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Apie	Baisogalos	bibliotekos	veiklą	pasakoja	daugiau	kaip	30	
metų	ten	dirbanti	bibliotekininkė	ALVYDA	ŽIŽNIAUSKIENĖ.

Prašytume	glaustai	apžvelgti	savo	bibliotekos	istoriją.
Baisogalos	 miestelio	 centre,	 Kultūros	 centro	 antrame	

aukšte,	 daug	 metų	 yra	 įsikūrusi	 miestelio	 biblioteka.	 S� i	
biblioteka	vis	atsinaujina	savo	išore	 ir	vidumi:	darytos	kelios	
renovacijos,	 atnaujinti	 baldai,	 kompiuterinė	 įranga.	Keitėsi	 ir	
darbo	pobūdis,	bibliotekos	funkcijos.	Vienas	projektas	baigiasi,	
prasideda	kitas.	Keitėsi	ir	bibliotekininko	profesija,	kuri	leido	
tobulėti,	 kelti	 kvali�ikaciją,	 tačiau	 pagrindinė	 bibliotekos	
funkcija	išliko	–	biblioteka	atvira	kiekvienam	žmogui.	

Ar	biblioteka	yra	svarbi	vieta	Baisogalos	gyventojams?
Reikia	 knygos	 –	 einu	 į	 biblioteką,	 reikia	 susimokėti	

mokesčius	–	einu	į	biblioteką,	noriu	paskaityti	laikraštį	–	einu	į	
biblioteką,	 reikia	 nuskenuoti	 svarbų	 dokumentą	 –	 einu	 į	
biblioteką,	 reikia	 susisiekti	 su	 artimaisiais	 užsienyje	 –	 einu	 į	
biblioteką,	noriu	pasimokyti	–	einu	į	biblioteką,	reikia	išsiųsti	el.	
laišką	–	einu	į	biblioteką,	sergu	–	einu	į	biblioteką	ir	t.	t.	Todėl	
manau,	 kad	 biblioteka	 tikrai	 labai	 svarbi	 kiekvienam	
gyventojui.	

Dirbate	bibliotekininke	 jau	daugiau	 	kaip	30	metų.	Prisiminkite	akimirkų,	kai	ypač	pasidžiaugėte	savo	
biblioteka	ir	tuo,	kad	esate	bibliotekininkė.

Vedžiau	 pirmuosius	 gyventojų	 kompiuterinio	 raštingumo	 mokymus.	 Daug	 žmonių	 yra	 padėkoję	 už	
suteiktas	 žinias,	 tačiau	vienas	 žmogus	dėkingas	 iki	 šiol	–	kiekvieną	Kovo	8-ąją,	atnešęs	gėlių,	nepamiršta	
padėkoti.

Biblioteka	keičiasi,	atsinaujina.	Kas	per	tuos	dešimtmečius	joje	labiausiai	pasikeitė	ir	kas	svarbiausia	išliko?
Daug	kas	keitėsi	 –	nuo	paprasto	 skaitytojų	 aptarnavimo	prie	bibliotekininkės	 stalo	 iki	 daugelio	naujų	

funkcijų	bibliotekoje	atsiradimo:	skaitytojai	pradėti	mokyti	naudotis	naujomis	technologijomis,	buvo	įdiegta	
LIBIS	 programa,	 atsirado	 vieningas	 skaitytojo	 pažymėjimas.	 Labiausiai	 keitėsi	 bibliotekos	 veidas	 –	 nuo	
tyliosios	 iki	 dabartinės:	 atviros,	 šurmuliuojančios	 ir	 triukšmingos.	 Tačiau	 visada	 bibliotekoje	 svarbiausia	
išliko	ir,	tikiuosi,	išliks	–	knyga.

Kaip	pavyksta	surasti	bibliotekos	pagalbininkų,	rėmėjų?
Rasti	pagalbininkų	nėra	sudėtinga.	Tai	–	mažo	miestelio	privalumas.	Visas	įstaigas	vienija	glaudus	ryšys,	

nes	kiekvienas	renginys,	akcija	ar	projektas	tampa	viso	miestelio	tikslu.	Kaskart	stengiamės	kuo	geriau	viską	
padaryti,	gražiau	pasirodyti	 ir	kartu	garsinti	Baisogalos	vardą.	Rasti	rėmėjų	–	kiek	sunkiau,	nes	piniginės	
paramos	reikia	visiems.	

S� ie	metai	Baisogalai	–	ypatingi.	Minimas	miesto	480-ies	metų	jubiliejus	ir	šiemet	Baisogala	buvo	tituluota	
Mažosios	kultūros	sostinės	vardu.	Kaip	biblioteka	prisidės	prie	šių	svarbių	švenčių	įprasminimo?

Didžiuojuosi	 Baisogalos	miestelio	 pasiekimais,	 suteiktu	Mažosios	 kultūros	 sostinės	 vardu,	 jubiliejumi,	
todėl	visus	organizuojamus	renginius,	akcijas,	parodas	skiriame	šių	švenčių	paminėjimui.

			

MŪSŲ INTERVIU
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 „KAIMO BIBLIOTEKA – ATVIRA 
KIEKVIENAM ŽMOGUI“  
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Parengė	„Mes“	redakcija	
Viešosios	bibliotekos	nuotrauka

Baisogalos	�ilialo	bibliotekininkė	A.	Žižniauskienė	
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Kovo	1	d.	buvo	minima	Tarptautinė	bibliotekininkų	apkabinimo	
diena.	 S� ia	 proga	 Radviliškio	 viešojoje	 bibliotekoje	 surengta	
iškilminga	šventė	„Aš	–	Jūsų	bibliotekininkas“,	į	kurią	buvo	sukviesti	
visi	rajono	bibliotekininkai.	Profesinės	dienos	proga	buvo	dalijamos	
nominacijos	 už	 praėjusių	 metų	 pasiekimus,	 pasveikintos	 naujos	
darbuotojos,	neseniai	įsiliejusios	į	bibliotekininkų	gretas.

„Metų	 bibliotekininko“	 vardą	 už	 labai	 gerus	 profesinio	 darbo	
rezultatus	pelnė	Viešosios	bibliotekos	Z� eimių	�ilialo	bibliotekininkė	
B.	Stasiulaitienė.	Pasveikintos	ir	naujos	Viešosios	bibliotekos	�ilialų	
darbuotojos	 –	 Sidabravo	 �ilialo	 bibliotekininkė	 J.	 Kurandienė	 ir	
Grinkiškio	�ilialo	bibliotekininkė	D.	Dauknienė.	

L ie tuvos 	 nac iona l in ė 	 Martyno 	 Ma žvydo 	 b ib l io teka ,	
įgyvendindama	 projektą	 „Gyventojų	 skatinimas	 išmaniai	 naudotis	
atnaujinta	 vieša	 interneto	 prieigos	 infrastruktūra“,	 atnaujino	
Radviliškio	 rajono	 savivaldybės	 viešosios	 bibliotekos	 Interneto	
skaityklos	 kompiuterinę	 įrangą.	 Senieji	 kompiuteriai	 pakeisti	
naujesniais,	modernesniais.	Lankytojai	gali	dirbti	viešosios	interneto	
prieigos	kompiuteriais,	ieškoti	informacijos	internete,	konsultuotis	
įvairiais	kompiuterinio	ir	skaitmeninio	raštingumo	klausimais.	Yra	
galimybė	naudotis	savo	kompiuteriu	prisijungiant	prie	bibliotekos	
suteikiamos	 nemokamos	 WI-FI	 prieigos,	 padedant	 darbuotojui,	
individualiai	mokytis	naudotis	kompiuteriu.	

ATSINAUJINO BIBLIOTEKOS INERNETO SKAITYKLA  

SĖMĖSI ŽINIŲ MOKYMUOSE

Balandžio	4	d.	grupė	Radviliškio	viešosios	bibliotekos	ir	
�ilialų	 darbuotojų	 dalyvavo	 mokymuose,	 kurie	 vyko	
Lietuvos	 nacionalinėje	 Martyno	 Mažvydo	 bibliotekoje	 ir	
buvo	skirti	Lietuvos	viešųjų	bibliotekų	bibliotekininkams,	
dirbantiems	su	prenumeruojamomis	Lietuvos	ir	užsienio	
duomenų	bazėmis.	Darbuotojus	pasitiko	ir	apie	nuotolines	
paslaugas	 ir	 prenumeruojamus	 el.	 išteklius	 bibliotekoje	
kalbėjo	 kraštietė	 A.	 Vaškevičienė,	 Lietuvos	 nacionalinės	
Martyno	 Mažvydo	 bibliotekos	 Paslaugų	 departamento	
direktorė.	 Mokymus	 „Nuotolinių	 paslaugų	 ir	 užsienio	
prenumeruojamų	duomenų	bazių	administravimas“	vedė	
A.	 Diržauskienė,	 Paslaugų	 departamento	 Informacinio	
aprūpinimo	skyriaus	vyriausioji	bibliografė.	Kalbėta	apie	
duomenų	bazių	EBSCO	Publishing	ir	NAXOS	Music	Library	administravimą.	

Po	mokymų	dalyviai	buvo	pakviesti	į	ekskursiją	po	renovuotą	Lietuvos	nacionalinę	Martyno	Mažvydo	
biblioteką.	

Vygaudo	Juozaičio	ir	
Viešosios	bibliotekos	nuotraukos

MES

PASVEIKINTI RAJONO BIBLIOTEKININKAI 

Šventė	„Aš	–	Jūsų	bibliotekininkas“														

Atnaujinta	Interneto	skaitykla

„Mes“	informacija

Viešosios	bibliotekos	darbuotojos	kartu	su	
kolegomis	iš	kitų	Lietuvos	bibliotekų	
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Tradiciškai,	 kaip	 ir	 kasmet,	 Radviliškio	 viešoji	 biblioteka	 kvietė	 gyventojus	 ir	 miesto	 svečius	 į	 Europos	 dienos	
gimtadienio	renginius.	S� iemet	sukako	15	metų,	kai	Lietuva	yra	teisėta	Europos	Sąjungos	narė.	

Gegužės	 2	 dieną	 Europos	 dienai	 skirtų	 renginių	 ciklą	 pradėjo	 Radviliškio	 Lizdeikos	 gimnazijoje	 viešėjęs	 KTU	
socialinių,	humanitarinių	mokslų	ir	menų	fakulteto	dekanas	Ainius	Lašas.	Pokalbiui	apie	Europą	su	svečiu	susirinko	
gausus	būrys	gimnazistų.	

Tą	pačią	dieną	Radviliškio	viešojoje	bibliotekoje	vyko	kaligra�ijos	kūrybinės	dirbtuvės,	kuriose	visi	norintys	galėjo	
išbandyti	 skirtingas	 kaligra�ijos	 technikas	 ir	 kartu	 sukurti	 bendrą	 plakatą	 –	 sveikinimą	 Europos	 dienos	 ir	 Lietuvos	
Respublikos	15	metų	narystės	paminėjimui.	Užsiėmimus	vedė	dalininkas,	kaligrafas	Linas	Spurga.	

Gegužės	8	dieną	Radviliškio	viešosios	bibliotekos	Vaikų	literatūros	skyriaus	lėlių	teatras	„Boružėlė“	parodė	spektaklį	
„S� iukšlino	peliukai	uoliai“.	Linksmos,	nuotaikingos	ir	pamokančios	istorijos,	kaip	mylėti	gamtą,	tausoti	aplinką,	rūšiuoti	
šiukšles	susirinko	pasižiūrėti	mažieji	radviliškiečiai.	

Gegužės	 9	 d.	 Lizdeikos	 gimnazijoje	 vyko	 „Europos	 egzaminas	 2019“,	 o	 po	 pietų	 miestiečiai	 buvo	 kviečiami	 į	
Radviliškio	miesto	Aušros	aikštę,	kur	vyko	baigiamasis	renginys.	Jame	dalyvavo	Radviliškio	rajono	savivaldybės	ir	rajono	
partijų	skyrių	atstovai	bei	svečiai.	Visi	susirinkusieji	sveikino	radviliškiečius	su	Europos	diena,	džiaugėsi	surengta	švente.	
Radviliškio	rajono	meras	Antanas	C�epononis	pasveikino	gyventojus	su	švente	ir	visiems	priminė,	kad	mes	gyvename	
Europoje	 ir	esame	europiečiai.	Sveikinimo	 žodį	susirinkusiems	 tarė	 jaunimo	atstovas,	Lietuvos	moksleivių	sąjungos	
Radviliškio	 skyriaus	 pirmininkas	 Povilas	 Laiševcevas.	 Jis	 pabrėžė,	 kad	 Europos	 Sąjunga	 skatina	 visų	 moksleivių	
pilietiškumą,	todėl	Europos	diena	yra	ypač	svarbi	jauniems,	savo	ateitį	kuriantiems	žmonėms.	Prie	visų	nuoširdžių	ir	
prasmingų	 sveikinimų	 Europos	 dienos	
proga	 prisidėjo	 ir	 Radviliškio	 viešosios	
bibliotekos	 direktorė	 Violeta	 S� ukaitienė,	
kuri	sakė,	kad	Lietuva,	įstodama	į	Europos	
Sąjungą,	pasirinko	tinkamą	sprendimą,	nes	
dabar	visi	mūsų	piliečiai	gali	jaustis	saugiai	
ir	užtikrintai.

Renginio	 metu	 veikė	 informacinė	
palapinė, 	 kurioje	 gyventojams	 buvo	
dalijama	 svarbi	 informacija	 apie	 Europos	
Sąjungą,	Europos	Parlamentą.	

S�ventinę	dieną	vainikavo	grupės	„Ratai“	
gyvo	garso	koncertas	ir	Radviliškio	rajono	
linijinių	šokių	kolektyvų	pasirodymas.

	
Informacijos-kraštotyros	skyriaus	
bibliografė	Rūta	Ruseckienė

„Mes“	informacija	ir	nuotraukos

Prieš	keletą	metų	Radviliškio	miesto	garbės	pilietės	Elonos	Vaišnienės	
pasiūlytas	 ir	 Radviliškio	 viešojoje	 bibliotekoje	 vykdytas	 „Vabaliukų“	
projektas	 išaugo	 į	 „Vabaliukų	 mokyklėlę“.	 S� ių	 metų	 gegužės	 mėnesį	
Viešojoje	 bibliotekoje	 šis	 projektas	 buvo	 vykdomas	 jau	 kaip	 Lietuvos	
bibliotekininkų	draugijos	Radviliškio	skyriaus	projektas,	kurį	�inansavo	
Radviliškio	rajono	savivaldybė.	Mažieji	radviliškiečiai,	kurie	dar	nelanko	
lopšelio-darželio	(1–2	metų	amžiaus),	dalyvavo	muzikinėse-žaidybinėse	
pamokėlėse,	kurias	vedė	nuotaikingas	personažas	–	Saulytė	(režisierė	R.	
Atkočiūnienė).	 Vaikučiai	 mokėsi	 priprasti	 prie	 kitokios	 aplinkos,	
susidraugauti	su	savo	bendraamžiais,	vykdyti	įvairias	užduotis.	Kartu	su	
vaikais	žaidė,	dalyvavo	lavinamose	veiklose	ir	jų	tėveliai.	Po	užsiėmimų	
visi	rinkdavosi	į	„Pelėdžiukų	svetainę“,	kur	jų	laukdavo	žaislinės	knygutės	
ir	žaislai.	

Rudenį	„Vabaliukų	mokyklėlės“	dalyvių	vėl	 laukia	nauji	užsiėmimai	
bei	susitikimai	su	specialistais.

	

RENGINIŲ CIKLAS „SVEIKA, EUROPA“ 

MŪSŲ VEIKLA

Europos dienos minėjimas Radviliškio miesto Aušros aikštėje

„VABALIUKŲ MOKYKLĖLĖ“ PRADĖJO VEIKLĄ
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Balandžio–gegužės	mėnesiais,	kaip	ir	daugumoje	kitų	šalies	bibliotekų,	Radviliškio	viešojoje	bibliotekoje	vyko	
Europos	 regioninės	 plėtros	 fondo	 ir	 Lietuvos	 Respublikos	 valstybės	 biudžeto	 lėšomis	 �inansuojamo,	 2018	 m.	
prasidėjusio	 projekto	 „Prisijungusi	 Lietuva:	 efektyvi,	 saugi	 ir	 atsakinga	 Lietuvos	 skaitmeninė	 bendruomenė“	
mokymai.

Radviliškio	 krašto	 bendruomenė,	 vadovaujama	 Gedimino	 Lipnevičiaus,	 labai	 aktyviai	 įsijungė	 į	 šį	 projektą.	
Abiejose	grupėse	pagal	pradedantiesiems	skirtą	programą	„Skaitmeninės	technologijos	TAU:	ateik,	sužinok,	išmok“	
mokėsi	po	12	žmonių.

Dalyviai	buvo	supažindinti	su	darbo	skaitmeniniais	įrenginiais	pagrindais,	teksto	rengimo,	paieškos	internete	
pradmenimis,	 elektroninėmis	 paslaugomis	 bei	 savarankiško	 mokymosi	 galimybėmis.	 Visi	 atsakė	 į	 mokymų	
vertinimo	anketą,	išlaikė	testą,	gavo	pažymėjimus.	Pažengusiesiems	skirtoje	programoje	„Bendradarbiavimas	Tau.	
Bendrauk	ir	dalykis	turiniu	internete:	efektyvus	laiko	planavimas	ir	bendravimas“	žmonės	mokėsi,	kaip	saugiai	ir	
atsakingai	 bendrauti	 ir	 bendradarbiauti	 e.	 paštu,	 kaip	 dokumentus	 laikyti	 internete,	 juos	 bendrinti	 su	 kitais	
žmonėmis,	 kaip	 planuoti	 laiką	 pasitelkiant	 e.	 kalendorius,	 susipažino	 su	 skaitmeninių	 nuotraukų	 redagavimo,	
koliažo	ir	animacijų	kūrimo	galimybėmis,	pasitikrino,	ar	saugiai	bendrauja	„Facebook“	socialiniame	tinkle.	Mokymai	
naudos	davė	ne	tik	jų	dalyviams,	bet	ir	organizatoriams	–	paaiškėjo,	ko	trūksta,	kad	ateityje	skaitmeninio	raštingumo	
mokymams	būtų	sudarytos	patogesnės	sąlygos,	o	informacinėmis	technologijomis	besidomintys	žmonės	džiaugėsi,	
jog	 ir	mokymams	pasibaigus,	bibliotekoje	 jie	gali	nuolatos	konsultuotis,	nes	prireikus	bibliotekos	 lankytojai	yra	
mokomi	individualiai.

Projektas	 „Prisijungusi	 Lietuva:	 efektyvi,	 saugi	 ir	 atsakinga	 Lietuvos	 skaitmeninė	 bendruomenė“	 tęsis	 iki						
2021-ųjų	kovo	mėnesio.	Mokymai	rengiami	Lietuvos	viešosiose	bibliotekose.	Į	juos	galima	registruotis	telefonu	8	
620	20	961,	 e.	 paštu	mokymai@vipt.lt	 arba	 atvykti	 į	 artimiausią	 biblioteką.	Radviliškio	 viešojoje	 bibliotekoje	 į	
nemokamus	mokymus	kviečiame	registruotis	Skaitytojų	aptarnavimo	ir	Informacijos-kraštotyros	skyriuose	arba	
telefonu		8	422	51	398.	

Skaitmeninio	 raštingumo	mokymuose	 gali	 dalyvauti	 visi	 Lietuvos	 gyventojai	 vyresni	 nei	 18	metų.	 Jie	 skirti	
asmenims,	neturintiems	skaitmeninio	raštingumo	žinių	bei	tiems,	kurie	nori	turimas	žinias	pagilinti	ar	atnaujinti.	
Pradedančiųjų	mokymų	programa	trunka	18	val.	Jos	metu	dalyviai	įgyja	pagrindinių	naudojimosi	skaitmeniniais	
įrenginiais	(kompiuteriais,	išmaniaisiais	telefonais	ar	planšetiniais	kompiuteriais)	žinių	ir	įgūdžių,	mokosi	rengti	
tekstinius	dokumentus,	saugiai	ir	atsakingai	naršyti	internete,	ieškoti	aktualios	informacijos,	naudotis	e.	valdžios,	e.	
verslo	ir	e.	laisvalaikio	paslaugomis,	dalintis	informacija	bei	bendrauti	internetu	su	kitais.	Visi,	norintys	pagilinti	
skaitmenines	 žinias,	 kviečiami	 dalyvauti	 penkiose	 skirtingose	 6	 valandų	 trukmės	 programose:	 „Būk	 aktyvus,	
unikalus	ir	verslus”,	„Efektyvus	laiko	planavimas	ir	bendravimas”,	„Atsakingas	turinio	skelbimas	internete	ir	saugus	

naršymas”,	 „Inovatyvus	 savęs	
pristatymas”	 ir	 „Skaitmeninių	
nuotraukų	 apdorojimas	 ir	 saugus	
dalijimasis”.	 Išsami	 informacija	
apie	kiekvieną	programą	skelbiama	
https://mokymai.vipt.lt/.

D a l y v i a m s 	 i š d u o d a m i	
p a ž y m ė j i m a i , 	 s u t e i k i a m a	
mokomoji	 medžiaga.	 Dalinkimės	
žiniomis	ir	mokykimės	visi	kartu!

Informacijos-kraštotyros	
skyriaus	vedėja	Daiva	

Paulauskienė,	
Skaitytojų	aptarnavimo	
skyriaus	vedėja	Nijolė	

Stankuvienė

MES

„Mes“	informacija	ir	nuotraukos

SKAITMENINIO RAŠTINGUMO MOKYMAI 

Skaitmeninio	raštingumo	mokymų	dalyviai
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Kaip	 ir	 kasmet,	 balandžio	 23–29	 dienomis	 visose	 šalies	
bibliotekose	 vyko	 Nacionalinė	 Lietuvos	 bibliotekų	 savaitė.	
Bibliotekininkai	 kvietė	 savo	 bičiulius,	 lankytojus	 ir	 skaitytojus	 į	
įvairius	 renginius.	 S� ių	metų	Lietuvos	bibliotekų	 savaitės	 vienijanti	
tema	„ATEIK	–	SUZ� INOK	IR	IS�MOK“	primena	apie	neišmatuojamas	
galimybes	visiems	bibliotekų	lankytojams.	Nacionalinėje	bibliotekų	
savaitėje	tradiciškai	dalyvavo	ir	Radviliškio	viešoji	biblioteka	bei	jos	
�ilialai.
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NACIONALINĖ LIETUVOS BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ

SKAITYMO REKORDO SIEKIMO AKCIJA

„PAVASARINIS KNYGŲ KERMOŠIUS“

Viešojoje	bibliotekoje	kraštietės	
Ritos	Dambrauskaitės	knygos	pristatymas	                  

MES

„Mes“	informacija	ir	nuotraukos

Radviliškio	miesto	Aušros	aikštėje	
skaitymo	akcijos	dalyviai

„Pavasarinis	knygų	kermošius“	
Viešojoje	bibliotekoje

Balandžio	 26	 d.	 Radviliškio	 rajono	 savivaldybės	 viešoji	
biblioteka	 surengė	 jau	 ketvirtąjį	 „Pavasarinį	 knygų	 kermošių“.	
Renginio	 metu	 Radviliškio	 viešosios	 bibliotekos	 ir	 visų	 �ilialų	
darbuotojos	 pristatė	 daug	 įdomių	 veiklų	 bendruomenei,	 buvo	
rodomi	 vaikų	 knygų	 kino	 seansai,	 veikė	 Mažoji	 knygų	 mugė,	
svečiavosi	rašytojai,	kurie	pristatė	savo	knygas,	vyko	apskritojo	
stalo	 diskusija.	 Labiausiai	 dėmesio	 sulaukė	 bibliotekos	
darbuotojų	 ir	 bibliotekos	 bičiulių	 kartu	 paruoštas	 spektaklis	
„Laimė	yra	lapė“.	

Gegužės	 25	 dieną	 Radviliškio	 mieste	 ir	 rajone	 skraidė	
poezijos	paukštė	–	vyko	tradicinis	renginys	„Poezijos	pavasaris	
2019“,	 kuris	 organizuojamas	 55	 metus	 iš	 eilės.	 S� iemet	
Radviliškio	 viešojoje	 bibliotekoje	 svečiavosi	 keturi	 poezijos	
festivalio	 dalyviai:	 poetė	 Jūratė	 Sučylaitė,	 poetas,	 eseistas	
Dainius	 Sobeckis,	 aktorė	 Gražina	 Urbonaitė,	 dainų	 atlikėjas,	
aktorius	Vygantas	Kazlauskas.	Tą	pačią	dieną	su	poetų	komanda	
susitiko	 ne	 tik	 Radviliškio	miesto,	 bet	 rajono	 gyventojai,	 nes	
tradiciškai	 poezijos	 paukštė	 kasmet	 atskrenda	 į	 Pašušvį	 ir	
Baisogalą.	

Gegužės	 7-ąją,	 Spaudos	 atgavimo,	 kalbos	 ir	 knygos	 dieną,	
Radviliškio	 viešoji	 biblioteka	 kvietė	 miesto	 ir	 rajono	 gyventojus	 į	
Radviliškio	 miesto	 Aušros	 aikštę	 kartu	 dalyvauti	 skaitymo	 akcijoje.	
S� iemet,	vietoj	tradicinės	bibliotekos	organizuojamos	skaitymo	akcijos	
„Sustabdyta	minutė	–	knygai“,	Radviliškio	viešoji	biblioteka	prisijungė	
prie	 Lietuvos	 leidėjų	 asociacijos	 organizuojamo	 renginio	 „Lietuva	
skaito“	 ir	 organizavo	 viešą	 suburtinį	 skaitymą.	 Iš	 viso	 Radviliškio	
Aušros	aikštėje	vienu	metu	skaitė	237	asmenys.	Prie	akcijos	prisijungė	
ir	 Radviliškio	 viešosios	 bibliotekos	 �ilialai:	 Palonų,	 S� eduvos,	
Baisogalos,	 Aukštelkų,	 Pociūnėlių,	 Sidabravo,	 Beinoravos,	 Skėmių,	
S�aukoto,	Pakalniškių	ir	S� iaulėnų.	

„Poezijos	pavasaris	2019“	Viešojoje	bibliotekoje

„POEZIJOS PAVASARIS 2019“



POCIŪNŲ	 �iliale	 sausio	 29	 d.	 pristatyta	 trijų	 Radviliškio	 krašto	 tautodailininkų	 A.	 Filipavičienės,	 A.	
Filipavičiaus	ir	B.	Banienės	darbai.	Tai	–	keliaujanti	paroda	iš	bibliotekos	į	biblioteką.

VIEŠOJOJE	 bibliotekoje	 vasario	 5	 d.	 buvo	 atidaryta			
21-oji	tarptautinio	socialinio	projekto	„Ypatingas	grožis“	
fotogra�ijų	 paroda.	 Projekto	 koordinatorė	 Vidmantė	
Raustytė	 ir	 viena	 iš	 projekto	 organizatorių	 Giedrė	
Brazlauskaitė	 radviliškiečiams	 pristatė	 projekto	 idėją,	
pasakojo,	kaip	sekėsi	jį	įgyvendinti.	S� ia	paroda	siekiama	
parodyti,	kad	visuomenėje	yra	ypatingų	žmonių,	turinčių	
negalią,	 kuri	 yra	 graži.	 Taip	 pat	 atkreipti	 dėmesį	 į	
artimuosius,	 globėjus,	 kurie	 augina,	 globoja	 ypatingus	
vaikus.	Projektas	buvo	vykdomas	ne	tik	Lietuvoje,	bet	ir	
užsienyje	(Anglija,	Airija).	Prie	 jo	geranoriškai	prisidėjo	
profesionalūs	 fotografai,	 vizažistai,	 kirpėjai,	 stilistai	 iš	

Lietuvos	ir	užsienio.
PAKALNIŠKIŲ	 �iliale	 vasario	 9	 d.	 vyko	 popietė-

paskaita	 „Rūpinkimės	 savo	 sveikata”.	 Popietės	 metu	 bibliotekos	 skaitytojai	 susitiko	 su	 Radviliškio	 rajono	
visuomenės	sveikatos	biuro	Visuomenės	sveikatos	priežiūros	specialiste	Vaiva	Kaklauskiene.

VĖRIŠKIŲ	 	�iliale	kovo	7	d.	savo	knygą	„S�pylkos	ir	šlepetės“	pristatė	rašytoja	ir	žurnalistė	Nijolė	Koskienė.	
Susitikimas	buvo	labai	šiltas,	nuoširdus	bei	nuotaikingas.

BEINORAVOS	�ilialas	kovo	9	d.	Beinoravos	pramogų	ir	šokių	salėje	organizavo	kasmetinę	Kaziuko	mugę.	S� is	
vietos	 gyventojų	 pamėgtas	 renginys	 Beinoravos	 bibliotekos	 ir	 kultūros	 įstaigos	 darbuotojų	 iniciatyva	
organizuotas	jau	devintą	kartą.

ŠEDUVOS	 �iliale	 vyko	 susitikimas	 su	 žurnaliste,	 poete,	 Lietuvos	 politine	 bei	 visuomenės	 veikėja	 Dalia	
Teišerskyte.	Į	susitikimą	susirinko	gausus	būrys	šeduvių,	poetės	kūrybos	gerbėjų.

ŠIAULĖNŲ	 �iliale	 balandžio	 3	 d.	 pristatyta	 nauja	 kraštietės	Ritos	Dambrauskaitės	 poezijos	 knyga	 „Vėją	
glaudžiu	ir	laukus“.	Knygos	pristatymo	renginyje	visus	žavėjo	išraiškingas	aktorės	Gražinos	Urbonaitės	eilių	
skaitymas.

RAUDONDVARIO	�iliale	balandžio	5	d.	vyko	popietė	,,Gyvenamųjų	vietų	vardų	reikšmė“,	skirta	Vietovardžių	
metams.	S� ios	popietės	tikslas,	kad	vaikai	ir	jaunimas	kuo	daugiau	sužinotų	apie	vietovardžių	svarbą,	jų	kilmę	ir	
reikšmę.

BAISOGALOS	�iliale	balandžio	9	d.	vyko	susitikimas	su	vaikų	poete	Zita	Gaižauskaite.	Į	susitikimą	sugužėjo	
Baisogalos	darželio-mokyklos	darželinukai	bei	Palonų	daugiafunkcio	centro	 ikimokyklinio	ugdymo	grupės	
vaikai.	Poetė	 	kartu	su	vaikais	inscenizavo	eiliuotą	pasaką	
„Varliuko	Kvaksiuko	kelionė“	ir	dar	daug	kitų.

SIDABRAVO	 �iliale	 gegužės	 31	 d.	 vyko	 Vaikų	 gynimo	
dienai	 skirta	 šventė	 „S� viesoforas“,	 kurią	 organizavo	
Sidabravo	 biblioteka	 kartu	 su	 kultūros	 namų	 ir	
bendruomenės	atstovais.

PAVARTYČIŲ	 �iliale	 gegužės	16	d.	 vyko	bibliotekos	70	
metų	jubiliejinė	šventė	„Reveransas	KNYGAI“.	Jubiliejiniame	
renginyje	dalyvavo	Radviliškio	rajono	savivaldybės	meras	A.	
C�epononis,	S�vietimo,	kultūros	ir	sporto	skyriaus	vyriausioji	
specialistė	V.	Virbickienė,	Radviliškio	viešosios	bibliotekos	
direktorė	 V.	 S�ukaitienė,	 bibliotekos	 rėmėjai,	 skaitytojai	 ir	
kiti	garbūs	svečiai.	

2019 birželis
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TRUMPAI

MES

Viešosios	bibliotekos	nuotraukos

Pavartyčių	kaimo	bibliotekai	–	70

Viešojoje	bibliotekoje	paroda	„Ypatingas	grožis“
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KNYGŲ NAMELIAI IŠSIBARSTĖ PO ŠIAURĖS LIETUVĄ

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

Dariaus	ir	Girėno	g.	9,	Radviliškis,	www.radviliskiobiblioteka.lt,	2019	m.

Radviliškio	 rajono	 savivaldybės	 viešoji	 biblioteka	 įgyvendina	 projektą	
„Keliauju	 su	 knyga“,	 kurio	 tikslas	 sukurti	 nemokamą	 knygų	 mainų	 tinklą	
S� iaurės	 Lietuvoje	 ir	 kartu	 formuoti	 dalinimosi	 įgūdžius,	 kūrybiškumą,	
skaitymo	skatinimą.	

2017	 metais	 Radviliškio	 viešosios	 bibliotekos	 iniciatyva	 Radviliškio	
autobusų	 stotyje	 buvo	 įrengtas	 pirmasis	 knygų	 namelis.	 S� io	 projekto	
pagrindinė	 idėja	 buvo	 ta,	 kad	 keliaujantys	 autobusu	 žmonės	 galėtų	
pasimėgauti	 skaitymu	–	 turiningai	 leistų	 laiką.	 Idėja	daugeliui	 labai	patiko,	
knygos	 pradėjo	 keliauti	 iš	 vieno	miesto	 į	 kitą.	 Taip,	 bendradarbiaujant	 su	
S� iaurės	Lietuvos	bibliotekomis,	gimė	projektas	„Keliauju	su	knyga“.

S� iuo	metu	knygų	namelių	tinklas	 jungia	12	projekto	„Keliauju	su	knyga“	
miestų	 dalyvių:	 Plungę,	 Rietavą,	 Telšius,	 Kelmę,	 S� iaulius,	 Akmenę,	 Joniškį,	
Pakruojį,	 Radviliškį,	 Panevėžį,	 Kupiškį,	 Biržus.	 Didžioji	 dalis	 bibliotekėlių	
įsikūrė	autobusų	ar	geležinkelio	stotyse.	Visi	knygų	nameliai	artimiausiu	metu	
bus	užregistruoti	pasaulio	knygų	namelių	žemėlapyje,	nes	kiekvienam	jų	yra	
suteiktas	 unikalus	 registracijos	 numeris	 ir	 o�icialus	 „Dalinkis	 su	 knyga“	
ženklas.	

Gegužės	31	d.	Radviliškio	rajono	savivaldybės	viešoji	biblioteka	antrą	kartą	
visuomenei	pristatė	 tarptautinį	projektą	–	pasakų	sekimo	 čempionatą	 „Vieną	
kartą	 gyveno...“,	 kuriame	 dalyvavo	 ir	 pasakas	 sekė	 Latvijos,	 Baltarusijos	 ir	
Lietuvos	pasakoriai.	S� is	projektas	skatina	tautų	bendrystę,	o	svarbiausia,	visiems	
primena,	kokia	reikšminga	yra	pasaka,	kuri	mus	 lydi	visą	gyvenimą.	Projektu	
siekiama	 atgaivinti	 senąsias	 tradicijas	 ir	 pagerbti	 geriausius	 pasakų	 sekėjus.	
S� iemet	 buvo	 renkami	 net	 du	 pasakų	 sekimo	 čempionai	 vaikų	 ir	 suaugusiųjų	
dalyvių	 grupėse.	 Renginį	 vedė	 S� iaulių	 dramos	 teatro	 aktorius	 Vladas	
Baranauskas.

Iš	viso	čempionato	metu	pasekta	15	gerai	žinomų	ir	savos	kūrybos	pasakų.	
S� iais	 metais	 kompetentinga	 komisija	 išrinko	 du	 nugalėtojus.	 Vaikų	 grupės	
pasakų	 sekimo	 čempionu	 tapo	 Vaida	 Molytė,	 Akmenės	 rajono	 savivaldybės	

v i e š o s i o s	
b i b l i o t e k o s	
Eglesių	 �ilialas.	
M e r g a i t ė	
tarmiškai	 pasekė	 Untulio	 Petro	 pasaką	
„U� kininka	 pati	 ė	 obags“.	 V.	 Molytę	 paruošė	
bibliotekininkė	Virginija	Jankauskienė.	

Suaugusiųjų	 grupės	 pasakų	 sekimo	
čempiono	 vardas	 atiteko	 radviliškietei	
tautodailininkei	 Reginai	 Martyšienei,	 kuri	
atstovavo	 Radviliškio	 lopšeliui-darželiui	
„Z� vaigždutė“.	 S� i	 pasakorė	 sekė	 lietuvių	
liaudies	pasaką	„Kaip	ponas	bėdos	ieškojo“.

		 	 	 		

MES

Knygų	namelis	Biržuose

ANTRĄ KARTĄ RINKOME PASAKŲ SEKIMO ČEMPIONĄ

„Mes“	informacija	ir	nuotraukos

Pasakų	sekimo	čempionė	–	Vaida	Molytė	(centre)	ir	kiti	dalyviai

Pasakų	sekimo	čempionė	–	
Regina	Martyšienė	(kairėje)
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