
2018-ieji� –� ypatingi� visai� Lietuvai� metai,� kurie� pažymėti� Lietuvos�
valstybės� atkūrimo� šimtmečio� istorinėmis� datomis.� Šiais� metais� tarytum�
atgijo� visų� tautiečių� patriotiškumas,� meilė� tėvynei.� Prisimindami� Justino�
Marcinkevičiaus�gražiais�ir�skambiais�žodžiais�apdainuotą�Lietuvą,�šiandien�
galime� didžiuotis,� jog� esame� šimtmečio� istorijos� liudininkai.� Prie� šios�
ypatingos� šalies� sukakties� nemenkai� prisidėjo� ir� Radviliškio� rajono�
savivaldybės�viešoji�biblioteka,�kurioje�vyko�ir�dar�bus�organizuojama�daug�
renginių,�parodų,�susitikimų,�skirtų�Valstybės�šimtmečiui�bei�kitoms�iškilioms�
progoms�atminti.�Taip�bibliotekininkai�atvira�širdimi�kviečia�kartu�švęsti�ne�tik�
valstybės�jubiliejų,�bet�švęsti�kiekvieną�dieną,�kuri�mums�dovanota!
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MESMES



Nuo	 šių	 metų	 pavasario	 Tyrulių	 bendruomenė	 džiaugiasi	 atsinaujinusia	 biblioteka.	 Apie	 šios	 bibliotekos	
pokyčius,	 pasitinkant	 65-ąjį	 jubiliejų,	 ir	 asmeninius	 laimėjimus	 pasakoja	 Tyrulių	 �ilialo	 bibliotekininkė	 SAULĖ	
REMEIKIENĖ.

Esate	minėjusi,	kad	kiekviena	biblioteka	privalo	žengti	modernėjančiu	keliu.	Kaip	per	pastaruosius	metus	
keitėsi	Tyrulių	biblioteka?

S� iemet	Tyrulių	bibliotekai	ir	Tyrulių	miesteliui	sukanka	65-eri	metai.	2017	m.	pradėtas	ir	2018	m.	baigtas	bibliotekos	
remontas	 tapo	 dovana	 skaitančiai	 bendruomenei.	 Suaugusieji	 pradėjo	 naudotis	 erdviomis,	 renovuotomis,	 su	 naujais	
baldais,	 geru	apšvietimu	bibliotekos	patalpomis,	o	mažieji	 gavo	 šiltą	 (apšiltinta	 siena)	 ir	 švara	bei	naujų	baldų	kvapu	
kvepiančią	Z� aisloteką.

Biblioteka	–	tai	vieta	ne	tik	knygai.	Pristatykite	trumpai,	kokias	veiklas	vykdote.
Kaip	minėjau,	bibliotekoje	yra	mažiesiems	skirta	erdvė	–	Z� aisloteka.	Joje	vaikai	žaidžia,	kartu	sekame	pasakas,	darome	

įvairius	darbelius,	organizuojame	renginius.	Tradiciniu	renginiu	tapo	S� iaurės	 šalių	bibliotekų	savaitė,	kurios	metu	mus	
aplanko	svečiai	iš	S�vedijos,	padeda	ir	tėveliai,	kurie	vaikams	paruošia	vaišes,	skaito	įvairius	kūrinius...	Džiaugiuosi	aktyviais	
skaitytojais,	su	kuriais	kartu	planuojame	renginius,	dalijamės	kulinarijos,	sodininkystės,	daržininkystės	ir	kt.	patarimais.

Pastaraisiais	 metais	 susidraugavome	 su	 S� iaulių	 paliatyvios	 pagalbos	 ir	 slaugos	 centro	 darbuotojais.	 Mūsų	
bendruomenės	moterys	mezga	įvairius	mezginius,	kuriuos	centro	darbuotojos	parduoda,	o	surinktas	lėšas	skiria	hospiso	
veiklai.	Taip	mes	prisidedame	prie	gerų	darbų.	Biblioteka	bendradarbiauja	ir	su	S� iaulių	apskrities	Radviliškio	skyriaus	VMI	
specialistais,	kurių	pagalba	bibliotekoje	kasmet	pajamas	deklaruoja	apie	80	gyventojų.

Ar	svarbus	bibliotekininko-knygnešio	darbas	kaimo	bendruomenei?
Kaip	 ir	 visoje	 Lietuvoje,	 sensta	 ir	mūsų	 rajono	 gyventojai,	 kuriems	 sunku	 pasiekti	 biblioteką,	 ypač	 gyvenantiems	

atokesniuose	 kaimuose.	 Bibliotekoje	 dirbu	 jau	 30	metų,	 todėl	 gerai	 pažįstu	 gyventojus,	 žinau	 jų	 skaitymo	 pomėgius.	
S� iandien	bibliotekininko	darbas	tapo	būtinybe	padėti	šviestis	žmonėms.	Todėl	ir	spaudinius	nunešti	gyventojams	į	namus	
ne	problema,	ir	net	neskaičiuoju,	kad	jau	baigėsi	darbo	valandos,	ar	bibliotekoje	S�varos	diena.	Juk	mes,	bibliotekininkai,	
esame	ne	tik	knygų	išdavėjai,	o	 ir	klausytojai,	psichologai,	mokytojai,	pagaliau	ir	visokių	kitokių	 žmogiškųjų	problemų	
sprendėjai.

Pasaulinės	 kultūros	 dienos	 proga	 šiemet	 Jums	 buvo	 įteikta	 Radviliškio	 rajono	mero	 padėka	 už	 nuveiktus	
darbus	kultūros	srityje.	Kaip	vertinate	šį	apdovanojimą?

Smagu		gauti	padėką	už	darbus.	Atrodo,	eini,	leki,	dirbi	tik	tai,	kas	tau	priklauso,	o	gal	ir	nepriklauso,	net	nesitikėdama	už	
tai	atpildo,	o	sulaukus	dėmesio,	stabteli	 ir	pamatai,	kad	esi	 labai	reikalinga	 žmonėms.	Per	30	metų	būta	 ir	kitų	darbo	
pastebėjimų:	2010	m.	gavau	Radviliškio	rajono	mero	,,Metų	bibliotekininko“	nominacijos	pažymėjimą,	2011	m.	pelniau	

,,Bibliotekininko	 –	 e.	 mokytojo“	 vardą	 už	 skaitmeninės	
atskirties	mažinimą,	mokant	Lietuvos	gyventojus	projekto	
,,Bibliotekos	 pažangai“	 įgyvendinimo	 metu.	 Tais	 pačiais	
metais	 gavau	 padėką	 už	 nuoširdų	 darbą	 įgyvendinant	
projektą	 ,,Lietuvos	 e.	 piliečiui	 –	 paslaugos	 internete“	 ir	
suteikiant	 skaitmeninio	 raštingumo	 ir	 naudojimosi	
elektroninėmis	paslaugomis	 žinių	gyventojams.	2009	m.	
padėkos	 raštą	 įteikė	 S� iaulių	 apskrities	 valstybinė	
mokesčių	 inspekcija	 už	 geranorišką	 bendradarbiavimą	
populiarinant	elektroninį	deklaravimą.	O	kur	dar	Tyrulių	
seniūnijos,	 Tyrulių	 bendruomenės,	 buvusios	 Tyrulių	
pagrindinės	 mokyklos	 padėkos.	 Bet,	 kaip	 bebūtų,	 man	
gražiausia	ir	geriausia	padėka	–	žmogaus	šypsena	ar	vaiko	
paslapčia	nuskinta	ir	atnešta	lauko	ar	darželio	gėlė.

Koks,	Jūsų	nuomone,	bibliotekininkas	bus	ateityje?
Prieš	 keletą	 metų	 teko	 dalyvauti	 tokiame	 tyrime-

apklausoje,	 kurio	 metu	 taip	 pat	 manęs	 klausė,	 kaip	
įsivaizduoju	 ateities	 biblioteką	 ir	 bibliotekininką.	 Man	 ateities	 bibliotekininkas	 labai	 asocijuojasi	 su	 �ilmo	
,,Bibliotekininkas“	 herojumi.	 O	 jei	 rimtai,	 tai	 ir	 ateityje	 bibliotekininkas	 bus	 taip	 pat	 išsilavinęs,	 daug	 žinantis,	
komunikabilus,	linksmas	darbuotojas.	Man	labai	patinka	šie	Juozo	Erlicko	žodžiai:	„Tapti	bibliotekininku	–	štai	nuotykis!	Kai	
supratau,	kas	esąs,	iki	šiol	tebevaikštau	apkvaišęs.	Amžinas	adrenalino	šaltinis.“	 	Linkiu	visiems	esamiems	ir	būsimiems	
bibliotekininkams	patirti	nuotykį.

Parengė	„Mes“	redakcija,
Viešosios	bibliotekos	nuotrauka
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Atnaujintos	Tyrulių	bibliotekos	ir	Žaislotekos	atidarymas	
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BIBLIOTEKININKAMS	ĮTEIKTOS	PADĖKOS	

Baisogalos	kultūros	centre	vyko	Pasaulinės	kultūros	darbuotojų	dienos	minėjimas,	kurio	metu	už	įvairius	nuopelnus	
apdovanoti	Radviliškio	rajono	kultūros	darbuotojai.	Tądien	pastebėti	buvo	ir	Radviliškio	rajono	savivaldybės	viešojoje	
bibliotekoje	 dirbantys	 bibliotekininkai.	 Kultūros	 ministerijos	 padėkos	 raštu	 už	 prasmingą	 veiklą	 kultūros	 srityje	

apdovanota	 Viešosios	 bibliotekos	
direktoriaus 	 pavaduotoja 	 Vida	
Marcinkienė.	Radviliškio	rajono	mero	
padėkos	 raštai	 įteikti:	 Viešosios	
bibliotekos	 Komplektavimo	 skyriaus	
vyriausiajai	bibliotekininkei	Salvinijai	
Mataitytei,	 Viešosios	 bibliotekos	
vyresniajai	 metodininkei	 Almai	
Miknienei	 bei	 Viešosios	 bibliotekos	
Tyrulių	 �ilialo	 bibliotekininkei	 Saulei	
Remeikienei. 

Artėjant	valstybės	 šimtmečiui,	Valstybės	pažinimo	centras	
pakvietė	 leistis	 į	 dvylikos	 užduočių	 100-mečio	 kelionę.	
Kiekvieną	mėnesį	projekto	dalyviai	turėjo	priimti	naują	iššūkį,	
padėsiantį	 susipažinti	 su	 įdomiausiais	 Lietuvos	 šimtmečio	
įvykiais.	Radviliškio	viešosios	bibliotekos	kolektyvas	pasiryžo	
dalyvauti	 dvylikos	 užduočių	 kelionėje.	 Viso	 projekto	 metu	
Radviliškio	bibliotekos	darbuotojos	parengė	dvi	lietuvių	autorių	
labiausiai	skaitomų	knygų	parodas,	siuntė	Lietuvai	sveikinimus,	
projektavo	 žemėlapį,	 dalyvavo	 parko	 švarinimo	 talkoje,	 kūrė	
viziją,	kaip	šiandien	galėtų	atrodyti	Lietuvos	Taryba.

Visi	 gražūs	 ir	 prasmingi	 radviliškiečių	 komandos	dvylikos	
užduočių	 100-mečio	 kelionės	 žingsniai	 buvo	 pastebėti	 ir	
įvertinti.	Radviliškio	viešoji	biblioteka	tapo	laureate	ir	viena	iš	
keturių	visus	iššūkius	įveikusių	komandų.	

PRIIMTAS	100-MEČIO	KELIONĖS	IŠŠŪKIS

2018	M.	VYKDOMI	PROJEKTAI: 

·	 Viešosios	bibliotekos	leidybos	projektas	„Kviečia	Radviliškio	kraštas“;
·	 S�eduvos	�ilialo	projektas	„Medijų	galimybės	ir	grėsmės“;
·	 Viešosios	bibliotekos	projektas	Tarptautinis	pasakų	sekimo	čempionatas	„Vieną	kartą	gyveno“;
·	 Viešosios	bibliotekos	projektas	„Biblioterapija	–	tai	dar	viena	galimybė“;
·	 Viešosios	bibliotekos,	S�eduvos	ir	Tyrulių	�ilialų	projektas	„Draugystės	stovykla“;
·	 Viešosios	bibliotekos	projektas	„Su	gimtadieniu,	Europa“.
·	 Viešosios	bibliotekos	projektas	„Vabaliukai“;
·	 Viešosios	bibliotekos	projektas	„Kūrybinė	„Mindaugo“	manipuliacija	menu“;
·	 Viešosios	bibliotekos	projektas	„100	minučių	po	Radviliškio	apylinkes“;
·	 Tarptautinis	projektas	„Global	Education	Goes	Local“;
·	 Viešosios	bibliotekos	projektas	„Pavasarinis	knygų	kermošius“;
·	 Neformaliojo	suaugusiųjų	švietimo	ir	tęstinio	mokymosi	programa	„Neverbalinė	žmogaus	kalba“.

Radviliškio	viešosios	bibliotekos	komanda

Pasveikinti	Radviliškio	rajono	kultūros	darbuotojai.	Sigito	Mikučio	nuotrauka	

2018	m.	savo	70-ąjį	jubiliejų	minės	Skėmių,	Vainiūnų	ir	Pašušvio	�ilialai.
	„MES“	informacija	

LAUKIA	BILIOTEKŲ	JUBILIEJAI



2018	m.	balandžio	26	d.	Lietuvos	bibliotekininkų	draugijos	(LBD)	Radviliškio	skyriaus	narė,	S� aukoto	�ilialo	vyriausioji	
bibliotekininkė	 Vida	 Pužaitienė	 ir	 šio	 skyriaus	 pirmininkė	 Vida	 Marcinkienė	 dalyvavo	 Vilniuje	 vykusioje	 Lietuvos	
bibliotekininkų	 draugijos	 ataskaitinėje	 konferencijoje	 „Kartu	mes	 kuriame	 ateitį“.	
Konferencijos	 tema	 –	 Tarptautinės	 bibliotekų	 asociacijų	 ir	 institucijų	 federacijos	
„Globalios	vizijos“	ataskaitoje	paskelbti	svarbiausi	dalykai	ir	galimybės	bibliotekoms	
per	artimiausius	15	metų.	

Konferencijoje	dalyvavo	228	dalyviai,	4	pranešėjai	iš	užsienio	ir	5	–	iš	Lietuvos.	
Konferencijos	 viešnia	 –	Kristine	Paberza,	 IFLA	atstovė	detaliai	 pristatė	 „Globalios	
vizijos“	ataskaitą	bei	IFLA	kuriamą	„Pasaulio	bibliotekų	žemėlapį	ir	galimybes	jame	
pristatyti	gerąsias	Lietuvos	bibliotekų	patirtis.

Pranešimus	 skaitė	 Lietuvos	 nacionalinės	 Martyno	 Mažvydo	 bibliotekos	
generalinis	 direktorius	 prof.	 Renaldas	 Gudauskas,	 Vilniaus	 universiteto	
Komunikacijos	 fakulteto	 profesorius	 Rimvydas	 Laužikas,	 Estijos	 bibliotekininkų	
draugijos	 atstovė	 Krista	 Visas,	 Latvijos	 bibliotekininkų	 draugijos	 atstovė	 Ilona	
Skorodihina,	 Europeanos	 atstovė	 Marjolein	 de	 Vos,	 Nacionalinės	 bibliotekos	
mokslinė	sekretorė	Alma	Masevičienė.	Konferencijos	pabaigoje	malonią	staigmeną	
padovanojo	 „Neregėtos	 Lietuvos“	 autorius	 Marius	 Jovaiša.	 Jis	 pasidalino	 naujos	
knygos	ir	naujos	savo	parodos	kūrybiniais	planais,	kiekvienai	Lietuvos	bibliotekai,	
net	ir	pačiai	mažiausiai	buvo	padovanotas	šis	albumas.	

Konferencijoje	buvo	patvirtinta	Lietuvos	bibliotekininkų	draugijos	pirmininkės	ir	
Tarybos	 ataskaitos.	 Konferencijos	 dalyviai	 pritarė	 ir	 baigiamajai	 rezoliucijai,	 kuri	
apibendrino	visų	metų	LBD	veiklą,	ir	numatė	tolimesnius	bibliotekų	veiklos	siekius.	Joje	valdžios	institucijos		kviečiamos	
atkreipti	 dėmesį	 į	 Vyriausybės	 programas	 ir	 strateginius	 kultūros	 valstybės	 politikoje	 dokumentus,	 reiškiamas	
susirūpinimas	 dėl	 šiandieninės	 bibliotekų	 padėties,	 siekiama	 atkreipti	 valdžios	 ir	 visuomenės	 dėmesį	 į	 problemas,	
iškylančias	 kuriant	 darnų	 bibliotekų	 potencialą.	 Lietuvos	 bibliotekų	 veikla	 aprėpia	 informacijos,	 kultūros	 sklaidos,	
edukacijos,	 inovacijų	 populiarinimo	 ir	 bendruomenės	 centro	 funkcijas,	 prieinamas	 visiems	 be	 išimties	 visuomenės	
nariams.	Bibliotekos	–	tai	įstaigos,	kurios	teikia	kultūrinius,	socialinius,	mokymosi,	informacinius	poreikius	atitinkančias	
paslaugas,	 skatinančias	 kūrybingumą,	 socialinį	 veiklumą	 ir	 motyvaciją	 visą	 gyvenimą	 dalyvauti	 mokymosi	 procese.	
Bibliotekininkų	bendruomenė	vieningai	taria:	„Kartu	mes	kuriame	ateitį“.	

Vida	Marcinkienė,
Lietuvos	bibliotekininkų	draugijos	Radviliškio	skyriaus	pirmininkė
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„KARTU	MES	KURIAME	ATEITĮ“
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Vasario	mėnesį	Pasaulio	piliečių	akademija	kvietė	aktyvias	organizacijas	dalyvauti	tarptautiniame	projekte	„Global	
Education	 Goes	 Local“	 ir	 organizuoti	 globaliojo	 švietimo	 veiklas,	 supažindinančias	 su	 Darnaus	 vystymosi	 tikslais	 ir	
globaliojo	 pilietiškumo	 svarba,	 savo	 bendruomenėse.	 Projekto	 tikslais	 –	 skatinančiais	 piliečių,	 ypač	 jaunimo,	 aktyvų	
dalyvavimą	sprendžiant	globalias	problemas,	kurios	būtų	paremtos	jų	supratimu	ir	kritiniu	požiūriu	į	pasaulio	darnaus	
vystymosi	 procesus,	 –	 susidomėjo	 net	 trys	Radviliškio	miesto	 organizacijos:	 Radviliškio	 viešoji	 biblioteka,	 Lizdeikos	
gimnazija	ir	Gražinos	pagrindinė	mokykla.	

Iš	 visos	 Lietuvos	 šiame	 projekte	 dalyvauti	
buvo	 atrinktos	 aštuonios	 organizacijos,	
vykdančios	edukacines	ir	pilietines	veiklas	savo	
bendruomenėse	 ir	 ketinančios	 prisidėti	 prie	
projekto	 įgyvendinimo	 ateinančius	 2,5	 metų.	
Kartu	 su	 l ietuviais 	 projekte	 dalyvauja	
nevyriausybinės	organizacijos	iš	šešių	Europos	
šalių:	 Bulgarijos,	 Austrijos,	 Ispanijos,	 Kipro,	
Slovėnijos	ir	Ganos	(Afrika).												

Projekto	 dalyviai	 jau	 dalyvavo	 trijuose	
mokymuose,	 kurių	 metu	 susipažino	 su	 šio	
projekto	 tikslais	 ir	 planuojamomis	 veiklomis,	
kūrė	 būsimų	 projektų	 planus,	 kuriuos	 vėliau	
įgyvendins	savo	bendruomenėse.

„Mes“	informacija	ir	nuotraukos

RADVILIŠKIEČIAI – TARPTAUTINIO PROJEKTO DALYVIAI

Projekto „Global Education Goes Local“ mokymų akimirka

LBD	konferencijoje	
„Kartu	mes	kuriame	ateitį“



MES
BIBLIOTEKŲ	DRAUGAI

5

KNYGOS MYLĖTOJŲ KLUBO „BERŽĖ“ NARIAI 
SVEIKINO BIBLIOTEKININKUS

Kovo	6	d.	Radviliškio	rajono	savivaldybės	viešosios	bibliotekos	darbuotojai	sulaukė	malonios	staigmenos	–	Knygos	
mylėtojų	klubo	 „Beržė“	narių	sveikinimų	Tarptautinės	bibliotekininkų	apkabinimo	dienos	proga.	Bibliotekos	bičiuliai	
surengė	„Pyragų	popietę“,	kurios	metu	skaitė	nuotaikingas	eiles,	visus	bibliotekos	darbuotojus	kvietė	pasivaišinti	kava,	
paragauti	jų	pačių	keptų	pyragų,	drauge	maloniai	pasišnekučiuoti.

Tądien	klubo	„Beržė“	narė	Alfonsė	Stripeikienė,	puikiai	išmananti	odos	apdirbimo	technikas,	bibliotekos	darbuotojams	
paruošė	po	atskirą	mielą	dovanėlę	–	rankų	darbo	odinį	
skirtuką	knygai,	 kuris	pradžiugino	kiekvieną	popietės	
dalyvį.	 Taip	 pat	 specialiai	 bibliotekos	 bendruomenei	
Informacijos-kraštotyros	 skyriuje	 A.	 Stripeikienė	
pristatė 	 savo	 kūrybos	 darbų	 parodą, 	 kurioje	
eksponuojama	 keliasdešimt	 jos	 rankomis	 rištų	 ir	
dekoruotų	užrašų	knygelių.	Visos	knygelės	yra	įvairaus	
dydžio	ir	formos,	išpuoštos	oda,	kai	kurios	dekoruotos	
beržo	 tošimi.	 Pasak	A.	 Stripeikienės,	 beržo	 tošis	 labai	
dera	su	oda,	o,	be	to,	tai	labai	simboliška,	nes	ir	klubo	
pavadinimas	yra	„Beržė“.

S� ia	 gražia	 bibliotekos	 bičiulių	 surengta	 „Pyragų	
popiete“	pasidžiaugė	ir	Viešosios	bibliotekos	direktorė	
Violeta	S�ukaitienė,	kuri	dėkojo	klubo	„Beržė“	nariams	už	
nuoširdžius	sveikinimus	ir	parodytą	dėmesį	bibliotekos	
darbuotojams.

2018 birželis

Saulėta	balandžio	28	d.	popietė	sukvietė	poezijos	mylėtojus,	poetus	ir	literatus	į	Lietuvos	labdaros	ir	paramos	fondo	
„Baltasis	balandis“	organizuojamą	XIV	respublikinį	poezijos	konkursą	„Baltojo	balandžio	sugrįžimas“,	skirtą	anykštėnui	
dvasininkui,	klierikui,	dailininkui	mėgėjui,	literatui	poetui	Karoliui	S� irvinskui	atminti.	S� į	kartą	konkursas	vyko	Radviliškio	
rajono	savivaldybės	viešojoje	bibliotekoje.	Konkursą	vedė	Karolio	S� irvinsko	mama	–	Lietuvos	labdaros	ir	paramos	fondo	
„Baltasis	balandis“	pirmininkė	–	Aldona	S� irvinskienė.

Į	jaukią	salę	susirinko	25	konkurso	dalyviai	iš	visos	Lietuvos.	C� ia	buvo	galima	išgirsti	sodrią	ir	aiškią	tarmišką	kalbą,	
prasmingus	žodžius,	skirtus	„Baltajam	balandžiui“	ir	per	anksti	išėjusiam	poetui	Karoliui	S� irvinskui	atminti.	

Susirinkusiems	poezijos	mylėtojams	koncertavo	Radviliškio	muzikos	mokyklos	moksleivės.	
Konkurso	 vertinimo	 komisija	 paskelbė	

nominacijas.	Pirmoji	nominacija	–	už	eilėraštį	
Karoliui	 S� irvinskui	 atminti.	 Nugalėtoja	 tapo	
poetė	 Liucija	 Jagielienė	 (Telšių	 rajonas).	 Už	
ryškiausiai	 perskaitytą	 eilėraštį	 buvo	
apdovanotas	 poetas	 Viktoras	 Gulbinas	
(Kelmė),	 nuoširdžiausiai	 eiles	 perskaitė	
poetas	 Antanas	 Stančikas	 (Radviliškis).	
Konkurso	 „Baltojo	 balandžio	 sugrįžimas“	
nugalėtoja	 –	 poetė	 Virginija	 Beniušienė	
(S� iaulių	 rajonas),	 kuri	 buvo	 iškilmingai	
apjuosta	tautine	juosta,	kurią	užrišo	Lietuvos	
labdaros	ir	paramos	fondo	„Baltasis	balandis“	
pirmininkė	 Aldona	 S� irvinskienė.	 Pagal	
konkurso	 nuostatus,	 „Baltasis	 balandis“		
keliauja	 kartu	 su	 nugalėtoju,	 todėl	 2019	m.	
„Baltasis	 balandis“	 atskris	 į	 Kuršėnus	 ir	
konkursą	 organizuos	 S� iaulių	 rajono	 literatų	
asociacija.

„MES“	informacija	ir	nuotraukos

VYKO	XIV	POEZIJOS	KONKURSAS	„BALTOJO	BALANDŽIO	SUGRĮŽIMAS“	

Knygos	mylėtojų	klubo	„Beržė“	nariai	sveikino	bibliotekininkus

Respublikinis	poezijos	konkursas	„Baltojo	balandžio	sugrįžimas“	
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Balandžio	 23	 d.	 visose	 šalies	 bibliotekose	
startavo	 Nacionalinė	 Lietuvos	 bibliotekų	 savaitė,	
kurios	metu	 bibliotekininkai	 kvietė	 savo	 bičiulius,	
lankytojus,	 skaitytojus	 į	 įvairiausius	 renginius,	
organizuojamus	 bibliotekose.	 S� ių	 metų	 Lietuvos	
bibliotekų	 savaitės	 renginius	 vienijanti	 tema	
visiems	 priminė,	 kad	 „Kartu	 mes	 kuriame	 ateitį“.	
Nacionalinėje	 bibliotekų	 savaitėje	 tradiciškai	
dalyvavo	 ir	 Radviliškio	 viešoji	 biblioteka	 bei	 jos	
�ilialai,	 kurie	 paruošė	 daug	 išskirtinių	 renginių	
vaikams	ir	suaugusiesiems.

Gegužės	 7-ąją,	 Spaudos	 atgavimo,	 kalbos	 ir	 knygos	 dieną,	
Radviliškio	viešoji	biblioteka	surengė	tradicinę	akciją	„Sustabdyta	
minutė	 –	 knygai“.	 S� iemet	 ji	 buvo	 skirta	 iškilaus	 šviesuolio,	
kraštiečio,	Tėvo	Stanislovo	atminimui.	Prie	Viešosios	bibliotekos	
įėjimo	 susirinko	bibliotekos	darbuotojai,	 knygų	bičiuliai,	 svečiai,	
kurie	dalyvavo	visuotinėje	knygų	 skaitymo	akcijoje.	 S� iais	metais	
ypatingas	dėmesys	buvo	skiriamas	Tėvo	Stanislovo	tekstams,	todėl	
visi	skaitė	jo	gyvenimiškų	tiesų	sklidinus	pamokslus.	Prie	akcijos	
prisidėjo:	Viešosios	bibliotekos	direktorė	V.	S�ukaitienė;	Viešosios	
bibliotekos	 direktoriaus	 pavaduotoja	 V.	 Marcinkienė;	 ilgametė	
buvusi	 Viešosios	 bibliotekos	 redaktorė	 G.	 Dunauskienė;	 Rajono	 literatų	 klubo	 „Jonvabalis“	 narė	 S.	 Kilbauskienė;	
bibliotekininkės.	Akcijos	metu	Tėvo	Stanislovo	tekstus	skaitė	 ir	Radviliškio	lopšelio-darželio	„Z�vaigždutė“	auklėtiniai.	
Prie	tradicinės	akcijos	aktyviai	prisijungė	ir	Radviliškio	rajono	bibliotekos,	miesto	bei	rajono	ugdymo	įstaigos.

Gegužės	 20	 d.	 Baisogaloje,	 prie	 Baisogalos	 kultūros	 centro,	
šurmuliavo	 tradicinis,	 trečius	 metus	 iš	 eilės	 Radviliškio	 viešosios	
bibliotekos	 iniciatyva	 organizuojamas	 „Pavasarinis	 knygų	
kermošius“.	 S� ventė	 subūrė	 rajono	 bibliotekų,	 kultūros	 įstaigų,	
seniūnijų	 bendruomenių	 narius.	 Renginio	 organizatoriai	 visus	
baisogalius	ir	miesto	svečius	 	kvietė	žaisti,	vaidinti,	piešti,	išmėginti	
audimą,	 juostų	 pynimą,	 molio	 lipdymą,	 dalyvauti	 įvairiose	 kitose	
edukacijose,	loterijose.	„Pavasarinio	knygų	kermošiaus“	metu	buvo	
galima	 nusipirkti	 Radviliškio	 viešoji	 bibliotekos	 išleistų	 žurnalų,	
knygų,	už	simbolinę	kainą	bibliotekininkės	siūlė	įsigyti	senų	knygų.

Gegužės	 26	 d.	 į	 Radviliškį	 atkeliavo	 tradicinis	 „Poezijos	
pavasaris	 2018“.	 Tai	 tarptautinis	 renginys,	 kurio	 metu	 poezija	
skamba	ne	tik	Lietuvoje,	bet	ir	Airijoje,	Lenkijoje,	Liuksemburge,	
Prancūzijoje,	 Rusijoje,	 Vokietijoje,	 S�veicarijoje	 ir	 kt.	 Kasmet	
„Poezijos	 pavasario“	metu	 pagerbiami	 ryškiausi	 praėjusių	metų	
poetai,	įvyksta	dešimtys	poezijos	vakarų,	susitikimų	su	autoriais.	
S� iais	metais	 į	 Radviliškio	 rajono	 savivaldybės	 viešąją	 biblioteką	
poezijos	paukštė	sukvietė:	poetą	B.	Januševičių,	poetą	V.	Kazielą,	
poetę,	 vertėją	 R.	 Brunzaitę,	 vertėją,	 skaitovę	 I.	 Plaušinaitytę,	
dainininkę	S.Trimakaitę,	literatūrologą	V.	Bianconi	iš	S�veicarijos,	
aktorę	 S.	 Spoladore	 iš	 Brazilijos.	 Tądien	 „Poezijos	 pavasario“	
paukštė	aplankė	ir	Pašušvio	kultūros	namus	bei	Baisogalos	dvaro	
parką.		

MES6

NACIONALINĖ	LIETUVOS	BIBLIOTEKŲ	SAVAITĖ

„SUSTABDYTA	MINUTĖ	–	KNYGAI“

„PAVASARINIS	KNYGŲ	KERMOŠIUS“	

„POEZIJOS	PAVASARIS	2018“		

Pakalniškių	�ilialo	jubiliejaus	šventėje	
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Viešojoje	bibliotekoje	vyko	susitikimas	su		Neringa	Čereškevičiene	

Akcija	„Sustabdyta	minutė	–	knygai“	

„Pavasarinis	knygų	kermošius“	Baisogaloje			

„Poezijos	pavasaris	2018“	Viešojoje	bibliotekoje



POCIŪNŲ	 �iliale	 vyko	Tarptautinė	 vaikų	 gynimo	dienai	 skirtas	 renginys.	 Tądien	 vaikus	pasitiko	 išpuoštas	Pociūnų	
bibliotekos	kiemas,	kuris	pražydo	įvairiaspalvėmis	gėlėmis,	spalvotais	balionais.	Vaikai		dalyvavo	įvairiuose	žaidimuose.

ŠEDUVOS	bibliotekos	bendruomenė	minėjo	Tarptautinę	vaikų	knygos	dieną,	kurios	metu	mažiesiems	skaitytojams	
buvo	 pristatytas	 Kamišibai	 stalo	 teatras.	 Pasaką	 S�eduvos	 gimnazijos	 pirmokams	 „Įkyrūs	 triušiukai“	 sekė	 Viešosios	
bibliotekos	Vaikų	literatūros	skyriaus	vedėja	N.	Pakštienė.	Vėliau	buvo	parodytas	„Boružėlės“	lėlių	teatro	spektakliukas	
„Z�vėreliai	apie	skaitymo	naudą“.

RAUDONDVARIO	 �iliale	 atskridusi	 poezijos	 paukštė	 sukvietė	 šio,		
Baisogalos	ir	Radviliškio	krašto	poetus	ir	klausytojus,	mylinčius	pakylėtąjį,	
vaizdingąjį	žodį,	į	tradicinį	renginį	–	poezijos	ir	muzikos	šventę	,,Poezijos	
pavasarėlis“.

ŠIAULĖNŲ	 �iliale	 vyko	 kraštietės	 poetės	 Ritos	 Dambrauskaitės	
(1949–2017)	 eilėraščių	 knygos	 „Kaip	debesų	 ėjimas“	pristatymas.	 Ligos	
palaužtos	 autorės	 kūrybą	 pristatė	 jos	 vyras	 A.	 Jancevičius	 ir	 aktorė	 G.	
Urbonaitė.

ALKSNIUPIŲ	 �iliale	 vyko	 popietė-diskusija	 „Dainų	 pynė	 Lietuvai	 iš	
praeities	 į	 dabartį“,	 skirta	 Lietuvos	 šimtmečiui.	 S� ioje	 popietėje	 dalyvavo	
stilizuoto	folkloro	grupė	iš	S� iaulių	„Rasgauda“.	

SIDABRAVO	 �iliale	vyko	skaitymo	dienos	 ,,Prie	 istorijos	prisilietus“.	 Į	
pirmąją	 popietę	 ,,Gimiau	 po	 Lietuvos	 medžiais“	 buvo	 pakviesti	 visi	
Sidabravo	bendruomenės	nariai.	

BEINORAVOS	�iliale	minėjo	Lietuvos	valstybės	atkūrimo	šimtmetį	kiek	
kitaip	 –	 padovanojo	 gerą	 darbą	 Lietuvai.	 Balandžio	 6	 d.	 Beinoravos	
bibliotekos	 jaunieji	 bičiuliai,	 lydimi	bibliotekininkės	R.	 Lukoševičiūtės	 ir	
Sidabravo	 gimnazijos	 ikimokyklinio	 ugdymo	 grupės	 auklėtojos	 E.	
Bieliūnienės,	vyko	į	S� iaulių	gyvūnų	globos	namus.	Vaikai	gyvūnėliams	vežė	
maisto;

Balandžio	 13-osios	 vakarą	 Beinoravos	 bibliotekoje	 vyko	 teminis	
paauglių	pižamų	vakarėlis	 „S� imtmečio	paauglys	–	patriotas!“.	 Jau	 trečius	
metus	 iš	 eilės	 šį	 renginį	 organizuoja	 bibliotekos	 rėmėja,	 kraštietė,	
sportininkė	Vaiva	Kurpytė.	

PAKALNIŠKIŲ	 �iliale	virė	kūrybinis	darbas.	Bibliotekoje	vyko	popietė	
„S� imtas	 širdelių	 Lietuvai“.	 Susirinkę	mažieji	 skaitytojai	 karpė	 iš	 spalvoto	
popieriaus	 širdeles,	kuriomis	vėliau	apklijavo	Lietuvos	 žemėlapio	 formos	
popieriaus	lapą.	

TYRULIŲ	bibliotekoje	vyko	susitikimas	su	S� iaulių	paliatyvios	pagalbos	ir	
slaugos	 centro	 atstove	 G.	 Brazlauskaite,	 kuri	 papasakojo	 apie	 pagalbą	
žmonėms,	 hospiso	 veiklą	 Lietuvoje,	 jo	 kūrimąsi	 S� iauliuose.	 Tyrulių	
bendruomenės	narės	savanoriškai	prisideda	prie	šio	centro	veiklos,	mezga	
pagalvėles,	už	kurias	surinktos	lėšos	skiriamos	ligoniams.

VIEŠOJOJE	 bibliotekoje	 vyko	 susitikimas	 su	 Lietuvos	 mokslininku,	
Vytauto	Didžiojo	universiteto	profesoriumi	Liudu	Mažyliu,	kuris	2017	m.	
kovo	29	d.	dieną	Berlyne	surado	Lietuvos	valstybės	gimimo	dokumentą	–	
Lietuvos	Nepriklausomybės	Akto	originalą.	Simboliška,	kad	šių	metų	kovo	
29	d.	apie	Lietuvos	Nepriklausomybės	Akto	suradimo	istoriją	jis	pasakojo	
radviliškiečiams.	 Pasak	 profesoriaus,	 Lietuvos	 Nepriklausomybės	 Akto	
suradimas	–	tai	angelų	valia,	o	sutikti	asmenys,	kurie	lydėjo	profesorių	šių	
svarbių	ieškojimų	ir	tyrinėjimų	metu,	labai	malonūs,	nes	jam	buvo	atsakyta	į	
visus	 jį	 dominusius	 klausimus.	 Rastas	 dvikalbis	 (lietuvių	 ir	 vokiečių	
kalbomis)	Lietuvos	Nepriklausomybės	Aktas	tapo	puikia	dovana	Valstybės	
šimtmetį	mininčiai	Lietuvai.

Viešojoje	 bibliotekoje	 profesorius	 L.	 Mažylis	 pristatė	 savo	 veiksmo	
dokumentikos	knygą	„99	metai	po	įvykio“.

2018 birželis MES
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VB	ir	Pakalniškių	�ilialo	nuotraukos

Viešojoje	bibliotekoje	
vyko	susitikimas	su	Liudu	Mažyliu

Pakalnkiškių	�iliale	vyko	popietė 
„Šimtas širdelių Lietuvai“
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PIRMĄ	KARTĄ	RINKOME	PASAKŲ	SEKIMO	ČEMPIONĄ

PASTATYTAS	DAR	VIENAS	KNYGŲ	NAMELIS	

Laikraštį	parengė	Lina	Abromavičienė,	maketavo	Greta	Simonavičienė.
Išleido	Radviliškio	rajono	savivaldybės	viešoji	biblioteka,

Dariaus	ir	Girėno	g.	9,	Radviliškis,	www.radviliskiobiblioteka.lt,	2018	m.

Gegužės	 7-ąją,	 Spaudos	 atgavimo,	 kalbos	 ir	 knygos	 dieną,	 Viešosios	 bibliotekos	 iniciatyva	 Radviliškio	
miestą	papuošė	dar	vienas	Knygų	namelis.	S� į	kartą	Radviliškio	laisvalaikio	ir	pramogų	parke,	netoli	Latvių	
kultūros	 centro,	 duris	 atvėrė	 spalvingas	 Radviliškio	 technologijų	 ir	 verslo	mokymo	 centro	mokytojų	 bei	

mokinių	kurtas	Knygų	namelis.
Praėjusiais	metais	miestiečiai	

buvo	 skatinami	 prisijungti	 prie	
savanoriškos	 veiklos	 gaminant	
Knygų 	 namel ius , 	 kur iuose	
gyvena	 knygos.	 Pirmasis	 Knygų	
namel is 	 a t idarytas 	 miesto	
autobusų	 stotyje 	 (namelio	
autorius	 –	 tautodailininkas	
Aleksandras	 Filipavičius).	 Nuo	
šiandien	 ir	 miesto	 parke	 bus	
galima	 nemokamai	 skaityti	
knygas,	 jomis	 dalintis,	 papildyti	
namel į 	 jau 	 perskaitytomis	
knygomis.	 Projekto	 tikslas	 –	
skatinti	 skaitymo	 malonumą	 ir	
populiarinti	literatūrą.

	

Birželio	 1-ąją	 Radviliškio	 viešojoje	 bibliotekoje	 vyko	 išskirtinis	
renginys	 –	 Tarptautinis	 pasakų	 sekimo	 čempionatas	 „Vieną	 kartą	
gyveno...“,	 kuriame	 dalyvavo	 ir	 pasakas	 sekė	 Latvijos,	 Baltarusijos	 ir	
Lietuvos	pasakoriai.	Renginio	viešnia	–	tautosakininkė,	etnologė	Gražina	
Kadžytė,	kuri	susirinkusiems	skaitė	paskaitą	„Tūkstantmetės	žmonijos	
patirties	lobynai	pasakose	ir	jų	perteikimo	aktualizavimas	modernioje	
aplinkoje“	 bei	 sekė	 pasaką	 „Saulės	 vaduotojas“,	 užrašytą	 Jurgio	
Dovydaičio.	Renginį	vedė	S� iaulių	dramos	teatro	aktorius,	trupės	vadovas	
Vladas	Baranauskas.

Tarptautinį	pasakų	sekimo	čempionatą	„Vieną	kartą	gyveno...“	atidarė	
Radviliškio	 rajono	 savivaldybės	 administracijos	 direktoriaus	
pavaduotoja	 Justė	 Venckutė,	 kuri	 visus	 susirinkusius	 pasveikino	 su	
Tarptautine	vaikų	gynimo	diena.	Viešosios	bibliotekos	direktorė	Violeta	
S�ukaitienė	 taip	pat	džiaugėsi	 šiuo	unikaliu	 renginiu	 ir	dėkojo	visiems	
čempionato	dalyviams	bei	svečiams.	

Iš	viso	renginio	metu	buvo	pasekta	20	gerai	žinomų	ir	savos	kūrybos	
pasakų.	 Dalyviai	 rungėsi	 vaikų	 ir	 suaugusiųjų	 pasakotojų	 grupėse.	
Kompetentinga	 komisija,	 kuriai	 atstovavo	 čempionato	 komisijos	
pirmininkė	G.	Kadžytė,	buvusi	ilgametė	Viešosios	bibliotekos	redaktorė	
G.	Dunauskienė	ir	Pakalniškių	seniūnijos	vyriausioji	specialistė	kultūrai	
L.	Didžbalienė,	išrinko	Tarptautinio	pasakų	sekimo	čempionato	„Vieną	
kartą	 gyveno...“	 čempioną.	 Juo	 tapo	 Radviliškio	 Vinco	 Kudirkos	
progimnazijos	moksleivis	Bronius	 Juzukonis,	kuris	sekė	rusų	 liaudies	pasaką	„Pagrandukas“	(mokytoja	L.	
Laiševcevienė).	

     	„Mes“	informacija	ir	nuotraukos

Radviliškio	laisvalaikio	ir	pramogų	parką	papuošė	Knygų	namelis

Pasakų	sekimo	
čempionas	–	Bronius	Juzukonis	
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