėjas. 
Bet iš tikrųjų vaiko žodynas plečiasi, mokosi 
geriau reikšti mintis. Seneliui pastebėjus, kad 
jo vaikystėje tokių keistų knygų nebūdavo, 
kad karvės po medžius nelaipiojo ir kiaulės 
neskraidė, anūkas turi ką atsakyti: „Seneli, 
tu dar nežinai, kad Mamulė Mū ir čiuožykloje 
lankosi, ir plaukioja, ir supasi ant sūpynių, 
važinėja dviračiu, lankosi bibliotekoje ir net 
skaito! O dar ir išsilavinusių vilkų būna!“   

Išėjus į pensiją ėmėmės ir didesnių projektų. 
Dominykui išmokus skaityti ir perskaičius 
pirmąsias knygutes, skaitymas nenutrūko. 
Daug kam aktualus klausimas, iki kiek metų 
reikėtų vaikui skaityti? Man svarbi edukologės 
A. Landsbergienės nuomonė, kad tėvai (ir 
seneliai) vaikams turėtų skaityti iki šeštos 
klasės, nes kito žmogaus skaitymas padeda 
vaikui suvokti sudėtingesnį tekstą, pajusti 
kitus niuansus ar gilesnius knygos klodus. 

Norisi, kad vaikai skaitytų vertingas knygas, 
kad neliktų neskaitytų pačių geriausių vaikų 
klasikos kūrinių. Niekada nemaniau, kad 
tokiam judriam berniukui, kuriam patinka 
dinamiški, pilni veiksmo ir įvykių tekstai, kuris 
pamišęs dėl Hario Poterio, Tomo Dirgėlos ar 
D. Walliamso knygų, galėtų imponuoti tokie 
ramūs anų laikų tėkmės pasakojimai ir dar kurių 
pagrindinės veikėjos yra mergaitės. Kalbu apie 
„Paslaptingą sodą“ (F. H. Burnett), „Anę iš 
Žaliastogių“ (L. M. Montgomery) ar „Polianą“ 
(E. H. Porter) ir dar daug kitų. Bet ne! Matyt, 
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paslaptis glūdi psichologinėse įžvalgose 
ir vaiko pasaulio pažinime. Tose knygose 
prasiveržia vaizduotės lakumas, nekaltumas, 
artumas gamtai. O gal rašytojų talentas daro 
tas knygas nemirtingas? Vienaip ar kitaip 
knygos dar turi galią, kuo ir džiaugiuosi. 

Betyrinėdama pirmąjį vasaros atostogoms 
rekomenduotinų knygų sąrašą, pakviečiau 
Dominyką skaitomas knygas reitinguoti, 
užrašyti, kas knygoje sudomino, surašyti 
pagrindinius veikėjus. Tą skaitymo plakatą 
papildėme iliustracijomis ir nuotraukomis. 
Jam labai smagu knygas vertinti, skirti balus. 
Svarbiausia, kad į mokyklą nunešęs vasaros 
triūsą, buvo teigiamai įvertintas. Vaikui tai buvo 
atlygis ir moralinė paskata neapleisti knygų. O 
pačiam atsirado svajonė tapti rašytoju. 

Kitą vasarą ėmėmės dar rimtesnio darbo: 
apsiginklavome šalių žemėlapiais, vėliavėlėmis 
ir Dominykas iškeliavo į literatūros pasaulį 
pasidairyti, kuriose šalyse gimė jo perskaitytos 
knygos.

Šiai kelionei reikėjo surinkti informaciją, kur 
gyvena skaitytos knygos autorius, kokia tai 
šalis, užklijuoti žemėlapį ir knygą, ją įvertinti ir 
pateikti kokią nors įdomybę. Tą visą medžiagą 
perkėlėme į ritinį, kurį ištiesti prireikė net 
dviejų kambarių. Užtat anūko akiratis tikrai 
prasiplėtė: geografijos žinios, autorių tautybė, 
Lietuvoje ir svetur gyvenantys rašytojai ir, 
žinoma, užrašyta nuomonė apie pačią knygą. 
Rudenį mokinukas skaitymo medžiagą 
pristatė klasei ir buvo mokytojos apdovanotas 
„Knygų skaitymo čempiono“ diplomu. 
Daug skaitydamas, improvizuodamas ir 
fantazuodamas, parašė ir pirmąją savo knygutę 
pavadinimu „Netikras karantinas“. Mama 
knygą įrišo, todėl džiaugsmo ir pasitenkinimo 

buvo daug. Po jos sekė ir antroji – „Netikras 
karantinas 2“. 

Manau, kad sėkmingi knygų skaitytojo 
pagrindai jau yra padėti. Kaip ir visus vaikus, jį 
traukia ir interneto erdvė, žaidimai, animacijos 
ir pokalbių laidelių kūrimas, tačiau kūrybinis 
potencialas ir poreikis skaityti neblėsta. 
Praėjusią vasarą pats sugalvojo, kad reikia 
pasiversti sekliu Katinu Minyku ir ištirti, ar 
knygose gėris nugali blogį. Taip atsirado 
seklio Katino Minyko byla „AKGNB“ su tyrimo 
rezultatais. Jie sugulė į 10 metrų ilgio širmutę, 
kurioje katinas Minykas rinko įkalčius, citavo 
„superines“ mintis, o pagaminti lipdukai 
skirstė knygas į įtraukiančias, nuobodžias 
ar linksmas, po to pateikė išvadas. Klasės 
draugams į širmutę įdėjo ir viktoriną apie 
knygų personažus ir bylos „tyrimo“ medžiagą 
su nuotraukomis.

Kad metų įvykiai, skaitymai, interesai, 
pasisakymai apie knygas greitai neišblėstų, 
kiekvienais metais gimtadienio proga sudarau 
Dominyko metinį kalendorių. Jame įdedu 
įamžintus svarbius įvykius, skaitymo naujienas, 
jo paties mintis apie knygas bei mylimų knygų 
penketukus ar ilgesnius sąrašus. Anūkas 
vis primena, kad nepamirščiau literatūros 
viktorinų pagal skaitytas knygas, matytų filmų 
ar muzikos pasaulio įvykių. Taip ir keliaujame 
per knygų pasaulį su Danuku Dunduliuku, Ane 
ir Poliana, Hariu Poteriu ir Timu Taleriu, Tomu 
ir Domu, maištingais broliukais ir virtine kitų 
iš Blusyno teritorijos ar tolimesnių žemių, 
kurias dar reikės atrasti. O man pagrindinis 
šios kelionės tikslas – kad vėliau skaitymas ir 
domėjimasis taptų savarankišku įpročiu.

KĄ SKAITOME?
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