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„Amžių�amžiais�buvo�ir,�matyt,�bus�dvi�žmonių�grupės.�Vienų�veidai�bus�nuolat�pakelti�
į�dangų,�antrieji�iš�jų�juoksis,�šaipysis,�vadins�svajotojais.�Tie,�kurie�moka�išlaikyti�pakeltas�
galvas,�yra�tartum�šviesos�laidininkai�į�šią�pilką�ir�nuobodžią�žemę.�Dievas�nuolat�siunčia�
savo� šviesą� į� žemę,�bet�maža� laidininkų,�maža�pakeltų�galvų� ir� širdžių“,�–� sakė�Tėvas�
Stanislovas.�

Nenumaldomai� artėjant� didžiosioms�metų� šventėms� ir� prisimindami� šiuos� Tėvo�
Stanislovo�pamokymus,�priimkime�tą�džiugesio�šviesą,�kuri�sušildys�ne�tik�mūsų,�bet�ir�
šalia� esančiųjų� širdis.� Kasdienybėje� nutinka� įvairiausių� dalykų,� tenka� spręsti� rimtus�
gyvenimo�uždavinius,�tačiau�kartais�labai�svarbu�sustoti,�atsipūsti�–�priimti�tą�džiugesio�
šviesą�ir�tinkamai�įvertinti�tai,�ką�turime,�kuo�didžiuojamės,�kuo�tikime...

Redakcija
	

DŽIUGESIO�ŠVIESA�ŠILDO�ŽEMĘ�



Kiekviena	 kaimo	 biblioteka	 –	 tai	 kultūros	 žiburys,	 o	 kad	 tas	
žiburys	 šviestų	 dar	 ryškiau,	 būtina	 jį	 puoselėti,	 saugoti.	
Pasitinkant	 didžiąsias	 metų	 šventes,	 buvo	 atnaujintas	 Vėriškių	
�ilialas.	Apie	šios	bibliotekos	veiklą	pasakoja	beveik	pusmetį	ten	
dirbanti	naujoji	bibliotekininkė	RŪTA	GRIGAITIENĖ.

Neseniai	įsiliejote	į	bibliotekos	veiklą.	Trumpai	prisistatykite	
ir	 papasakokite,	 kokie	 įspūdžiai	 užplūdo	 pradėjus	 dirbti	
bibliotekoje?

2018-ieji	 mano	 gyvenime	 –	 didelių	 permainų	 metai.	 Niekada	
nemaniau,	 kad	 dirbsiu	 bibliotekoje.	 Dešimt	 metų	 dirbau	 tame	
pačiame	darbe.	Įtampa,	stresas	ir	rutina	buvo	nuolatiniai	palydovai.	
Jaučiau,	kad	turiu	kažką	keisti,	 tačiau	tai	nėra	 taip	paprasta,	kai	 iki	
pensijos	lieka	4–5	metai.	Apsisprendimui	reikėjo	daug	drąsos,	ryžto	ir	
tikėjimo	 likimu.	Tą	pačią	 dieną,	 kai	 išėjau	 iš	 buvusio	darbo,	 likimo	
ranka	mane	atvedė	tiesiai	į	biblioteką.	Iš	pradžių	kaip	skaitytoją,	o	po	
to	ir	kaip	darbuotoją.	Niekada	nedirbau	šioje	srityje,	todėl	teko	visko	
mokytis.	Labai	džiaugiuosi,	kad	patekau	į	tokį	draugišką	kolektyvą	–	
viską	 kantriai	 paaiškino.	 Noriu	 būti	 verta	 šio	 darbo,	 todėl	
nusprendžiau	mokytis.	 S� iuo	metu	 esu	 S� iaulių	 valstybinės	 kolegijos	
Verslo	 ir	 technologijų	 fakulteto	 informacijos	 valdymo	 ištęstinių	
studijų	studentė.	Pradžia	tikrai	gąsdino,	tačiau	esu	pasiryžusi	mokytis	
ir	 įgytomis	 žiniomis	 pasidalinti	 su	 savo	 skaitytojais,	 su	 gimtojo	
Vėriškių	kaimo	žmonėmis.

Kokia	šiandien	yra	kaimo	bibliotekos	reikšmė?
S� iandien	 kaimo	 biblioteka	 –	 tai	 ne	 vien	 tik	 knygų	 saugykla.	 Tai	

kultūrinis,	informacinis	centras.	Kaimo	žmonės	į	biblioteką	ateina	ne	
tik	knygų	ar	spaudos,	ateina	su	savo	bėdomis	–	kam	reikia	dokumento	kopijos,	kas	paprašo	užregistruoti	jį	pas	
gydytoją,	ar	pasinaudoti	internetu,	o	kartais	–	tiesiog	pasišnekučiuoti,	pabendrauti.	Kur	kitur	gali	tiesiog	nueiti	ir	
pabūti?	Skubiai	prireikus	ne	visi	gali	nuvykti	į	miestą,	todėl	tokia	pagalba	kaime	–	tikras	išsigelbėjimas.	Be	to,	
daugelis	kaime	turi	tik	vienintelę	pramogą	–	televizorių,	trūksta	bendravimo	tarpusavyje.

Bibliotekose	mažėja	skaitytojų.	Kaip	masinate	juos,	kokias	veiklas	jiems	siūlote?
Kartą	užėjau	pas	vėriškietę	į	namus,	norėjau	pakviesti	ją	į	renginį.	Moteris	labai	nustebo,	kad	bibliotekininkė	

net	į	namus	atėjo.	Pažadėjo	dalyvauti.	Sudominti	skaitytojus	tikrai	yra	kaip,	tik	reikia	daugiau	bendrauti,	sužinoti	
jų	poreikius,	padėti	išspręsti	jų	problemas,	o	prie	to	dar	kažką	naujo	pasiūlyti.

Šiemet	 Vėriškių	 biblioteka	 buvo	 atnaujinta,	 persikėlė	 į	 naujas	 patalpas.	 Kaip	 keitėsi	 biblioteka,	
kokios	permainos	joje	vyko?

Džiaugiuosi,	kad	tik	pradėjusi	dirbti,	galėjau	persikelti	į	naujas	bibliotekos	patalpas.	Ne	tik	man	patogiau	
dirbti,	bet	ir	lankytojams	smagu	ateiti	į	gražią,	erdvią	biblioteką.	S�alia	įsikūrusi	Vėriškių	bendruomenė	man	yra	
didelė	paspirtis.	Labai	noriu	padėkoti	Vėriškių	bendruomenės	nariams	ne	tik	už	pagalbą	įrengiant	patalpas,	bet	
ir	už	supratingumą	bei	kantrybę	vykstant	remontui,	už	palaikymą	ir	naudingus	patarimus.	Tikiuosi,	kad	ateityje	
kartu	mes	nuveiksime	dar	daug	gražių	darbų.

			
Parengė	„Mes“	redakcija	

Viešosios	bibliotekos	nuotrauka

MŪSŲ INTERVIU
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„KAIMO BIBLIOTEKA – TAI KULTŪRINIS, 
INFORMACINIS CENTRAS“
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Vėriškių	�ilialo	bibliotekininkė	
R.	Grigaitienė
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JUBILIEJINIS „MES“ NUMERIS

Kartu	 su	 visais	 Lietuvos	 bibliotekininkų	 draugijos	 Radviliškio	
skyriaus	nariais	džiaugiuosi,	kad	šio	laikraščio	skaitytojus	pasiekė	jau	
60-asis	 numeris.	 Sveikinu	 leidėjus,	 visus	 pasidalinusius	 savo	
mintimis	 apie	 bibliotekos	 ir	 draugijos	 veiklą,	 naujus	 planus	 ir	
sumanymus.	 Linkiu	 visiems	 būti	 aktyvesniais	 ir	 laikraščio	
puslapiuose	 padiskutuoti	 apie	 pasiekimus,	 problemas	 ir	 jų	
sprendimo	būdus.

Ieškokime	bibliotekininkų	„perliukų“,	rašykime	apie	kolegas,	kurie	
savo	darbais	puošia	kraštą,	neleidžia	šalia	esantiems	sulėtinti	veiklos	
tempo.	Būkite	sveiki,	energingi,	pilni	geriausių	norų	viskam.	Tiesiog	
būkite	laimingi	2019	metais.	

Vida	Marcinkienė,	Lietuvos	bibliotekininkų	draugijos	
Radviliškio	skyriaus	pirmininkė	

2018	m.	balandžio	mėn.	startavo	projektas	„Prisijungusi	Lietuva:	efektyvi,	saugi	 ir	atsakinga	Lietuvos	
skaitmeninė	bendruomenė“	(toliau	–	„Prisijungusi	Lietuva“).	Radviliškio	viešoji	biblioteka	taip	pat	įsitraukė	į	
šį	projektą.	„Senjorų	dienos	internete	2018“	–	tai	pirmoji	projekto	akcija,	kurios	tikslas	–	skatinti	vyresnio	
amžiaus	žmones	drąsiau	jaustis	skaitmeninėje	erdvėje,	išmokti	atpažinti	grėsmes	bei	netikras	žinias	nuo	
patikrintos	informacijos,	saugiai	naudotis	jiems	aktualiomis	elektroninėmis	paslaugomis.

Projektu	„Prisijungusi	Lietuva“	siekiama	skatinti	Lietuvos	gyventojus	įgyti	reikalingų	įgūdžių	efektyviai,	
įvairiapusiškai,	 saugiai	 ir	 atsakingai	 naudotis	 internetu,	 į	 šias	 veiklas	 aktyviai	 įtraukiant	 vietos	
bendruomenes.	

S� is		projektas	bus	realizuojamas	visoje	Lietuvoje	ir	yra	nukreiptas	į	gausią	gyventojų	tikslinę	grupę	–	apie	
500	tūkst.	asmenų,	kurie	vis	dar	nesinaudoja	internetu	arba	kurių	skaitmeniniai	įgūdžiai	yra	nepakankami.

Dar	viena	renginių	grupė	bus	skiriama	jaunimui.	Įgyvendinant	projektą	bus	organizuojami	kūrybiniai	IRT	
konkursai,	 kūrybinės	 dirbtuvės	 („hakatonai“)	 ir	 kiti	 renginiai	 jaunimui.	 Jie	 skatins	moksleivius	 domėtis	
informacinėmis	 technologijomis,	programavimu,	ugdys	kūrybiškumą	 ir	saviraišką.	Projektas	 truks	 trejus	
metus.	

Nijolė	Stankuvienė,	
Skaitytojų	aptarnavimo	skyriaus	vedėja	

PROJEKTAS „PRISIJUNGUSI LIETUVA“ 

SKAITMENINIMAS – NAUJA VEIKLA BIBLIOTEKOJE

Radviliškio viešoji biblioteka atsiliepė į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos kvietimą 
dalyvauti startuojančiame investiciniame projekte „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės 
erdvės vystymas“. Veiklas ji vykdys kartu su 24 partneriais – Lietuvos atminties, kultūros ir švietimo institucijomis.

Radviliškio viešojoje bibliotekoje saugomi įvairaus pobūdžio rankraštiniai dokumentai, rajono spauda, 
kraštotyros darbai. Knygos muziejuje kaupiami ir saugomi seni, reti leidiniai, spauda. Tik nedidelė visuomenės 
dalis žino, jog biblioteka kaupia ir saugo kraštotyrinių dokumentų fondą. Suskaitmeninti kultūros ištekliai taps 
prieinami vartotojams ir suteiks galimybę susipažinti su jais virtualioje erdvėje. Kitas ateities žingsnis – kraštotyros 
kartotekos suskaitmeninimas.

Sudaryta darbo grupė skaitmeninimo darbams vykdyti jau atliko parengiamuosius darbus: parengtas numatomų 
skaitmeninti leidinių sąrašas, su kai kurių leidinių autoriais sudarytos autorių teisių perdavimo sutartys. 
Skaitmeninimo grupės koordinatorė Daiva Paulauskienė ir skaitmeninimo grupės dalyvė Rima Giedrienė patirties 
sėmėsi įvairiuose mokymuose. 

Daiva	Paulauskienė,
Informacijos-kraštotyros	skyriaus	vedėja	
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Projektas	„Biblioterapija	–	tai	dar	viena	galimybė...“	buvo	skirtas	vyresnio	amžiaus	miesto	ir	rajono	
gyventojams	ir	visiems,	kuriuos	ši	tema	domina.	Jo	tikslas	–	stiprinti	 šios	amžiaus	grupės	žmonių	
pasitikėjimą	 savimi,	 neleisti	 pasijusti	 vienišais,	 visuomenei	 nebereikalingais.	 Projektą	 �inansavo	

Lietuvos	 kultūros	 taryba.	 Į	 projekto	 įgyvendinimą	
įsijungė	Radviliškio	 rajono	 literatų	klubo	 „Jonvabalis“	
nariai,	 taip	 pat	 Radviliškio	 Trečiojo	 amžiaus	 Knygos	
mylėtojų	 	klubo	„Beržė“	nariai.	Įgyvendinant	projektą,	
bibliotekos	 bičiuliai	 buvo	 pakviesti	 į	 susitikimus	 su	
psichologu,	 psichoterapeutu	 J.	 Kvedarausku,	 su	
psichoterapeutu	 O.	 Lapinu,	 su	 švietimo	 ir	 verslo	
konsultante	 L.	 Laurinčiukiene,	 su	 broliu	 kunigu,	
religijotyrininku,	 publicistu	 A.	 Peškaičiu	 OFM.	 Buvo	
apsilankyta	 S�eduvos	 ir	 Baisogalos	 senelių	 namuose,	
pasikalbėta	 apie	 knygas,	 kurios	 geriau	 už	 bet	 kokius	
vaistus	gydo	žmonių	sielas,	palaiko	jų	vidinę	ramybę	ir	

stabilumą.	Džiaugiamės,	kad	projekto	tema	ir	projekto	svečiai	sudomino	radviliškiečius,	kurie	lankėsi	
susitikimuose.	

KŪRYBINĖ „MINDAUGO“ MANIPULIACIJA MENU

Vėlų	 liepos	 5	 d.	 vakarą	 Radviliškio	 viešoji	 biblioteka	
radviliškiečiams	pristatė	išskirtinį	projektą	Kūrybinė	„Mindaugo“	
manipuliacija	 menu.	 Taip	 bibliotekos	 darbuotojai	 Radviliškio	

S�venčiausiosios	 Mergelės	 Marijos	 Gimimo	 bažnyčioje	
pirmieji	kvietė	pasitikti	liepos	6-ąją	–	Valstybės	(Lietuvos	
Karaliaus	Mindaugo	karūnavimo)	dieną.

„Mes“	informacija	ir	nuotraukos

Radviliškio	viešoji	biblioteka,	įsitraukdama	į	
tarptautinį	 projektą	 „Global	 education	 goes	
local“	 (GEGL),	 surengė	 penkis	 edukacinius	
užsiėmimus	 Radviliškio	 miesto	 ir	 rajono	
vaikams,	 suaugusiesiems	 ir	 senjorams.	 Penki	
projekto	 užsiėmimai	 buvo	 rengiami	 spalio	 ir	
lapkričio	mėn.	Lapkričio	27	d.	vyko	baigiamasis	
renginys	„Priešmokyklinukai	–	EKO	vaikiukai“,	
kurį 	 organizavo	 Graž inos 	 pagrindinės	
mokyklos	 mokytojos	 su	 vaikais,	 Viešosios	
bibliotekos	 Vaikų	 literatūros	 skyriaus,	
Z� aislotekos	 ir	 visos	 bibliotekos	 darbuotojų	

komanda,	 įsitraukusi	 į	 tarptautinį	 GEGL	 projektą.	 Renginys	 buvo	 skiriamas	 Europos	 atliekų	
mažinimo	savaitei	atminti.	

TARPTAUTINIO PROJEKTO TĄSA 

PROJEKTAS,  
SKIRTAS 
SENJORAMS 

Kūrybinė	„Mindaugo“	
manipuliacija	menu

„NEVERBALINĖ ŽMOGAUS KALBA“

Įgyvendinant	projektą	„Neverbalinė	žmogaus	kalba“,	rugsėjo	21	d.	Radviliškio	
rajono	 savivaldybės	 viešojoje	 bibliotekoje	 vyko	 seminaras	 „Z�mogaus	 kodas.	
Veidotyra“,	 kuriame	 dalyvavo	 Viešosios	 bibliotekos	 darbuotojai	 ir	 švietimo	
įstaigų	 bibliotekininkai.	 S� is	 projektas	 buvo	 �inansuotas	 iš	 Radviliškio	 rajono	
savivaldybės	neformaliojo	suaugusiųjų	švietimo	ir	tęstinio	mokymosi	programų	
lėšų.	 Seminarą	 vedė	 lektorė	 E.	 Pelienė.	 Antrasis	 šio	 projekto	 seminaras	 vyko	
spalio	2	d.	Kūno	kalbos	specialistas	L.	Pečkaitis	vedė	seminarą	„Viskas	apie	kūno	
kalbą“	bibliotekininkams.	

Susitikimas	su	L.	Laurinčiukiene								

Baigiamasis	renginys		Viešojoje	bibliotekoje	
„Priešmokyklinukai	–	EKO	vaikiukai“

Vida	Marcinkienė,	Viešosios		bibliotekos	direktoriaus	
pavaduotoja	ir	šio	projekto	sumanytoja	
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PAŠUŠVIO BIBLIOTEKAI – 70

Šiemetis	antrasis	pusmetis	buvo	paženklintas	bibliotekos	�ilialų	sukaktuvėmis.	Savo	gražius	70	metų	jubiliejus	

šventė	net	trys	bibliotekos.

Spalio	18	d.	Vainiūnų	biblioteka	minėjo	70-ies	metų	sukaktį.	Į	
šventę	 „Biblioteka	 –	 tai	 žmogaus	 dvasinių	 vertybių	 lobynas“	
atvyko	daug	garbių	svečių	iš	įvairių	rajono	kampelių:	Radviliškio	
rajono	 savivaldybės	 vicemeras	 K.	 Augulis,	 Radviliškio	 rajono	
savivaldybės	S�vietimo,	kultūros	ir	sporto	vyriausioji	specialistė	V.	
Virbickienė,	 Radviliškio	 viešosios	 bibliotekos	 direktorė	 V.	
S� ukaitienė	 ir	 Viešosios	 bibliotekos	 metodininkė	 A.	 Miknienė,	
Baisogalos	seniūnas	R.	Kalvaitis,	Radviliškio	rajono	savivaldybės	
etninės	kultūros	ir	amatų	centro	direktorė	E.	Karaliūtė,	Pakiršinio	
seniūnaitis	E.	Valba,	Pakiršinio	kaimo	bendruomenės	pirmininkė	
A.	Gilienė,	Pakiršinio,	Vainiūnų	bibliotekos	rėmėjai,	skaitytojai	ir	kiti	lankytojai.	

Vainiūnų	bibliotekos	jubiliejinį	renginį	vedė	vyr.	bibliotekininkė	E.	Ryšytė,	kuri	apžvelgė	Vainiūnų	bibliotekos	istoriją.	
Pakiršinio	darželio-mokyklos	pradinių	klasių	moksleivės	deklamavo	eilėraščius,	muzikinę	programą	parodė	Pakiršinio	
darželio-mokyklos	mergaičių	kvartetas,	vadovaujamas	muzikos	mokytojos	Virginijos	Našlėnienės.	

Viešosios	bibliotekos	direktorė	V.	S�ukaitienė	pasidžiaugė	gražiu	 jubiliejumi	 ir	 įteikė	padėkas	Vainiūnų	bibliotekos	
rėmėjams.

2018 gruodis

Lapkričio	15	d.	šventiškai	buvo	paminėtas	Pašušvio	bibliotekos	70-
metis.	 Į	 renginį	 susirinko	 gausus	 būrys	 svečių:	 Radviliškio	 rajono	
savivaldybės	 meras	 A.	 C�epononis,	 Radviliškio	 viešosios	 bibliotekos	
direktorė	V.	S�ukaitienė,	Pašušvio	Visų	S�ventųjų	parapijos	klebonas	D.	
Grigalius,	Grinkiškio	seniūnė	G.	Bložienė,	buvusi	Radviliškio	bibliotekos	
direktorė	A.	Januševičienė,	buvusios	Pašušvio	bibliotekos	darbuotojos	
ir	 kiti.	 Susirinkusius	 savo	dainomis	džiugino	Pramogų	 ir	 šokių	 salės	
kolektyvas	„Sarva“,	kuriam	vadovauja	V.	S�apronienė.

Radviliškio	rajono	savivaldybės	meras	A.	C�epononis	džiaugėsi	išgražėjusia	jaukia,	šilta	Pašušvio	biblioteka,	jos	aktyvia	
veikla,	linkėjo	ilgų	gyvavimo	metų.	Viešosios	bibliotekos	direktorė	V.	S�ukaitienė	įteikė	padėkos	raštus:	bibliotekininkei	už	
ilgametį	nuoširdų	darbą	ir	svarų	indėlį	į	rajono	bibliotekos	veiklą	ir	Pašušvio	miestelio	seniūnaitei	R.	S� iurnienei	už	pagalbą	
rekonstruojant	biblioteką.	Padėkota	buvo	ir	aktyviausioms	skaitytojoms.

VAINIŪNŲ BIBLIOTEKAI – 70

Lapkričio	23	d.	Skėmių	biblioteka	pakvietė	savo	skaitytojus	ir	visą	kaimo	
bendruomenę	 į	 jubiliejinį	 Skėmių	 bibliotekos	 70	 metų	 šventinį	 vakarą	
„Biblioteka	 metų	 vingiuose“.	 Renginyje	 dalyvavo	 Radviliškio	 rajono	
savivaldybės	 administracijos	 direktorė	 J.	 Margaitienė,	 Radviliškio	 rajono	
savivaldybės	 S�vietimo,	 kultūros	 ir	 sporto	 skyriaus	 vyriausioji	 specialistė	 V.	
Virbickienė,	 Radviliškio	 viešosios	 bibliotekos	 direktorė	 V.	 S�ukaitienė	 ir	 kiti	
garbūs	svečiai.	

Skėmių	 bibliotekininkė	 E.	 Ragaliauskienė	 pasveikino	 visus	 svečius	 ir	
supažindino	 juos	 su	 bibliotekos	 istorija.	 Po	 to	 buvo	 pagerbtos	 Skėmių	
bibliotekoje	 dirbusios	 bibliotekininkės,	 įteikti	 padėkos	 raštai	 rėmėjams	 ir	
aktyviausioms	skaitytojoms.

Visus	susirinkusius	linksmino	Pociūnėlių	moterų	ansamblis	„Svaja“	ir	
Baisogalos	gimnazijos	moksleivių	gitaristų	ansamblis	(vadovas	T.	Kanapinskas).	

2019	metais	savo	70-ąjį	jubiliejų	minės	Aukštelkų,	Pavartyčių,	Sidabravo	ir	Šaukoto	bibliotekos.

SKĖMIŲ BIBLIOTEKAI – 70

Vainiūnų	�ilialo	jubiliejaus	šventėje

Pašušvio	�ilialo	jubiliejaus	šventėje

Skėmių	�ilialo	jubiliejaus	šventėje
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ATNAUJINTOS BIBLIOTEKOS

Rugsėjo	 20	 d.	 duris	 atvėrė	 į	 naujas	 patalpas	 įsikėlęs	
atnaujintas	 Radviliškio	 viešosios	 bibliotekos	 Kairėnų	 �ilialas.	
Tądien	Kairėnų	 bibliotekininkė	 G.	 Jurevičienė	 visus	 pakvietė	 į	
šventinę	 popietę	 „Bibliotekos	 durys	 atviros	 tau“,	 kurios	 metu	
buvo	iškilmingai	perkirpta	simbolinė	 juosta,	skelbianti	o�icialų	
atnaujintos	bibliotekos	atidarymą.

Radviliškio	 viešosios	 bibliotekos	 direktorė	 V.	 S� ukaitienė	
džiaugiasi,	 kad	 2018	 metais	 buvo	 atnaujinti	 net	 keturi	
Radviliškio	viešosios	bibliotekos	�ilialai,	į	kuriuos	visada	malonu	
sugrįžti	skaitytojams:	Tyrulių,	Kairėnų,	S� iaulėnų	ir	Vėriškių.

Susirinkusius	 į	 Kairėnų	 bibliotekos	 atidarymą	 svečius	
pirmasis	 pasveikino	 Grinkiškio	 klebonas	 D.	 Grigalius.	 Jis	
linkėdamas	 bibliotekai	 skleisti	 šviesą,	 išmintį,	 gaivinti	
bendruomenę,	 pašventino	 naujas	 bibliotekos	 patalpas.	 Su	 įkurtuvėmis	 sveikino	 Radviliškio	 rajono	 savivaldybės	
administracijos	direktorė	J.	Margaitienė,	Viešosios	bibliotekos	direktorė	V.	S�ukaitienė,	kiti	svečiai.	

Susirinkusius	linksmino	Grinkiškio	kultūros	namų	mišrus	ansamblis	„Sarva“.

Spalio	 24	 d.	 vyko	 Radviliškio	 viešosios	 bibliotekos	
atnaujinto	S� iaulėnų	�ilialo	atidarymo	šventė.	Kiekvieną	svečią	
linksmai	 pasitiko	miestelio	 kapela	 „S�ušvė“	 ir	 S� iaulėnų	 �ilialo	
bibliotekininkė	 A.	 Petrylienė.	 Renginyje	 dalyvavo	Radviliškio	
rajono	 savivaldybės	 meras	 A.	 C�epononis,	 Radviliškio	 rajono	
savivaldbės	 S�vietimo,	 kultūros	 ir	 sporto	 skyriaus	 vyriausioji	
specialistė	 V.	 Virbickienė,	 Viešosios	 bibliotekos	 direktorė	 V.	
S�ukaitienė,	S� iaulėnų	seniūnė	I.	Bliznikienė,	kiti	svečiai.

Radviliškio	 rajono	 savivaldybės	 meras	 A.	 C� epononis	
džiaugėsi	kardinaliais	pokyčiais	S� iaulėnų	bibliotekoje	ir	dėkojo	
visai	darbus	organizavusiai	komandai	už	produktyvų	ir	spartų	
remonto	 darbų	 vykdymą.	 Viešosios	 bibliotekos	 direktorė	
antr indama	 sakė , 	 jog 	 tąd ien 	 b ib l io teka 	 pas ike i t ė	

neatpažįstamai.	V.	S�ukaitienė	kvietė	S� iaulėnų	krašto	žmones	aktyviai	lankyti	biblioteką,	dalyvauti	čia	organizuojamose	
renginiuose,	kitose	veiklose.	

Susirinkusiuosius	į	jaukią	ir	šiltą	S� iaulėnų	biblioteką	linksmino	S� iaulėnų	miestelio	moterų	ansamblis.

Gruodžio	 7	 d.	 visuomenei	 pristatytas	 ketvirtasis	 šiais	 metais	
atnaujintas	 Radviliškio	 viešosios	 bibliotekos	 Vėriškių	 �ilialas.	
Vėriškių	 biblioteka	 persikėlė	 į	 naujas,	 gražiai	 suremontuotas	
patalpas,	kuriose	kadaise	buvo	įsikūręs	lopšelis-darželis.	Atnaujintos	
bibliotekos	 atidarymo	 šventės	 metu	 simbolinę	 juostą	 perkirpo	
Radviliškio	 rajono	 savivaldybės	 meras	 A.	 C� epononis,	 S� eduvos	
seniūnas	 J.	 Pranys	 ir	Radviliškio	 viešosios	bibliotekos	direktorė	V.	
S� ukaitienė.	 Naujas	 bibliotekos	 patalpas	 pašventino	 S� eduvos	 S�v.	
Kryžiaus	 Atradimo	 bažnyčios	 klebonas	 V.	 Kazaitis.	 Dabar	 Vėriškių	
kaimo	gyventojai	galės	džiaugtis	naujomis,	 šviesiomis	 ir	gražiomis	
bibliotekos	 patalpomis.	 Už	 šiuos	 pokyčius	 bibliotekininkė	 R.	
Grigaitienė	 dėkojo	 Radviliškio	 rajono	 savivaldybės	 merui	 A.	 C�epononiui,	 S� eduvos	 seniūnui	 J.	 Praniui	 ir	 Viešosios	
bibliotekos	direktorei	V.	S�ukaitienei.

Susirinkusiems	Aukštelkų	kultūros	namų	grupė	„Vija“	padovanojo	trumpą	koncertą.
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KAIRĖNŲ FILIALAS

ŠIAULĖNŲ FILIALAS

VĖRIŠKIŲ FILIALAS

Pakalniškių	�ilialo	jubiliejaus	šventėje	

Atnaujinto	Kairėnų	�ilialo	šventėje

Atnaujinto	Šiaulėnų	�ilialo	šventėje

Atnaujinto	Vėriškių	�ilialo	šventėje

MES

Vienos	bibliotekos	šventė	savo	 jubiliejus,	kitos	kvietė	kartu	pasidžiaugti	gražėjančiomis,	 šviesėjančiomis,	
patrauklesnėmis	skaitytojams	bibliotekos	patalpomis.

„Mes“	informacija	ir	nuotraukos



RADVILIŠKIO	kultūros	centre	skambėjo	nuostabi	ne	
tik	Lietuvoje,	bet	ir	visame	pasaulyje	gerai	žinomo	S� iaulių	
berniukų	ir	jaunuolių	choro	„Dagilėlis“	atliekama	muzika.	
Radviliškio	 rajono	 savivaldybės	 viešoji	 biblioteka	 kartu	
su	 bibliotekos	 ir	 šio	 koncerto	 mecenate	 bei	 globėja	
Radviliškio	miesto	garbės	piliete	E.	Vaišniene	šį	muzikinį	
p a s i rodymą 	 padovano jo 	 Radv i l i š k i o 	 m i e s to	
moksleiviams.					

SIDABRAVO	�iliale	vyko	poezijos	ir	muzikos	vakaras	
,,Prie	 rudenėjančio	 lango“.	 Į	 buvimą	 kartu	 visi	 įdėjo	
daugiau	 širdies	 šilumos,	 nes	 šie	 metai	 neeiliniai	 –	
švenčiame	Lietuvos	šimtmetį,	paminėti	buvo	jubiliejiniai	
Tėvo	Stanislovo	metai.	

BAISOGALOS	�iliale	vyko	S� iaurės	šalių	literatūros	garsiniai	skaitymai	„Kad	šiaurės	šaltis	būtų	nebaisus“.	Skaitymams	
buvo	pasirinkta	norvegų	rašytojo	S.	Strangerio	trilogijos	jaunimui	„Tie,	kurių	nėra“	ištraukos.	Skaitymai	vyko	ir	Viešojoje	
bibliotekoje	bei	kituose	�ilialuose.

POCIŪNĖLIŲ	�iliale	svečiavosi	Radviliškio	viešosios	bibliotekos	Informacijos-kraštotyros	ir	Vaikų	literatūros	skyriaus	
bibliotekininkės.	 D.	 Paulauskienė	 ir	 R.	 Giedrienė	 Pociūnėlių	 pagrindinės	 mokyklos	 moksleiviams	 papasakojo	 apie	
Radviliškio	kraštą,	jo	žymius	žmones,	lankomiausias	vietas,	pristatė	leidinių	apie	Radviliškio	kraštą	parodą.

ŠEDUVOS	�iliale	vyko	S�eimos	savaitė,	kurios	metu	buvo	rengiamos	įvairios	veiklos	vaikams	ir	suaugusiesiems.	S� iais	
metais	S�eimos	savaitės	metu	vyko	stalo	žaidimų	vakarėliai,	taip	pat	vaikai	buvo	kviečiami	į	užsiėmimus	su	tautodailininke	
A.	Norvaišiene.	

PAKALNIŠKIŲ	 �iliale	 įvyko	 literatūrinė	 popietė	 „C� ia	 būta	 mano	 lūpų	 ir	 akių...“,	 skirta	 į	 amžinybę	 išėjusiems.	
Susirinkusiems	Pakalniškių	kaimo	gyventojams	 ir	svečiams	poetinį	 žodį	dovanojo	kraštietė,	 įvairių	skaitovų	konkursų	
laureatė	 A.	 Statkuvienė.	 Jai	 talkino	 folkloro	 dainų	 atlikėja,	 liaudies	 tradicijų	 žinovė	 ir	 puoselėtoja,	 visuomenininkė	 A.	
Rukienė.

RAUDONDVARIO	 �iliale	 paminėtos	 Tėvo	 Stanislovo	 100-osios	 gimimo	 metinės.	 Popietėje	 dalyvavo	 Radviliškio	
technologijų	 ir	 verslo	 mokymo	 centro	
S�eduvos	skyriaus	mokyklos	bendruomenės	
atstovai.	Susirinkusieji	 	žiūrėjo	 	�ilmą	„Tėvo	
Stanislovo	 sakralinės	 kolekcijos	 turtai	
Paberžėje“.	Bibliotekoje	veikė	paroda	„Tėvo	
Stanislovo	palikimas“.

TYRULIŲ	 �ilialo	 bibliotekininkė	 S.	
Remeikienė	 kartu	 su	 Tyrulių	 skyriaus	
mokiniais	ir	mokytoja	Olga	dalyvavo	S� iaulių	
apskrities	 Povilo	 Višinskio	 viešosios	
b ibl iotekos 	 Knygos 	 gra� ikos 	 centro	
edukacinėje	programoje	„Vienas	atspaudas“.

VAINIŪNŲ	 �ilialas	 kartu	 su	 Pakiršinio	
vaikų	 dienos	 centru	 organizavo	 Skaitymo	
savaitę.	 S� ie	 renginiai	buvo	 skirti	 	 skaitymo	
puoselėjimui.

VIEŠOJOJE	bibliotekoje	vyko	susitikimas	
su	 kunigu	 teologijos	 licenciatu	 Vilniaus	 S�v.	
Juozapo	 bažnyčios	 klebonu	 R.	 Doveika.	
Sakydamas,	kad	pats	didžiausias	turtas	yra	
laikas,	 kunigas	 kvietė	 visus	 Radviliškio	

krašto	žmones	į	žodžio	kelią,	nes	ateina	laikas	atsiverti,	suklusti.	Artėjant	didžiosioms	metų	šventėms,	Viešosios	bibliotekos	
renginių	lankytojams	kunigas	dėstė	amžinas	gyvenimo	vertybes.	S� io	jaukaus	ir	prasmingo	vakaro	nuotaiką	kūrė	Baisogalos	
kultūros	centro	ansamblis	(vadovė	N.	Bernadickienė).					

2018 gruodis

MŪSŲ VEIKLA
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TRUMPAI

Šiaulių	berniukų	ir	jaunuolių	choro	„Dagilėlis“	koncertas

Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su kunigu R.  Doveika

Viešojoje	bibliotekoje	vyko	susitikimas	su	kunigu	R.		Doveika
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IŠVYKOS

DALYVAUTA EDUKACINĖJE PROGRAMOJE AUKŠTELKUOSE

APLANKYTA ĮSPŪDINGA RUNDALĖS PILIS 

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

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

Rugpjūčio	 pradžioje	 Radviliškio	 viešosios	
bibliotekos	 ir	 jos	 �ilialų	 darbuotojos	 aplankė	
Rundalės	rūmus.	Rundalės	pilis,	vadinama	Baltijos	
Versaliu,	 yra	 žymiausias	 baroko	 ir	 rokoko	 stiliaus	
pastatų	 ansamblis	 Latvijoje.	 S� ią	 pilį	 projektavo	
Francesco	 Bartolomeo	 Rastrelli,	 o	 interjerą	 kūrė	
žymūs	 ano	 meto	 dailininkai	 ir	 skulptoriai.	 Rūmų	
sienas	 gaubia	 ne	 viena	 meilės	 istorija.	 Pirmojo	
pasaulinio	 karo	metu	 Rundalės	 pilyje	 buvo	 įkurta	
ligoninė.	Vėliau	čia	įkurta	pradžios	mokykla,	įrengti	
butai.	 Pilies	 atkūrimas	 pradėtas	 tik	 1972	 m.	 Po	
rekonstrukcijos	rūmuose	veikia	muziejus,	kuriame	
galima	 susipažinti	 su	 šios	 vietovės	 atsiradimo	
istorijsa,	 statyba,	 hercogo	 palikuonimis,	 pamatyti	
unikalių	XVII–XVIII	a.	tekstilės	ir	kitų	dirbinių.	

Rūmų	kieme	įrengtas	10	ha	prancūziško	stiliaus	
parkas.	Pedantiškai	suformuoti	dekoratyviniai	krūmeliai	bei	medeliai	čia	tarsi	sudaro	nedidelius	labirintus.	
Visi	norintys	po	parką	gali	pasivažinėti	traukinuku.	Vos	įėjus	į	parką,	patenkama	į	rožių	sodą,	kuris	baroko	
laikotarpiu	buvo	būtinas.	C� ia	ir	dabar	auga	tokios	rožių	veislės,	kokios	kadaise	buvo	auginamos.

Taip	pat	bibliotekininkės	susipažino	su	pilyje	eksponuojama	įdomia	istorine	kolekcija,	kuri	atspindi	rūmų	
klestėjimo	laikmetį,	vaikščiodamos	po	parką,	stebėjosi	ten	augančių	rožių	rūšių	įvairove,	spalvų	bei	kvapų	
žaismais.	Rundalės	pilis	bibliotekininkėms	įstrigo	kaip	viena	iš	gražiausių	aplankytų	vietų.		 	 	 																															

Rugsėjo	 7	 d.	 	 Radviliškio	 viešosios	
bibliotekos	ir	jos	�ilialų	darbuotojai	vyko	į	
Aukštelkus,	kur	dalyvavo	Aukštelkų	kaimo	
bendruomenės	 „Aukštoji	 Alka“	 projekto,	
kurį	 įgyvendina	 kartu	 su	 Aukštelkų	
sen i ūn i jos 	 ku l t ū ros 	 spec ia l i s ta i s ,	
paruoštoje	 edukacinėje	 programoje.	 S� io	
projekto	iniciatorė	–	Aukštelkų	seniūnė	A.	
Kubilinskienė.	

B ib l iotekin inkus 	 š i l ta i 	 pas i t iko	
Aukštelkų	seniūnijos	kultūros	specialistės	
K.	 Vasiliauskienė	 ir	 I.	 Ganžūraitė.	 Jos	
svečius	 pakvietė 	 dalyvauti	 žaidime	
„Išlikimas	 gamtoje“,	 vėliau	 kiekvienas		
galėjo	išmėginti	naščius.	Pasak	edukacijos	
organ iza tor ė s 	 K . 	 Vas i l i ausk ien ė s ,	
bibliotekininkams	puikiai	pavyko	įvykdyti	

visas	 užduotis.	 Pabraidę	 šiltą	 rudens	 popietę	 Aukštelkų	 ežere,	 bibliotekininkai	 išsiruošė	 į	 „medžioklę“.	
Paskutinė	 edukacijos	užduotis	 –	 iš	 lanko	pataikyti	 į	 stilizuotą	briedį.	 Po	 to	 visi	 linksmi	 ir	 gerai	nusiteikę	
vaišinosi	gardžia	koše,	kurią	 išvirė	prie	projekto	prisidedanti	 ir	nuolat	bendruomenei	 talkinanti	Auštelkų	
bendruomenės	narė	I.		Perkonė.	

Jau	tampa	tradicija,	kad	vasarai	baigiantis	arba	prasidėjus	rudens	sezonui,	kur	nors	keliaujame.	

„Mes	informacija	ir	nuotraukos
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Genovaitės	Lukšaitės	nuotraukoje	–	Viešosios	
bibliotekos	darbuotojos

Viešosios	bibliotekos	darbuotojos	Aukštelkuose
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