
ŽODŽIŲ	TILTAI

„Visada	žemėje	per	mažai	gerų	žodžių	–	meilės,	tiesos	ir	dėkingumo	žodžių“,	–	rašė	Justinas	
Marcinkevičius.

Kasdienybė	iš	tikrųjų	neretai	mus	įpratina	daug	ką	matuoti	konkrečia	nauda.	Dažnai	jau	nė	
motais,	kad	tai	visiškai	prasilenkia	su	tikruoju	gerumu.	Nuvertiname	nuoširdžiai	jautrių,	taurių	
žodžių	galią	 ir	 gujame	 juos	 tolyn	 lyg	namie	atsibodusius	keturkojus	augintinius.	 Ištarti,	 anot	
poeto,	meilės,	tiesos	ir	dėkingumo	žodį	kartais	prilygsta	sunkumui	nuritinti	didžiausią	akmenį.

Dailininkė,	knygų	iliustruotoja	Sigutė	Ach	neseniai	Burbiškio	dvare	įvykusiame	susitikime	su	
klausytojais	 pasakojo	 apie	 žodžių	 tiltus,	 kuriuos	 stengiasi	 tiesti	 į	 mažus	 ir	 didelius	 savo	
skaitytojus,	žiūrovus,	bičiulius.	Nelengva	tokia	kasdienė	jų	„statyba“,	bet	koks	džiaugsmas	tam,	į	
kurio	širdį	nusidriekia	toks	tiltas!

Mes	kiekvienas	nuolat	galime	tiesti	panašius	tiltus,	kad	jais	keliautų	vienų	kitiems	dovanojami	
gerumo	 žodžiai,	 jų	 šviesa.	 Sakoma:	 kiekvienas	 ištartas	 pakylėjantis	 žodis	 ir	 jo	 autoriui,	 ir	
adresatui	ilgina	gyvenimą...	

Mielasis	 kolega,	 kiek	 šiandien	 šalia	 esančiųjų	 apglėbei	 tokiais	 stebuklingais	 žodžiais	 ir	 jų	
tiltais?

Redakcija
Vidos		Sabaliauskienės	nuotrauka	
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Šeduvos	 miesto	 biblioteka	 –	 didžiausias	 Radviliškio	 viešosios	 bibliotekos	 �ilialas.	 Mintimis	 apie	 jo	 veiklą	
paprašėme	pasidalyti	duetą	–	ten	dirbančias	vyresniąsias	bibliotekininkes	REGINĄ	JUKNIENĘ	ir	ASTĄ	TAMOŠIŪNIENĘ.

Prašytume	glaustai	apžvelgti	savo	bibliotekos	istoriją.
S�eduvos	 miesto	 viešoji	 biblioteka	 įkurta	 1937	 metais.	 Tada	 jai	 vadovavo	 J.	 Venckūnas.	 Pirmosios	 patalpos	 buvo	

Panevėžio	gatvėje,	vaistinės	pastate.	Vėliau	persikėlė	į	S� aulių	namus,	po	to	–	į	 	pastatą	Vytauto	gatvėje	nr.	15.	Dabartinėse	
patalpose	Kėdainių	gatvėje	biblioteka	veikia	nuo	1975	m.	2008-aisiais	ji	buvo	modernizuota.	Per	visą	bibliotekos	gyvavimo	
laiką	 joje	 dirbo	 daug	 bibliotekininkų:	 V.	 Kvedarienė,	 J.	 Pranevičius,	 N.	 Dambrauskaitė	 ir	 kiti.	 Ilgiausiai	 darbavosi	 V.	
Vencevičienė,	B.	Briedienė	ir	A.		Banevičiūtė.

Kaip	apibūdintumėte	savo	bibliotekos	vietą	ir	svarbą	Šeduvos	gyventojams?
Mes	manome,	kad	kiekviena	biblioteka	yra	tikrai	reikalinga	ir	populiari	įstaiga.	Mūsiškė	šeduviams	–	taip	pat.	Jie	čia	

skaito	 knygas,	 periodiką,	 lanko	organizuojamus	 įvairius	 renginius.	Bibliotekoje	didelę	 savo	 laisvalaikio	dalį	 praleidžia	
vaikai.	Popietinėmis	valandomis	mūsų	biblioteka	dažnai	tampa	dienos	centru.	Vis	sulaukiame	gerų	atsiliepimų,	padėkų,	
matome	patenkintus	lankytojų	veidus	–	visa	tai	ir	įrodo	nuolatinį	bibliotekos	poreikį.

Šeduvos	�ilialas	–	didžiausias	rajone.	Ką	jo	veikloje	išskirtumėte?	
2017	m.	pradžioje	mūsų	bibliotekos	fondą	sudarė	 	2	2957	egz.	spaudinių.	Turėjome	813	vartotojų.	Išdavėme	16	225		

dokumentus.	Sulaukėme	19	508	lankytojų.	
Bibliotekoje	yra	Knygos	mylėtojų	klubas,	kuris	2019	m.	minės	veiklos	20-metį.	Veikia	žaisloteka.	Kasmet	organizuojame	

tradicinę	 šeimos	 savaitę.	 Mūsų	 skaitytojams	 patinka	 susitikimai	 su	 įdomiais	 žmonėmis,	 knygų	 pristatymai.	 Įsiminė	
susitikimai	su	D.	Kazragyte,	J.	Balvočiūte,	P.	Kovu	ir	kitais.	Pas	mažuosius	skaitytojus	buvo	atvykusi	poetė	Z.	Gaižauskaitė.	
S� iais	metais	 didelio	 susidomėjimo	 sulaukė	 I.	 Liutkevičienės	 knygos	 apie	 G.	 Dauguvietytę	 pristatymas,	 susitikimas	 su	
rašytoja	 D.	 Kalinauskaite,	 kūrėju	 V.	 Sungaila.	 Bendraujame	 su	 S�eduvos	 vaikų	 lopšelių-darželiu,	 S� eduvos	 gimnazija.	
Dalyvaujame	 jų	 renginiuose,	 mokiniams	 organizuojame	 edukacines,	 pažintines	 pamokas.	 Lankomės	 S�eduvos	 globos	
namuose,	kur	vyksta	garsiniai	skaitymai	seneliams.	Biblioteka	teikia	gyventojams	kopijavimo,	skenavimo,	spausdinimo	
paslaugas.

Kaip	pavyksta	surasti	bibliotekos	pagalbininkų,	rėmėjų?
Pagrindiniai	mūsų	bibliotekos	pagalbininkai	–	Knygos	mylėtojų	klubo	nariai.	Jie	mielai	prisideda	ir	padeda	organizuoti	

renginius.	Sulaukiame	ir	rėmėjų	pagalbos.	Dažniausiai	kreipiamės	į	kaimynystėje	įsikūrusią	UAB	„Gliukolvetą“.	Niekada	
neatsisako	padėti	S� eduvos	gimnazijos	mokytojai,	vaikų	darželio,	kultūros	ir	amatų	centro,	globos	namų	darbuotojai.	Mūsų	
nuomone,	viską	lemia	žmonių	supratingumas,	noras	prisidėti	prie	savo	miesto	ir	jo	gyventojų	bendrų	reikalų.	

Prisiminkite	akimirkų,	kai	ypač	pasidžiaugėte	savo	biblioteka	ir	tuo,	
kad	esate		bibliotekininkės.

Džiaugiamės,	 kada	 žmonės	 iš	 renginių	 išeina	 šypsodamiesi.	 Visada	
smagu,	kai	pavyksta	surasti	įdomių	žmonių,	kurie	pabendrauti	su	šeduviais	
sutinka	 atvykti	 nemokamai	 arba	 už	 simbolinę	 kainą.	 Labai	 džiugu,	 kai	
skaitytojai	 padovanoja	naujų	knygų.	Buvo	nuostabu,	 kai	 pas	 	mus	 atvyko	
bibliotekos	įkūrėjo	J.	Venckūno	dukra	ir	padovanojo	nuotraukų,	prisiminimų.	
Iki	tol	apie	jį	nieko	nežinojome.	

Klausimas	 gerbiamajai	 Reginai:	 bibliotekoje	 dirbate	 keturis	
dešimtmečius.	 Kas	 per	 tą	 laiką	 joje	 labiausiai	 pasikeitė	 ir	 kas	
svarbiausia	išliko?

Bibliotekoje	dirbu	 jau	41	metus,	 iš	 jų	S�eduvos	bibliotekoje	–	35-erius.	
Džiaugiuosi,	kad	čia	įkūriau	Knygos	mylėtojų	klubą,	kurio	dėka	buvo	daug	
puikių	renginių,	pažinčių.	Per	tą	laiką	bibliotekoje	pasikeitė	labai	daug	kas.	
Ypač	dėl	naujų	technologijų.	Kažkada	viską	rašydavome	ranka,	katalogines	

korteles	dėdavome	į	kartoteką...	Dabar,	kompiuterių	laikais,	tai	atrodo	netgi	neįtikėtina.	Bet	svarbiausia,	manau,	 išliko:	
būtinybė	bendrauti	su	žmonėmis,	ieškoti	ir	rasti	galimybių	sudominti,	išlaikyti	skaitytojus,	tiesiog	nuoširdžiai	norėti	jiems	
dirbti,	 padėti.	 Bibliotekininkui	 nereikia	 būti	 „pilka	 pelyte“,	 jis	 turi	 domėtis	 viskuo:	 profesinėmis	 naujovėmis,	 nauja	
literatūra,	skaityti,	bendrauti.	Aš	niekada	nesigailėjau	tapusi	bibliotekininke.

Parengė	„Mes“	redakcija
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„NEREIKIA	BŪTI	„PILKA	PELYTE...“

Šeduvos	�ilialo	nuotraukoje	
(iš	kairės)	–	Regina	Juknienė	ir	Asta	Tamošiūnienė	



2017 gegužė MES
AKTUALIJOS

3

S� iemet	 įvyko	 X	 Lietuvos	 bibliotekininkų	 draugijos	
suvažiavimas.	 Jame	 dalyvavo	 Radviliškio	 viešosios	
bibliotekos	 direktorė	 V.	 S�ukaitienė	 ir	 LBD	 Radviliškio	
skyriaus	pirmininkė	V.	Marcinkienė.

Suvažiavimo	 delegatus	 pasveikino	 LR	 kultūros	
ministrė	 L.	 Ruokytė-Jonsson,	 kiti	 svečiai.	 Pristatytos	
2014–2016	 m.	 draugijos	 veiklos,	 revizijos	 komisijos	
ataskaitos,	 įteikti	 apdovanojimai.	 Naująja	 draugijos	
pirmininke	 išrinkta	 J.	 Steponaitienė.	 Suvažiavime	
svarstyta	draugijos	nario	mokesčio	klausimas.	Nutarta,	
kad	jis	bus	1,5	proc.	mėnesinio	atlyginimo.	Nagrinėti	kiti	
aktualūs	reikalai.

Draugijos	 Radviliškio	 skyriuje	 dabar	 yra	 18	 narių.	
Suvažiavimo	 paskatinti,	 kviečiame	 ir	 kitus	 rajono	
bibliotekininkus	 įsijungti	 į	 šį	 būrį,	 kad	 galėtume	 kartu	
nuveikti	daugiau	ir	svariau	prisidėti		prie	bendros	veiklos	
bei	gražaus	mūsų	profesijos	įvaizdžio	įtvirtinimo.

Per 	 p i rmą j į 	 pusmet į , 	 ka ip 	 įp ras ta , 	 ra jono	
bibliotekininkai	 tobulinosi	 seminaruose,	 žinias	 gausino,	
gilino		kitomis	formomis	ar	savišvieta.	

Seminaruose	dalyvavo	šios	Viešosios	bibliotekos	(VB)	
darbuotojos:	 Rima	 Bielskienė	 –	 „Pokalbiai	 apie	 vaikų	
literatūrą“	 (Lietuvos	 nacionalinėje	 Martyno	 Mažvydo	
bibliotekoje),	 Vida	 Marcinkienė,	 Vita	 Mikalkėnienė	 –	
„Pokyčių	 valdymas“	 (S� iaulių	 apskrities	 Povilo	 Višinskio	
viešojoje	 bibliotekoje),	 Dovilė	 Jankutė	 –	 „Bibliotekos	
renginių	 organizavimas“	 (Radviliškio	 švietimo	 ir	 sporto	
paslaugų	 centre),	 Morta	 Kaminskienė	 –	 „Darnusis	
turizmas	 Lietuvoje	 –	 iššūkiai	 ir	 galimybės“	 (S� iaulių	
turizmo	 informacijos	 centre).	 Daiva	 Paulauskienė	 buvo	
išvykusi	 į	 Kauną,	 į	 ES	 informacijos	 tinklo	 Lietuvoje	
koordinacinį	susitikimą	„2017	m.	ES	šiandienos	aktualijos	
ir	ateitis.	EKA	komunikacijos	veiklų	aptarimas“.	

4	 Viešosios	 bibliotekos	 ir	 12	 �ilialų	 darbuotojų	
dalyvavo	kvali�ikacinėje	kelionėje	į	Stokholmą	ir	seminare	
„Dvi	 Baltijos	 šalys:	 galimybės	 ir	 paslaugos	 kultūros	
aspektu“.	 	 Be	 to,	 kaimo	 �ilialų	 darbuotojai	 pirmą	 kartą	
dalyvavo	ir	turės	galimybę	per	visus	2017	metus	dalyvauti	
nuotoliniuose	 mokymuose,	 kuriuos	 išpirko	 Lietuvos	
nacionalinė	 Martyno	 Mažvydo	 biblioteka.	 Tuo	 būdu	
mokomasi	 	 prisijungus	prie	verslokursai.lt	 ir	 pasirinkus	
sau	 tinkamus	 mokymus.	 S� ių	 kursų	 diplomus	 ar	
pažymėjimus	jau	įsigijo	1	Viešosios	bibliotekos	ir	5	�ilialų	
darbuotojos.

Alma	Miknienė,
VB	vyresnioji	metodininkė	

MOKOMĖSSUVAŽIAVIMO PASKATINTI

Per pirmąjį pusmetį rajono bibliotekose būta 
išskirtinių iškilmių, švenčių. 

Pavartyčių biblioteka vasario 21 d. šventė savo 
įkurtuves. Renginyje sulaukta daug svečių, kaimo 
gyventojų, bibliotekos ir knygos bičiulių. Perkirpta naujųjų 
patalpų simbolinė juostelė, parapijos  klebonas V.  Kazaitis 
biblioteką pašventino. Prisiminta šios įstaigos istorija, 
pasidžiaugta dabar atnaujintomis patalpomis, klausytasi 
sveikinimų, pasakojimo apie iškilias šio kaimo asmenybes, 
muzikinės-literatūrinės kompozicijos.

Radviliškio viešoji biblioteka kovo 17 d. šventė savo 80 
metų jubiliejų. Iškilmingame renginyje „Šlama puslapiai 
knygų tyloj...“ sulaukta svečių ne tik iš rajono Savivaldybės, 
daugelio miesto ir rajono įstaigų, organizacijų, bet ir iš 
bendradarbiavimo partnerės Nesvyžiaus (Baltarusija) 
rajoninės P. Pronuzo bibliotekos, Plungės, Kelmės viešųjų 
bibliotekų. Skambėjo sveikinimai, linkėjimai, koncertavo 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas, grupės 
„El Fuego" narys T. Pavilionis, grojo šeduvių kapela 
„Užuovėja" (vadovas – E. Kažukauskas).

Grinkiškio biblioteka taip pat paminėjo savo 80-metį. 
Jubiliejinėse iškilmėse balandžio 7 d. apžvelgtas nueitas 
kelias, prisiminti čia dirbę bibliotekininkai, klausytasi 
prisiminimų, pagerbti labiausiai bibliotekai nusipelnę 
grinkiškiečiai.

Palonų biblioteka savo 60 metų jubiliejų paminėjo gegužės 
10 d. Šventėje apžvelgta šios bibliotekos istorija, šiandieninė 
veikla, padėkota aktyviausiems skaitytojams, pagalbininkams, 
rėmėjams, klausytasi proginio koncerto.

Šiais metais savo 80-ąjį jubiliejų dar minės Šeduvos ir 
Šiaulėnų, 70-ąjį – Pociūnėlių, 60-ąjį – Pakalniškių filialai.

„Mes“ informacija ir nuotraukos

BIBLIOTEKŲ JUBILIEJAI

Pavartyčių	�ilialo	įkurtuvių	šventėje	

Grinkiškio	�ilialo	jubiliejaus	šventėje	



Radviliškio	viešojoje	bibliotekoje	veikiančio	klubo	„Jonvabalis“	nariai,	ataskaitiniame	susirinkime	apžvelgę	
savo	veiklą,	palankiai	ją	įvertino	ir	pasidrąsino	naujiems	darbams.	

Klubas	jau	turi	ilgametę	veiklos	patirtį.	Keitėsi	jo	nariai,	vadovai,	tačiau	išliko	literatų	noras	burtis	draugėn,	poreikis	
pasikalbėti	apie	kūrybą,	aptarti	ją,	dalytis	sumanymais,	kartu	pasidžiaugti	naujomis	bendraminčių	knygomis.

Dabar	klubas	 turi	14	narių,	 tačiau	 jo	veiklą	palaikančiųjų	yra	daugiau.	 „Jonvabaliui“	priklauso	 	rajone	gyvenantys	
kūrėjai,	bet	čia	savais	laikomi	ir	kai	kurie	tam	prijaučiantys	Vilniaus	ar	kitų	miestų	radviliškėnai.	Nuo	2016	metų	kovo	9-
osios	man	tenka	vadovauti	klubui.

S� ių	 metų	 balandžio	 18	 dieną	 susirinkome	 į	 klubo	
ataskaitinį	 susirinkimą.	 Tai	 –	 proga	 apžvelgti	 savo	 veiklą,	
kryptį,	pasitarti,	kaip	ir	ką	dirbsime	toliau.	Taip	buvo	ir	tąsyk.	
Z� inoma,	 vieneri	 veiklos	metai	 –	 labai	 neilgas	 laikas,	 todėl	
gera,	kad	per	jį	vis	tiek	nemažai	nuveikta,	vadinasi,	prisidėta	
prie	 bendro	 mūsų	 bibliotekos	 įdirbio,	 tuo	 pačiu	 pratęsta	
ankstesnė	veikla,	tradicijos.

Kaip	 ir	 ankstesniais	metais	 įvyko	 projektinis	 renginys	
„Kurkime	kartu“.	Mūsų	literatai	ir	rajono	dailininkai,	suburti	
Genovaitės	Stugienės,	dalyvavo	vasaros	plenere-kūrybinėse	
dirbtuvėse.	 Jie	 buvo	 išvykę	 į	 S� eduvą,	 Burbiškį	 ir	 tapė	
pamatytus	 vaizdus,	 bendravo,	 diskutavo.	 Viešojoje	
bibliotekoje	 vėliau	 parengta	 tų	 darbų	 paroda,	 išleistas	 ir	
pristatytas	jų	atvirukų	rinkinys.	Buvome	išvykę	ir	į	Joniškį	

pristatyti	šį	bendrą	radviliškiečių	kūrėjų	projektą,	kur	taip	pat	sulaukėme	gražių	atsiliepimų.
Tokiuose	 pleneruose-kūrybinėse	 dirbtuvėse	 užsimezgusi	 	 draugystė	 su	 dailininkais	 įgauna	 vis	 naujų	 formų.	 S� tai	

šiemet,	kai	biblioteka	šventė	savo	80	metų	jubiliejų,	mūsų	bičiuliai	dailininkai	visiems	pateikė	malonią	staigmeną.	Jie	ant	
drobės	nutapė	ir	padovanojo	originalių	paveikslų,	kurie	papuošė	Viešosios	bibliotekos	langus.

Bendradarbiaudami	su	bibliotekininkais,	taip	pat	su	senjorų	knygos	mylėtojų	klubu	„Beržė“,	 literatai	buvo	išvykę	į	
Naisius.	Grožėjosi	šia	gyvenviete,	lankė	jos	įdomiausias	vietas,	pamatė	„Naisių	teatro“	programą.	Dalyvauta	ir	Karčemų	
bendruomenėje	vykusioje	„Lino	šventėje“.

„Jonvabalio“	 iniciatyva	 bei	 pastangomis	 radviliškiečiams	 suorganizuotas	 renginys	 „Teatras	 iš	 arti“.	 Tai	 buvo		
susitikimas	su	S� iaulių	valstybinio	dramos	teatro	aktoriais	–	kraštiete	Rimanta	Krilavičiūte	ir	Sigitu	Jakubausku.	Klausėmės	
svečių	pasakojimų	apie	save,	teatrą,	aktoriaus	profesiją,	žiūrėjome	ištrauką	iš	spektaklio,	išgirdome	atsakymus	į	mums	
įdomius	klausimus.

Įsiminė	bibliotekoje	kvietęs	poezijos-muzikos	vakaras	„Kai	nutyla	paskutinis	žiogas“	su	svečiu	Kęstučiu	Krenciumi.	Tai	
–	renginys,	kaip	ir	kiti	suteikęs	gerų	emocijų,	peno	apmąstymams,	tikiu,	ir	kūrybai.

Literatų	klubui	vienas	iš	džiaugsmingiausių	įvykių	–	kai	pasirodo	jo	narių	kūrybos	knygos.	Per	ataskaitinį	laikotarpį	
Viešoji	biblioteka	išleido	„jonvabalietės“	Ritos	Japkevičienės	poezijos	vaikams	knygą	„Vaikeliui	iš	mano	širdelės“,	Stasės	
Kilbauskienės	prozos	ir	poezijos	„Meilė	niekada	nesibaigia“,	prozos	„Takas	praeitin“	knygas.	Abi	literatės	savo	knygas,	
apskritai	kūrybą	pristatė	ne	tik	Viešojoje	bibliotekoje,	bet	ir	kitose	rajono	vietovėse,	visur	nestokojo	gražių	įvertinimų	ir	
paskatinimų	toliau	kurti.

2017	m.	 gegužės	 6	 d.	 rajono	 literatai	 dalyvavo	 XIII	 poezijos	 konkurse	 „Baltojo	 balandžio	 sugrįžimas“	 Kaune.	 S� is	
konkursas	rengiamas	nuo	2005-ųjų	kasmet	vis	kitame	mieste	ir	skiriamas	žuvusio	anykštėno	literato,	tautodailininko,	
klieriko	Karolio	S� irvinsko	atminimui.	Kiekvienas	literatas,	norintis	dalyvauti	jame,	pateikia	komisijai	5	savo	eilėraščius,	
vieną	iš	jų	perskaito	garsiai.	

Kaip	 jau	 įprasta,	 šiemet	 buvo	 renkami	 nuoširdžiausio	 eilėraščio	 autorius,	 literatas,	 raiškiausiai	 perskaitęs	 savo	
eilėraštį,	taip	pat	eilėraščio,	skirto	Karoliui	S� irvinskui	atminti,	autorius.	„Baltojo	balandžio	sugrįžimo“	2017	m.	laureate	
tapo	 radviliškietė,	 „Jonvabalio“	 klubo	 narė	 Rita	 Japkevičienė.	 Mes,	 klubo	 nariai,	 didžiuojamės	 ir	 džiaugiamės	 Ritos	
laimėjimu.	2018	m.	„Baltojo	balandžio	sugrįžimo“	konkursas	bus	rengiamas	Radviliškyje.

Per	ataskaitinį	laikotarpį	būta	organizacinių	rūpesčių,	kai	kurių	problemų,	kuriuos	sąlygojo	tai,	kad	klubą	turėjome	
perregistruoti,	atitinkamai	sutvarkyti	jo	juridinę	dokumentaciją	ir	panašiai.	Tačiau	ties	tuo	neįstrigome,	o	žinojimas,	kad	
šis	Viešosios	bibliotekos	klubas	reikalingas,	kad	jis	akivaizdžiai	pateisina	save,	kad	žmonės	nori	jame	dalyvauti,	skatina	eiti	
tik	pirmyn.

Vida	Marcinkienė,
Viešosios	bibliotekos	literatų	klubo	„Jonvabalis“		pirmininkė

MES 2017 gegužė
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LITERATŲ	BENDRYSTĖ	„JONVABALYJE“

Radviliškietė	Rita	Japkevičienė	(antra	iš	dešinės)	tapo	laureate	
Kaune	vykusiame	konkurse	„Baltojo	balandžio	sugrįžimas“
Rimos	Lukoševičiūtės	nuotrauka	
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PLEČIAMA	IR	ĮVAIRINAMA	VEIKLA

Kiekviena	biblioteka	 ar	 jos	 padalinys	 turi	 savo	 veiklos	 išskirtinių	bruožų,	 patirties.	 Šįkart	 plačiau	 –	 apie	
Viešosios	bibliotekos	(VB)	Informacijos-kraštotyros	skyrių.

Tarp	ryškesnių	VB	Informacijos-kraštotyros	skyriaus	darbo	krypčių	–	rengiami	edukaciniai	užsiėmimai.	S� ią	veiklą	
plėtojame	jau	ne	vienerius	metus.	S� iemet	Radviliškio	450-ies	metų	sukakties	proga	skyriuje	parengta	edukacinė	programa	
„Gimtojo	krašto	pažinimas“.	Įgyvendinant	ją,	suorganizuoti		užsiėmimai	Vaižganto	progimnazijos	3	ir	4	klasių	mokiniams,	
lopšelio-darželio	„Z�vaigždutė“	vaikučiams.	

Skyriuje	 sukauptas	 fotonuotraukų	 archyvas,	 saugoma	 vietos	 periodika,	 renkama	 įvairi	medžiaga	 apie	 Radviliškio	
kraštą.	 Jaukioje	 interneto	 skaitykloje	 visi	 gali	 naudotis	 kompiuteriu	 ir	 internetu,	 duomenų	 bazėmis,	 skaityti	 knygas,	
žurnalus	vietoje,	neišsinešdami	į	namus.

Senųjų	knygų	muziejuje	yra	galimybė	pažiūrėti	įvairius	�ilmus	iš	fonotekos	fondo,	pasitikrinti	savo	žinias	viktorinoje	
„Išgirsk,	įsidėmėk,	atsakyk“,	apžiūrėti	senųjų	leidinių	parodas.	

Edukaciniai	 užsiėmimai	 vaikams	 suteikia	 teigiamų	 emocijų,	 naujų	 žinių,	 tad	manome,	 kad	 tai	 	 paskatins	 juos	 vėl	
sugrįžti	į	biblioteką.

Nuo	2001	m.	skyriuje	rengiami	analiziniai	kraštotyriniai	įrašai	iš	rajono	periodinių	leidinių	ir	siunčiami	į	Nacionalinės	
bibliogra�ijos	duomenų	banką.	Kuriami	analiziniai	įrašai,	susiję	su	Radviliškio	kraštu	ir	iš	knygų	bei	žurnalų.

Rengiame	projektus	aktualiomis	temomis,	dalyvaujame	kitų	bibliotekų,	mokyklų	rengiamuose	projektuose.	Sudarome	
kraštotyros	aplankus,	redaguojame	�ilialų	kraštotyros	darbus.	Skyriuje	2016	m.	gautos	1	282	užklausos,	į	kurias	atsakėme	
žodžiu,	telefonu,	elektroniniu	paštu.	Daugiausia	užklausų	kraštotyros	tematika.	Skyrius	dalyvavo	Lietuvos	nacionalinės	M.	
Mažvydo	bibliotekos	organizuoto	tyrimo	„Kraštotyros	informacija	ir	sklaida“	I–II	etapuose.

Nuo	 2014	m.	 bendradarbiaujame	 su	 S� iaulių	 apskrities	 Povilo	 Višinskio	 viešąja	 biblioteka,	 dalyvaudami	 projekte	
„Virtualios	elektroninio	paveldo	sistemos	plėtra“.	Tuo	tikslu	peržiūrėta,	perskaičiuota	ir	sutvarkyta	visa	kraštotyros	fonde	
esanti	 rajono	periodinė	 spauda	nuo	1957	 iki	1989	m.	Sudarytas	 išsamus	 sąrašas	numatomų	skaitmeninti	 laikraščių,	
rankraščių	ir	nusiųstas	į	S� iaulių	apskrities	Povilo	Višinskio	viešąją	biblioteką.

Pasitvirtino	 ir	 tai,	 kad	 mūsų	 skaitytojams	 prieinamos	 Lietuvos	 bei	 pasaulio	 visatekstės	 duomenų	 bazės,	 kurias	
prenumeruoja	biblioteka.	Populiariausia	tarp	skaitytojų	yra	EBSCO	Publishing	duomenų	bazė,	kuria	galima	naudotis	ir	
namuose,	kadangi	skyriuje	vartotojams	suteikiami	nuotolinės	prieigos	slaptažodžiai.

Nuolat	 pildome	 naujais	 leidiniais	 Užsienio	 kalbų	 skaityklos	 fondą.	 Tvarkome	 rankraščių	 fondą,	 praturtindami	 jį	
dokumentais	iš	žmonių	asmeninių	archyvų.

2016	m.	 skyriuje	 veikiantis	 Knygos	muziejus	 taip	 pat	 pasipildė	 senais,	 vertingais	 leidiniais	 iš	 šeduvio	 P.	 Dūdėno	
kolekcijos.	Jis	padovanojo	laikraščių	„Lietuvos	ūkininkas“	(1931–1936	m.),	„Naujas	žodis“	(1929–1990	m.),	„Z� iburėlis“	
(1923	m.),	savaitraščio	„Z� emaitis“	(1928	m.)	komplektus,	žurnalų	„Ekrano	naujienos“	(1961	m.),	„Kinas“	(1956,	1958,	
1959	m.)	ir	kitų.	

Savitas	 skyriaus	darbo	baras	–	knygos	mylėtojų	klubo	 „Beržė“	 veikla,	 kurią	organizuojame	nuo	2014	m.	kartu	 su	
Skaitytojų	aptarnavimo	skyriumi.	Pas	mus	vyksta	susitikimai	su	knygų	autoriais,	kitais	klubo	svečiais,	�ilmų	peržiūros,	
aptariamos	rašytojų		knygos	ir	kita.

Įdomu	skyriuje	tvarkyti	ir	senąsias	vinilines	plokšteles.
Taikome	 įvairias	 metodinio	 darbo	 formas:	 teikiamos	

konsultacijos	 �ilialams,	kaip	parengti	 įvairius	kraštotyros	
darbus	 –	 metraščius,	 kronikas,	 istorijas,	 kaip	 naudotis	
užsienio	 duomenų	 bazėmis.	 Mokome	 naudotis	 LIBIS	
Analizinės	bibliogra�ijos	posistemiu.

Nuo	 2009	 m.	 pagal	 projektą	 „Bibliotekos	 pažangai“	
skyriuje	 vyksta	 individualūs	 ir	 grupiniai	 gyventojų	
raštingumo	mokymai,	konsultuojama	įvairiais	klausimais.	
2016	 m.	 apmokyti	 33	 vyresnio	 amžiaus	 žmonės.	 Savo	
lankytojams	 suteikiame	 unikalią	 galimybę	 stebėti	
tiesiogines	 internetines	 transliacijas,	 kurias	 organizuoja	
Lietuvos	nacionalinė	Martyno	Mažvydo	biblioteka.

Per	dieną	Informacijos-kraštotyros	skyriuje	apsilanko	
iki	40	lankytojų,	kurie	naudojasi	 internetu,	 ieško	įvairios	
informacijos.	 Sulaukiame	 daug	 ekskursijų.	 Džiaugiamės,	
kai	galime	juos	sudominti,	padėti	jiems	tobulėti,	šviestis.

Daiva	Paulauskienė,
VB	Informacijos-kraštotyros	skyriaus	vedėja

Edukacinė	pamoka	Viešojoje	bibliotekoje
VB	nuotrauka



2017 gegužė

MŪSŲ	VEIKLA

Siekiant	tapti	šiuolaikiškesne	kultūros	įstaiga,	įgyvendinti	įdomesnes,	įvairiapusiškesnes	veiklas,	ieškome	partnerių,	
rėmėjų,	įvairių	galimybių	pritraukti	lėšų.	Tai	įgalina	projektinė	veikla.

2017	m.	pirmąjį	pusmetį	Radviliškio	viešoji	biblioteka	(VB)	jau	gavo	per	12	tūkst.	eurų	paramos	iš	 įvairių	fondų.	
Lietuvos	kultūros	taryba	skyrė	lėšų	dviem	projektams.	Vasario	mėn.	įgyvendinome	projektą	„Minaičiai	–		Lietuvos	laisvės	
kovų	istorinė	sostinė“.	S� io	projekto	dėka	su	valstybinio	S� iaulių	dramos	teatro	aktoriais	surengta	1949	m.	vasario	16-osios	
Deklaracijos	 pasirašymo	 inscenizacija.	 Apie	 istorinę	 akimirką	 susirinkusiesiems	 papasakojo	 renginyje	 dalyvavęs	
Lietuvos	 gyventojų	 genocido	 ir	 rezistencijos	 tyrimo	 centro	Genocido	 ir	 rezistencijos	 tyrimo	departamento	 Istorinių	
tyrimų	programų	skyriaus	vyriausiasis	specialistas,	istorikas	dr.	Darius	Juodis.	Įgyvendinant	projektą,	Radviliškio	VB	
vasario–kovo	mėn.	buvo	eksponuojama	paroda	„Minaičiai	–	Lietuvos	laisvės	kovų	istorinė	sostinė“.	

Kitas	Lietuvos	kultūros	tarybos	�inansuotas	projektas	–	„Pavasarinis	knygų	kermošius“.	Tai	įgalino	VB	jau	antrus	metus	
organizuoti	rajoninę	šventę-mugę.	S� iemetė	ji	–	Radviliškio	miesto	450	metų	ir	VB	80	metų	jubiliejinių	renginių	dalis.	
S�ventė	–	galimybė	ir	proga	dalyviams	įsijungti	į	rajono	kultūros,	švietimo	įstaigų	įvairias	veiklas,	žaismingas	edukacines	

programas,	 įsigyti	 senų	 ir	 naujų	 knygų,	 VB	
leidinių.

Tu r i zmo 	 i n f o rma c i j o s 	 c e n t ra s 	 i r	
Informacijos-kraštotyros	 skyriai	 gegužės	 9	 d.	
radviliškiečius	 pakvietė	 kartu	 švęsti	 Europos	
dieną.	S� ią	idėją	parėmė	ir	�inansinės	paramos	
projektui	 skyrė	 Europos	 Komisijos	 atstovybė	
Lietuvoje.	Renginys	 „S�vęskime	Europos	dieną	
kartu“	 pasiūlė	 įdomių	 užsiėmimų	 vaikams	 ir	
suaugusiesiems,	įvairių	nuotaikingų	pramogų.		

Bendradarbiaujant	 su	 Radviliškio	 rajono	
savivaldybės	administracijos	Paveldosaugos	ir	
turizmo	skyriumi,	2017	m.	numatėme	 išleisti	
knygą,	 kurioje	 būtų	 susisteminta	 turima	
medžiaga	 apie	 kultūros	 paveldo	 objektus,	
esančius	 mūsų	 rajone,	 įrašytus	 į	 kultūros	
vertybių	sąrašą.	Tai	įgyvendinti	padės	Grožinės	
l i terat ūros 	 ir 	 k i tų 	 Radvi l i šk io 	 ra jono	
savivaldybei	 reikšmingų	 leidinių	 leidybos	

projektų	dalinio	�inansavimo	fondas,	šiam	projektui	skyręs	2500		eurų	paramą.
Iš	Radviliškio	rajono	savivaldybės	biudžeto	lėšų	bus	įgyvendinti	ir	kiti	projektai:	VB	Vaikų	literatūros	skyriaus	–	„Nauja	

veikla	bibliotekoje“,	Radviliškio	rajono	literatų	klubo	„Jonvabalis“	–	„Laikas	gyvena	knygose“,	Lietuvos	bibliotekininkų	
draugijos	Radviliškio	skyriaus	–	„Kurkime	kartu-2017“.

	VB,	jos	�ilialai	parengė	ir	pateikė	dar	7	projektus:	„Tarptautinis	pasakų	sekimo	čempionatas	„Vieną	kartą	gyveno...“,	
„Stilizuota	 skulptūra	 iš	 antrinių	 žaliavų	 „Daiktas“,	 „Radviliškio	 krašto	 knygnešiai	 ir	 jų	pagalbininkai“,	 „Respublikinės	
bėgimo	 varžybos	 kraštietės	 Vaivos	 Kurpytės-Skipitienės	 taurėms	 laimėti“	 (pateikė	 Beinoravos	 �ilialas),	 „Raganių	 –	
žolininkų	 šventė“	 (pateikė	 Pakalniškių	
�ilialas).	 Iš	 šių	 projektų	 5	 pateikti	 Lietuvos	
ku l t ū ro s 	 t a ryba i , 	 2 	 – 	 S av iva ldyb ė s	
admin is t rac i jos 	 pro jektų 	 ver t in imo	
komisijoms.

Parašyti	 sutikimai	 bendradarbiauti	
projektuose	su	užsienio	partneriais	(turkais,	
rumunais,	italais),	laukiame	rezultatų.

Viešosios	 bibliotekos	 bendruomenė	
neabejoja	projektų	nauda	mūsų	lankytojams,	
kadangi,	 dalyvaudami	 įvairiose	 veiklose,	
įgyjame	 naujų,	 įvairiapusių	 kompetencijų,	
bendraujame	 ir 	 bendradarbiaujame,	
pagiliname	žinias,	prasmingai	leidžiame	laiką.

Jolanta	Kvedarienė,
VB	kultūrinės	veiklos	vadybininkė
VB	nuotraukos	
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Projektinis	renginys	Minaičiuose	

Šventėje	„Švęskime	Europos	dieną	kartu“	



ALKSNIUPIŲ	�iliale	vyko	popietė	„Tautinio	kostiumo	spalvos“,	kurią	vedė	Alksniupių	pagrindinės	mokyklos	mokytoja	V.	
Krugelienė.

BAISOGALOS	�iliale	suorganizuota	akcija	,,Pasižadėjimas	žemei“,	skirta	Z� emės	dienai;	Lietuvių	kalbos	kultūros	metai	ir	
Knygnešio	diena	paminėti	renginiu	„Pagarbos	ir	padėkos	odė	knygnešiams“.

BEINORAVOS	�iliale	šurmuliavo	tradicinė	Kaziuko	mugė	„Pasikinkę	kovo	vėją	mes	kermošin	atriedėjom“;	Radviliškio	
krašto	tautodailininkai	A.	Filipavičius	ir	B.	Banienė		pristatė	darbų	iš	molio	ir	medžio	parodą	„Prikelti	antram	gyvenimui“	
(tokia	pat	paroda	veikė	 ir	 Sidabravo,	 S� iaulėnų	 �ilialuose);	 čia	 vyko	 renginys	 „Sportiškas	 šeštadienis	 su	draugais“,	 kurį	
surengė	 bibliotekos	 rėmėja,	 žinoma	 sportininkė	 V.	 Kurpytė-Skipitienė,	 dalyvavo	 jos	 kolegė,	 alpinistė	 D.	 Bičkūnienė;	
surengtas		susitikimas	su.	Labdaros	paramos	fondo	SOS	Vaikų	kaimų	Lietuvoje	draugijos	nare	M.	Misevičiūte	bei	kraštiete	
savanore	Prancūzijoje	J.	Mataityte.

GRINKIŠKIO,	KAIRĖNŲ	�ilialų,	taip	pat	Grinkiškio	pramogų	ir	šokių	salės	darbuotojai	suorganizavo	popietę	„Z� odžių	
puokštė	gimtinei“,	kurioje	diskutuota	apie	gimtąją	kalbą,	klausytasi	krašto	kūrėjų	poetinio	žodžio.

KUTIŠKIŲ	�iliale	parengta	radviliškietės	I.	Dumskienės	darbų	iš	molio	ir	odos	paroda.	
PAKALNIŠKIŲ	 �iliale	 kvietė	 renginys	 „Tautinis	 rūbas	 kitaip“,	 kartu	 pristatyta	 Pakalniškių	 kaimo	 gyventojos	 V.	

Vasiliauskaitės	 rankdarbių	 paroda;	 renginyje	 „Raginėnų	 piliakalnio	 legendos“	 pranešimą	 skaitė	 Daugyvenės	 kultūros	
istorijos	muziejaus-draustinio	vyriausiasis	fondų	saugotojas	S.	Senulis;	minint	Pasaulinę	poezijos	dieną,	surengta	popietė	
„Minčių	smiltelės	–	skambančios	eilės...“	–	susitikimas	su	rajono	literate	R.	
Japkevičiene.

PAŠUŠVIO	 �iliale	 įvyko	 renginys	 „Poezijos	 pavasarėlis“,	 kuriuo	
paminėta	Kovo	11-oji	ir	Lietuvių	kalbos	diena.	

PAVARTYČIŲ	 �iliale	 asociacijos	 Pavartyčių	 bendruomenės	 moterys	
parengė	 savo	 velykinių	 darbų	 parodą,	 kurioje	 eksponuoti	 dekupažo	
technikos	 akcentais	 papuošti	 margučiai	 bei	 įvairių	 spalvų	 ir	 dydžių	
verbos.

SIDABRAVO	 �iliale	kvietė	popietė	 ,,Gimtoji	kalba	–	 žmogaus	garbė“;	
belaukiant	šv.	Velykų,	knygos	bičiuliai	dalijosi	mintimis	apie	šias	šventes,	
ruošimąsi	joms,	pasidarė	proginių	rankdarbių.	

ŠEDUVOS	�iliale	su	šeduviais	susitiko	žurnalistė	I.	Liutkevičienė,	kuri	
pristatė	 knygą	 „15	 metų	 su	 Galina	 Dauguvietyte.	 Kas	 liko	 nutylėta?“;	
surengta	edukacinė	pamokėlė	„Gamta	kaip	didis	poetas“;	popietė	„Knygos	
kelias“	buvo	skirta	Tarptautinei	vaikų	knygos	dienai;	 į	 susitikimą	buvo	
atvykęs	 	fotomenininkas,	 	kūrėjas	V.	Sungaila,	kuris	pristatė	fotoparodą	
„Atspindžiai	vandenyje"	ir	eilėraščių	knygą	„Paslapties	piligrimas".

TYRULIŲ	 �iliale	 įvyko	 renginys	 ,,S� irdys	 pilnos	 lietuviškų	 žodžių“,	
skirtas	Lietuvių	kalbos	kultūros	metams	ir	Knygnešio	dienai;	tenykščiai	
pradinukai,	 ikimokyklinio	 ugdymo	 grupės	 ugdytiniai	 buvo	 pakviesti	
susipažinti	bibliotekoje	su	knygų	pasauliu.

VIEŠOJOJE	bibliotekoje	parengtos	radviliškiečio	tautodailininko	E.	Arbušausko	Užgavėnių	kaukių,		stendų	„Minaičiai	–	
Lietuvos	 laisvės	kovų	 istorinė	 sostinė“,	Radviliškio	V.	Kudirkos	pagrindinės	mokyklos	bendruomenės	kūrybinių	darbų	
„Gražu,	 gražiau,	 gražiausia“, Vaižganto	 gimnazijos	 mokinės	 T.	 Dorofėjūtės	 tapybos	 „Tautvydės	 teptukai	 kalba	 kitaip“,		
velykinė	 šiauliečio	menininko	 S.	 Prancuičio	 tapybos,	 kraštiečio	 	 J.	 Varno	 ir	 kitų	 dailininkų	 karikatūrų	 „Apie	 rimtus	 –	

linksmai“	parodos;	įvyko	Lietuvių	kalbos	kultūros	
metams	 skirta	 konferencija,	 kurioje	 dalyvavo	
S� iaulių	universiteto	dėstytojai	R.	Kazlauskaitė	ir	J.	
Pabrėža;	 nuskardėjo	 šios	 bibliotekos	 80	 metų	
jubiliejaus	 iškilmės;	 kvietė	 susitikimas	 su	
kraštiete,	 cirko	 artiste	 O.	 Janečkova;	 pristatytos	
knygos:	 D.	 Rekio	 „Pražydusios	 klumpės“,	 N.	
Gaškaitės	„Pasipriešinimo	istorija“,	T.	Baranausko	
ir	G.	Zabielos	„Saulės	mūšio	pėdsakų	paieškos“,	V.	
S� ereikienės	 apie	 Tėvą	 Stanislovą;	 čia,	 kaip	 ir	
�ilialuose,	 vyko	 kasmetinė	 akcija	 „Sustabdyta	
minutė	 –	 knygai“,	 tradicinės	 Nacionalinės	
bibliotekų	savaitės	renginiai,	kita.

VB	ir	Pakalniškių	�ilialo	nuotraukos
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TRUMPAI

Pakalniškių	biblioteka	organizavo	renginį	
„Tautinis	rūbas	kitaip”	

Knygų	apie	Tėvą	Stanislovą	pristatyme	Viešojoje	bibliotekoje	
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NETRADICINĖS	DARBO	FORMOS

Laikraštį parengė Gražina Dunauskienė, maketavo Greta Augustinavičiutė.
Išleido Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka,

Dariaus ir Girėno g. 9, Radviliškis, www.radviliskiobiblioteka.lt, 2017 m.

ĮSIMINTINAS	SEMINARAS	LAIVE

Radviliškio	viešosios	bibliotekos	ir	jos	�ilialų	darbuotojai	dalyvavo	įsimintiname	išvažiuojamajame	seminare	
laive.	

Balandžio	 28	 d.	 popietę	 grupė	 rajono	 bibliotekų	 darbuotojų	 išvyko	 į	 kelionę	Ryga–Stokholmas–Ryga.	 Pirmosios	
dienos	 vakare	 kruizinio	 laivo	 „Romantika“	 konferencijų	 salėje	 surengtas	 seminaras	 „Dvi	Baltijos	 šalys:	 galimybės	 ir	
paslaugos	kultūros	aspektu“.	Dalyviams	atnaujinti	ir	pagilinti	turimas	žinias	apie	S�vediją	padėjo	Viešosios	bibliotekos	
kultūrinės	veiklos	vadybininkė	Jolanta	Kvedarienė.

Lietuva	ir	S�vedija	daug	panašumų	turinčios	Baltijos	regiono	valstybės,	kurias	sieja	artimos	kultūrinės	problemos.	
Skandinavijos	 pavyzdžiu	 sekusi	 Lietuva	 dabar	 tapo	 tvirta	 partnere,	 kurios	 visuomenės	 progresas	 akivaizdus.	 S� i	
kvali�ikacijos	 kėlimo	 programa	 padėjo	
bibliotekininkams	 patobulinti	 savo	
gebėjimus,	geriau	suvokti,	kad	šiuolaikinių	
paslaugų	spektras	plečiasi	ir	tampa	vienu	
iš		svarbiausių	veiklų	bibliotekoje.	

Programos	 metu	 aptarti 	 įvairūs	
kultūros	 aspektai	 praktiškai	 apžvelgti	
S�vedijos	 sostinėje	 Stokholme,	 lankantis	
muziejuose,	 bažnyčiose,	 stebint	 miesto	
architektūrą,	žmones.

Daugelis	programos	dalyvių	šioje	šalyje	
lankėsi	 pirmą	 kartą.	 Dažną	 sužavėjo	 jau	
pats	 įplaukimas	 į	 Stokholmą	 –	 14	 salų	
miestą.	 Tiek	 daug	 pastarųjų	 daugelis	
nebuvo	matę.	Išsilaipinę	mieste,	bibliotekų	
darbuotojai	 pirmiausia	 pasuko	 į	muziejų	
salą,	 kurioje	 aplankė	 švedų	 rašytojos	
Astrid	 Lindgren	 muziejų.	 Ten	 nė	 vieno	
abejingo	 nepaliko	 nuostabiai	 sukurta	
rašytojos	knygų	herojų	aplinka.

Ir	po	 to	kelionės	dalyviai	 stengėsi	pamatyti	kuo	daugiau,	prasmingiau	praleisti	 laiką:	kas	apsilankė	dar	viename	
muziejuje,	 kas	 suskubo	pabūti	 bažnyčiose,	pasidairyti	po	miestą,	 išgerti	puodelį	 kavos.	 S�vedijoje	kavos	gėrimas	yra	
neatskiriama	kultūros	dalis.	Gal	dėl	to	šioje	šalyje	yra	vartojamas	netgi	atskiras	žodis,	apibūdinantis	kavos	pertraukėlę	–	
�ika.	Tiesa,	geriama	gali	būti	ne	tik	kava,	bet	ir	arbata.	

Po	turiningos	dienos	grupė	grįžo	į	laivą	ir,	dar	
kartą	 gėrėdamasi	 nuostabiomis	 salomis,	
salelėmis,	 atsisveikino	 su	 S�vedija.	 Pūtė	 labai	
stiprus	vėjas,	todėl	keliautojai	pajuto,	ką	reiškia	
jūra,	laivas,	bangos...

S� i	 kvali�ikacijos	 kėlimo	 programa-kelionė	
paliko	daug	įspūdžių,	apmastymų,	žinių.	Dalyviai	
aptarė	 dviejų	 šalių	 kultūros	 panašumus	 ir	
teikiamas	 paslaugas,	 pamatė,	 palygino	 ir	
suvienodino	 šiuolaikinės	 paslaugos	 kultūros	
aspektu	sampratą.	

Tokiose	 išvykose	 ne	 tik	 mokomasi,	 bet	 ir	
susipažįstama,	 užmezgami	 nauji	 kontaktai,	
s t ip r inami 	 ko lek tyvo 	 nar ių 	 san tyk ia i ,	
formuojama	 savos 	 įs ta igos 	 kul t ūra 	 bei	
pasisemiama	 idėjų	 ir	 minčių	 renginiams,	
projektams,	ateičiai.

Parengta	pagal	išvažiuojamojo	seminaro	
dalyvių	informaciją

Dariaus	Grigaičio	nuotraukos
Astrid	Lindgren	muziejuje,	kur	tarsi	atgyja	
jos	knygų	herojai

Radviliškio	rajono	bibliotekų	darbuotojai	Stokholme
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