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Pateikdami Jums 13-ąjį, rudeninį, „Aušros 
alėjos“ numerį, norime akcentuoti pozityvaus 
kalbėjimo svarbą, nes negatyvios informacijos 
srautas ir taip užplūdęs viešąją erdvę.

Numeris pasirodo prieš pat tradicinę Šiaulių 
knygų mugę, šiemet jau 7-ąją. Džiaugiamės, 
kad, nepaisant pandemijų, finansinių ir kitokių 
negandų, pavyko išsaugoti vieno pagrindinių 
bibliotekos renginių tradiciją. Kaip jau įprasta, 
mugės lankytojams paruošėme visą spektrą 
įvairiausių renginių ir laukiame gausaus 
šiauliečių ir miesto svečių apsilankymo.

O dabar apie tai, ką pasakosime šio numerio 
„Aušros alėjos“ skaitytojams.

Su numerio svečiu, ne tik šiauliečiams 
gerai pažįstamu aktoriumi Vladu 
Baranausku kalbamės apie kultūros situaciją 
Šiauliuose, šiandieninio teatro ateitį ir 
vaikystėje atsiradusią priklausomybę 
knygoms. Dalia Jakaitė skaitytojams 
primena du Šiaulių krašto literatus –  
poetą Joną Vytautą Nistelį ir kunigą jėzuitą 
Anicetą Tamošaitį – ir profesionaliai analizuoja 
jų kūrybos subtilybes.

Šis pusmetis gausus ŠAVB Knygos grafikos 
centro naujienų, apie jas pasakoja Lolita 

Putramentienė ir Diana Janušaitė. Bibliotekos 
Vaikų abonementą puošiančių lėlių, kurios 
įkūnija literatūros personažus, autorę 
tautodailininkę Astą Liaudanskienę kalbina 
Urtė Šulskienė. O Alina Šalavėjienė iš archyvų 
bando prikelti dar vieno Aušros alėjos pastato 
ir vaikų kavinės „Sigutė“ istoriją.

Biblioteka vėl neapsiriboja savo sienomis 
ir išsiveržia tiek į miesto, tiek į tarptautines 
erdves. Apie naują iniciatyvą – „Kultūrai 
atviro kiemo“ lenteles – pasakoja Tomas 
Pauliuščenka, o „Erasmus+“ mokymų Baltijos 
šalių bibliotekininkams įspūdžiais dalijasi Eglė 
Kazimieraitienė.

Džiaugiamės, kad nuo karo bėgantys 
ukrainiečiai randa draugišką aplinką,  
kultūrinį prieglobstį, informacinius,  
socialinius poreikius tenkinančias paslaugas 
mūsų bibliotekoje. Apie tai – Tomo 
Pauliuščenkos ir Roberto Gedrimo straipsnis. 

Nepamirštame ir regiono bibliotekų 
naujienų. Šiame numeryje net trys Šiaulių ir 
Telšių regiono bibliotekos dalijasi svarbiais 
pastarojo meto įvykiais.

Apie visa tai ir dar daugiau – 13-ajame 
„Aušros alėjos“ numeryje.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Jaunimo ir edukacijų erdvės atidarymo akimirka. 2022 m. 
rugsėjis. Tomo Pauliuščenkos nuotr.
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Vladas Baranauskas: su knygom 
valgau, ant knygų guliu ir 
knygom užsikloju

SVEČIAS

Aktorius Vladas Baranauskas gimė 1947 m. gegužės 24 d. Pandėlyje (Rokiškio r.). Baigė  

Raseinių 1-ąją vidurinę mokyklą, 1965–1969 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. 

Valstybiniame Šiaulių dramos teatre aktorius dirba nuo 1969 metų, ilgus metus buvo Šiaulių 

dramos teatro trupės vedėju. Teatre V. Baranauskas yra sukūręs per 100 vaidmenų, iš kurių 

pats aktorius išskiria Alną iš „Prisikėlimo“ (rež. Aurelija Ragauskaitė), Gytį iš „Valdovo“ 

(rež. A. Ragauskaitė), Joną iš spektaklio „Jonas ir Erdmė“ (rež. Regina Steponavičiūtė). 

V. Baranauskas parengė monospektaklius „Akių sunka“, „Prisikėlimo valanda“ ir kt. 

Yra vaidinęs ne viename meniniame ir dokumentiniame filme: „Trys broliai iš Viekšnių“  

(rež. Daiva Grikšienė), „Atminties tiltais. Šiaulių žydų istorijos metraštininkas Leiba Lipšicas“ 

Vladas Baranauskas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventėje bibliotekoje. Rankoje – ketvirtasis 
„Aušros alėjos“ numeris. 2018 m. gegužė. Ievos Slonksnytės nuotr.
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trumpalaikė komandiruotė. Paskui – kad 

ilgalaikė, pagyvensiu čia ir viskas. Bet taip 

susiklostė, kad atsirado šeima, dar kažkas ir aš 

likau. Visą savo gyvenimą Šiauliuose gyvenu 

tik centre ir visą gyvenimą stengiuosi pamilti 

Šiaulius. 

Ar kultūrinis gyvenimas Šiauliuose 

pakankamai aktyvus? Ko pasigendate? 

Šiauliuose, atrodo, yra trys profesionalūs 

muzikiniai kolektyvai: Šiaulių pučiamųjų 

Kūrybine veikla užsiimate daugiau nei 50 
metų. Nuo ko prasidėjo aktoriaus kelias?

 Prasidėjo taip, kaip ir visų žmogelių – 
baigus mokyklą ir įstojus į Konservatoriją, 
dabartinę Muzikos ir teatro akademiją. Mes visi 
susirinkome tokie kaimietukai. Kaimietukais 
vadinu todėl, kad ne iš didelių miestų. Mano 
kurse mokėsi Gediminas Girdvainis, Viktoras 
Valašinas, Vaiva Mainelytė ir kt. Po to – į 
Šiaulius. Aš net nedaviau pareiškimo butui 
gauti Šiauliuose. Iš pradžių sakiau, kad čia 

(aut. Jūratė Sobutienė ir Saulius Pučinskas), „Purpurinis rūkas“ (rež. Raimundas Banionis) ir kt. 

Parengtos literatūrinės programos pagal Rainerio Marios Rilke‘s, Tėvo Stanislovo, Kristijono 

Donelaičio, Liudviko Rėzos, Antano Baranausko, Motiejaus Valančiaus kūrinius, Lietuvos 

partizanų laiškus, senuosius Lietuvos kunigų pamokslus ir kt. Surengti poezijos vakarai, skirti 

Vytauto Mačernio, Pauliaus Širvio, Jono Strielkūno, Marcelijaus Martinaičio, Aldonos Gustas, 

Valdemaro Kukulo, Justino Marcinkevičiaus ir kitų autorių kūrybai. Itin platus yra literatūros 

skaitymams V. Baranausko pasirinktų erdvių ratas: kultūros centrai, muziejai, universitetai, 

bažnyčios, senelių ar slaugos namai... Išskirtinį dėmesį aktorius rodo Lietuvos žydų kultūros 

paveldui.

Keletas apdovanojimų: LR kultūros ministerijos padėkos raštai, LR Seimo Pirmininko padėkos 

raštas ir Seimo medalis, Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių apskrities padėkos raštai, Šiaulių 

apskrities viršininko garbės ženklas „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“, geriausias antraplanis 

aktorius VI Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje, Lietuvos šaulių sąjungos 

padėkos raštas ir prizas už monospektaklį pagal Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškus „Lietuvos 

lopymas“ ir kt. 

V. Baranauskas vadina save paveikslų, knygų ir eilėraščių kolekcionieriumi ir yra nuolatinis 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos svečias: kultūros renginiuose yra 

skaitęs Juozo Tumo-Vaižganto, Kazio Binkio, Salio Šemerio, Vytauto Mačernio, Pauliaus 

Širvio, Aniceto Tamošaičio ir kitų autorių tekstus.

Aktorių Vladą Baranauską sveikindami su jubiliejiniais metais, jam linkime ir toliau savo 

žiūrovus bei klausytojus džiuginti žmogiška ir menine vaidmenų gelme, poezijos skaitymo 

ekspresija, plačiu aktorinių intonacijų spektru.
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SVEČIAS

orkestras, Šiaulių bigbendas ir „Polifonija“. 
Vienas teatras. Labiausiai džiaugiuosi už 
R. Žukausko moksleivių džiazo orkestrą. 
Palaima, kad Šiauliuose atsirado varpai. O 
šiaip, mano nuomone, Šiauliai yra tipiškas visos 
Lietuvos atspindys. Jeigu nori nuvažiuoti į  
gerą koncertų salę, turi važiuoti į Latviją 
arba Estiją. Šiauliams dar reikia pasitempti, 
beprotiškai reikia. Neatsimenu, kada  
Šiauliuose skambėjo geras simfoninis 
orkestras. Kai atvažiavau į Šiaulius, dar gyvavo 
Šiaulių simfoninis orkestras, koks jis buvo, 
toks, bet buvo ir grojo. 

Kokia, Jūsų manymu, aktoriaus misija 
šiuolaikiniame pasaulyje?

Kalbant apie aktoriaus misiją šiuolaikiniame 
pasaulyje, reikėtų kiek kitaip pažiūrėti į aktorių. 
Visi kažkodėl įsivaizduoja, kad aktorius turi 
būti superžvaigždė. Simfoniniame orkestre, 
kuriame sėdi 100–120 muzikantų, viena 
žvaigždė būna tik dirigentas ar solistas. O 
svarbiausia yra visuma. Ir jeigu supranti 
aktoriaus misiją kaip paveiksle, kai turi prisidėti 

prie kurio nors potėpio atspalvio – tada 
su tavim viskas gerai. Aš sakau dar kitaip – 
aktorius yra savotiška knyga. Jeigu tu, kaip 
aktorius, žinai, kur ir kaip milžiniškoj knygų 
spintoj būsi pastatytas ir kur tavo vieta yra, 
tada viskas lengviau. Tiesiog įsipaišai į tą didelį 
teatrinį simfoninį spektaklį.

Ar teatre yra tiesos? Jei taip, koks vaidybos 
ir tiesos santykis, apie kokią teatro tiesą verta 
kalbėti?

Būkim atviri. Teatre yra tiek tiesos, kiek 
pats žmogus turi tos tiesos ir kiek nori tikėti, 
kad scenoje mato tiesą. Jeigu tu tiki, tai 
Dievas yra, jeigu netiki – Dievo nėra. Taip pat 
ir teatre. Nors pabūsiu truputį skeptiškas – 
šiuolaikinis žmogus jau taip nebetiki teatro 
magija, katarsiu, išgyvenimu, išsigryninimu. 
Taip yra todėl, kad žiūrovai nuolat mato 
lengvą komediją: televizija, laikraščiai, įvairios 
laidos. Ir staiga, kai ateina koks nors rimtesnis 
pliūpsnis, žmogus nebežino, ar jam juoktis, ar 
dar ką daryti. Todėl, kad jis nepratęs mąstyti 
kitomis kategorijomis.

Norite pasakyti, kad esate nusivylęs 
šiuolaikiniu žiūrovu?

Ne, aš žiūrovą dievinu. Ačiū jam už tai, kad 
jis eina į teatrą. Pavyzdžiui, labai myliu estų 
ir latvių žiūrovus už tai, kad jie ateina į teatrą 
kaip į šventę, pasipuošę. Aš dažnai blaškausi 
po Latviją, Estiją – man tai beprotiškai patinka. 
Neseniai buvau Pernu vasaros muzikos 
festivalyje ir nustebau, kaip ateina apsirengę 
estai. Ir kaip jie priima teatrą. Visai kitas lygis. 
Mes irgi turbūt kada nors tokie būsime. 

Pakalbėkime apie Jūsų darbą teatre. 
Ar įmanoma kaip nors apibendrinti Jums 

V. Baranauskas yra sukūręs per 100 vaidmenų. 
Kiekvienas iš jų, aktoriaus žodžiais, buvo nelengvas 
iššūkis. Asmeninio archyvo nuotr.
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Ar turite kokį nors susikaupimo, 
nusiraminimo ritualą prieš išeidamas į sceną? 

Kuo tolyn, tuo daugiau man reikalinga tyla. 
Absoliuti tyla ir nebendravimas su niekuo. Aš 
įsitikinęs, kad reikia energiją kaupti, o išėjus 
į sceną atiduoti, nes jeigu tu išsitaškai prieš 
tai, tau nelieka jėgų scenoje. Aš iš senos  
mokyklos – kai atvažiavau į teatrą ir atlėkiau 
į spektaklį tik prieš valandą, seni aktoriai 
po spektaklio pasisodino mane prie stalo ir 
paaiškino, kad reikia ateiti žymiai anksčiau, 
mažiausiai prieš pusantros valandos, kad 
užmirštum barnius namie, dar kažką. 

Kas Jums yra geras spektaklis? Kaip 
jaučiatės šiuolaikiniame teatre – kaip žiūrovas 
ir kaip kūrėjas? 

Geras spektaklis yra ne tas, už kurį 
režisierius gauna didelius pinigus, bet tas, 
kuris mane sėdintį staiga supurto, sukrečia, 
kuris nenuslysta paviršium. O tokius kaip aš 
jau sunku kažkuo sukrėsti ir nustebinti. Teatras 
turi būti gyvas ir eiti truputį priekyje. Man 
visada skaudu, kad teatras slenka žmonėms 
iš paskos. Jei atvirai, kuo toliau, tuo mažiau 
suprantu, kas yra gera ir kas bloga. Kol buvau 
jaunas, buvau kategoriškas. O dabar nyksta 
ribos ir man atrodo, kad teatras kažkiek 
nuleidęs kartelę. 

Teatras būna įvairus. Aš gana mažai 
matau lietuviško teatro, todėl negaliu visko 
vertinti. Dabar dievinu tai, kas vyksta Vakarų 
regione. Turiu omenyje Klaipėdos dramos 
ir muzikinį teatrus. Pradedant Klaipėdos 
muzikinio teatro „Skrajojančiu olandu“. Tai, 
ką jie padarė elinge... Klykiau iš susižavėjimo 
balsu dėkodamas jiems visiems ir kaip 
jaunas berniukas rinkau autografus iš visų  
dainininkų. 

tekusius ir tenkančius vaidmenis teatre? 
Koks buvo sunkiausias, o koks daugiausia 
džiaugsmo suteikęs vaidmuo? 

Man apie tai kalbėti yra sunkiausia. Kai 
aktorius pradeda kalbėti apie tai, ką jis vaidino 
ir kaip vaidino, aš visada garsiai sakau: tu, 
kaip aktorius, baigeisi. Todėl, kad tu negalvoji 
apie ateitį, tu galvoji apie tai, kas buvo. Atvirai 
pasakius, visi vaidmenys sunkūs. Viskas man 
labai sunkiai sekėsi. Nebuvo lengva. Mano visi 
vaidmenys tokie. Anksčiau gal buvo daugiau 
dostojevščina, na tokie dostojevskiški. 
Tokie truputį jautrūs, graudulingai liūdni. Aš 
visiškai neturiu humoro jausmo. Kai žiūriu 
per televiziją lietuviškas humoro laidas, 
dažniausiai verkiu, nes man visai nejuokinga. 
Ir teatre tas pats buvo. O šiaip buvo rimtų 
vaidmenų atėjus į teatrą. Buvo ir Gytis iš Vinco 
Mykolaičio-Putino „Valdovo“, ir skulptorius 
Alna iš Petro Vaičiūno „Prisikėlimo“. Ir Jonas 
iš Hermano Zudermano „Jonas ir Erdmė“, ir 
kitų vaidmenų.

Vladas Baranauskas prie Valstybinio Šiaulių dramos 
teatro, kuriame jis dirba nuo 1969 metų. Asmeninio 
archyvo nuotr.
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Jaunoji teatro karta nuteikia optimistiškai 
ar nuvilia? Gal turite patarimų jauniesiems 
aktoriams? 

Gal turėčiau niurzgėti, bet sakys, vėl 
niurzga tie senukai. O jei rimtai, jaunoji karta 
fantastiška. Imlūs, žymiai drąsesni už mus, 
žymiai paslankesni ir, duok Dieve, jiems laimės. 
Jie jau kalba kitaip, jų kalbėjimo maniera 
kita. Jie gal jau net nežino, kas yra knyga, jie 
daugiau žiūri į telefoną. Bet taip jau yra. Linkiu 
jiems sėkmės, nesustoti vietoje, išbandyti 
skirtingas mokyklas, neužsidaryti savyje ir kad 
pagrindiniu dievu netaptų pinigai. Vis dėlto 
teatras yra tarnystė. Ne teatras tau tarnauja, 
bet tu teatrui turi tarnauti. Negalvok, kad turi 
tapti geru aktorium, o tiesiog tarnauk, dirbk. 
Neturi darbo teatre, eik už ačiū kaip koks 
vienuolis, daryk programas, eik per mokyklas. 
Pats gausi iš to naudos. 

Jūsų kūrybinėje veikloje didelę reikšmę 
turi ne tik drama, bet ir poezija. Kas lemia 
vieno ar kito poeto pasirinkimą skaitymams? 

Aš ne tik poeziją skaitau, prozą irgi. Turbūt 
tai prasidėjo mokyklos laikais, kadangi aš 
buvau skaitovas mokykloje ir dalyvaudavau 
mokyklos, rajono, respublikiniuose moksleivių 
konkursuose, tai įaugo man į kraują. Studijų 
metais man teko didelė laimė bendrauti su 
daugybe poetų, rašytojų, dailininkų. Su tais, 
kurie dabar Nacionalinės premijos laureatai, 
su tais, kurie jau išėję. Kai kam jie – literatūros 
legendos, man jie buvo draugai. Žinau, kas 
kur gyveno, kas su kuo gyveno, kaip gyveno, 
kas ką mėgo, ko nemėgo. Dėl to tas viskas  
ir įaugo. Ir tai man didelė laimė, nes šių  
žmonių kūrybą tada skaitai visai kitaip, 
prisimeni.

Nenoriu perdėti, bet mėgstamiausi poetai 
turbūt lieka draugai. Pavyzdžiui, ta pati Onė 
Baliukonė (Baliukonytė). Arba tylenis Jonas 
Strielkūnas. Mažiukas žmogus, su kuriuo, 
prisimenu, kažkaip sėdėjom vieną kartą. 
Sėdim, o jis smarkiai verkia. Sakau, ko verki? 
Sako, butą gavau. Sakau, džiaukis. Tyli, verkia 
toliau. Klausiu, mažą? Ne, gerą, didelį, trijų 
kambarių. Tai ko verki, – toli, kažkur už miesto? 
Ne, čia pat centre, ties Žalgirio stadionu. Tai  
ko verkimas? Jis sako, ten mano paskutinis 
butas, aš ten turėsiu numirt. Va toks jisai 
fantastiškas buvo.

Kurie surengti poetiniai skaitymai įsiminė 
labiausiai ir kodėl?

Kartą buvau pakviestas į poezijos skaitymus 
Širvynėje. Yra toks kasmetinis Širvynės 
festivalis, vykstantis Pauliaus Širvio tėviškėje. 
Ten jau nieko nelikę, tik medžiai. Nuvažiavau, 
lietus lyja, mašinos klimpsta. Vietoj scenos 
šiaudai, molis. Baranauskas vaikšto su lakiniais 
batais. O žmonių koks 150 susirinkę su 
lietpalčiais. Sėdi kantriai ir visi klauso laimingi, 
geria karštą arbatą, kažkas dar skaito, kažkas 
groja pagal Širvį. Tikra Širvynė, tikri poezijos 
atlaidai, minėjimas.

SVEČIAS

Vladas Baranauskas Širvynės festivalio poezijos 
skaitymuose. 2022 m. rugpjūtis. Asmeninio archyvo nuotr.
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Tomas Pauliuščenka

Moterys atėjo su bateliais, bet, pasirodo, 
visos dar įsidėjusios ir guminius batus. Va 
tada mane tikrai sukrėtė. Pabandžiau sujungti 
ir Širvio draugus poetus, kurie rašė apie jį, 
šiek tiek prisiliesti prie to, ko niekas nežino 
apie Širvį. Mano tėvelis kartu su Širviu, kaip 
čia švelniai dabar pasakius, vakarodavo, 
deklamuodavo ant stalo, redakcijoje. Paskui 
mane jau kažkuriam kurse supažindino su 
Paulium. Tai tada aš jau sėdėdavau su juo. 
Tai ir pabandžiau atverti širdį, parodyti jį tokį,  
koks jis yra iš tikrųjų.

Kalbamės bibliotekoje. Koks Jūsų ryšys su 
biblioteka buvo vaikystėje ir dabar? Kas Jums 
yra gera biblioteka?

Mano vaikystės namuose praktiškai 
nebuvo knygų. Gal apie 10 knygų. Kartą 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja mane 
pasikvietė į savo namus. Ji norėjo man duoti 
paskaityti Vinco Kudirkos „Lietuvos tilto 
atsiminimus“. Kai įėjau į jos tą medinuką 
namelį, aš vos nenualpau – pirmą kartą 
pamačiau tiek daug knygų. Viskas nukrauta 
knygomis, nuo pat įėjimo. Mane ištiko šokas. 
Tą V. Kudirkos knygą „prarijau“ 3 ar 4 kartus 
ir daviau žodį, kad irgi turėsiu gerą biblioteką, 
kaip tos mokytojos. Nuo tada visas mano 
gyvenimas sukasi tarp knygų. Kaip aš sakau, 
tarp knygų gyvenu, su knygom valgau, ant 
knygų guliu ir knygom užsikloju.

Kas yra gera biblioteka? 
Į šį klausimą galima atsakyti įvairiai. Galbūt 

vienokia ar kitokia, bet dabar kuo toliau, 
tuo labiau suprantu, kad geroje bibliotekoje 
tiesiog turi būti nors viena knyga, kurią kažkas 
reguliariai skaito. 

Kokia Jūsų asmeninė biblioteka?
Nepatogu girtis, bet ji gana didelė. Kai teko 

kraustytis, biblioteka šiek tiek mažėjo, bet 
knygų aš negaliu išmesti. Man jos brangios. 
Bandau kam nors dovanoti, kur nors padėti. Su 
kiekviena atsisveikinta knyga jaučiuosi lyg pats 
save laidočiau. Ir nesvarbu, ar ta knyga skaityta 
kelis kartus, ar pirkta tik dėl kelių sakinių, 
pastraipų, specifinio autoriaus. Man svarbu, kad 
namie būtų pridėta knygų. Nebūtinai tvarkingai 
sudėtos. Svarbu, kad būtų matoma, jog šitos 
knygos skaitomos, „gyvos“. Iki šiol dar turiu 
namie tas knygeles, kurias pirkau gal kokioj 
antroj ar trečioj klasėj. Nors mano kolegos 
dėl tokio požiūrio kartais sako: „Vladai, tu iš 
IX amžiaus. Tokie dinozaurai kaip tu jau seniai 
išmirę.“ Aš tą suprantu ir dabar jau gana lengvai 
priimu. Juk kai atėjau į teatrą, visi aktoriai 
nešiodavosi knygas. Įsivaizduokite, visi vaikšto 
su knygomis! Paskui šita tradicija išblėso.

Ačiū už pokalbį.

Vladas Baranauskas – dažnas Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešosios bibliotekos svečias. Ievos 
Slonksnytės nuotr.
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Jono Vytauto Nistelio ir Aniceto 
Tamošaičio poetinės homilijos

Spaudinių paroda „Jonui Vytautui Nisteliui – 100!“. Nuotraukoje – J. V. Nistelio poezijos rinkinio „Didieji siluetai“ 
rankraštis (1959).

Prieš šimtą metų gimė bent kelios lietuvių kultūros asmenybės. Be to, kad minimi poeto ir 

filmininko Jono Meko metai, tais pačiais 1922-aisiais gimė Katalikų Bažnyčios dvasininkas ir 

pamokslų autorius Kazimieras Vasiliauskas, tautosakininkė ir rašytoja Pranė Aukštikalnytė-

Jokimaitienė, mąstytojas ir savotiškas apaštalas Justinas Mikutis, tapytoja ir scenografė 

Juzefa Čeičytė, rašytojai Jonas Mikelinskas ir Jonas Avyžius ir kiti. Ne vienas iš čia minėtųjų 

yra kilę iš Pasvalio ir Biržų krašto. Su juo ar jo paribiais susiję ir dar du raštininkai, kuriuos sieja 

meilė ir pagarba Evangelijos išminčiai, krikščioniškos minties tradicija – tai Jonas Vytautas 

Nistelis ir Anicetas Tamošaitis. Jų abiejų gyvenimai – tai ir Šiaulių istorijos dalis.

Inžinierius architektas, rašytojas Jonas 
Vytautas Nistelis 1922 m. rugpjūčio 24 d. gimė 
Panevėžyje, augo Ąžuolpamūšyje (Pasvalio r.).  
1940 m. baigęs Pasvalio gimnaziją, studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete, Kauno 

meno institute, vėliau Kauno politechnikos 
institute. Nuo 1950 m. iki mirties (1986 m.) 
gyveno ir architektu dirbo Šiauliuose. Per 
tą laiką suprojektuoti nauji miesto kvartalai, 
skverai, namai, suplanuoti Kuršėnų, Linkuvos, 



9

jėzuitų leistame religinės ir tautinės kultūros 
žurnale „Laiškai lietuviams“, kur publikavo 
religinę publicistiką, teologines refleksijas. 
1959 m. apgynė disertaciją „Bažnyčia ir 
valstybė Maritaino filosofijoje“. Į lietuvių kalbą 
Tamošaitis išvertė Vatikano II susirinkimo 
dokumentus, Blaise’o Pascalio knygą „Mintys“ 
ir kita. 1994 m. grįžęs į Lietuvą, 1995–2000 m. 
Tamošaitis buvo Šiaulių Šv. Ignaco bažnyčios 
rektorius, į mūsų miestą grįžo po devynerių 
metų ir čia darbavosi iki 2014 m., mirė 2017 
metais. Šiauliečių pastangomis išleistos dvi 
Tamošaičio knygos „Raktai mūsų rankose“ 
(2015) ir „Svečias Kristus“ (2016). 

Į tolesnį dviejų autorių kūrybos aptarimą 
bus įtrauktos tik dvi Nistelio knygos, tiek pat 
(kiek jų ir išleista) – ir Tamošaičio. 

Nesileidžiant į detalią lyginamąją analizę, 
šiuos autorius, kaip jau užsiminta, sieja  
dėmesys Šventajam Raštui, Dievo ir tikėjimo 
klausimai, žmogaus kančios ir šventumo, jo 
nuodėmės ir maldos apmąstymai, religinės 
ir filosofinės minties perspektyvos, poetinio 
mąstymo ir tam tikro racionalumo (ar 
konstruktyvumo) sąveika. 

„1946–1964 Viešpaties metais“ – taip 
datuojami Nistelio knygos „Žodžio aidai“ 
tekstai, kurie šįkart pasirinkti neatsitiktinai – 
dėl homilijas, o kartais ir pamokslus 
primenančios jų tapatybės. Ne mažiau svarbi 
įžanga „Rašto šviesoj“, liudijanti „čia ir dabar“ 
Nistelio atrastą Kristaus ir visą biblinę išmintį. 
„Šventąjį Raštą skaityti ir suprasti reikia / 
Viešpaties Dievo malonės šviesoj“ (Nistelis 
1998, 5) – teigiama knygoje, ir tai iš esmės 
atitinka Bažnyčios istorijoje susiformavusią 
skaitymo tradiciją. Pačios Nistelio homilijos – 

Šeduvos, Rokiškio, Pakruojo ir kitų miestelių 
centrai. Nistelis poeziją vertė daugiau nei 
iš dešimties užsienio kalbų, publikuodavo 
periodikoje, o 1972 m. išleista iš anglų kalbos 
versta Rabindranatho Tagorės lyrikos 
rinktinė. Eilėraščius rašė ir pats, tačiau savo 
poezijos nepublikavo. Kelios Nistelio  knygos 
jau po autoriaus mirties išleistos žmonos, 
inžinierės architektės Apolonijos Nistelienės 
rūpesčiu: „Didieji siluetai“ (1993), „Lietuviškos 
rapsodijos“ (1995), „Eilės tylumai“ (1996), 
„Šventoji valanda“ (1996), „Kryžiaus kelias“ 
(1997), „Žodžio aidai“ (1998), „Žodžiai prieš 
saulėlydį“ (1999), „Malonės pilnoji“ (1999), 
poezijos vertimų knyga „Įdukrintos dainos“ 
(1997). 

Kunigas jėzuitas Anicetas Tamošaitis gimė 
1922 m. rugsėjo 14 d. Rozalime (Pakruojo r.). 
1942 m. baigęs Linkuvos gimnaziją, pasirinko 
jėzuito kelią. Įstojo į Pagryžuvio naujokyną, 
vėliau studijavo jėzuitų seminarijoje Vokietijoje. 
Nuo 1950 m. – teologijos studijos, kunigo 
darbas ir gyvenimas JAV. 1953 m. Tamošaitis 
buvo įšventintas į kunigus, darbavosi lietuvių 

Jonas Vytautas Nistelis. 1955 m. Šiauliai. Bibliotekos 
archyvo nuotr.
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lyg ir nieko naujo, tik Evangelijos pakartojimas, 
panašus, apie kurį rilkiška intonacija kalbama 
jau kitoje autoriaus knygoje „Eilės tylumai“, 
eilėraštyje: „aš kaip vienuolis / savo celėj / 
Tavo knygą / kantriai perrašinėju“ (Nistelis 
1996, 5). Bet „Žodžio aidai“ – tai ir subjektyvus 
Šventojo Rašto skaitymas, nulemtas 
intelektualaus žmogaus aistros didžiąją Tiesą 
paaiškinti sau ir kitam. Dievo žodžio pažinimas 
(apmąstant Mt 13, 11) iškeliamas „kaip viena 
iš septynių Šventosios Dvasios dovanų“. Bet 
būdamas dovana, pažinimas gaunamas ir su 
visomis žmogiškomis pastangomis, o jo siekį 
liudija ir Nistelio knygos pabaigoje pateiktas 
iškalbingas literatūros sąrašas. 

Patraukliai ir solidžiai atrodo Tamošaičio 
knygoje pateiktos gausios teologinės,  
istorinės nuorodos. Beje, nors Tamošaičio 
knygos išleistos jau XXI amžiuje, reikia 
pasakyti, kad jų ištakų galima rasti ir 
septintojo–devintojo dešimtmečių „Laiškuose 
bičiuliams“, taigi panašiu metu, kai rašyti 
ir Nistelio tekstai. Cituoti kitų išmintį – 
homilijoms tarsi įprastas dalykas. Tačiau tėvo 
Aniceto tekstai pasižymi ir išskirtiniu teologų, 
filosofų ar šventųjų citatų organiškumu. 
Jos neatsiranda šiaip sau ir nepaliekamos 
per visą pamokslą. Prie atitinkamos minties 
vis grįžtama, ir ši citata tarsi patikrinama 
asmeniškai, gyvenimiškai. 

Tamošaičiui būdingą gerą pamokslo žanro 
išmanymą rodo ir kiti dalykai, pavyzdžiui, gyvo 
žodžio ekspresijai neprieštaraujantis filosofinis 
ar intelektualinis racionalumas, atidumas 
teksto struktūrai ir kita. 

Tiesiog gerai parengtą tekstą rodo, 
tarkim, ypatingas dėmesys pradžiai, apskritai 

visapusiškas jos efektingumas ne vienu 
atveju. Neretai (kaip įprasta šio žanro 
tekstams) pradėdamas nuo kurios nors 
citatos, dar dažniau Tamošaitis stebina visišku 
savo stebimo pasaulio paprastumu. Tačiau 
skirtingai nuo šiandien dažnai pasitaikančio 
dvasinės literatūros banalumo veriasi ištisi 
kasdienio pasaulio ir minties paradoksai, 
nesukonstruotas humoro jausmas ar tiesiog 
prigimtinis atvirumas pačiam įvairiausiam 
emocijų spektrui. Vienas pamokslo pradžios 
pavyzdys iš knygos „Raktai mūsų rankose“: 

Spėjama, kad pirmasis įrankis, kurį žmogus 
sugalvojo, buvo lazda. Įrankis toks paprastas, bet 
pasirodė toks geras, kad tebėra nepraradęs savo vertės 
net šiandien. Paprastas – tai atitinkamo ilgio pagalys. 
Bet kaip daugeriopai mums tarnauja! Galime remtis 
eidami, kai susižalojame koją ar kai pečius ima slėgti 
metų našta; pasiekti, kas per toli, per aukštai ar per 
pavojinga rankai; atsiginti, kai užpuola pikti šunys; rėžti 
per kuprą žmogui, jei taikstosi traukti mums iš kišenės 
piniginę ar griebti rankinuką. Čia buvo išskaičiuota tik 
maža dalis veiksmų, kuriems lazda paranki arba stačiai 
nepamainoma. (Tamošaitis 2015, 23)

Struktūriniu požiūriu ne mažiau įdomios 
yra daugiapakopės Tamošaičio pamokslų 
pabaigos – tarsi renkantis ir skaitytojui  
duodant pasirinkti vis kitą tiesos variantą ir 
kaskart pasiūlant naują jos vaizdinį. O kur dar 
vienų ar kitų tiesų, kitų dalykų išskaičiavimai: 
viena vertus, tarsi sustiprinantys minties 
dėstymo racionalumą tuo pat metu jie 
leidžia apčiuopti bet kokio išskaičiavimo 
absurdiškumą, vis iš naujo grąžina prie 
neapibrėžiamos Dievo paslapties. Išskirtinai 
ekspresyvus buvo ir gyvas tėvo Aniceto žodis, 
kurio intonacijos išsaugotos kartu su antrąja 
knyga „Svečias Kristus“ išleistame kelių 
pamokslų įraše (CD formatu).
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Vieną ir kitą autorių suartina dėmesys 
konkrečiam gyvenimui, jo laikui ir erdvei, 
daiktams. 

Kaip sako Nistelis – „kam ieškoti praeities 
griuvėsiuose / Evangelijos tikrumo įrodymų, 
jeigu / ir dabartinis gyvenimas kupinas jų?“ 
(Nistelis 1998, 8). Knygoje „Žodžio aidai“ itin 
įdomus ir gyvenimiškas yra keturių evangelistų 
skirtybių aprašymas, tiesa, paremtas ir 
Bažnyčios tradicija. „Evangelistai iš atminties 
rašė Jėzaus / išminties žodžius – / jie kai ko 
neįsidėmėjo, kai ką užmiršo, / bet ką su meile 
rašė – yra teisinga. Jų atminties individualumas 
ir pastabumo / laipsnis nuspalvino evangelijų 
tiesą: vienas / evangelistas tapo Jėzaus 
paveikslą akvarele, / kitas – tempera, trečias 
mozaika vaizduoja Jį.“ (Nistelis 1998, 10). 
Kiekvienos Evangelijos užrašymo, su tuo 
susijusios tiesos bei paslaptys apmąstomos 
Nisteliui kaip architektui gerai pažįstama 
retorika. Ir tai anaiptol ne vienintelė 
architektūrinio, tapybinio mąstymo vieta 
įžangoje, pačiose homilijose ar poezijoje. 
Panašiai kaip ir Raineris Maria Rilke, 

ieškodamas geriausio Dievo vardo, viename 
eilėraštyje autorius vadina jį Skulptoriumi, 
panašia meno kalba apibūdina ir jo kuriamą 
pasaulį ar santykį su žmogumi: 

Atmeski skausmo kaltu,
kas many nereikalinga,
Dieviškasis Skulptoriau,
nuspalvink mano pilkąjį gyvenimą,
Tapytojau šventasis,
pasotink alkanas mintis
tiesos ir meilės žodžiais,
mano Dieve,
visas skurdžiaus Turte
ir mano džiaugsmo Džomolungma! 

   Nistelis 1996, 53.

Rilkiškos intonacijos, iš šio poeto 
ateinantys įvaizdžiai (Šeimininkas, ąsotis ir 
kt.) – itin dažnas dalykas Nistelio poezijoje, 
kaip ir žmogaus ir Dievo kūrybiškumą 
jungiančiame eilėraštyje „aš molis Tavo 
rankoje…“ (Nistelis 1996, 57). Apskritai 
Dievo sukurto pasaulio tobulumą poezijoje 
pirmiausia liudija pats žmogus: „Štai gyvenu 
po Dievo saule / ir esu savo buvimo įrodymas.“ 
(Nistelis 1996, 66). Šalia Evangelijų skaitymui 
taikomo architektūrinio žvilgsnio knygoje 
„Žodžio aidai“ ne mažiau įdomi „kambario 
geometrijos“ ir Visatos dėsnių priešprieša. 
Dabartiškos kasdienybės perspektyvoje 
galima suvokti netikėtą socialinių santykių 
ir partinio gyvenimo aktualizavimą: „Jėzus 
kovojo su fariziejų partija, / nes nekentė 
veidmainystės, / o atleido atviroms 
paleistuvėms / ir atviriems muitininkams. 
<...> Jėzus mechaniškai nekeičia / socialinių 
santykių, / kurie yra žmonių santykių su Dievu 
išraiška. / Jėzus niekada nesvarstė klausimų / ir 
neatšaukė nieko pasakyto.“ (Nistelis 1998, 93, 
97). Itin dviprasmiškai, gal netgi kiek komiškai 

Kairėje – Jono Vytauto Nistelio eilėraščių rinkinys „Eilės 
tylumai“ (1996). Dešinėje – Aniceto Tamošaičio SJ 
pamokslų rinkinys „Raktai mūsų rankose“ (2015).
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nuskamba pastaba apie partines rietenas, 
kurioms reikia Dievo malonės ir atsivertimo. 

Iš tarsi savaime suprantamos profesinės 
Tamošaičio tapatybės greta anksčiau minėtos 
pamokslo žanro specifikos norisi akcentuoti 
dar vieną dalyką. Tai jėzuitiškas jo pašaukimas 
ir dėmesys šv. Ignaco asmeniui. 

Šventasis Ignacas Lojola, nors gyveno prieš 
ketvertą šimtmečių, iki pat šių dienų yra didysis  
maldos mokytojas. „Dvasinių pratybų“ vadove, 
šalia kitko, moko vieno maldos būdo, kur 
paleidžiama į darbą vaizduotė. (Vadinamas tas būdas 
kontempliacija, iš lotynų kalbos žodžio contemplari – 
įsižiūrėti, stebėti, apmąstyti.) (Tamošaitis, 2015, 305)

Be to, kaip intriguojamai supažindinama 
su Jėzaus draugijos steigėjo gyvenimu bei 
mokymu, pagal ignacišką dvasingumą 
pamoksluose suvokiamas ir visas Dievo 
sukurtas pasaulis, Jį atrandant visuose, net 
ir smulkiausiuose, dalykuose, šiam pasauliui 
atsiveriant visais žmogaus pojūčiais. 

Ignaciška ir tiesiog tamošaitiška stiprybė – 
aistringas gėrėjimasis ir grožėjimasis Dievo 
kūrinija, šį gėrį siekiant perteikti ištisa 
intonacijų dinamika, į sukurto pasaulio 
suvokimą skatinant įtraukti visas klausytojo 
jusles. Tik vienas pavyzdys iš daugelio:

Gal ne taip yra su Dievu? Jame nepaprasta  
galybė sujungta su tokiu švelnumu, atodaira ir 
pagarba kito laisvei. Apie tai gausiai pasakoja 
Šventojo Rašto lapai. Tai atsispindi ir gamtoje: Dievo 
rankų darbas yra ir liepsnas spjaudantys ugnikalniai, 
ir švelnučiai gėlės žiedai, ir peteliškės sparniukai. 

(Tamošaitis 2015, 78–79)

Todėl Tamošaičio tekstuose tiek daug 
gamtos, jai rastas ir savitas žodynas, tiek daug 
kvietimo žmogų ne menkinti, bet matyti tai,  
kas yra nuostabaus. Tiesa, šis jėzuitas 
neatsiriboja ir nuo blogio, žmogų puolančio 

piktojo, apie kurį, ne tik apie Dievą, ypač daug 
kalbama knygoje „Svečias Kristus“ ir apie kurį 
reikia kalbėti dėl Tiesos. Tik taip įmanoma  
patirti Šventosios Istorijos tęstinumą, o tam 
padeda ir visi liturginio laiko įvykiai, pagal 
kuriuos dėliojama minėta knyga. Kaip ir 
kasdienio laiko stebėjimas Dievo šviesoje, 
ignaciškas yra ir tam tikras Tamošaičio 
kovingumas, bet ne tiek piktas, kiek žaismingai 
žaižaruojantis. 

Kūniškas konkretaus pasaulio suvokimas – 
tai ir Nistelio „Žodžio aidų“, o pirmiausia  
tiesiog Šventojo Rašto ypatybė: „Matas, 
Morkus ir Lukas aprašė, ką matė ir girdėjo, 
Jonas – dar ir ką jautė bei suprato.“ 
(Nistelis 1998, 11). Kristaus dėmesį kūnui, 
„kad patrauktų sielas“, Nistelis akcentuoja 
kalbėdamas apie vieną Mato evangelijos 
vietą (Mt 4, 24). Dar vienas fenomenas, prie 
kurio vis grįžta autorius, aptardamas Senojo 
Testamento ir Naujojo Testamento santykį 
ir ne tik, yra žodis. Kaip sakoma Mt 12, 36 
apmąstyme – „Dievo Žodis didelę reikšmę 
teikia žmogaus žodžiams.“ (Nistelis 1998, 48). 
O vienoje Jono evangelijos parafrazėje – „Trys 
vinys prikalė Jėzų, o ketvirtoji – / žmogaus 
žodį virš Dievo Žodžio.“ (Nistelis 1998, 177). 
Nors Dievas, į kurį kreipiasi žmogus, įgauna 
ir pačių įvairiausių religinių aspiracijų, jis yra 
ir krikščioniškas, o šią tapatybę poezijoje 
patvirtina evangelinės asociacijos ir ypač 
Kančios balsas: „Tu vaitoji – „Trokštu!“  / O 
mes neturim, / kuo Tave pagirdyti. / Mes esam 
tuščios / pridulkėję taurės.“ (Nistelis 1996, 76). 

Evangelijos parafrazėse apmąstomas žodis 
dažnai susijęs su malda. Pati Nistelio egzegezė 
knygoje „Žodžio aidai“ primena maldą, 
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na, o daugiausia poezijos ir sykiu religinės 
gelmės kupinos Jono evangelijos parafrazės 
(pavyzdžiui, Jn 2, 1–12 apmąstymas). 

Maldos situacija perkuriama ir ne viename 
Nistelio eilėraštyje jau nuo pat šios knygos 
pradžios: „Ateik į mano giesmę, / Viešpatie, / 
ir būki jos prasmė šventa“ (Nistelis 1996, 5). 
Viename stipresnių šios knygos eilėraščių, gal 
ir su Justino Marcinkevičiaus, Kazio Bradūno 
ar kitos poezijos atgarsiais, subjektas Dievą 
pagarbina medituodamas savo ir paties Dievo 
žodžio paslaptį, maldoje su Juo kalbasi ir meno 
kalba. Abi šios – verbalinė ir meno – kalbos 
įgauna ir „inžinerinės“ konstrukcijos įspūdį, o 
ypatingą vietą užima erdvinis mąstymas:

Iš tavo žodžių aš stačiau
Ta katedrą – 

Iškasiau gilias tranšėjas
nuolankumo grunte
ir paklojau tikėjimo pamatus,
sumūrijau sienas
iš kietųjų Tiesos akmenų,
į langus įdėjau
skaidrius metaforų vitražus,
nupiešiau Tavo paveikslą šventą
savo žodžių drobėje
ir pakabinau jį ant piliastro.
Išdidus rinkau pagyrimų variokus
tuštybės skrynion.

Ar Tu ateisi ant mano 
žodžių katedros Altoriaus?

Tavo žodžiai miega Rašto knygose,
gyvena lūpose senųjų pranašų – 
su Tavo žodžiais kaip geri draugai
Kalbas mano žodžiai – 
aš neišmečiau jų – 
juos atnešu kaip maldą –
jie klaupiasi šešėly kryžiaus. 
   Nistelis 1996, 47.

Nors maldos intonacijų proziškumas 
Nistelio kūryboje kartais palieka ir tik ieškomo 
poetinio teksto įspūdį, šis ieškojimas vyksta 
su laiko dvasiai artimu intensyvumu. Kone 
kunigiškas kvietimas į Bažnyčią, nors savo laiku 
ir neišgirstas skaitytojo, aktualiai nuskambėjo 
ir tuomet, kai buvo išleista knyga (XX a. 
pabaigoje). Laiko dvasią atliepia ir atimtos 
bei nuomojamos bažnyčios ar jų griuvėsiai 
(Nistelis 1996, 97; Nistelis 1998, 138). Na, o 
„žodžio kunigas“ figūruoja ir viename dar 
1943 m. rašytame eilėraštyje, ir tik šiam poetui-
kunigui prieinamos „keistai sudėtų žodžių“ 
aukos paslaptys (Nistelis 1996, 68). Kvietimas 
į Bažnyčią (pastato ar institucijos prasme) 
neretai persmelktas ir švelnios kritikos, kurią 
galima išgirsti eilėraštyje „Mes mėgstam 
uniformas...“ (Nistelis 1996, 87). Ne tik kunigų, 
popiežių, bet ir „mūsų“ rūbų spindėjimas 
priešinamas nuogai „Tavo“ mirčiai ant 
kryžiaus, ir tai vėlgi yra malda (Nistelis 1996, 
87). Ironijos tenka bet kuriam tikinčiajam, 
kurio praktikoje dominuoja „nuobodžioji 
pareiga“. Ne tik sekmadienio, bet ir visų dienų 
Viešpats skelbiamas dar 1950 metų eilėraštyje 
(Nistelis 1996, 108). Taigi Nistelio literatūrinio 
žodžio vertė – sovietmečiu radikaliai apriboto 
Šventojo Rašto žodžio perkūrimas ir šio žodžio 
sąmonės žadinimas (nors skaitytojo išgirstas 
ir vėliau), į apmąstymus ar poetines maldas 
savitai įtraukiant architektui gerai pažįstamą 
retoriką, literatūrinį ar filosofinės minties 
akiratį.

Tamošaičio knygoje „Raktai mūsų rankose“ 
tiesiogiai maldai skirta bent keletas pamokslų, 
o netiesiogiai apie tai kalbama ir dar dažniau. 
Viena įdomesnių yra mintis, kad išsiblaškymai, 
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kaip ir maldos metu mus netikėtai vedžiojanti 
vaizduotė, maldai ne tiek trukdo, kiek padeda. 

Ypatinga vertybė Tamošaičio knygose yra ir 
žodis. Visi Tamošaičio tekstai yra tarsi ypatingo 
žodžio paieškos, aistringas džiaugsmas jį 
atradus, mėgavimasis verbaline kito teksto ar 
pasakymo patirtimi. 

Suprasti žodžio prasmę padeda giminės ir 
kitos kategorijos, kitos kalbos:

Tad graikiškas žodis „metanoein“ reiškia pakeisti 
galvojimą, imti kitaip į visa žvelgti. Mūsų lietuviškame 
žodyje „atsiversti“ glūdi panaši prasmė – žvelgti iš 
kitos pusės. Trumpai drūtai, atsiversti reiškia imti 
žvelgti į save, savo gyvenimą iš kitos, kilnesnės, 

gražesnės pusės. (Tamošaitis 2015, 212)

O visa, aišku, prasideda nuo amžinojo 
Žodžio – Kristaus ir jo tariamų žodžių: „Tas 
žodis suskambės mūsų sielos ausiai gražiau 
už dangišką muziką.“ (Tamošaitis 2015, 57). 
Žodis kontempliuojamas tiek dievišku, tiek 
žmogišku pavidalu, o tai liudija vien jau knygos 
„Raktai mūsų rankose“ tekstų pavadinimai, 
kuriuose galima aptikti netikėtų klausimų, 
savitų metaforų, aiškių tikėjimo tezių: „Kur 
Dievas gyvena?“, „Kristus ambasadorius“, 
„Su Kristumi jungiančios arterijos“, „Visi 
krikščionys pranašai“, „Kopėčios lipti 
į dangų“, „Tiltai ir tvoros“, „Istorija – 
šachmatų lenta“ ir kt. Vienas pavyzdys. Su 
Tamošaičiui būdinga sušukimo ekspresija 
Šventojo Rašto lapai (pamokslas „Mes – 
Dievo laiškas“) cituojami gėrintis Viešpaties 
meistryste kalbėti. Keliais sakiniais leidęs 
išgyventi ištisą žmonijos istoriją nuo pranašo 
Ozėjo iki apaštalo Pauliaus, Tamošaitis imasi 
kalbėti apie tarsi visai paprastus dalykus – o 
kas gi iš esmės yra laiškas? Minčiai judant 

į priekį, vis labiau skleidžiasi religinė ir 
literatūrinė laiško parabolė. Tiek vienoje, 
tiek kitoje knygoje nuo poetinės refleksijos, 
individualių parabolių tekstuose einama prie 
tikėjimo tiesų skelbimo, emociškai ir pagal 
prasmę paveikaus pašnekesio. Kalbos ir 
prasmės požiūriu įdomus ir gyvas Tamošaičio 
santykis su lietuvių literatūra, ne dirbtinai, 
bet organiškai įpinant Kristijono Donelaičio, 
Antano Baranausko, Bernardo Brazdžionio, 
kitų rašytojų žodžius. Dar vienas svarbus 
dalykas – literatūrinio pasakojimo bruožų turi 
ir knygos „Raktai mūsų rankose“ pateikta 
autobiografija. Ji įdomi tiek dėl asmeninio 
gyvenimo, tėvo Aniceto pašaukimo istorijos 
peripetijų, tiek ir istorinio bei kultūrinio 
konteksto požiūriu. Atsiveria sudėtingas 
Tamošaičio kartos laikas, Jėzaus draugijos 
gyvenimo, pokario emigracijos peripetijos. 
Ignaciškai leisdamasis į pačias mažiausias 
gyvenimo detales ir nepamiršdamas globalių 
įvykių bei realijų, Tamošaitis kaip pamokslų 
ar kitų tekstų bei vertimų autorius kukliai 
slepiasi. Tačiau ir slepiantis aiškėja Tamošaičio 
įnašas į lietuvių Bažnyčios ir kultūros istoriją, 
aiškėja, koks prasmingas buvo jo grįžimas į 
Lietuvą.

Šaltiniai
Nistelis 1996 – Jonas Vytautas Nistelis, Eilės 

tylumai, Šiauliai: Saulės delta. 
Nistelis 1998 – Jonas Vytautas Nistelis, Žodžio 

aidai, Šiauliai: Saulės delta.
Tamošaitis 2015 – Anicetas Tamošaitis, Raktai 

mūsų rankose, Šiauliai: Šiaurės Lietuva.
Tamošaitis 2016 – Anicetas Tamošaitis, Svečias 

Kristus, Šiauliai: Šiaurės Lietuva.

Doc. dr. Dalia Jakaitė

ŠIAULIŲ KRAŠTO LITERATAI
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Svarbu, kad biblioteka gebėtų 
lanksčiai reaguoti į pokyčius

Ekaterina Prakapene Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui skirtos parodos „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV 
draugystės amžius“ atidaryme. 2018 m. balandis. Ievos Slonksnytės nuotr.

Dirbate kultūros įstaigoje. Kaip vertinate 
Šiaulių miesto, regiono kultūrinį gyvenimą? 
Ar užtenka jo įvairiapusiškumo, ar matote 
neužpildytų nišų?

Manau, kad Šiaulių miesto ir regiono 
kultūrinis gyvenimas pakankamai 
kunkuliuojantis. Yra daug aktyvių ir įvairias 
kultūros paslaugas teikiančių įstaigų, 

Šį kartą rubrikoje „Susipažinkime“ pristatome dar vieną svarbų kolektyvo narį – bibliotekos 

direktoriaus pavaduotoją Ekateriną Prakapenę. 2004 m. Ekaterina pradėjo dirbti Informacijos 

ir bibliografijos skyriuje, nuo 2012 m. vadovavo naujai įkurtam Bibliotekų metodikos ir vadybos 

skyriui, o 2019 m. laimėjo konkursą į direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Per šiuos darbo bibliotekoje metus, matydama, kaip keičiasi ateities bibliotekos suvokimas 

ir įvairiomis veiklomis prisidėdama prie šios kaitos, Ekaterina Prakapene džiaugiasi, kad 

biblioteka buvo ir išlieka reikalinga žmonėms, lanksčiai reaguoja į visuomenės pokyčius.

organizacijų, pavienių kultūros kūrėjų. Vyksta 

daugybė renginių, festivalių, parodų, kuriami 

įdomūs, įtraukūs, pramoginiai, edukuojantys 

ir kt. kultūros produktai. Galbūt kartais 

pastebima, kad tam tikri tęstiniai kultūros 

renginiai, festivaliai, paslaugos metų metais 

nesikeičia, taikomos tos pačios formos, 

SUSIPAŽINKIME
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priemonės, nors jų tikslinė auditorija, jos 
poreikiai, kultūrinė elgsena kinta. Manyčiau, 
visada turi būti tam tikras evoliucijos, plėtros 
komponentas. O dėl neužpildytų nišų... Ko 
gero, trūksta kultūros paslaugų šeimoms, 
motyvuotam jaunimui. 

Kokias kultūros formas laisvalaikiui 
renkatės Jūs?

Mėgstu kamerinius koncertus, operą ir 
baletą, tad nepraleidžiu progos nuvažiuoti 
į Rygos arba Vilniaus operos ir baleto 
teatrus. Patinka muzikos ir teatro festivaliai, 
vykstantys netradicinėse erdvėse, pavyzdžiui, 
bažnyčiose, vienuolynuose, dvaruose. Šie, 
taip pat ir vadinamieji OpenAir renginiai, 
mano manymu, visada pasižymi ypatinga 
aura. Domiuosi daile, tad pasidairau, kur 
kokių įdomių tapybos parodų vyksta. Mėgstu 
skaityti. Kaip bebūtų keista, bet tik neseniai 
atradau kiną laisvalaikiui.

Prieš tapdama bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja, išbandėte ir kitus vaidmenis 
bibliotekoje: vartotojų aptarnavimo, renginių 
organizavimo, projektinių veiklų. Kaip šios 
patirtys padeda eiti vadovaujančias pareigas?

Be abejo, bibliotekoje išbandyti įvairūs 
vaidmenys labai praverčia einant dabartines 
pareigas, nes padeda matyti visumą, žinoti,  
kas ir kaip vyksta skirtingose bibliotekos 
veiklos srityse ir lygmenyse, padeda neatitrūkti 
ir matyti bei vertinti kiekvieno kolegos darbą. 

Ar galėtumėte įvardyti didžiausią įveiktą 
profesinį ar asmeninį iššūkį, kuriuo ypač 
didžiuojatės? 

Profesiniu iššūkiu vadinčiau apsisprendimą 
jungtis į 2011 m. bibliotekoje naujai kuriamo 

Regioninio bibliotekų veiklos ir vadybos 
skyriaus komandą. Tai buvo visiškai naujas 
dalykas bibliotekoje: naujos funkcijos, nauji 
vaidmenys tiek bibliotekos viduje, tiek ir  
išorėje. Kartu su kolegomis turėjome sukurti 
naujos veiklos turinį, daugumai reikėjo 
kardinaliai pakeisti savo darbo pobūdį, mokytis 
naujų dalykų tiesiog kasdien darbo vietoje. 
Manau, tuomet kartu padėjome gerus pamatus 
tam, kad ŠAVB šiandien būtų stipri savo 
metodine, kultūrine, tiriamąja, komunikacine 
ir kita veikla. Per tuos 10 metų patirties buvo 
visokios: ir kuria galiu didžiuotis, ir dėl kurios 
tenka apgailestauti. Bet juk gyveni ir mokaisi. 

Ne paslaptis, kad vadovai turi skirtingą 
santykį su kolektyvu. Kokį santykį Jūs 
puoselėjate ir kokiais būdais jo siekiate? 

To santykio supratimas ilgainiui kinta, nes 
žmonės, su kuriais dirbi komandoje, moko 
tave to santykio. Pradžioje man atrodė, kad 
viskas yra savaime suprantama: yra pareigos, 
ir žmonės turi jas vykdyti. Nelabai kreipdavau 
dėmesį į vadinamuosius minkštuosius 
dalykus, o jie vadovo darbe yra labai 
svarbūs. Dar vienas svarbus aspektas, mano 
manymu, kuriantis tą santykį – pasitikėjimas 
kolegų kompetencijomis, atsakomybės 
ir sprendimų delegavimas. Stengiuosi 
komandos nariams nurodyti aiškias kryptis, 
tikslus, užduotis ir duodu laisvę, galimybę 
pasireikšti, įsiterpdama tik tam tikrais 
kritiniais momentais, kai reikia pagalbos, 
krypties patikslinimo. Šiaip man patinka, 
kad kartu plėtojame idėjas, diskutuojame, 
ginčijamės, būname lygiaverčiais, vieni kitus 
papildančiais kolegomis, kai kiekvienas 
jaučiasi reikšmingas.  

SUSIPAŽINKIME
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Kokių, Jūsų nuomone, savybių reikia 
žmogui, planuojančiam / norinčiam įsidarbinti 
bibliotekoje?

Norintis bibliotekoje įsidarbinti žmogus 
neturėtų tikėtis čia rutinos ir amžinos ramybės 
tarp knygų lentynų. Dirbdami bibliotekoje 
tikrai išmoksite būti kūrybiški ir drąsūs, imtis 
naujų dalykų, kuriems galbūt pradžioje net ir 
neturėsite pakankamai kompetencijų, nes juk 
tie dalykai nauji, bet tikrai patirsite džiaugsmą, 
kai iššūkiai bus įveikti, kai plėsis asmeninės 
ribos ir kompetencijos.

Kokios yra Jūsų lankytos ar matytos 
bibliotekos, palikusios stiprų įspūdį, norą ką 
nors pritaikyti savo bibliotekoje?

Teko pamatyti įvairių šalių, net Kinijos 
bibliotekų. Beveik visada atrandi ką nors, 
ką norėtum pritaikyti. Ko gero, išskirčiau 
Danijos bibliotekų 24/7 darbo principą, kai į 
biblioteką galima ateiti net ir naktį, kai joje 
nėra darbuotojų. Pasak Danijos kolegų, 
savarankiškai bibliotekoje besilankantys 
žmonės jiems pasufleravo nemažai idėjų 
galimoms bibliotekos veikloms, padėjo 
pamatyti poreikius, apie kuriuos jie negalėjo 
nė pagalvoti. Lankydamasi vienoje Danijos 
bibliotekoje, atkreipiau dėmesį į savotiškai 
padriką bibliotekos interjerą. Viename kampe 
tarp knygų lentynų kabojo hamakas, kitame 
stovėjo česterio stiliaus fotelis, dar kitur – 
Liudviko XIV stiliaus staliukas su kėdutėmis, 
pintas suoliukas, sėdmaišis ir t. t. Lietuvos 
bibliotekose, ypač atnaujintose, vyrauja 
tendencija suderinti formas ir spalvas, todėl 
aplinka tampa tokia formalizuota. Paklausus 
Danijos kolegų, kodėl toks stebinantis 
margumynas, atsakymas buvo paprastas 

ir labai logiškas: į biblioteką ateina labai 
įvairių žmonių ir kiekvienas turi joje rasti sau 
mielą kampelį, todėl ir aplinka neturėtų būti 
unifikuota.   

Pasidalykite su žurnalo skaitytojais savo 
ateities bibliotekos vizija.

Taip nemėgstu šio klausimo, nes yra didelis 
pavojus įsprausti atsakymą į standartines, 
klišines formuluotes. Ateities biblioteką 
matyčiau vis dar labai reikalingą žmonėms. 
Kokia ji bus po metų, po dešimties, po šimto, 
priklauso nuo daugelio dalykų, svarbu, kad 
ji (biblioteka) gebėtų lanksčiai reaguoti į 
pokyčius ir neprarasti aktualumo.

 
Kokias knygas, kokią literatūrą mėgstate? 

Ar turite mėgstamiausią knygą ar knygas? Ką 
skaitote šiuo metu?

Laisvalaikiu skaitau grožinę literatūrą. 
Mėgstu knygas, kuriose žmonių santykiai, 
dvasinės, emocinės transformacijos 
atskleidžiamos per tam tikro laikmečio, šalies, 
istorinių įvykių autentiką. Patinka skandinavų 
literatūra: Jensas Christianas Grondahlis, 
Majgull Axelsson, Fredrikas Backmanas ir kt. 
Neskaitau pagalbos sau knygų ir knygų apie 
vienuolius su „Ferarriu“ ar be jo. Prisipažinsiu, 
nepasitikiu populiariais istoriniais romanais. 
Prie mėgstamiausių priskirčiau Albert’o Camus 
„Svetimą“, Michailo Bulgakovo „Meistrą 
ir Margaritą“, Ericho Marios Remarque’o 
„Tris draugus“ ir „Naktį Lisabonoje“, 
Williamo Faulknerio „Rugpjūčio šviesą“, 
Liono Feuchtwangerio „Goją“ ir kt. Iš poetų 
išskirčiau Josifą Brodskį. Šiuo metu skaitau 
Kazuo Ishiguro romaną „Neleisk man išeiti“.

Tomas Pauliuščenka
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Pirmoji Lietuvoje žydų kultūrą 
atspindinti ekslibrisų paroda
2022 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais Klaipėdoje vyko antrą kartą organizuojamo tarptautinio 

žydų kultūros festivalio „Šalom visuos kraštuos“ renginiai. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio 

viešajai bibliotekai (ŠAVB) teko didžiulė garbė atidaryti festivalį ekslibrisų parodos „Žydų 

kultūros pėdsakai Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos ekslibrisų rinkinyje“ 

pristatymu. 

Festivalio organizatorė ir menotyrininkė Rūta Jakštonienė kreipėsi į ŠAVB tikėdamasi, kad 

gausiame bibliotekos Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde tikrai atsiras knygų ženklų 

ar net jų rinkinių, susijusių su žydų kultūra. Atrankai tiko ne tik žydų autorių darbai, bet ir  

lietuvių grafikų sukurtos miniatiūros, skirtos žydų tautybės žmonėms. Surinkti darbus  

parodai prireikė beveik metų. Apie 7 tūkst. ekslibrisų kolekcija turėjo būti perversta,  

išstudijuota, identifikuoti autoriai. Fonde rasta apie 200 lietuvių ir žydų kilmės dailininkų 

ekslibrisų, dovanotų kūrėjų ir kolekcininkų Gedimino Vaclovo Navicko, Magdalenos 

Kaciucevicius, Nijolės Petraitytės, Stanislovo Gasiūno, kunigo Justo Jasėno, dr. Nijolės 

Lietuvninkaitės.

Parodos „Žydų kultūros pėdsakai Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos ekslibrisų rinkinyje“ 
pristatymas. Iš kairės: Lolita Putramentienė-Braza, Rūta Jakštonienė. 2022 m. rugsėjis. Vaivos Kovieraitės-Trumpės nuotr.

KNYGOS ŽENKLAI
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Vienus parodai atrinktus darbus kūrė 
žydų kilmės autoriai, tokie kaip Leonidas 
Kūris, Paulius Lantuchas, Josifas Levinsonas, 
Leonidas Melnikas, Vladimiras Rozentalis 
bei Josifas ir Izia Šapiros, kitus – lietuviai 
žydams. Lietuvių autoriai – Valentinas 
Ajauskas, Gerardas Bagdonavičius, Alfonsas 
Čepauskas, Antanas Gedminas, Vytautas 
Jakštas, Savinijus Katauskas, Jonas Klimanskas, 
Česlovas Kontrimas, Vaclovas Kosčiuška, 
Vladas Kudaba, Henrikas Mazūras, Vladimiras 
Panaskovas, Zigmantas Plėštys, Klaudijus 
Petrulis, Laima Bronislava Pučkoriūtė, 
Rimantas Antanas Šakalys, Povilas Šiaučiūnas, 
Milda Vaicekauskaitė, Arūnas Vaitkus, Henrieta 
Vepštienė, Vytautas O. Virkau, Elžbieta 
Zalogaitė. Taip pat buvo pakviesta dailininkų 
prisijungti prie iniciatyvos ir ekslibrisu įamžinti 
žydų atminimą, asmenybes. Šitaip kolekciją 
papildė Povilo Šiaučiūno, Rasos Janulevičiūtės, 
Lolitos Brazos, Daivos Leliukienės, Kristinos 
Daniūnaitės, Klemenso Kupriūno, Ramūno 
Petrusevičiaus, Ugnės Žilytės darbai. 

Visų knygos ženklų sukūrimo laikas – nuo 
praėjusio amžiaus vidurio iki 2022 metų. 
Lietuvos ekslibriso istorijoje, taip pat ir ŠAVB 
tai yra pirmoji žydų ekslibrisui skirta paroda.

Didžiąją darbų dalį sudaro Josifo Šapiros 
kolekcijos ekslibrisai, kurie, manoma, tiražuoti 
kopijavimo aparatu. Kitų dailininkų ekslibrisai 
atlikti originaliomis grafikos technikomis – 
ofortu, sausąja adata, linoraižinio, koliažo, 
mišria technika ir pan. Kai kurie menininkai, 
pavyzdžiui, Lolita Braza ir Kristina Daniūnaitė, 
savo iniciatyva ėmėsi žydų gelbėtojų vardų 
įamžinimo. Grafikė K. Daniūnaitė ekslibrisą 
skyrė savo seneliui Broniui Daniūnui,  
sumaniai papildžiusi vaizdą rankraštiniu 
tekstu. L. Braza savo knygos ženkle įamžino 
Venclauskių šeimos drąsų poelgį slepiant 
žydus savo namuose. Kituose savo knygos 
ženkluose dailininkė stengiasi atskleisti 
žmogų konkrečiu simboliu, kuris tiesiogiai 
susijęs su ekslibriso savininku. Chaimui 
Frenkeliui – jo funduotos sinagogos Šiauliuose 
vaizdu, Liudvikui L. Zamenhofui – atvertu 
langu į pasaulį, Lekertui Hiršai – grotomis, 
batsiuvystės pradžios simboliu, Williamui 
Kentridge’ui – juodojoje dėžėje išdygusiu 
vilties medeliu. Parodoje eksponuojama 16 
L. Brazos ekslibrisų. 

Kaskart stebina Klemenso Kupriūno 
ekslibrisai, kuriuos jis kūrė sumaniai, su 
 žaidimo pojūčiu. Dailininkas jungia raižinį, 
piešinį su koliažo technika ir taip praplečia 
klasikinę ekslibriso technikos sampratą. 
Kompiuterine technika patobulinti unikalūs 
koliažai leidžia ekspromtu užtušuoti 
nepatogius užrašus, pakeisti juos naujais 
elementais ir taip sukurti vis naujų  

Vaclovo Kosčiuškos ekslibrisas, skirtas ekslibrisininkui ir 
kolekcininkui Josifui Šapirai. 1960 m.
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kompozicijų. Dailininko ekslibrisai turtingi 
tekstų, asmenybių pavardžių. Autorius lieka 
ištikimas paukščio, kopėčių ir žmogaus 
vaizdui. Parodai K. Kupriūnas pateikė 20 
ekslibrisų. 

Arūnas Vaitkus, ekslibrise įamžinęs Leonido 
Donskio portretą, mums neleis pamiršti šio 
šviesuolio veido ilgesnį laiką. Panevėžiečiai 
Henrikas Mazūras ir Zigmantas Plėštys savo 
ekslibrisus skiria Feigenzonui Naftaliui, 
įkūrusiam pirmąją spaustuvę šiame mieste. 
Pauliaus Lantucho ekslibrisai, atkeliavę iš 
studijų laikų draugo dailininko Petro Repšio 
kolekcijos, pasižymi moderniu juvelyriškumu, 
nors sukurti jo studijų metais. Jautrus 
Vladimiro Panaskovo ekslibrisas Viačeslavui 
Ganelinui – iškalbingas ofortas, vaizduojantis 
nuogą berniuką, grojantį fortepijonu vidury 
brandaus miško. Paslėpta simbolika ir 
tobula kompozicija bei techniškas atlikimas 
leidžia žavėtis šia miniatiūra, net frazė „iš 
knygų“ netrukdo. Netikėtas Antano Rimanto 
Šakalio 1992 metais sukurtas ekslibrisas 
Skaudvilės sinagogai. Ekslibriso pagrindiniu 
motyvu tampa Dovydo žvaigždė, sumaniai 

sukonstruota iš lietuviškos trispalvės ir Izraelio 
valstybinės vėliavos. Stilizuotą jidiš šriftą, 
vėliavos simboliką ir spalvų derinius įdomiai 
panaudojo dailininkė Rasa Janulevičiūtė 
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejui skirtame 
ekslibrise. Charakteringas hebrajų kalbos 
stiliaus bruožų ažūriškai virpantis šriftas leidžia 
žiūrovui patikėti tuo, ką mato.

Atskirai reikėtų aptarti šiauliečio dailininko 
Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisus. Minėta 
tema radome tris jo sukurtus knygos ženklus. 
Tai labai skirtingos stilistikos darbai. 

Pavyzdžiui, advokatui D. Gėcui skirtas 
ekslibrisas primena vizitinę kortelę. 
Redaktoriui, bibliofilui, knygyno savininkui, 
kolekcininkui Zacharijui Margolinui sukurtas 
modernus, tikslus ir kupinas simbolikos, bet 
kartu atspindintis to laiko dvasią ir ekslibriso 
savininko profesiją. Gydytojo B. Levino 
ekslibrisas kupinas medicinos simbolių. Jame 
esantis saulės motyvas padalytas į dvi dalis – 
tikrąjį gyvenimą, kur gyvenimas vaizduojamas 
kaip vanduo, ir virtualusis-eterinis, į kurį 
žmogus patenka mirties metu (kaukolių trio 
su sparnais). Abi gyvenimo dalys yra suaustos 
vienu bendru audiniu – banguojančių ir tiesių 
linijų susipynimu. 

Stiliaus išskirtinumu pasižymi Alfonso 
Čepausko knygos ženklai. Įspūdingas 
jubiliejinis ekslibrisas Josifui Šapirai, kuriame 
jis vaizduojamas kaip ekslibrisų karalius, 
stovintis gausiai ekslibrisų prikrautame 
vežime, traukiamame net keleto žirgų. Jaunos 
dailinininkės Ugnės Žilytės oforto technika 
sukurti ekslibrisai stebina puikiu technikos 
išmanymu, gilia minties raiška. Be to, abu 
ekslibriso savininkai gerai žinomi Lietuvos 

KNYGOS ŽENKLAI

Klemenso Kupriūno ekslibrisas Lietuvos žydų kilmės JAV 
kardiologui, defibriliatoriaus išradėjui ir Nobelio taikos 
premijos laureatui Bernardui Lounui. 2020 m.
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tapytojai. Įdomus L. B. Pučkoriūtės Josifui 
Šapirai sukurtas knygos ženklas su ežiuku, 
ant spyglių nešančiu ekslibrisus. Šis motyvas 
atspindi kolekcininko prigimtį. 

Simboliai yra sudėtinė mūsų kultūros dalis, 
jie svarbūs ir mūsų kasdieniniame gyvenime. 
Žydams sukurtuose ekslibrisuose aptinkame 
nemažai simbolinių ženklų, kuriuos iššifruoti 
reikėtų atskiro mokslinio tyrinėjimo. 

Dažnas knygos ženklas šioje kolekcijoje 
turi pasikartojančių simbolių: menora, Tora, 
Dovydo žvaigždė, Sandoros skrynios plokštės. 
Gausu zoomorfinių (balandžiai, gandrai,  
ereliai, kiškiai, kupranugariai, liūtai) ir  
augalinių (vynuogienojai, palmės, įvairios 
gėlės, lapeliai, vaisiai) motyvų. 

Šių motyvų daugiau galima aptikti žydų 
tautybės dailininko Josifo Šapiros darbuose, 
tačiau jie čia atsiradę tarsi atsitiktinai, netyčia. 
Vienas ekslibrisas nuo kito skiriasi tik šių 
piešinėlių perstumdymu. Peršasi mintis, kad 
Josifas Šapira turėjo galimybę šiais piešinėliais 
laisvai naudotis. Nėra organiško ryšio tarp 
visų šių simbolių, dėl to jie tampa tarsi žydiškų 
simbolių kratiniu. Beje, apie Josifo Šapiros 
ankstesniųjų metų ekslibrisus to pasakyti 
negalime. Ekslibrisams panaudota medžiaga, 
greičiausiai, linoleumas. Jie turi apgalvotą 
kompoziciją, grafikos išraiškos priemonės 
sukuria savotišką nuotaiką. Lietuvių dailininkų 
ekslibrisuose žydų kultūros simbolių randame 
gerokai mažiau. Šiuose darbuose yra daugiau 
grafinių ieškojimų, kompozicinių sprendinių, 
formos ir spalvos dermės, techninių galimybių 
išraiškos. Ekslibrisų kūrimo technika, stilistika 
bei simboliai išduoda ir darbų sukūrimo 
laiką. Pavyzdžiui, net keliuose J. Šapiros  

ekslibrisuose vaizduojama į kosmosą paleista 
raketa leidžia numanyti, kad jie sukurti 
praėjusio amžiaus septintajame ar aštuntajame 
dešimtmetyje – kosmoso užkariavimo laikais. 
Šio rinkinio ekslibrisai yra metaforiškai taiklūs  
ir įvairūs, užfiksavę asmenybių įvairovę,  
galintys mums atskleisti dar ne vieną juose 
slypinčią paslaptį. 

Parodos atidarymo metu Klaipėdoje 
gausiai susirinkusiems lankytojams menininkė 
R. Jakštonienė pabrėžė, kokia ši paroda reta 
ir išskirtinė. Pirmoji tokio pobūdžio paroda 
Lietuvos ekslibriso istorijoje. Vartydami ir 
analizuodami knygos ženklus, randame 
atpažįstamus istorinius įvykius, asmenybes, 
kultūrinius reiškinius ar naujai besiklostančias 
tradicijas, atsekame ryšius tarp kūrėjo ir 
knygos ženklo savininko. Parodoje susipynė 
skirtingų kartų, tautų ir išsilavinimo dailininkų 
savitas požiūris ir įvairios grafikos technikos. 
Viską apibendrino vienas požiūrio taškas – 
meilė ekslibrisui.

Lolita Putramentienė

„Žydų kultūros pėdsakai Šiaulių apskrities Povilo 
Višinskio viešosios bibliotekos ekslibrisų rinkinyje“ –  
pirmoji tokio pobūdžio paroda Lietuvos ekslibriso 
istorijoje. Vaivos Kovieraitės-Trumpės nuotr.
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Ekslibrisas kūrėjams – ir žaidimas, 
ir literatūrinis pasakojimas
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ėmėsi iniciatyvos, kviečiančios 

visuomenę geriau pažinti mažosios grafikos ir knygos ženklo meną, ir jau antrus metus 

rengia išsamų enciklopedinį Lietuvos ekslibriso kūrėjų žinyną. Bibliotekininkai, tyrėjai ir 

menotyrininkai renka informaciją, tikrina šaltinius ir bendrauja su menininkais, siekdami 

parengti kuo tikslesnę ir išsamesnę kiekvieno į sąvadą įtraukto ekslibrisų kūrėjo biografiją. 

Į pradinį Lietuvos ekslibriso kūrėjų sąvadą buvo įtraukta 740 ekslibrisininkų, o šiuo metu šis 

skaičius jau viršija 850. Tai rodo, kad ekslibriso kūrėjų Lietuvoje iš tiesų yra daug.

Enciklopedinio žinyno rengėjai stengiasi aplankyti kuo daugiau menininkų, priimti 

jų dovanojamus ekslibrisus ir užduoti svarbiausią klausimą: „Kas pačiam kūrėjui yra 

Enciklopedinio žinyno rengėjus šiltai priėmė dailininkė Nijolė Šaltenytė. 2022 m. Vaivos Kovieraitės-Trumpės nuotr.

KNYGOS ŽENKLAI
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Menininkas ekslibrisą iš dalies sieja ir su 
paminklu. Šią mintį pagrindžia tuo, kad net 
po kelių šimtmečių žmonės, peržiūrėdami 
archyvus, ekslibrisais pažymėtas knygas, galės 
daugiau sužinoti apie tuo metu gyvenusius 
asmenis, šalies kultūrą. 

Neišvengia pokyčių 
Grafiko Mikalojaus Povilo Vilučio nuomone, 

ekslibrisai atlieka dvi pagrindines funkcijas: 
pažymi, kam knyga priklauso, arba ją papuošia. 
„Aš darau dviejų rūšių ekslibrisus. Vieną kaip 
antspaudą, jis labiau informatyvus būna.  
Aišku, ten irgi gražiai raides sudėlioju, 
pagražinu, kad nebūtų tik fakto  
konstatavimas, bet kad ir akimirką kokį 
džiaugsmą teiktų. Kitas ekslibrisas yra 
atspaudas, atspaudžiamas ant popieriaus ir 
klijuojamas ant knygos, o ten jau galimybės 
didesnės, ten man svarbiau knygos 
papuošimas, o ne fakto, kam ji priklauso, 
konstatavimas“, – pasakoja M. P. Vilutis.

Kūryba – tarsi žaidimas
Dėsninga, kad daugumos kūrėjų ekslibrisas 

yra apibūdinamas kaip knygą žymintis ženklas, 
charakterizuojantis jos savininką ir puošiantis 
pačią knygą. Tiesa, pasigirsta ir netikėtų 
atsakymų, pabrėžiančių meninę ar dvasinę 
ekslibriso vertę. 

Štai dailininkas grafikas, keliautojas ir 
žurnalistas Alfonsas Čepauskas vieno interviu 
metu yra sakęs, kad ekslibrisas jam, pirmiausia, 
yra didelę prasmę turintis kūrybinis žaidimas.

„Kurti ekslibrisą yra labai malonus darbas, 
tam tikra prasme – žaidimas, kai mažame 
formate gali laisvai eksperimentuoti, ieškoti 
savo stiliaus, techninių sprendimų ir pan. Be 
to, labai įdomu, kad ekslibrise dažniausiai 
atspindimas žmogus, jo pomėgiai, poreikiai, 
gyvenimas arba šalies kultūros įvykiai. 
Ekslibrisas yra vienas iš tų malonių, svarbių 
žanrų, kuris keliauja po pasaulį ir sėja draugystę 
tarp žmonių“, – teigia A. Čepauskas.

ekslibrisas?“. Skaitytojams pateikiame žinomų Lietuvos menininkų Alfonso Čepausko, 

Mikalojaus Povilo Vilučio, Henriko Mazūro, Remigijaus Venckaus, Nijolės Šaltenytės, Aušros 

Čapskytės-Šarauskienės įdomiausias mintis apie ekslibriso vertę, paskirtį ir jo kūrimą.

Dailininkui Alfonsui Čepauskui ekslibrisų kūrimas yra 
tarsi žaidimas. 2022 m. Vaivos Kovieraitės-Trumpės 
nuotr.

Lietuvių grafikas, tapytojas Mikalojus Povilas Vilutis. 
2022 m. Vaivos Kovieraitės-Trumpės nuotr. 
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Dailininkas Henrikas Mazūras pritaria, kad 
šiuo metu ekslibrisas transformuojasi nuo 
parodinio iki taikomosios dailės kūrinio. Kita 
vertus, sutinka, kad ekslibrisas vis dėlto labiau 
išlieka kaip parodinės erdvės objektas.

„Sunku pasakyti, kaip ta tradicija gyvuoja 
šiuo metu, nes, pavyzdžiui, yra rengiamos 
įvairios tiek moksleivių, tiek įvairiausio 
lygio respublikinės, tarptautinės, teminės 
parodos, tačiau tas bangavimas (ekslibriso 
populiarumo – red.) būna ne visada 
vienodas. Būna metų, kai susidaro tarpas, o 
kartais užeina ta banga su tokiu smarkesniu 
galingumu. Taip pat galbūt kartų pasikeitimas 
turi nemažą įtaką ekslibriso žanro klestėjimui 
arba jo populiarinimui“, – svarsto H. Mazūras.

Nori daugiau laisvės 
Medijų menininkui ir kritikui Remigijui 

Venckui ekslibrisas, pirmiausia, siejasi su 
atmintimi apie žmogų, įvykį, vietovę, svarbius 
gyvenimo reiškinius. Taip pat jam ekslibrisas 
buvimo su kitu momentas, kada gali prisiminti, 
pamąstyti apie tą žmogų, kuriam kuri: „Kai tu 
tikrai esi daug gero patyręs su tuo žmogumi, 

tada būtent tam atminties momentui tu imi ir 
padarai kūrinį.“

Anot jo, galima manyti, kad ekslibrisas tarsi 
turi būti įklijuotas tik į knygą ir taip ženklinti 
nuosavybę, bet ir ten yra ta pati atmintis, 
atskleidžianti, kad ta knyga kažkam priklausė. 

„Knygos, apklijuotos vienu ar dviem 
ekslibrisais, mums byloja apie atmintį, kad 
kažkokia asmenybė, kažkoks žmogus, turėjęs 
savo gyvenimą, taip pat jautęs, taip pat 
mylėjęs, taip pat galbūt kažko nekentęs, irgi yra 
paženklintas toje knygoje“, – teigia R. Venckus. 

Menininko kuriamuose ekslibrisuose 
atmintis įamžinama gana neįprastai. 
Kūriniuose harmoningai komponuojami 
dienoraščio tekstai ir informacinis dizainas.

„Taip jau nutiko, kad kurdamas ekslibrisą 
aš noriu pasidalinti ir dienoraštinėmis mintimis 
apie įvykį, apie situaciją, apie pokyčius ir galbūt 
apie žmogų ir taip labai dažnai aš pradedu 
vystyti tekstą, kuris susijungia“, – pasakoja 
pašnekovas.

Jo aiškinimu, ekslibrisas, kaip momentali 
forma, tarsi reikalauja, kad jis būtų laisvas 
kaip grafika. Ėmus dėlioti tekstą, ekslibrisas 

KNYGOS ŽENKLAI

Grafiko Henriko Mazūro nuomone, šiuo metu ekslibrisai 
keičiasi. 2022 m. Vaivos Kovieraitės-Trumpės nuotr.

Medijų menininkas ir kritikas Remigijus Venckus. 2022 m. 
Vaivos Kovieraitės-Trumpės nuotr.
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automatiškai pradedamas komponuoti kaip 
grafinio dizaino elementas: „Taip mano  
kūryboje atsirado poreikis dienoraštinę 
informaciją papildyti ekslibrisu, pritaikant 
infografiką su skaičiais, diagramomis ir 
panašiai.“

Užprogramuoti literatūriškumui
Tai, kad knygų žymėjimo funkcija lieka 

nuošalyje, pastebi ir dailininkė Nijolė Šaltenytė. 
Jos nuomone, ekslibrisą tikrai galima laikyti 
meno kūriniu. 

„Aišku, ekslibrisas turi savo praktinę 
paskirtį, tai yra knygos ženklas, skirtas įklijuoti 
į knygą. Tas ir buvo daroma, bet mūsų amžiuje 
tai jau seniai nedaroma, net ir praėjusiame 
amžiuje nelabai buvo daroma, tikrai retas 
klijuodavo tuos ženklus. Ekslibrisas turi tą 
praktinę paskirtį, bet turi ir savo bandymą 
kažką pasakyti apie žmogų, kuriam jis 
priklauso. Taip jis tampa meno kūriniu“, – 
mano N. Šaltenytė.

Kūrėjos nuomone, knygos ženklas 
tiesiog užprogramuotas literatūriškumui, 
pasakojimui, todėl ji visada stengiasi pajusti 
žmogų, kuriam skiriamas ekslibrisas, surasti 
detales, simbolius, atributus, kurie geriausiai 
atskleistų asmenybės unikalumą. 

„Niekada nemėgau abstrakčių, vien 
ornamentika ar šriftu apsiribojančių kūrinių. 
Kiekvieną knygos ženklą kuriu kaip mažytę 
novelę. Jos dažniausiai keistos, kartais šiek 
tiek ironiškos, kartais atvirai juokingos, kartais 
su romantikos šydu arba švelniu liūdesiu“, – 
atvirauja N. Šaltenytė.

Autorė dažnai pasitelkia siurrealistines 
detales, kur fikcija susilieja su tikrove, 
objektai atsiduria neįmanomoje erdvėje, Diana Janušaitė

padidėja ar susitraukia, o žmogus dalyvauja 
tame nerealiame veiksme – su plaktuku 
kala žvaigždes prie dangaus, žirklėmis 
karpo vaivorykštę ar užvertęs galvą plėšia 
dainą kartu su paukščiais. Kitaip tariant,  
menininkė savo kūrinius kuria remdamasi ne 
logika, bet emocija ir labai nori, kad ją pajustų 
ir žiūrovas. 

Įdomiai apie ekslibrisus atsiliepia ir grafikė 
Aušra Čapskytė-Šarauskienė. Ekslibrisas jai yra 
kryžiažodis: „Kryžiažodis, kuriame yra visokių 
simbolių, visokių detalių, kurios kalba tik tam 
žmogui, kuriam yra skirtas tas konkretus 
ekslibrisas.“

Kūrėja įsitikinusi, kad ekslibrisas turi 
„dirbti“ – būti naudojamas. Todėl visada kuria 
ne tik ekslibrisą kaip piešinį, bet tiražuoja jį ant 
lipnaus popieriaus, spausdina laiškinį popierių, 
pažymėtą piešiniu ar detale, vokus, puoštus 
ekslibrisu, atvirukus – t. y. visą ekslibriso 
„komplektą“.

Projektą „Lietuvos ekslibriso kūrėjai XX–XXI a.: 

enciklopedinio žinyno rengimas“ finansuoja Lietuvos 

kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Grafikė Aušra Čapskytė savo dirbtuvėse. 2022 m. Vaivos 
Kovieraitės-Trumpės nuotr.
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„Erasmus+“ mokymuose 
atskleistos inovatyvios darbo su 
jaunimu metodikos

Mokymuose „Youth is Stranger than Fiction“ dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos bibliotekininkai. 2022 m. 
gegužė. Ievos Slonksnytės nuotr.

Vėlyvą pavasarį Baltijos šalių bibliotekų specialistus subūrė Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešosios bibliotekos (ŠAVB) organizuojami „Erasmus+“ mokymai „Youth 

is Stranger than Fiction“. Mokymai buvo skirti darbo su jaunimu metodikai tobulinti. 

„Erasmus+“ mokymuose dalyvavo bibliotekų specialistai iš Talino, Tartu, Viljandžio ir 

Silamejės miestų (Estija), Jelgavos miesto bibliotekos ir jos filialų (Latvija) bei Šiaulių 

apskrities bibliotekų.

GEROJI PATIRTIS

Šiame moderniame pasaulyje bibliotekos 
jau seniai nebėra tik leidinių saugyklos. 
Bibliotekos nuolat ieško naujų idėjų, kaip 
sudominti ir patenkinti lankytojų poreikius, 

kaip tobulėti ir augti. Augimas neįmanomas  
be žvilgsnio į ateitį. Todėl bibliotekos turėtų 
daug dėmesio skirti jaunimui, kuris yra 
bibliotekų ateitis, pagrindiniai jų lankytojai. 
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Siekiant, kad biblioteka būtų aktuali jaunimui, 
pirmiausia reikia identifikuoti ir išsiaiškinti, 
kas šiomis dienomis jaunuoliams yra aktualu, 
kuo jie domisi. Taip pat tikslinga gilintis į 
jų kultūrinę, informacinę, komunikacinę, 
pažinimo ir mokymosi elgseną. Tik išsiaiškinus 
tikslinės grupės poreikius ir jų elgsenos 
ypatumus, galima nustatyti ir taikyti efektyvius 
darbo su jaunimu metodus. Šios įžvalgos tapo 
projekto „Youth is Stranger than Fiction“ bei 
rengiamos programos atspirties tašku.

Projekto rengėjai susitelkė į tai, kaip 
bibliotekų specialistus priartinti prie Europos 
ir Baltijos šalių jaunimo ir paskatinti juos kurti 
aktualias ir įtraukias veiklas jaunuoliams. 
Mokymų dalyviai aiškinosi jaunų žmonių 
užimtumo problemas ir darbo su jais 
sunkumus, aptarė savo patirtis bei lūkesčius. 
Siekdami gerinti bibliotekų paslaugų, 
produktų ir projektinių veiklų kokybę, 
bibliotekų specialistai dalijosi savo idėjomis su 
kolegomis, ieškojo būdų, kaip bibliotekos gali 
aktyviau įsitraukti į darbą su jaunimu.

Mokymų pradžioje dalyviai turėjo 
identifikuoti tikslinės auditorijos poreikius ir 
jų elgsenos ypatumus. Išsiaiškinus jaunimo 
poreikius, buvo aptarti užimtumo problemų 
pavyzdžiai, kiekvienas dalyvis į problemą 
pažvelgė pasitelkdamas savo darbo patirtį. 
Tolesniame mokymų etape buvo svarbu ne tik 
išgryninti problemų sprendimo būdus ir idėjas, 
bet ir išmokti juos taikyti praktikoje. Tuo tikslu 
ŠAVB projektų koordinatorius Gintautas 
Jazdauskas ir Šiaulių jaunųjų technikų centro 
vadovas, edukatorius Romanas Šarpanovas 
dalyviams pristatė inovatyvias darbo su 
jaunimu metodikas. 

Bibliotekų specialistams buvo pristatyta 
„Design Sprint“ metodika, kuri yra naudojama 
kuriant kultūrinius, edukacinius ar socialinius 
produktus. Ji suteikia dalyviams galimybę per 
trumpą laiką pereiti kūrybinį kelią nuo idėjos 
iki produkto ar paslaugos sukūrimo. 

Ši inovatyvi metodika padėjo dalyviams 
sukurti idėją, paremtą realiais tikslinių 
grupių poreikiais. Kita pasaulyje populiari ir 
kūrybiškumą skatinanti metodika – „Lego 
serious play“. Ji dažniausiai naudojama 
jaunimo diskusijų ir saviraiškos skatinimo 
veiklose. Pasitelkiant šią metodiką, 
analizuojamos temos yra aptariamos 
plačiau, o kiekvieno dalyvio indėlis į rezultatą 
yra prasmingesnis ir labiau motyvuotas. 
Edukatoriaus Romano Šarpanovo teigimu, 
bibliotekų specialistai mokymų metu turėjo 
galimybę pažvelgti į bibliotekų veiklas kitaip: 
„Didžiausias iššūkis taikant šias metodikas yra 
išlaisvinti kūrybiškumą, visiškai atsipalaiduoti 
ir pasinerti į procesą negalvojant, koks bus 
galutinis rezultatas. Manau, kad dalyviams 
pavyko tai padaryti, nes išgryninome daug 
įdomių idėjų koncepcijų ir vizualizacijų. Labai 
norisi tikėti, kad šie įrankiai pravers bibliotekų 
veiklose.“

Mokymuose taip pat didelis dėmesys 
buvo skiriamas gerosios patirties dalijimuisi. 
Specialistai papasakojo apie savo bibliotekų 
vykdomas veiklas, paslaugas, susipažino 
su ŠAVB specialistų sukurtais produktais 
ir paslaugomis: stalo žaidimais „Lietuvos 
istorija“ ir „Dėk į kojas!“, Povilo Višinskio 
pabėgimo kambariu, Lietuvos bibliotekose 
organizuojamais „Sensorinių skaitymų“ 
užsiėmimais. Taip pat dalyviai turėjo galimybę 
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Eglė Kazimieraitienė

išbandyti jaunimui skirtas veiklas netradicinėje 
erdvėje – Šiaulių miesto centriniame parke. 
Baltijos šalių bibliotekininkai, susiskirstę 
į komandas, ryžosi įveikti žemutinių 
technologijų principu parengtą virvių trasą, 
kuri suteikė daug džiugių emocijų. Iš Jelgavos 
miesto bibliotekos atvykusi Klinta pripažino, 
kad buvo maloniai nustebinta ŠAVB veiklų 
įvairove ir kūrybiškais veiklų sprendimo 
būdais: „Apžiūrėjusi jūsų bibliotekos 
teikiamas paslaugas, nustebau, kiek daug 
veiklų galima pasiūlyti jaunimui. Man labai 
patiko mokomoji stalo žaidimų koncepcija, 
kad mokytis galima ir smagiai. Žaidimas 
„Lietuvos istorija“ yra puikus būdas pažinti 
istoriją, nes paprastai datas išmokti būna 
sunku ir neįdomu. Aplankiusi pabėgimo 
kambarį pamaniau: kokia puiki idėja. Dauguma 
net negalėtų įsivaizduoti, kad bibliotekoje gali 
būti pabėgimo kambarys.“

Baltijos šalių bibliotekų specialistai 
mokymų metu taip pat dalyvavo projektų 
rengimo simuliacijoje. Šio užsiėmimo metu 
buvo generuojamos idėjos jaunimui skirtiems 
projektams kurti. Svarbi idėjų sąlyga –  projektai 
turi atliepti realius jaunimo bendruomenių 
poreikius, patrauklumo ir teigiamo poveikio 
kriterijus. Visą savaitę gilinę žinias, kaip dirbti 
su jaunimu, dalyviai baigiamajame „Erasmus+“ 
mokymų renginyje savo sukurtus projektus 
pristatė vertinimo komisijai, sudarytai iš ŠAVB 
ir Šiaulių miesto jaunimo atstovų. 

Mokymuose dalyvavusi Karlota iš Talino 
džiaugėsi prisijungusi prie projekto: „Ši savaitė 
buvo labai įdomi. Visos veiklos inovatyvios ir 
įtraukios. Kiekviename užsiėmime dalyviai 
aktyviai dalijosi savo mintimis, pastabomis ir 

patirtimi. Man kilo tiek daug idėjų, ką naujo 
galėčiau pasiūlyti savo bibliotekoje. Anksčiau 
apie tai net nebūčiau pagalvojusi.“

Projekto vadovas Gintautas Jazdauskas 
pabrėžė, kad dirbant su jaunimu reikia  
nebijoti į veiklas pažvelgti kitaip ir nuolat 
tobulėti: „Youth is Stranger than Fiction“ 
mokymai buvo organizuojami siekiant  
atkreipti bibliotekų specialistų dėmesį į 
vieną iš esminių viešųjų bibliotekų tikslinių 
grupių – jaunimą. Ši auditorija dažnai 
matoma kaip savaime suprantama, tačiau 
yra gerokai sudėtingesnė, o jaunimui 
skirtų paslaugų ir produktų kūrimas būna 
nemenkas iššūkis. Esminė projekto idėja buvo 
priartinti bibliotekos specialistą prie jaunimo 
darbuotojo, supažindinti su šios tikslinės 
grupės poreikiais ir problemomis, parodyti, 
kaip jaunimui skirtos neformaliojo švietimo 
veiklos gali atverti bibliotekų duris jaunajai 
visuomenės daliai.“ 

Projekto rezultatai nustebino tiek mokymų 
dalyvius, tiek ir pačius organizatorius. 
Bibliotekų specialistai įsigilino į Europos ir 
Baltijos šalių jaunimo problemas, pasiūlė 
pažangių ir kūrybiškų idėjų. Iš mokymų  
dalyviai taip pat išsinešė visą pluoštą 
neformaliojo švietimo metodų, technikų,  
idėjų, bendravimo strategijų, inovatyvaus 
mąstymo ir inovacijų diegimo metodikų. O 
svarbiausia – jie pamatė, kad darbas su jaunimu 
gali gražiai derėti su esminėmis bibliotekų 
funkcijomis.

Projektas finansuojamas „Erasmus+“ programos 

lėšomis.

GEROJI PATIRTIS
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„Kultūrai atviro kiemo“ lentelės 
papuošė trijų daugiabučių 
kiemus
Nuo 2022 m. rugpjūčio mėnesio ant Šiaulių miesto K. Korsako g. 47, Vytauto g. 50 ir 

Krymo g. 26 daugiabučių namų sienų praeiviai pastebi akiai neįprastas spalvingas lenteles 

su užrašu „Kultūrai atviras kiemas“. Šių ir kitų kiemą supančių namų gyventojai, paklausti, 

kuo šios lentelės ypatingos, gali pelnytai pasigirti 2022 m. vasarą prisidėję prie to, kad 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos (toliau ŠAVB) organizuojamas 

renginių ciklas „Kiemai“ atvyktų į jų kiemą.

K. Korsako g. 47 daugiabučio bendruomenei atstovaujantys Vytautas ir Sandra Urbeliai prie naujosios lentelės 
„Kultūrai atviras kiemas“. 2022 m. rugpjūtis. Eglės Kazimieraitienės nuotr.
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ŠAVB vykdomas Lietuvos kultūros tarybos 
ir Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas 
projektas „Kultūra ant slenksčio: kultūrinė 
kiemų intervencija“ („Kiemai“) jau pirmaisiais 
metais sulaukė didelio Šiaulių miesto 
bendruomenių, vietos bei nacionalinės 
žiniasklaidos dėmesio. Didžiausią reakciją 
sukėlė inovatyvus bibliotekos siekis 
renginiais netradicinėse vietose (šiuo atveju – 
daugiabučių kiemuose) priartinti kultūrą ir 
mažiau žinomas meno formas prie miesto 
bendruomenių bei sudominti vangiai kultūros 
produktus vartojančią auditorijos dalį. Po 
pirmojo renginių ciklo, vykusio 2019 metais, 
ŠAVB projektas „Kiemai“ Šiaulių miesto 
savivaldybės buvo įvertintas kaip geriausias 
metų kultūrinės edukacijos projektas 
Šiauliuose. Unikalios ir nuolat plėtojamos 
projekto veiklos per ketverius metus 
tapo Šiaulių miesto ir regiono kultūrine-
vizitine kortele, prisidedančia prie vietos 
bendruomenių kultūrinio ir meninio švietimo 
bei identiteto kūrimo. Per pastaruosius  
dvejus metus „Kiemai“ išsiplėtė ir 
geografiškai – dalis renginių organizuota 
Plungėje, Naujojoje Akmenėje ir Kuršėnuose, 

bendradarbiaujant su rajonų savivaldybių 
viešosiomis bibliotekomis bei tų miestų 
bendruomenėmis.

„Tokie renginiai kiemuose galėtų vykti 
savaime – geriausia jų ateitis, kad žmonės 
patys juos organizuotų – pasidarytų sau“, – 
įdomią mintį pasakė „Kiemuose“ jau ne pirmą 
kartą dalyvavęs ir renginių ciklo diskusijas 
moderavęs žurnalistas ir laidų vedėjas Rytis 
Zemkauskas. 

Šie 2022 m. „Kiemų“ renginio Plungėje 
metu ištarti R. Zemkausko žodžiai taikliai 
apibūdino „Kiemų“ projekto pagrindinį 
tikslą – skatinti gyvenamųjų rajonų (kiemų) 
gyventojų bendruomeniškumą, įtraukiant juos 
į kultūrinių-edukacinių renginių organizavimą 
ir kultūrinės aplinkos kūrimą savo rajone. Kad 
tai būtų pasiekta, nuo pat projekto pradžios 
biblioteka atlieka mentoriaus vaidmenį. 
Organizuojant ciklo renginius, kasmet glaudžiai 
bendradarbiaujama su daugiabučių namų, 

GEROJI PATIRTIS

Renginių ciklo „Kiemai“ akimirka. 2022 m. rugpjūtis. 
Agnės Mačiūnės nuotr.

Renginių ciklo „Kiemai“ akimirka. 2022 m. rugpjūtis. 
Agnės Mačiūnės nuotr.
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Šiauliuose „Kultūrai atviro kiemo“ lentele 
apdovanotai K. Korsako g. 47 daugiabučio 
bendruomenei atstovaujantys Vytautas ir 
Sandra Urbeliai džiaugėsi išskirtine galimybe 
bendradarbiauti su biblioteka bei išreiškė 
viltį, kad ateityje dar pasitaikys progų 
pelnyti ir daugiau panašių „apdovanojimų“. 
Bendruomenei neprireikė didelių pastangų ar 
išteklių priimti renginį savo kieme, o rezultatas 
atpirko visus vargus – gyventojai turiningai 
praleido vakarą, o lentelę pastebėję praeiviai 
nuo šiol žinos, kad užklydo į kultūrą vertinantį 
ir gerą skonį kultūrinėms pramogoms turintį 
kiemą. 

Organizatoriai pabrėžia, kad bet kuris 
kiemas gali būti atviras kultūrai, tapti erdve 
bet kokio formato kultūriniams renginiams. 
Tereikia noro, trupučio iniciatyvos ir 
draugiško postūmio, kuriuo kasmet tampa 
ŠAVB renginių ciklas „Kiemai“. Tikimasi, kad 
„Kiemams“ vis grįžtant į daugiabučių kiemus, 
miesto bendruomenės ilgainiui visiškai perims 
iniciatyvą į savo rankas, o kultūrai atviro kiemo 
lentelėmis pažymėtų namų bei kiemų tik 
daugės.

miestų, mikrorajonų bendruomenėmis, kurios 
galėtų būti atsakingos už savo gyventojų 
informavimą, renginio organizavimą ir 
viešinimą. Miestų bendruomenės skatinamos 
imtis iniciatyvos, išdrįsti ir pabandyti savo 
aplinkoje susikurti tokią kultūrinę terpę, 
kokios jie patys norėtų. 

Iniciatyvių bendruomenių atsirasdavo 
kiekvienais renginių ciklo „Kiemai“ metais. 
Pastebėta, kad daugiabučių kiemų gyventojai 
ir bendruomenės kasmet vis drąsiau siūlo 
organizatoriams savo kiemus kaip erdves 
būsimam renginiui, išreiškia pageidavimus, 
kokio formato renginių lauktų labiausiai. 
Sužinoję apie savo kieme planuojamą renginį, 
gyventojai mielai bendradarbiauja, padeda 
organizatoriams jį viešinti, prieš renginį 
susitvarko aplinką, o renginio dieną svetingai 
priima savo kieme. 

Atsižvelgiant į tokį bendruomenių  
aktyvumą 2022 metų rugpjūtį, „Kiemų“ 
koncepcija buvo papildyta nauju akcentu – 
Šiaulių miesto K. Korsako g. 47, Vytauto g. 50 ir 
Krymo g. 26 daugiabučiai, kurių bendruomenės 
šiais metais prisidėjo prie renginių 
organizavimo, pirmieji Šiauliuose pasipuošė 
ŠAVB įsteigtomis lentelėmis „Kultūrai atviras 
kiemas“. 

Lentelės nuo šiol žymės daugiabučius 
ir aplink jų kiemus gyvenančius žmones 
kaip išskirtinai kultūrai atviras ir aktyvias 
bendruomenes. 

Kultūrai atvirų kiemų Šiauliuose žymėjimo 
koncepcija buvo svarstoma jau nuo pirmųjų 
„Kiemų“, kai buvo pastebėtas didelis 
bendruomenių aktyvumas, įsitraukimas ir 
atvirumas tokio formato renginiams. Pirmąja Tomas Pauliuščenka

„Kultūrai atviro kiemo“ lentelė ne pirmas Krymo g. 26  
daugiabučio bendruomenės apdovanojimas už 
aktyvumą. 2022 m. rugpjūtis. Eglės Kazimieraitienės 
nuotr.
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TARP TAUTŲ

Ukrainiečiai kultūrinį prieglobstį 
randa bibliotekoje
2022 m. kovo pradžioje į Šiaulių miestą atvykus pirmiesiems karo pabėgėliams iš Ukrainos, 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka jau buvo tam pasiruošusi. Suvokdama, 

kad nuo karo siaubo pabėgusiems ir Lietuvoje prieglobstį radusiems žmonėms reikės 

ne tik humanitarinės pagalbos, tokios kaip būstas, maistas, rūbai ir pan., biblioteka 

naujiesiems atvykėliams parengė ir pritaikė pagrindinius informacinius ir kultūrinius 

poreikius tenkinančias paslaugas, kurios padėtų greičiau socializuotis bei įgyti psichologinio 

stabilumo. Taip pat užmegztas glaudus bendradarbiavimas su Šiaulių ukrainiečių asociacija 

„Karpatai“ siekiant, kad ukrainiečiai sužinotų apie visas bibliotekos teikiamas paslaugas ir 

išgirstų, kad čia yra laukiami.

Sensorinių skaitymų užsiėmimai ne tik skatina ukrainiečius vaikus lavinti vaizduotę ir sensorinį suvokimą, bet ir 
turi terapinį poveikį, gerina vaikų emocinę būklę. Ievos Slonksnytės nuotr.
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Viena aktualiausių paslaugų – lietuvių 
kalbos mokymai

Nuo karo pabėgę ukrainiečiai nori kuo 
greičiau pritapti, susirasti darbą ir jaustis 
patogiai. Tad suprantama, pirmiausia jiems kyla 
poreikis pramokti lietuvių kalbą. Suprasdami 
šį užsieniečių norą, nutarėme organizuoti 
lietuvių kalbos pradmenų mokymus. 

Paskelbus registraciją į lietuvių kalbos 
kursus, akimirksniu susirinko pirmoji grupė, 
po kurios vis sulaukdavome skambučių su 
pageidavimu mokytis lietuvių kalbos. Todėl 
natūraliai kilo poreikis burti dar vieną grupę. 

Pirmoji grupė pradėta mokyti nuo 10 val. 
ryto, bet didelė dalis ukrainiečių, Šiauliuose 
susiradusių darbą, pageidavo ir vakarinių 
kursų, todėl antrosios grupės mokymai 
organizuoti po darbo valandų. Šio nelengvo 
darbo ėmėsi bibliotekos kalbos tvarkytojas 
Robertas Gedrimas, kuriam Šiaulių universitete 
yra tekę dėstyti lietuvių kalbos pagrindus 
užsieniečiams, ir bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja Ekaterina Prakapene, turinti 
užsienio kalbų mokymo patirties.

Pirma paslauga, kurią teikia biblioteka –  
tai knygos. Dėl galimybės skolintis leidinius 
kreipėsi ir pirmieji ukrainiečiai. Pradžioje 
šie prašymai kėlė sunkumų, nes leidiniai 
ukrainiečių kalba bibliotekoje iki šiol 
paklausos neturėjo, todėl fondas galėjo 
pasiūlyti literatūrą daugiausia anglų ir rusų 
kalbomis. Tačiau bibliotekos Informacijos 
išteklių skyrius nedelsdamas reagavo į naujų 
skaitytojų poreikius ir bibliotekos fondas jau 
pirmąją savaitę buvo papildytas įvairiomis 
knygomis ukrainiečių kalba. Dauguma šių 
leidinių – grožinė literatūra moksleiviams ir 
suaugusiesiems.

Bibliotekoje karo pabėgėliams taip pat 
nemokamai teikiamos visos paslaugos, kurios 
įprastiems skaitytojams yra apmokestintos: 
dokumentų kopijavimas ir skenavimas, 
skaitytojų pažymėjimai. Iki šios dienos ŠAVB 
skaitytojo pažymėjimo pageidavo per 150 
Šiaulių mieste apsigyvenusių ukrainiečių,  
kurie bibliotekoje atrado ne tik knygas, 
bet ir įvairias paslaugas, padedančias 
integruotis naujoje aplinkoje. Jiems 
suteikiama nemokama prieiga prie interneto 
bei galimybė turiningai leisti laisvalaikį 
draugiškoje ir supratingoje aplinkoje. Nors 
specialūs mokymai, kaip tinkamai priimti karo 
pabėgėlius, bibliotekoje nebuvo rengiami, 
džiaugiamės natūraliu bibliotekos kolektyvo 
sąmoningumu bei pastangomis padėti. Dalis 
bibliotekos darbuotojų priglaudė ukrainiečių 
šeimas savo namuose ir palaiko Ukrainą 
aukomis, savanoriauja. ŠAVB profesinė 
sąjunga ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
Šiaulių skyrius skyrė finansinę paramą 
Ukrainos kariams.

Nuo karo pabėgusios ukrainietės noriai dalyvauja 
lietuvių kalbos mokymuose, kuriuos veda bibliotekos 
specialistai. Ievos Slonksnytės nuotr.
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Šiauliuose įsikūrusios ir bibliotekoje 
mokytis lietuvių kalbos susirinkusios moterys 
iki karo viena kitos nepažinojo, nes visos 
atvyko iš skirtingų Ukrainos miestų: Kyjivo, 
Žytomyro, Donecko, Kryvyj Riho ir kt. Be to, 
visos jos yra įvairiausių profesijų specialistės: 
buhalterės, ekonomistės, vaikų auklėtojos, 
architektės ar būsimos rūbų dizainerės. Viena 
iš mokinių – Liudmila sako lietuvių kalbos 
besimokanti ir iš pagarbos lietuvių tautai: 
„Jūs mus priglaudėte, todėl norisi parodyti, 
kad mes jaučiame dėkingumą. Savo kalbos 
nepamirštame, bet su jumis norime bendrauti 
ta pačia nata. Lietuviai – didelės ir geros širdies 
žmonės. Jie visada stengiasi palaikyti, padėti. 
Mums, ukrainiečiams, malonu, bet kartais 
būna nejauku ir nesmagu priimti tokią gausią 
pagalbą. Mes prie to nepratę – viską turėjome 
pasiekti patys. Nesinori, kad padėdami 
mums, lietuviai nuskriaustų save. Norėtųsi, 
kad visiems būtų gerai, todėl mes labai  
stengsimės, kad taip ir būtų.“

Vaikams – pramogos ukrainiečių kalba
Tarp lietuvių kalbos kursus lankančių 

moterų – daug mamų. Todėl nuspręsta 
pasirūpinti ir ukrainiečių vaikų užimtumu.  
Vaikai kviečiami dalyvauti bibliotekos 
edukaciniuose užsiėmimuose, suteikiama 
erdvė ir priemonės pramogauti bei mokytis. 
Mažesni kviečiami į žaidimų erdvę su žaislais 
(kinetiniu smėliu, lego konstruktoriais, 
taktilinėmis knygomis), vyresnių vaikų 
bibliotekoje laukia stalo ir interaktyvūs 
žaidimai, robotikos (robotų konstravimo 
ir programavimo), virtualios realybės 
užsiėmimai. 

Naujai sudarytos Šiaulių miesto gimnazijų 
moksleivių ukrainiečių klasės taip pat aktyviai 

lankosi bibliotekos renginiuose. Ypač 
didelio susidomėjimo sulaukia edukaciniai 
užsiėmimai. 

Bibliotekos edukatoriai ir vaikus atlydėję 
pedagogai atkreipė dėmesį, kad ukrainiečių 
vaikai labai aktyviai domisi naujovėmis ir 
nuoširdžiai mėgaujasi kūrybinių įgūdžių 
reikalaujančiomis užduotimis, nori grįžti dar 
kartą, išbandyti visas pramogas.

Naujai vartotojų grupei pritaikyti ir 
populiarieji ŠAVB sensoriniai skaitymai, 
turintys terapinį poveikį vaikams. Bibliotekos 
specialistai, padedami VU Šiaulių akademijos 
dėstytojos dr. Margaritos Jurevičienės,  
pritaikė sensorinių skaitymų turinį naujai 
auditorijai ir užsiėmimus veda ukrainiečių 
arba rusų kalbomis, kad vaikai galėtų lengvai 
suprasti skaitomą istoriją ir įsitraukti į 
vaidmenų žaidimus. Sensoriniai skaitymai 
skatina bendrauti su bendraamžiais, lavina 
vaizduotę ir sensorinį (regimąjį, girdimąjį, 
lytėjimo ir kt.) suvokimą, o svarbiausia – 
gerina vaikų emocinę būklę, kuriai po patirtų 
išgyvenimų reikia skirti ypač daug dėmesio.

Mėlyna, geltona, žalia, raudona: emocinė 
kultūros edukacija

Į pabėgėlių situaciją mieste biblioteka spėjo 
sureaguoti ir savo projektinėmis veiklomis. 
2022 m. inicijuotas ir sėkmingai įgyvendintas 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos projektas „Mėlyna, geltona, 
žalia, raudona: emocinė kultūros edukacija“. 
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir 
Šiaulių miesto savivaldybė. 

Projektas buvo orientuotas į dvi auditorijas: 
vaikus ir suaugusiuosius. Pagrindinis 
iniciatorių tikslas – skatinti vertybinių nuostatų 

TARP TAUTŲ
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ir tarpkultūriškumo ugdymą, gerinti ir 
ukrainiečių, ir lietuvių emocinę sveikatą. Todėl 
projekto veiklose vienodu santykiu dalyvavo 
abiejų šalių vaikai ir suaugusieji. 

Vaikams biblioteka organizavo nemokamą 
dienos stovyklą. Jos metu Lietuvos ir 
Ukrainos moksleiviai dalyvavo keturių dienų 
edukacinėje programoje, kurią sudarė 
veiklos, įtraukiančios dalyvių pojūčius, 
emocijas, ugdančios kūrybinius gebėjimus. 
Vaikai išbandė virtualią realybę, robotikos 
galimybes ir kitas edukacijas Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, 
pramogavo Šiaulių dailės galerijoje, „Rūtos“ 
šokolado muziejuje, Žaliūkių malūne, 
Šiaulių jaunųjų technikų centre ir Šiaulių 
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 
Taip pat moksleiviai aplankė Kurtuvėnų 
regioninio parko ekspoziciją, Naisius, jodinėjo 
žirgais, kino teatre kartu žiūrėjo filmą. 
Organizatoriai džiaugėsi pasiektais tikslais: 
„Šioje edukacinėje stovykloje siekėme ne 
tik padėti vaikams ir jaunuoliams mažinti 

Ukrainiečių ir lietuvių vaikai dienos stovyklos metu 
lankėsi saldainių fabrike „Rūta“, kur gaminosi rankų 
darbo saldumynus. Vaidos Antanaitienės nuotr.

Tomas Pauliuščenka, Robertas Gedrimas

karo sukeltą stresą ir nerimą, bet ir suteikti 
kokybišką užimtumą, skatinti jų kūrybiškumą 
ir saviraišką. Čia nepaprastai svarbiu veiksniu 
tampa tarpkultūrinis Lietuvos ir Ukrainos 
vaikų bei jaunuolių bendravimas, galimybė 
pažinti vieniems kitus. Stovyklos metu 
8–13 metų moksleiviai ne tik atskleidė savo 
kūrybinę saviraišką, bet ir atsipalaidavo, 
leido laiką draugiškoje ir saugioje aplinkoje, 
susirado naujų draugų. Smagu, kad, kaip 
ir buvo numatyta, kalbos barjeras vaikams 
netapo kliūtimi – jaunuoliai rado būdų 
bendrauti, užsimezgė ne viena graži 
draugystė.“

Antroji projekto dalis apėmė suaugusiųjų 
emocinės sveikatos gerinimą patirtiniuose 
seminaruose, kūrybinio rašymo, meditacijos 
ir gongų meditacijos užsiėmimuose. Ištiso 
renginių ciklo metu dalyviai iš Lietuvos ir 
Ukrainos, padedami žinomų psichoterapijos, 
filosofijos ir kitų sričių specialistų, mokėsi 
valdyti nerimą ir stresą, mažinti psichologinę 
įtampą nežinomybių akivaizdoje, įveikti 
šeimos krizes. Daug dėmesio skirta ir 
biblioterapijai – pagalbai sau skaitant ir 
rašant. Renginių dalyviai pripažino, kad tokio 
pobūdžio terapijos ir seminarai suteikė naujų 
būdų suvaldyti vidinį nerimą ir stresines 
situacijas. Šiais laikais, kai gyvenimas kupinas 
neužtikrintumo ir nežinios, o žmonės patiria 
daugiau streso, knygos, skaitymas bei 
pokalbiai gali suteikti pagalbą ir emocinę 
paramą.
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Asta Liaudanskienė – tautodailininkė, tekstilininkė, žaislų kūrėja ir pedagogė. Savo kurtas 

lėles menininkė mato kaip daugybę paskirčių turintį komunikacijos įrankį – lėlė gali būti 

geriausia draugė arba mokymosi priemonė, padedanti pažinti pasaulį, kurti, bendrauti. 

Jaukiai įsitaisiusios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros abonemento lentynose 

lankytojus jau daugelį metų stebi dešimt Astos sukurtų lėlių – literatūros personažų: 

Haris Poteris, Mažasis Princas, Pepė Ilgakojinė, dvi raganos, Meškiukas Rudnosiukas, Bitė, 

Nykštukas, Fėja ir Batuotas Katinas. Žurnalo skaitytojams kūrėja mielai sutiko papasakoti, 

kaip lėlės atkeliavo į mūsų biblioteką ir kaip atrodo tautodailininkės kūrybiniai užkulisiai.

Asta Liaudanskienė su savo kurtomis lėlėmis bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros abonemente. 2022 m. spalis. 
Ievos Slonksnytės nuotr.

„Mano lėlės bibliotekoje tęsia 
savo gyvenimą“

Jūsų dovana – kurti lėles. Kaip atrodo 

lėlių kūrėjo užkulisiai? Ar turite kokių nors 

kūrybinių ritualų? 

Kūrybai reikia nusiteikimo. Reikia nuspręsti, 

„kada aš noriu kurti“. Esu sau pasakiusi, kad 

noriu kurti, kai lyja lietus. Lyjant „gastroliuoti“, 

kur nors eiti kyla mažiau pagundų, tuomet 

jaučiu kūrybinės energijos antplūdį. Lietus 

MENO KŪRINIAI BIBLIOTEKOSE
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Taip gali nutikti. Būna, pamatau, kad 
gimsta mano mylimas personažas, tada siuvu 
iš karto keletą. Ir tai jau patikrinta. Pavyzdžiui, 
vienu metu siuvu dešimt lėlių ir būtinai vieną 
iš jų pasilieku sau. Stengiuosi pasilikti bent 
vieną personažą, kad vėliau galėčiau surengti 
parodą. Todėl kai eksponuoju parodose lėles, 
daugumai jos būna matytos – mat siūtos 
įvairiais laiko tarpsniais. Pavyzdžiui, vienu 
metu kūriau penkias raganas. Kokie gražūs 
ir skirtingi buvo jų veidai! Keturios iškeliavo, 
o viena liko man. Taip išsisprendžia „meilės“ 
savo kūriniui problema.

Gal žinote, kiek iš viso lėlių esate sukūrusi?
Visas jas skaičiuodavau ir fotografuodavau, 

kol kažkas nutiko ir nuo 2018 metų 
nebeskaičiuoju, bet manau, kad bus daugiau 
nei keletas tūkstančių. Juk kartais vienu 
metu siūdavau ir po dešimt lėlių. Tiesa, yra 
interjerinių lėlių, kurių sukūriau tik po vieną 
(pavyzdžiui, Neptūnas), ir tokių daugiau jau 
negimė. Tai rimtesnio sprendimo kompozicijos. 
Jos kviečia žiūrovą patikrinti mano gebėjimus 
nerti, megzti, mereškuoti. Kuriant sudėtingas 
lėles svarbu detalės, jų akcentavimas. 

Koks skirtumas tarp interjerinių ir 
tradicinių lėlių?

Edukacinės lėlės skirtos vaidybai, žaidimui. 
O interjerinės paprastai yra pritvirtinamos 
ir stabilios. Mano mėgstama lėlių forma yra 
lėlės-dėžutės. Jas galima valdyti ir su jomis 
vaidinti. Jos turi aiškią paskirtį. Esu sukūrusi 
visą kolekciją tokių lėlyčių. Jų temos – žmonės, 
miškas, pieva, įvairūs gyvūnai. 

Kaip vyksta kūrybinis darbas? Sakykime, 
žinote, kad kursite ožiuką. Kaip renkatės 

atneša gaivą, energiją ir tada idėjos ateina 
pačios. Pirmiausia – idėja, ką nori padaryti, o 
vėliau ateina ir visi įgyvendinimo sprendimai. 

O kaip ateina idėja?
Pagal poreikį. Vienu metu Latvijos ir 

Lietuvos pajūriuose prisirinkau nuostabių 
jūros nugludintų akmenukų. Lietui lyjant 
atsipalaidavau ir pradėjau ant tų akmenukų 
piešti. Dirbu su ikimokyklinukais, tad kilo 
noras iš tokios gamtos dovanos pasigaminti 
edukacinę priemonę. Suskirsčiau akmenukus 
ir pradėjau piešti ant jų gyvūnus, daržoves, 
vaisius, gėles, dangaus kūnus. Dar nebaigiau, 
bet nusprendžiau ant akmenukų nupiešti 
naminių, miško, pievos gyventojų atvaizdus. 
Atsinešiu į darbą, o vaikai galės sudėlioti 
personažų kūnus, kurti apie juos istorijas.

Kiek laiko užtrunka sukurti vieną lėlę?
Kūrybos laikas yra skirtingas. Priklauso 

nuo sudėtingumo. Jeigu tai yra sudėtingesnės 
priemonės (lėles vadinu priemonėmis, nes jas 
galima naudoti ne tik interjerui papuošti, bet ir 
kaip komunikacijos priemones – tiek pažinimo, 
tiek meninėje, tiek sportinėje veikloje), jei jos 
turi daugiau detalių, nėrinių, jei noriu, kad jos 
būtų kaip meno kūrinys ir atspindėtų liaudies 
tradicijas, tada užtrunku ilgiau. Kūrybos 
procesas tada gali trukti mėnesį ar kelias 
savaites. O jei sprendimas paprastesnis, tada 
darbas vyksta greičiau. Bet kuriuo atveju 
meno kūrinio atsiradimas pasiima savo laiką. 
O aš mėgaujuosi procesu ir dažniausiai lieku 
patenkinta. 

Ar yra buvę, kad dirbate, kuriate, o 
galiausiai darbo rezultatą – jau sukurtą lėlę – 
gaila atiduoti?
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medžiagas? Ar žiūrite, kokių priemonių turite 
namie, ar keliaujate į audinių parduotuvę?

Pats personažas padiktuoja, kokį audinį, 
kokią medžiagą, kokias detales rinktis. Daug 
įvairių audinių turiu namie, tačiau kartais 
keliauju ir į parduotuvę. Dažnai kurdama lėles 
jungiu skirtingas technikas, ieškau originalių 
sprendimų. Štai sykį sugalvojau panaudoti  
savo senus sidabrinius auskarus, mat 
pagalvojau – man jau reikia naujų auskarų, o 
kur dėti senus? Taip mano senais auskarais 
pradėjo puoštis lėlytės. 

Ar turite artimų žmonių, kurie užsiėmė 
šiuo amatu? Galbūt iš jų ir paveldėjote tokį 
talentą?

Tai mano mama. Pagimdžiau tris dukras, 
mama visas jas apmezgė, aprengė. Ji nėrė ir 
mezgė visus jų vaikystės kostiumėlius. Amato 
išmokau iš mamos – su mama mezgėm pirmus 
megztinius. Ji man iki šiol padeda pasidaryti 
detales lėlėms.

Pakalbėkime apie nuostabias mūsų 
bibliotekos lėles, kurias sukūrėte. Čia atėję 
vaikai būtinai turi tas lėles pačiupinėti, 
palaikyti, paglostyti, o jei dar papasakojame, 
kad jos naktį atgyja, akys net užsidega – tai 
tikrai magiška. Kaip tos lėlės atsirado mūsų 
skyriuje? Kokia jų istorija?

Tiksliai nepamenu, bet su bibliotekininke 
Aldona Šiauliene artimai draugavome ir 
biblioteka visada mielai laukdavo mano 
edukacijų. Vienu metu manęs paprašė 
sukurti lėlių tuometiniam Vaikų literatūros 
skyriui. Puiku, kad leido kurti tai, ką norėjau. 
Ir taip atsirado skirtingi personažai, susiję 
su pasakomis. Šiandien atėjau ir be galo 

nustebau, apsidžiaugiau, kad šios lėlės vis dar 
čia. Kiekvieną kartą važiuodama pro biblioteką 
pagalvodavau, kad čia verda gyvenimas ir 
nežinia, kur mano lėlės. Maniau, kad jos jau 
seniai dėžėse. Maloni staigmena, kad jos vis 
dar čia gyvena. 

Kaip išsirinkote būtent šiuos pasakų 
personažus?

Tuo metu sau kūriau Harį Poterį, o negi 
rasi labiau jaunimo mėgstamą personažą? 
Norėjau pamatyti, kaip atrodytų mano vizijose 
gimęs Haris Poteris. Tuo metu kūriau ir Mažąjį 
Princą. Tada pagalvojau, kad noriu bibliotekai 
sukurti Harį Poterį ir Mažąjį Princą. Princas 
suteikia daug teigiamo postūmio, gerų minčių. 
Norėjau, kad princas su savimi turėtų lapę, 
nes juk taip svarbu išlaikyti tai, ką prisijaukinai, 
svarbu tuo rūpintis. O Ragana yra linksmuolė. 
Ją randi daugelyje pasakų. Kai kada jos piktos, 
kai kada geros. Mano sukurta ragana atrodo 
gera savo išvaizda, o ką ji darys, priklausys nuo 
to, kas su ja kurs idėjas, kas su ja žais. Batuotas 
Katinas – įžymus. Jis drąsus. Jo šeimininkas 
kuklus, tačiau kiek drąsos turi pats katinas! Juk 
jis padeda žmogui susidėlioti gyvenimą. O kas 

MENO KŪRINIAI BIBLIOTEKOSE

Vienas populiariausių pasakų personažų – linksma 
ragana. Ievos Slonksnytės nuotr.
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gali būti gražiau už dievišką kūrinį Bitę? Bitė –  
ir pasakotoja, ir mama, ir motulė, ir davėja. 
Bitės neša sau dievišką produktą – medų, 
kuriuo dalinasi su žmonėmis. Žmonės joms 
dėkoja. Na ir, žinoma, Pepė Ilgakojinė – kokie 
svarbūs jos nuotykiai, žaismingumas. Man  
labai smagu, kad visos šios mano lėlės 
bibliotekoje rado savo gyvenimą.

Mūsų skyriuje gyvena net dvi Jūsų lėlės – 
raganos. Koks jūsų santykis su liaudies menu? 
Ar daug jam skiriate dėmesio ir laiko?

Raganas kurti įdomu, nes jos turi įdomius 
veidus. Šis žmogaus išvaizdą turintis 
personažas gali būti su didele nosimi,  
plačiomis lūpomis, kreivais dantimis, su karpa 
ant nosies, bet kartu gali būti labai žaismingas. 
Plaukai gali būti raudoni, violetiniai, visokie. 
Tai tarsi grynas fantazijos lavinimas. Ragana 
reikalinga kaip intrigantė. Mėgstu kurti ir 
dovanoti raganas, nes jos žaismingos. O štai 
laumės iššluoja blogį iš namų. Šnekant apie 
liaudies meną – tautodailininkų tekstilės skyriui 
priklausau nuo 2004 metų. Kasmet pavasarį 
dalyvauju Šiaulių krašto tautodailininkų 
parodoje. Tai galimybė parodyti savo talentą. 
Parodyti, kaip siūlus paverti plaukais ir taip 
toliau. Lėlės modernesni kūriniai, jos nėra 
tautodailės paveldas, tačiau tai amatas, 
išraiška ir atspindys talento – mezgimo, 
nėrimo, siuvimo. 

Ką norėtumėte pasakyti, perduoti 
žmonėms, kurie paima Jūsų lėles į savo 
rankas? 

Atsakymą žinau. Noriu, kad paėmęs lėlę į 
rankas žmogus atliktų su ja įvairius veiksmus. 
Jeigu tai suaugusysis, kviečiu su lėle vaidinti, 

sukurti situaciją, suteikti lėlei gyvybės, judinti 
jos rankas, kojas, kūną, kalbinti su ja vaikus. Juk 
taip suaugęs žmogus vaikui perteikia vaidybos 
užuomazgą. Linkiu, kad žmonės pamiltų 
žaislus ir suprastų, kad žaislai gali kalbėti, 
kad žaislais galima papasakoti daug istorijų. 
Kai kada vaikai net kelerius metus nešiojasi 
mano žaislus, neleidžia pakeisti jų kitais, žaislai  
tampa tikrais jų draugais. Linkiu, kad žmonės 
šioje gausybėje pasiūlos atrastų lėlę kaip 
draugą. O su draugais mes juk labai gerai 
žinome, ką reikia daryti – miegoti, kalbėtis, 
maitinti. Ir taip bus drąsiau eiti į pasaulį. Linkiu, 
kad mano lėlės gyventų, o kad gyventų, jos 
turi tapti kieno nors draugu.

Žaislų kūrėja linki, kad tarp bibliotekai dovanotų 
lėlių kiekvienas rastų sau lėlę draugą. 2022 m. Ievos 
Slonksnytės nuotr.

Urtė Šulskienė
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AUŠROS ALĖJOS PASTATŲ ISTORIJA

Pabirę Aušros alėjos 25-ojo 
namo istorijos puslapiai
Ketvirtasis rubrikos „Aušros alėjos pastatų istorija“ pasakojimas skiriamas 25-uoju numeriu 

pažymėtam šios gatvės pastatui. Tarpukariu statytas privatus namas po Antrojo pasaulinio 

karo tapo daugiabučiu, vėliau pirmame aukšte buvo įkurta šiauliečių pamėgta vaikų kavinė  

„Sigutė“. Lietuvai atgavus nepriklausomybę su besikeičiančiais pirmojo aukšto patalpų 

šeimininkais kito ir patalpų paskirtis. Devintą dešimtmetį Aušros alėjoje stovinčio namo 

istorija iš pirmo žvilgsnio gana paprasta, tačiau bėgantys metai sukėlė šiek tiek painiavos, 

užminė mįslių. Ne visos šiame straipsnyje bus įmintos...

Kairėje – Aušros alėjos 25-ojo namo nuotrauka iš kraštotyros leidinio „V. Kapsuko gatvė Šiauliuose“ (Šiauliai, 1985, 
p. 113). Dešinėje – dabartinis pastato vaizdas. 2022 m. spalis. Ievos Slonksnytės nuotr.

Tarpukario paveldas 
Istorinės žinios apie Šiaulių Aušros alėją 

liudija šios gatvės svarbą ir išskirtinumą miesto 
gyvenime Pirmosios Lietuvos Respublikos 
metais. „Naująjį miestą kuria veik išimtinai 
valstybės, savivaldybių lietuviai tarnautojai 

bei valdininkai, o patį pakraštį užpildo 
darbininkai. <...> Itin pažymėtinas Aušros 
alėjos augimas. Viena pusė alėjos nuo buvusių 
lūšnynų nuvalyta – jų vietoje dabar stovi 
gražūs 2-jų aukštų mūrai ir skoningi mediniai 
namai“, – buvo rašyta tarpukario miesto 
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laikraštyje (Įdomus mūsų momentas 1934, 
bal. 29, p. 2). Nuo Šiaulių miesto savivaldybės 
iki Respublikinės ligoninės besidriekiančios, 
ne kartą pavadinimą keitusios gatvės istorija 
sietina su žinomais asmenimis, šalia parko 
prigludusiais Didždvario rūmais, tarpukario 
architektų projektuotais pastatais. Tik kai 
kurie po rekonstrukcijų pakito neatpažįstamai.

Pasikeitęs ir 25-asis šios gatvės namas, bet, 
kaip ir didžiuma alėjos pastatų, išsaugojęs 
senąją numeraciją. Šiaulių „Aušros“ muziejus 
šio pastato tarpukario vaizdu dalijasi su visais 
šiandienos Aušros alėjos praeiviais: kitoje 
gatvės pusėje stovinčiame stende pateiktas 
XX a. ketvirtojo dešimtmečio namo vaizdas, 
o už jo iškyla nūdienos realybė. Pastatas labai 
pasikeitęs, bet pirmojo namo bruožus išduoda 
į vertikalias juostas sulygiuoti langai, erkeriai, 
nuspėjama buvusi kampinių durų vieta.

Pirmasis savininkas 
Interneto erdvėje skelbiamame 

Aušros alėjos 25-ojo namo atnaujinimo 
(modernizavimo) investicijų plane (2021-04-
23) nurodoma, kad daugiabutis tinkuotų plytų 
mūro gyvenamasis namas pastatytas 1936 

metais. Kitur informacijos apie namo statybos 
metus nepavyko rasti. Šiaulių regioniniame 
valstybės archyve saugomi tarpukario 
dokumentai suteikia statistinių duomenų 
apie pastatą ir jo gyventojus. Šiaulių miesto 
nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti 
asmenys privalėjo pildyti specialius blankus, 
kuriuose Savivaldybei pateikdavo informaciją 
apie jų valdomą nekilnojamąjį turtą. 1938 m. 
rugpjūčio 31 d. Šiaulių miesto mokesčių 
inspektoriui adresuotame dokumente 
(pareiškime), kurį pasirašė įgaliotinis 
J. Sutkevičius, nurodyta, kad namo savininkas 
ir mokesčių mokėtojas yra kunigas Juozapas 
Kirna, gyvenantis Naujamiestyje, Panevėžio 
apskrityje (F 945, ap. 1, b. 1, lap. 165–166). 
850 m² žemės plote buvo registruoti du 
mūriniai statiniai: dviejų aukštų su septyniais 
butais gyvenamasis namas ir ūkio trobesys. 
Grafoje apie nekilnojamojo turto vertinimą 
savininkas pastatus įvertinęs 90 000 Lt, o 
žemę – 10 000 Lt. Antrajame dokumento 
puslapyje esančioje lentelėje pateiktos žinios 
apie butų ir kitų patalpų užimtumą ir panaudą. 
Joje surašyti 1936–1938 m. butus, prekybines 
ir kitas patalpas nuomoję asmenys ir įmonės. 
Veikiausiai savininkas šiame name negyveno 
(J. Kirna nuo 1927 m. kunigavo Naujamiesčio 
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje). 
Nurodyta, kuriame aukšte yra naudojama 
patalpa, kiek kambarių nuomininkas užima, 
atskirai pažymimos virtuvės patalpos. 
Dokumentas liudija name gyvenusius 7 
asmenis ir buvusias dvi parduotuves: pirmame 
aukšte gyveno Simonas Rėklaitis, Aleksandras 
Andriušaitis, antrame – Mejeras Kutasovas, 
Mejeras Polovinas, Adolfas Murza, rūsyje 

Gyvenamasis namas Aušros alėjos ir Kaštonų 
alėjos kampe. Nežinomas fotografas. XX a. 4-asis  
dešimtmetis. Iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinio.
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(dokumente – „sklep.“) – Emilija Ilgienė ir 
Jokimas Budrys. Pirmame aukšte veikė dvi 
krautuvės: miltinių gaminių fabriko „Banga“ 
ir Valės Urnežytės. Nurodyta, kokio dydžio 
nuomos mokestį kasmet mokėjo kiekvienas 
nuomininkas. Mokesčio suma nenurodyta 
tik J. Budrio grafoje, kur įrašyta, kad jis 
sargas. Šiaulių kepykla „Banga“, pastatyta 
1935 m., mieste turėjo kelias parduotuves. 
Miesto laikraštyje „Įdomus mūsų momentas“ 
pirmasis reklaminis skelbimas, informuojantis, 
kad parduotuvė veikia Aušros alėjos 25-ajame 
name, išspausdintas 1938 m. balandžio 17 d. 
(ankstesnėse reklamose buvo nurodomi 
Vilniaus ir Tilžės gatvėse esančių parduotuvių 
adresai). Informacijos apie butų nuomininkus 
yra knygose „Lietuvos telefono abonentų 
sąrašas“. 1938–1939 m. savo butuose 
telefonus turėjo inžinierius A. Murza 
ir M. F. Glezero odų dirbtuvės vedėjas 
M. Polovinas; 1940 m. – M. Polovinas ir karo 
lakūnas, 5-os eskadrilės vadas, majoras Juozas 
Vaičius. Šioje vietoje norisi užsiminti apie 
mieste plečiamus telefono tinklus. Minėtoje 
„Aušros“ muziejaus nuotraukoje užfiksuota 
prie 25-ojo namo stovinti telefono būdelė, apie 
kurią buvo pranešta 1938 m. spaudoje: „Paštas 
Kaštanų alėjoje, prie Aušros al., pastatė 
telefonų pasikalbėjimo automatą“ (Įdomus 
mūsų momentas 1938, spal. 23, p. 4). Vadinasi, 
nuotraukos data tikrai nebus ankstesnė.

Tikėtina, kad šiame name nuomininkų ar 
veikiančių įmonių galėjo būti ir daugiau, bet 
randami duomenys dažnai yra netikslūs ar net 
klaidingi. Painiavos pridarė gretimi pastatai, 
pažymėti 25A ir 27 numeriais. Visi trys namai 
vienas su kitu yra „sukibę“ šoninėmis sienomis 

ir kai kuriuose šaltiniuose minimas viename 
iš jų gyvenęs asmuo ar veikusi įmonė, iš tiesų 
gyveno ar veikė kitame. Viename šaltinyje  
rasta informacija, kad Aušros alėjos 25-asis 
namas priklausė Antanui Placidui Pranculiui – 
1928–1929 m. Šiaulių apskrities viršininkui, 
1932–1935 m. Tauragės „Maisto“ fabriko 
direktoriui (vėliau teistam garsiojoje „Maisto“ 
byloje). Iš tiesų jis buvo 27-ojo namo savininkas.

Šiaulių miesto vykdomojo komiteto 1941 m. 
balandžio 8 d. sudarytame „Šiaulių mieste 
nacionalizuotų namų savininkų sąraše“ 78-
uoju numeriu pažymėtas J. Kirnai priklausęs 
Aušros alėjos 25-asis namas (F 269, ap. 1, b. 25, 
lap. 6). Pastatas atiteko valstybei.

Pastato rekonstrukcija po Antrojo 
pasaulinio karo 

Antrojo pasaulinio karo metais pastatas 
nebuvo sugriautas. Lietuvos integralioje 
muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) 
yra viešinama „Aušros“ muziejuje saugoma 
Stasio Ivanausko nuotrauka, liudijanti, kaip 
namas atrodė 1945 m. gegužės 1 d., kai 
miestas ruošėsi Tarptautinei darbo dienos 
šventei. Lyginant abiejų minėtų nuotraukų 
vaizdus nesimato jokių architektūrinių pastato 
pakeitimų. Trečiasis ir ketvirtasis aukštai buvo 
pristatyti po karo, juose įrengti butai. 1966 m. 
gruodžio 31 d. „Akte Valstybiniam pastato 
priėmimui“ užfiksuota, kad įvykdyta „mūrinio 
gyv. namo rekonstrukcija (be kavinės)“ (F 932, 
ap. 1, b. 19, lap. 75). Dokumente nurodyta, kad 
pastatas 4 aukštų, pateikiami skaičiai, kuriame 
plote atliktas kapitalinis remontas ir koks 
plotas užstatytas. Apie nebaigtus atiduodamo 
Valstybinei komisijai vertinti statybos objekto 
darbus liudija šios komisijos reikalavimas: „Iki 
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1967 m. gegužės mėn. 20 d. padaryti gerbūvį, 
atremontuoti fasadus, verandą ir lauko 
laiptus. Iki 1967 m. sausio mėn. 30 d. užbaigti 
pusrūsio dažymo darbus“ (F 932, ap. 1, b. 19, 
lap. 75). Šiame akte minima kavinė, nors 
„Statybos ir architektūros tarybos prie Šiaulių 
miesto vyr. architekto 1966 m. rugsėjo mėn. 
16 d. posėdžio protokole“ įrašyta, kad buvo 
svarstyti „aludės Kapsuko gt. Nr. 25 eskizai“ 
(F 932, ap.1, b. 18, lap. 28) (1955–1989 m. 
Aušros alėja buvo vadinama V. Kapsuko  
vardu). Posėdžio nutarimai patvirtina 
planuojamą aludės įrengimą, tačiau vietoj jos 
buvo įkurta vaikų kavinė, kurios atsiradimo 
užuomazgą galima įžvelgti to paties posėdžio 
antrajame nutarimų punkte: „Antroje 
mažesnėje patalpoje numatyti ledams valgyti 
kambarį“ (F 932, ap. 1, b. 18, lap. 28).

Prieš 55-erius metus atidaryta vaikų kavinė 
„Sigutė“

Kitas Aušros ir Kaštonų alėjų kampe 
stovinčio namo istorijos puslapis atverstas 
1967 metų rugpjūčio 15 dieną. Pirmame 
aukšte tądien buvo atidaryta pirmoji (taip 
ir likusi vienintelė) vaikų kavinė Šiauliuose, 
pavadinta švelniu „Sigutės“ vardu. Vaikų 
kavinės jau veikė Vilniuje („Nykštukas“), 
Kaune („Pasaka“) ir Klaipėdoje („Du 
gaideliai“). Rugpjūčio 16 dienos laikraštyje 
pranešta apie kavinės atidarymą: „Pirmuosius 
lankytojus vakar priėmė ir vaikų kavinė 
„Sigutė“. Čia mažieji šiauliečiai ir jų tėveliai 
gali pasmaguriauti įvairių saldumynų, išgerti 
kavutės“ (Raudonoji vėliava 1967, rugpj. 16, 
p. 1). Dar po trijų dienų buvo išspausdintas 
ilgesnis tekstas su V. Leviškos nuotraukomis. 
Straipsnyje minimos su kavine susijusių  

žmonių pavardės: „Lankytojai į kavinę 
suvirsdavo būriais. Vieni tik pasižiūrėti, 
apsidairyti, kiti ką nors nusipirkti. Pirma vaikų 
kavinė mieste. Lankytojams neįprasta vieta, ir 
tai savotiškai jaudina. Na, o bufetininkei Valei 
Vaičiulienei tai pati pirmoji darbovietė. <...> 
Klientai nešasi kavos puodukus, pyragaičius, 
sėdasi prie staliukų, vaišinasi. Vaikų kavinė 
„Sigutė“ pradeda savo autobiografiją. 
„Sigutės“ interjero autorė – architektė 
A. Nistelienė, freskų dailininkė – M. Ladigaitė, 
metalo dirbinių – V. Kuzma“ (Raudonoji vėliava 
1967, rugpj. 19, p. 1). 

Mįslę užminė metalinė iškaba, vis dar 
kabanti ant pastato sienos. Pasirodo, spaudoje 
klaidingai buvo nurodyta metalo dirbinių 
autoriaus vardo pirmoji raidė. Skulptorius 
Algirdas Kuzma patikino, kad iškabą kūrė jo 
tėvas – skulptorius Stanislovas Kuzma (galbūt 

Ant pastato išlikusi čia veikusios vaikų kavinės „Sigutė“ 
iškaba – pentinuotais batais su gėle rankoje ant žirgo 
jojantis pasakų veikėjos Sigutės brolis (autorius – 
Stanislovas Kuzma). Ievos Slonksnytės nuotr.
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straipsnio autorius žinojo apie jo vyresnįjį brolį 
Vidmantą ir dėl to atsirado ši painiava). Sūnus 
šios publikacijos autorei rašė, kad „Stanislovas 
Kuzma iškabą gamino Vilniuje: pats ją iškirto 
iš geležies lakšto, patinavo kaitintoje alyvoje, 
kad išgautų juodą spalvą“. Minėto 1967 m. 
rugpjūčio 19 d. straipsnio nuotraukoje 
užfiksuota prie kavinės einanti mergaitė, virš 
kurios matoma „Sigutės“ iškaba. S. Kuzmos 
dirbinyje – pentinuotais batais su gėle rankoje 
ant žirgo jojantis pagrindinės pasakos veikėjos 
Sigutės brolis. Rankoje laikoma gėlė – tulpė 
ar lelija, kurios simbolis labai dažnas lietuvių 
liaudies kūryboje.

Kavinės baldai buvo pritaikyti vaikams, bet 
joje lankėsi ir suaugusieji. 1982 m. (kai kuriuose 
šaltiniuose minimi 1981 m.) kavinėje buvo 
atliktas kapitalinis remontas. Bibliotekininkė 
Eugenija Rimkūnienė kraštotyros darbe 
„V. Kapsuko gatvė Šiauliuose“ užrašė 
tokius faktus: „Rekonstrukcijos projektą 
paruošė ir padėjo įgyvendinti Šiaulių 
komunalinio ūkio projektavimo instituto 
architektė A. Nistelienė. Apdailos darbus 
atliko Prekybos valdybos ūkiskaitinių darbų 
vykdytojo baro darbuotojai (viršininkas 
A. Vičas). Etnografinius baldus, pritaikytus 
mažiesiems lankytojams, gamino plungiečiai“ 
(V. Kapsuko gatvė Šiauliuose, p. 114). Teigiama, 
kad po remonto padidintos gamybinės 
ir kavinės lankytojams skirtos patalpos, 
įrengtas konditerijos cechas, todėl kavinės 
produkcija visada šviežia. Šiauliečiai ir miesto 
svečiai „Sigutėje“ gėrę kavą ar tėvų nuvesti 
pasmaguriauti ledų dar ir šiandien prisimena, 
ką ragavo, kokie buvo baldai, indai. Kartais 
tekdavo ir nusivilti. Sovietmečio realybę 

atspindi rubrikoje „Mums rašo“ išspausdinta 
lankytojo žinutė: „Mieste turime gražių užeigų 
mažiesiems šiauliečiams. Puikiai įrengta 
„Sigutė“. Bet nuėjęs su vaikais ten negausi 
visko, kas nurodyta valgiaraštyje: ne visada rasi 
ledų, kokteilių, dešrelių... Nepasirūpinama, 
kad meniu būtų skirtas vaikams. Kadangi 
ten kava, tai pilna suaugusiųjų.“ (Raudonoji 
vėliava 1982, rugpj. 13, p. 3).

Kai „Sigutės“ nebeliko
1990 m. Lietuvai įžengus į 

nepriklausomybės laikotarpį keitėsi šalies 
įstaigų veikla. Permainos neaplenkė ir vaikų 
kavinės „Sigutė“. 1993 m. spaudoje pranešta, 
kad po remonto vėl atidaryta vaikams skirta 
kavinė, išsaugojusi tą patį pavadinimą, tik 
dabar jau privati. Jos naujasis savininkas 
Gintautas Paknys pasakojo, kad tris mėnesius 
trukęs remontas buvo vykdomas pagal jo 
ir „kavinės vedėjos Danutės Urbonienės 
sumanytą planą. Vilniaus „Audimo“ įmonė 
pagal specialų užsakymą pagamino gobeleną. 
Šilutės baldų fabrikas – prekystalius bei kitus 
baldus“ (Šiaulių naujienos 1993, rugpj. 10, p. 1). 
Naujasis šeimininkas atskleidė, kad interjerą 
dar tobulins, kavinėje bus eksponuojami vaikų 
piešiniai, šalia baro įrengs žaislų parduotuvėlę, 
savaitgaliais vaikams bus rengiamos 
pramoginės popietės. Verslininkas akcentavo, 
kad alkoholiu neprekiaus, nors kitų Lietuvos 
miestų vaikų kavinės tai daro. Kitame Šiaulių 
regiono laikraštyje daugiau nei po metų buvo 
rašyta, kad „du kartus per savaitę, trečiadienių 
ir penktadienių vakarais, Šiaulių „Sigutės“ 
kavinės lankytojai galės klausytis Sergejaus 
Šelmuko fortepijonu atliekamų klasikinio 
džiazo improvizacijų, populiarios saloninės 
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muzikos“ (Šiaulių kraštas 1994, gruod. 6, 
p. 3). Minima, kad planuojami kitų muzikantų 
ir Šiaulių dramos teatro aktorių pasirodymai, 
vaikams buvo žadamos šeštadienio popietės: 
jie galės mokytis groti ar surengti savo 
koncertėlius.

Tolesnį kavinės ir kitų tose patalpose 
buvusių įstaigų gyvavimo laiką galbūt padėtų 
atsekti registracijos dokumentai. Viešoje 
erdvėje prieinama informacija patvirtina, 
kad Aušros alėjos 25-ajame pastate veikė 
parduotuvė „Rūbai šeimai“, kavinės „ČinČin“ 
(apie 2014–2017 m.) ir „Triušio kepyklėlė“ 
(2019–2021 m.). Buvo vilčių, kad pastaroji 
maitinimo įstaiga į savo patalpas grąžins vaikų 
šurmulį. „Triušio kepyklėlė“, kurios interjerą 
dekoravo Saulius Jankauskas, pirmuosius 
lankytojus priėmė 2019 m. gruodžio 8 d. 
Kavinės meniu buvo pritaikytas bet kurio 
amžiaus lankytojams, bet kai kurie patiekalai 
skirti specialiai vaikams, organizuojamos 
edukacijos, degustacijos, kviečiama švęsti 
gimtadienius ir kitas šeimos šventes. Kavinės 
šeimininkai vaikus kvietė pasinerti į svajonę, 
suaugusiuosius – prisiminti vaikystės svajonę 
iš naujo, dovanojo net susitikimus su 
mažaisiais keturkojais – kavinėje striksinčiais 
triušiukais. Ko gero, „Triušio kepyklėlės“ 
gyvavimą pakoregavo COVID-19 pandemija.

Ketvirtasis bandymas patyrinėti dar 
vieną Aušros alėjos pastatą buvo ir painus, ir  
įdomus. Gal pabirę 25-ojo namo istorijos 
puslapiai dar bus surinkti, faktai patikslinti, 
o buvusios kavinės patalpos vėl atvers duris. 
Šiuo metu jose tuščia, bet už pridengtų 
langų galbūt vyksta pasiruošimas „naujam 
gyvenimui“...
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Duris atvėrė Šiaulių rajono 
savivaldybės viešoji biblioteka

Rugsėjo 12 d. Kuršėnuose iškilmingai 
atidarytas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos naujas pastatas. Biblioteka nuo 
šiol skaitytojus pasitiks jaukiose, šviesiose 
ir erdviose patalpose. Atidaryme dalyvavo 
Kultūros ministerijos atstovai, Seimo nariai, 
Šiaulių rajono savivaldybės vadovai, tarybos 
nariai, Kuršėnų miesto seniūnijos vadovai, 
kolegos bibliotekininkai iš Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio, Šiaulių miesto, Akmenės, 
Skuodo, Kelmės, Joniškio, Plungės, Mažeikių, 
Pasvalio viešųjų bibliotekų, Lietuvos 
savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 
prezidentė Danguolė Abazoriuvienė, 
Kuršėnų švietimo įstaigų vadovai, Šiaulių 
rajono savivaldybės kultūros centro atstovai, 
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros 
ir tradicinių amatų centro direktorė, rajono 
garbės piliečiai, UAB „Atamis“ projektuotojai, 
UAB „Telšių meistras“ ir UAB „Vibaltpega“ 
atstovai, kiti svečiai ir Kuršėnų miesto 
gyventojai.

Sveikinimo žodžius tarė Šiaulių rajono 
savivaldybės meras Antanas Bezaras, 
kultūros viceministras Rimantas Mikaitis ir 
Šiaulių rajono savivaldybės garbės pilietis, 
mecenatas Ramūnas Karbauskis. Šiaulių 
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 
direktorė Ingrida Klupšaitė pasveikino visus 
susirinkusius į bibliotekos atidarymą. „Ši diena 
taps reikšminga bibliotekos istorijoje. Ilgiau  
nei penkerius metus trukę pastato 

rekonstrukcijos darbai pagaliau baigti ir  
šiandien duris atveria šiuolaikiška, moderni, 
savo veidą turinti viešoji biblioteka, kurioje 
įkurtos daugiafunkcės erdvės, pritaikytos 
mokymuisi, kūrybai ir laisvalaikiui. 
Skaitytojai galės skolintis leidinius iš 
atnaujinto dokumentų fondo. Mažieji 
bus laukiami žaislotekoje, o jaunimas –  
naujoviškoje technologijų laboratorijoje. 
Muzikos, fotografijos, kino mėgėjai kviečiami 
į audiovizualinę studiją, o multisensorinėje 
erdvėje lankytojų lauks biblioterapijos 
paslaugos. Visi bibliotekos lankytojai galės 
naudotis bibliotekos ištekliais, dalyvauti 
mokymuose ir kultūriniuose renginiuose. 
Tikimės, kad nauja biblioteka ir jos veikla 
prisidės prie rajono gyventojų skaitmeninės ir 
socialinės atskirties mažinimo, ugdys kultūrinį 
aktyvumą ir kūrybiškumą“, – sakė bibliotekos 
direktorė Ingrida Klupšaitė.

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos inf.

REGIONO NAUJIENOS

Naujas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 
pastatas papuošė Kuršėnų miestą. Bibliotekos archyvo 
nuotr.
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Šimtmečio tiltas tarp praeities ir 
dabarties

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji 
biblioteka įkūrimo šimtmetį paminėjo 
dovanodama mažeikiškiams įspūdingą 
šventę Laisvės gatvėje. Gausus būrys miesto 
gyventojų ir svečių rugsėjo 28-osios vakarą 
nutiesė simbolinį tiltą nuo šiuolaikinio  
(Laisvės g. 31) iki pirmojo (Laisvės g. 38) 
bibliotekos pastato, kuriame 1922 m.  
spalio 1 d. Aleksandro Vaičkaus iniciatyva 
buvo įsteigtas Centralinio valstybės knygyno 
Mažeikių skyrius. 

Iškilmingo renginio metu nuskambėjo 
bibliotekos įkūrėjo laiško, rašyto 1963 m. 
bibliotekininkei Bronislavai Jonušienei, 
įrašas. Tik iš šio laiško yra žinomi pirmųjų 
bibliotekos metų veiklos faktai. Biblioteką 
šimtmečio proga pasveikino Mažeikių 
rajono savivaldybės meras Vidmantas 
Macevičius, o Kultūros ministerijos Atminties 
institucijų politikos grupės patarėja Gražina 

Lamanauskienė padėkojo buvusiems ir 
esamiems bibliotekos darbuotojams už drąsą 
imtis pokyčių, profesionalų ir kūrybingą darbą.

Šimtmečio minėjimo proga biblioteka 
atvėrė savo langus Auksiniams Lietuvos 
balsams. Operos solistai Egidijus Bavikinas, 
Ona Kolobovaitė ir Liudas Mikalauskas 
surengė koncertą dainuodami per atvertus 
bibliotekos langus gatvėje susirinkusiems 
žiūrovams.

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos direktorė Alina Bernotienė dėkojo 
jubiliejinio renginio dalyviams, svečiams ir 
darbuotojams, sakydama, kad bibliotekos 
šimtmetis – visų mažeikiškių, kuriems dirbame, 
šventė.

Dangira Undžienė

Operos solistai Egidijus Bavikinas, Ona Kolobovaitė ir 
Liudas Mikalauskas dainavo per atvertus bibliotekos 
langus. 2022 m. rugsėjis. Bibliotekos archyvo nuotr.

Įkūrimo šimtmečio proga Mažeikių rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka mažeikiškiams padovanojo įspūdingą 
šventę Laisvės gatvėje. 2022 m. rugsėjis.  Bibliotekos 
archyvo nuotr.
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Dronas naudojamas rajono 
bendruomenės (ir ne tik) 
tikslams

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės 
viešoji biblioteka, aktyviai įgyvendindama 
įvairią projektinę veiklą, 2018 metais įsigijo 
bepilotę skraidyklę (droną), kuri padėjo 
įvykdyti projekto „Inovacijų laboratorija“ 
uždavinius – sukurti pagrindinius Kelmės 
kultūros objektus atspindinčią 4D dėlionę-
maketą. Tam reikėjo dronu padaryti 
penkias pagrindinių Kelmės miesto statinių 
fotografijas, o pagal jas pagaminti minėtų 
objektų 3D modelius. Bibliotekos specialistai 
numatė, kad tokia technika pravers ir rajono 
bendruomenės reikmėms. 

Vienas iš reikšmingiausių bibliotekos 
projektų, kurį įgyvendinant prireikė drono 
paslaugų – „Nekilnojamos kultūros vertybės: 
Kelmės rajono bažnyčios“ (2020 m.).  
Biblioteka tokiu pat pavadinimu parengė 
duomenų bazę. Į nekilnojamųjų vertybių 
sąrašą, skelbiamą Kelmės rajono 
savivaldybės interneto svetainėje, įrašyta 
10 rajono bažnyčių, o minėtoje duomenų 
bazėje saugoma apibendrinta informacija 
apie bažnyčias, nuotraukos, videosiužetai, 
interaktyvus žemėlapis, bažnyčių 3D 
maketai.

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės  
viešoji biblioteka bepilotės skraidyklės 
paslaugas teikia ne tik vietos bendruomenei, 
bet ir įvairioms televizijų laidoms, 

bendradarbiauja su nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir asociacijomis, kultūros 

ir švietimo įstaigomis. Paslauga teikiama 

ir pavieniams asmenims, dronu nufilmuoti  

rajono kultūrinių objektų ir istoriškai svarbių 

vietovių vaizdai panaudoti LNK televizijos 

laidoje „Brydės“ (2018) bei TV3 laidoje 

„Sveiki atvykę“ (2020). Bepilotė skraidyklė 

naudota rengiant ir didelę fotografijų parodą 

„Čia praėjo Žemaitė. Kelmės kraštas“. Joje 

įamžintos Kelmės rajono vietovės, kuriose 

gyveno rašytoja Žemaitė.

Nijolė Kančauskienė

REGIONO NAUJIENOS

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios 
bibliotekos nuotrauka iš drono skrydžio.






