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UŽDEK GERUMO ŽIBINTĄ UŽDEK GERUMO ŽIBINTĄ 

Žila išmintis moko: kai uždegi žibintą kitam, nušvieti ir savo kelią. Kaip tai skambėtų šių 

dienų išsireiškimais – du viename, gal net trys viename, jei pridėtume ir pakylėjantį jausmą, 

kai traukiasi slogi tamsa ir nusidriekia šviesos kelias.

Bet tam, kaip tvirtino M. K. Čiurlionis, „reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs“. Deja, tokia 

ji tirpsta, blanksta sulig kiekvienu paridentu pykčio ir pavydo akmeniu, nusviestu pagiežos 

ir abejingumo žodžiu, neišgirstu pagalbos prašymu. Ir niaukiasi tada dienos, ir tamsėja 

besidriekiantis  takas...

Į mus atkeliaujanti Kalėdų žvaigždės šviesa gali ištirpinti tą juodumą, mumyse naujai 

įžiebti ar atgaivinti gerumo žibintą – Meilės, Vilties, Tikėjimo. Jo kaitros ir galios ilgam 

užtektų apšviesti, palengvinti savo ir aplinkinių kelionę. 

Tereikia pasiryžti tai ŠVIESAI atverti širdį.

Su gražiausiomis metų pabaigos šventėmis, mielieji kolegos! 

Redakcija
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„Dirbti bibliotekoje labai įdomu“

Tradicinėje mūsų rubrikoje šįkart sveikinamės su miela viešnia – 
kolege, kraštiete, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktore 
ALICIJA MATIUKIENE. 

Kaip nutiko, kad Vadaktų žmogus iš Radviliškio krašto atsidūrė 
Rokiškyje ir net vadovauja visai tenykščių bibliotekininkų 
„kariaunai“?

Baigusi studijas Vilniaus universitete, atvykau dirbti  į Rokiškio 
biblioteką pagal tuometinę tvarką – paskyrimą. Dabar sunku prisiminti, ar 
planavau ilgam čia užsibūti, tačiau likimas taip sudėliojo, kad štai jau 
daugiau kaip 30 metų esu šio miesto kultūrinės veiklos sūkury. 
Bibliotekininkės profesijos nepamečiau, neišdaviau, man ji patinka, 
tikiuosi, kad ir tinka. Bibliotekoje darbinę veiklą pradėjau, būdama 
metodininke. Tada Rokiškio rajone buvo 72 filialai, tačiau dirbo net trys 
metodininkės. Rokiškyje 2001 metais laimėjau konkursą į Viešosios 
bibliotekos direktoriaus pareigas, kuriose dirbu iki šiol. 

Papasakokite mums apie savą biblioteką, jos bendruomenę.

Bibliotekininkų bendruomenė nemaža – 65 darbuotojai, nors filialų 
kaimuose telikę 38. Bet ir toks  tinklas –  vienas didžiausių šalyje. Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 
įkurta 1923 metais, taigi pernai, minint jos įsteigimo 95-metį, išleidome bibliotekos istoriją. Rengėme ją gal 
ketverius metus, atsakingai ir dėmesingai, norėdami savo įstaigą parodyti kaip svarbų krašto kultūros židinį. 
Šiandienos bibliotekininkas yra ne tik tradicinių bibliotekinių paslaugų organizatorius, bet žengia koja kojon su 
išmaniosiomis technologijomis, pats tobulėja ir mokosi visą gyvenimą. Jis tampa atsakingas už gyventojų 
informacinį-technologinį raštingumą. Dėl šių naujų kompetencijų bibliotekų darbuotojai sugeba parengti ir 
įgyvendinti sudėtingiausius projektus. Mūsų bibliotekos projektinė veikla įvairi. Projektus teikiame Lietuvos 
kultūros tarybai, Spaudos, radijo ir TV rėmimo fondui. Pirmasis Europos Sąjungos laimėtas projektas buvo 
LEADER programoje, o pastaruosius dvejus metus vykdome INTERREG programos du projektus. Vienas jų 
skirtas bibliotekos ir verslo bendradarbiavimui, kitas – interaktyvios edukacinės erdvės vaikams sukūrimui 
bibliotekoje. Bibliotekininko profesija yra universali pažinimo, atvertų galimybių ir humaniškumo prasme. 
Dirbti bibliotekoje labai įdomu. Profesijos įvaizdžio pokytį suformavo išsiplėtusios bibliotekų funkcijos ir 
veiklos. Didelę atsakomybę jaučiame, dirbdami atminties institucijoje, saugodami kultūrinį rašytinį paveldą, tuo 
pačiu prisidėdami prie išmanios informacinės visuomenės stiprinimo. 

Rugsėjį mūsų bibliotekos atstovai dalyvavo Jūsų bibliotekoje vykusiame regioninių kultūros leidinių 
leidėjų sambūryje. Tada išgirdome daug gražių atsiliepimų apie Jūsų biblioteką. Kolegiškai ir mums 
pasigirkite šiemetėmis bibliotekos sėkmėmis.

Tame forume mus suvedė kultūros ir istorijos žurnalas „Radviliško kraštas“ ir Rokiškio krašto kultūros 
žurnalas „Prie Nemunėlio“, kurio redaktorė esu nuo 2006 metų. Prie bibliotekos veikia nevyriausybinė 
organizacija „Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras“, kuris leidžia minėtą žurnalą, įgyvendina 
kitus kraštotyros ir leidybos projektus. Šiemet Rokiškis yra tituluojamas Lietuvos kultūros sostine, todėl 
bibliotekoje vyksta daug renginių, susitikimų. Ypatingai džiugus ir neeilinis įvykis mums, manau, ir visai 
Rokiškio skaitančiai bendruomenei, kad pagaliau baigtas dvejus metus trukęs Viešosios bibliotekos investicinis 
projektas. Jį įgyvendinus, renovuotas buvęs bibliotekos pastatas ir šalia pastatytas naujas, modernus priestatas. 
Atsirado naujos erdvės edukacijai, menui ir muzikai, renginiams, atidaryta parodų galerija „Autografas“. 
Gyvename naujos bibliotekos atidarymo šventės nuotaikomis ir emocijomis. 

Įdomu, kokios Jūsų bibliotekos veiklos prioritetinės kryptys, sėkmingiausios veiklos?

Mūsų Viešoji biblioteka metų nominacijų konkurse yra iškovojusi Mokslingiausios ir Lietuviškiausios 
bibliotekos, o Sėlynės kaimo filialas – Bendruomeniškiausios bibliotekos nominacijas. Matyt, tose veiklose ir 
esame stiprūs. Bibliotekoje prioritetinė yra kraštotyros veikla, leidyba. 
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AKTUALIJOS

Bibliotekų jubiliejai

Daugiau skaitykite 8 psl.

3

Radviliškio viešosios bibliotekos (toliau visur VB) bei jos filialų darbuotojus lydi 
noras tobulėti, praturtinti save naujomis žiniomis, įgūdžiais, gerąja kitų patirtimi. Be 
savišvietos, tai liudija dalyvavimas įvairiuose seminaruose, mokymuose. Jų per antrąjį 
šių metų pusmetį būta nemažai. 

Vilniuje vyko 6-asis Lietuvos turizmo forumas „Pokyčiai, skatinantys rytdienos 
turizmą“. Jame dalyvavo L. Bimbirienė (VB). Šiaulių P. Višinskio VB surengtas 
seminaras „Ankstyvasis skaitymas: teorija ir praktika“, į kurį buvo išvykusios R. 
Klimavičienė (Palonų filialas), J. Kurandienė (Sidabravo filialas) ir V. Budraitienė 
(VB). Radviliškio VB seminaruose dalyvavo beveik visi VB ir  filialų darbuotojai; 1 
seminaro tema – „Viešųjų ryšių svarba mūsų gyvenime, darbe ir veikloje – kaip juos 
efektyviai išnaudoti“ (lektorius – Lietuvos periodinių leidinių autorius, komunikacijos 
konsultantas G. Drukteinis), 2 seminaro – „Ryšiai su visuomene, bendravimas su 
žiniasklaida“ (lektorius –  Lietuvos žurnalistas, publicistas, signataras R. Valatka). 
Kaune buvo organizuoti tarptautinio projekto „Global education goes local“ mokymai, 
kuriuose dalyvavo V. Balčiūnaitė ir S. Amalaitė (VB). Šiaulių apskrities P. Višinskio 
VB kvietė Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekto „Skaitmeninių išteklių 
valdymo kompetencijų stiprinimas atminties institucijose“ seminaras „Kultūros 
paveldo objektų skaitmeninimas: atranka ir teisių valdymas“. Jame žinias gilino R. 
Ruseckienė ir R. Zavadskienė (VB). Rokiškio J. Keliuočio VB vykusiame regioninių kultūros leidinių leidėjų 
sambūryje aptarta savivaldybių VB leidybinė veikla. Forume dalyvavo G. Dunauskienė ir D. Paulauskienė (VB). Vyko 
projekto „Prisijungusi Lietuva“ – Vietos bendruomenių skaitmeninių lyderių ir skaitmeninių konsultantų II ciklo 
mokymai. Dalyvavo visų filialų bei VB  darbuotojai, atsakingi už šio projekto įgyvendinimą. Šiaulių P. Višinskio VB 
vyko gerosios patirties sklaidos forumas „Misija (ne)įmanoma: atvira, empatiška ir prieinama biblioteka“. Jame žinių 
sėmėsi N. Pakštienė ir A. Balčiauskienė (VB). Tobulinosi ir kiti kolegos.

A. Miknienė,
VB vyresnioji metodininkė

VB nuotraukoje – susitikime su R. Valatka

Mokomės, tobulėjame

Liepos 3 d. Sidabravo biblioteka švente „Su knyga per gyvenimą...“  paminėjo savo veiklos 70 metų 
jubiliejų. Uždegtos 7 žvakės, simbolizavusios bibliotekos nueito kelio 7 dešimtmečius.

Sveikinimo žodžių, prasmingų linkėjimų išsakė Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas M. 
Pauliukas, Viešosios bibliotekos direktorė V. 
Šukaitienė. Biblioteką jubiliatę sveikino, padėkų ir 
pagarbaus dėmesio ženklų jai šventėje dosniai 
dovanojo kiti dalyviai. Tą pačią dieną šios 
bibliotekos jubiliejaus proga atidaryta dailininko R. 
Ničajaus kūrybinių darbų paroda.

1949-aisiais buvo įkurta ir Šaukoto biblioteka. Ji 
savo 70-ąsias veiklos metines švęs metų pabaigoje.
Sveikiname bibliotekų jubiliačių darbuotojus, 
skaitytojus, talkininkus, rėmėjus ir visus jų bičiulius, 
linkėdami sėkmingo bendradarbiavimo, darnios 
b e n d r y s t ė s  i r  p r a s m i n g o  b u v i m o  k n y g ų 
prieglobstyje.

VB  informacija ir nuotrauka
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2019-ieji Radviliškio VB buvo dosnūs įvairiapusės projektinės veiklos. Lietuvos kultūros taryba pritarė ir iš dalies 
finansavo 7, Radviliškio rajono savivaldybė – 2, Europos komisija – 2 projektus. Iš viso per metus projektams iš įvairių 
fondų ir Radviliškio rajono savivaldybės sulaukta apie 50 tūkst. eurų.

Šią savo veiklą pradėjome pavasarį įgyvendintu projektu „Keliauju su knyga“, kurio pagrindinė idėja – visose 
Šiaurės Lietuvos autobusų stotyse įrengti knygų namelius. Toks projektas sustiprino Šiaurės Lietuvos bibliotekų 
bendrystę tam pačiam tikslui – kad keliaujantys autobusais žmonės turėtų galimybę skaityti, keistis, prasmingai leisti 
laiką. Siekdami parodyti bibliotekos filialų darbą „Pavasariniame knygų kermošiuje“ pristatėme jų įvairią veiklą. Visos 
Lietuvos pasakorius sukvietėme į vienintelį šalyje tarptautinį pasakų sekimo čempionatą „Vieną kartą gyveno...“

Mūsų rajonas sietinas su Lietuvos laisvės kovomis.  Savo projektu „Prie rymančio Rūpintojėlio“ siekėme įprasminti 
partizanų kovas, paminėti jubiliejinius metus. Rezultatas – Balandiškyje partizanų ryšininkų Sajų sodybą jau puošia 
mūsų krašto tautodailininko E. Gaubo sukurtas koplytstulpis. To paties projekto veikla – ir atminimo įprasminimo 
renginys Lietuvos išsivaduojamųjų kovų dalyviams pagerbti, pasikviečiant režisieriaus N. Petroko sukurtą unikalų 
sceninį pastatymą – roko operą „Priesaika“. Siedami šias visas veiklas, projekto sumanytojai parengė 1949 m. Sajų 
sodyboje leistų partizaninių laikraštėlių rinkinį „Prie rymančio Rūpintojėlio“ ir jį pristatė specialiame VB žurnalo 
„Radviliškio kraštas“ priede.

Jau formuojasi radviliškiečių tradicija susirinkti būrin ir išvakarėse drauge švęsti Mindaugo karūnavimo dieną. 
Šiemet Radviliškio miesto aikštėje ta proga parodyta unikali J. Marcinkevičiaus poemos „Mindaugas“ meninė 
interpretacija, pasitelkiant garsą, vaizdą, judesį ir šviesą. Aktoriaus A. Bialobžeskio skaitomi tekstai, persipynę su 
„Šeiko šokio teatro“ (Klaipėda) choreografiniais sprendimais ir Radviliškio muzikos mokyklos sakralinės muzikos 
ansamblio „Giesmių  giesmelės“ muzikiniais intarpais sukūrė išskirtinę dvasią ir jausmą. Visą liepos mėnesį 
radviliškiečiai galėjo aplankyti parodą „Karūna“, kuri taip pat buvo skirta Valstybės dienai. 

Siekdami į Turizmo informacijos centrą pritraukti daugiau lankytojų, praplėsti jo teikiamas paslaugas, parengėme 
virtualios realybės turą po Radviliškio istoriją projektu „Išgirsk, pajusk, pažink geležinkelininkų kraštą“ .  Ši edukacinė 
pamoka sujungė istoriją su šiuolaikinėmis technologijos priemonėmis ir tapo patrauklesnė vaikams, jaunimui. 

Įgyvendintas Kultūros tarybos bei Savivaldybės finansuotas projektas „Nepareisim kaimų takeliu...“, skirtas 
išsaugoti dalį Radviliškio krašto kultūrinio paveldo. Tai įgalino VB Vietovardžių metais surengti konferenciją „Ką 
paliksime ateities kartoms?“, kurioje pranešimą skaitė Šiaulių universiteto doc. dr. J. Pabrėža, vertingos tyrinėjimų 
medžiagos pateikė radviliškietė pedagogė L. Verbickienė, VB filialų bibliotekininkės B. Stasiulaitienė, E. Jankūnienė. 
Kartu buvo pristatyta pagal šį projektą VB parengta ir išleista knyga „Paslaptingi senovės bylojimai. Radviliškio krašto 
legendos ir padavimai“. Baigiamoji projekto dalis – bendradarbiaujant su rajono seniūnijomis, buvo įamžinti išnykusių 
kaimų vardai. Atminimo ženklai pastatyti, jų atidengimo renginiai suorganizuoti Šiaulėnų, Tyrulių, Radviliškio, 
Baisogalos seniūnijose, dalyvaujant Savivaldybės, seniūnijų, bažnyčių, bibliotekų, bendruomenių atstovams, 
moksleiviams. 

Įgyvendinti ir kiti projektai: vaikų vasaros stovykla „Atrask save bibliotekoje“, kurioje vaikus turiningai leisti laiką 
kvietė VB, Tyrulių, Šeduvos, Baisogalos filialai, 
mokymų VB, filialų ir švietimo įstaigų 
bibliotekų darbuotojams ciklas. 

Europos komisija finansavo rajoninį Europos 
dienai skirtų renginių ciklą „Sveika, Europa!” 
Lizdeikos gimnazijoje, Viešojoje bibliotekoje ir 
miesto aikštėje. Organizuotas šventinis 
renginys, Europos egzaminas, kaligrafijos 
dirbtuvės, susitikimas su dėstytojais, politikais. 
Europos komisijos finansuotas ir tarptautinis 
projektas „Global Education Goes Local“. Šio 
projekto veiklos orientuotos į globalių pasaulio 
problemų nagrinėjimą bei skatinimą prisidėti, 
jas sprendžiant. Tam VB įrengė patalpas 
dirbtuvėms, įgyvendina Kultūros paso programą 
„Globalus pilietiškumo ugdymas kultūra“. 

J. Kvedarienė,
VB kultūros projektų vadovė

Mums rūpi visa bendruomenė

Radviliškiečiai turėjo galimybę pamatyti roko operą „Priesaika“. 
VB nuotrauka
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Radviliškio VB ir kai kurie filialai aktyviai įsijungė į projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklą. Tikslas – padėti 
gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu.

VB vyko mokymai pradedantiesiems pagal programą „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, sužinok, išmok“. 
Turintys pagrindinius darbo su skaitmeniniais įrenginiais įgūdžius ir norintys pagilinti žinias buvo kviečiami į 6 val. 
trukmės mokymų programas.  Džiugu, kad mokymuose sulaukėme nemažai dalyvių iš Radviliškio užimtumo tarnybos.

Mokymai sutapo su vykusiomis tiesioginėmis transliacijomis „Senjorų dienos internete 2019“. Internetinių seminarų 
metu įvairių sričių ekspertai, žinomi žmonės dalijosi žiniomis, patirtimi apie interneto ir technologijų privalumus, atsakė 
į klausimus. 

Lapkritį pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų programas mokymai vyko Skėmių bibliotekoje. Gana aktyviai 
mokymai vyko ir Tyrulių, Baisogalos, Šeduvos, kituose filialuose.

Nuo balandžio  mokymus VB, jos filialuose sėkmingai baigė apie 1000 įvairaus amžiaus dalyvių. 
D. Paulauskienė, 

VB Kraštotyros-leidybos skyriaus vedėja

Skirta vaikams ir tėvams
Rugsėjį pagal VB Žaislotekos rėmėjos, 

gyvenančios JAV, E. Vaišnienės inicijuotą projektą 
vyko „Vabaliukų mokyklėlės“ rudeninės grupės 
užsiėmimai. 1–2 metų mažylius ir jų mamas teatro 
režisierė R. Atkočiūnienė mokė teatrinių-
vaidybinių žaidimų. Po pamokėlių visi rinkdavosi 
į „Pelėdžiukų svetainę“, kur jų laukė knygutės ir 
žaislai. 

Šiais metais „Vabaliukų mokyklėlė“ startavo, 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio 
skyriui laimėjus projektą, teiktą Radviliškio rajono 
savivaldybei.

Lapkritį Žaislotekos globėja E. Vaišnienė, 
apsilankiusi Radviliškyje, projekto „Vabaliukai“ 
dalyviams VB vedė užsiėmimą. Viešnia aiškino 
apie skaitymo mažyliams, bendravimo su jais, 
nuolatinio rūpinimosi turtinti jų žodyną būtinybę, 

Mokymuose – tūkstantis dalyvių

apie gerų poelgių naudą sveikatai, betarpiškai 
bendravo su atvykusiais tėvais bei jų atžalomis. Kitą 
dieną ji susitiko su VB direktore V. Šukaitiene, aptarė 
kai kuriuos Žaislotekos, bendradarbiavimo su VB 
klausimus.

Tą patį mėnesį į VB susitikti su vaikais ir jų tėvais iš 
JAV atvyko D. Vainauskienė. Ji irgi vedė jiems 
naudingą užsiėmimą, dalijosi patirtimi, bendravo.

Vaikams ir tėvams buvo skirtas dar vienas renginys. 
VB Jaunimo studijoje projekto dalyviai ir partneriai 
buvo pakviesti į „Pasakų kūrimo dirbtuves“. 
Užsiėmimą vedė aktorė, lektorė, pedagogų mokymo 
programų kūrėja K. Savickytė-Damanskienė. Ji 
pristatė savo naująją knygą, davė naudingų patarimų, 
pabendravo.

VB Žaislotekos informacija ir nuotraukos
Susitikimo su D. Vainauskiene (centre) dalyviai
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Per antrąjį pusmetį...

 Viešojoje bibliotekoje svečiavosi meno projektais garsėjantys dvyniai dailininkai A. ir R. Gataveckai. 
Broliai Radviliškio vaikų globos namų „Nykštukas“' auklėtiniams ir kitiems radviliškiečiams papasakojo 
apie save, dalijosi sėkmės receptu;
čia lankėsi teatro ir kino aktorius, dviejų knygų autorius M. Repšys ir pristatė savo antrąją knygą „Heraklis 
4“;
radviliškiečiai susitiko su  „Misija Sibiras“ dalyve S. Šalče, klausėsi apie šią misiją ir jos metu patirtų 
jaudinančių įspūdžių;
atidaryta Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriaus Menų studijos kūrybos paroda „Fatališkas 
tango“, su ja kartu – personalinė V. Stašiūnienės darbų ekspozicija. Pagerbtos autorės, pasidžiaugta šių 
entuziasčių kūryba, renginyje nustebinusiais muzikiniais kūriniais ir šokiais;
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės dienomis žvakių šviesoje vyko garsiniai tų šalių literatūros skaitymai 

suaugusiesiems ir vaikams. Šiemetė tema – „Šventės 
Šiaurės šalyse“. Tradicinės savaitės renginiai vyko ir 
daugumoje filialų: Alksniupių, Pociūnėlių, Palonų, 
Pavartyčių, Aukštelkų, Raudondvario, Baisogalos, 
Pakalniškių, Žeimių, kituose;
radviliškiečius VB pakvietė į atvirą integruotą istorijos, 
dailės, muzikos, lietuvių kalbos ir literatūros pamoką 
„Radviliškio mūšis“, skirtą Lietuvos kariuomenės 

pergalės prieš bermontininkus 100-mečiui. Pamoką 
vedė miesto mokyklų mokytojai;
bibliotekoje paminėta Tolerancijos diena. Ta proga 
s u r e n g t o s  d v i  d i s k u s i j o s  –  j a u n i m u i  i r 
suaugusiesiems, kuriose dalytasi mintimis apie 
žmonių tarpusavio santykius, pakantumą; 
vyko lietuviško kino vakarai. Jie suteikė galimybę 
pamatyti įdomių filmų, susitikti su jų kūrėjais. Visa 
tai radviliškiečiams dovanojo Lietuvos samariečių 
bendrijos Radviliškio skyrius, remiant Savivaldybei 
(projekto partnerė – VB).
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Baisogalos bibliotekoje svečiavosi Šiaulių apskrities P. 
Višinskio VB darbuotojai, pristatę edukacinius užsiėmimus 
„Sensoriniai skaitymai“ specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 
Į susitikimą buvo pakviesti Baisogalos ir Pakiršinio mokiniai.

Beinoravos filiale išradingai vyko Helovino vakarėlis 
„Šiurpnaktis  bibliotekoje“, į kurį susirinko vaikų ir jaunimo ne 
tik iš Sidabravo, bet 
i r  t o l i m e s n i ų 
v i e t o v i ų .  Ve i k ė 
„ z o m b i š k o “ 
makiažo salonas, 
„ v a i d u o k l i š k o “ 
dizaino interjero 
studija, po kaimą 
v a i k š č i o j o 

persirengėliai, kvietė viktorina, diskoteka. 
Pavartyčių filiale surengta viktorina ,,Ką aš žinau apie 

Žemaitiją? Išsaugokim žemaičių kalbą“, skirta  Žemaitijos metams. 
D a l y v a v o 
P a v a r t y č i ų 
k a i m o  v a i k ų 
dienos centras 
,,Avilys“ ir jo vadovė I. Gvazdauskienė. Pasakota apie 
Žemaitiją, žemaičių tarmę, atsakinėta į viktorinos klausimus.

Pociūnėlių filiale surengtas E. Mieželaičio kūrybos 
skaitymas, skirtas poeto 100-osioms gimimo metinėms. 
Supažindinta su jo gyvenimu, kūryba, paskaityta ištraukų iš 
jo knygų. 

Sidabravo filiale 
paminėtos J. Tumo-
Vaižganto 150-osios 
g i m i m o  m e t i n ė s . 
S u s i r i n k u s i e m s 
papasakota apie jo 

gyvenimą, veiklą, kūrybą. Prieš tai vyko šv. Mišios tenykštėje bažnyčioje, 
kur yra kunigavęs šviesuolis. Šiai progai skirti renginiai organizuoti ir 
Pociūnėliuose, Raudondvaryje, Šeduvoje;
filiale surengta popietė „Prie šviečiančio žibinto...“ Joje skambėjo to krašto 
kūrėjų eilėraščiai, akordeono muzika, pabendrauta prie arbatos puodelio;
bibliotekoje paminėta Lietuvos pašto diena: prisiminta pašto istorija, 
pagerbti buvusieji Sidabravo pašto darbuotojai, klausytasi jų prisiminimų, 
aplankytos kai kurių buvusių bendradarbių amžinojo poilsio vietos.

Šaukoto bibliotekoje suorganizuota pažintinė popietė „Indijos spalvos 
ir skoniai“. Apie egzotiškąją Indiją pasakojo ten ne kartą buvusi kraštietė S. 
Dailidonytė, gyvenanti Ispanijoje, bet vasarojanti savame Šaukoto krašte. 
Popietės dalyviai išgirdo apie Tadžmahalą, kitas gražiausias Indijos vietas, 
kultūrą, maistą ir buvo net pavaišinti pačios viešnios pagamintu indišku 
patiekalu.

Šeduvos miesto bibliotekoje įvyko susitikimas su tautodailininke, 
žolininke R. Žalūdiene iš Žemaitijos. Ji   papasakojo, kaip renka augalus, kaip juos panaudoja vaistams, grožiui, 
dalyvius pavaišino žolelių arbata;
bibliotekos lankytojams įsiminė Šeimos savaitė. Ji buvo skirta pasakoms. Dalyviams sektos pasakos, žiūrėti 
animaciniai filmukai.

VB, filialų informacija ir nuotraukos 

Šeimos savaitės Šeduvoje
 dalyviai
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Laikraštį	parengė	Gražina	Dunauskienė,	maketavo	Santa	Gasiūnaitė.
Išleido	Radviliškio	rajono	savivaldybės	viešoji	biblioteka,

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

Sakoma, kad žmonės savo darbuose būna tiek sėkmingi, kiek apie juos sužino kiti. Su kuo bendrauja, keičiasi 
patirtimi Jūsų biblioteka?

Rokiško bibliotekininkai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo įstaigomis,  
bendruomenėmis, literatų klubu, parapija, kultūros įstaigomis. Esame partneriai keliuose rajono vietos veiklos grupės 
projektuose. Semtis gerosios patirties iš kolegų visada verta, prasminga, nes  gali palyginti savo bibliotekos 
pasiekimus, paanalizuoti rezultatus, padaryti sau išvadas dėl vieno ar kito sprendimo. Turime bendradarbiavimo 
sąlyčių ir su kaimynais – latvių bibliotekininkais. Esame partneriai europiniuose projektuose su Ludzos ir Jekabpilio 
miestų bibliotekomis. Apie save informaciją „ištransliuojame“ per socialinius tinklus, bibliotekos internetinį puslapį, 
naudojamės visomis įmanomomis medijomis. 

Ko Jūs pati ir Jūsų vadovaujamas kolektyvas savo veikloje norėtų išvengti, ką pakeisti?

Už kiekvieną kolektyvo narį gal negalėčiau atsakyti, o man norėtųsi daugiau rasti laiko sau, laisvalaikiui, maloniam 
skaitymui. Norėtųsi,  kad kieno nors burtų lazdelė sumažintų popierizmą, biurokratiją. Mūsų biblioteka dabar labai 
atsakingai privalo įveiklinti naujas patalpas, rengti edukacijas, renginius, parodas, gyventi miesto centro ritmu, 
populiarinti knygą, užtikrinti paslaugų kokybę. 

Ar išlikę Jūsų ryšiai su gimtine? 

Mano ryšiai su tėviške nebuvo nutrūkę, ten lankau artimųjų kapus, ten tebėra gimtasis namas. Vadaktuose buvau ir 
per Vėlines. Domiuosi savo kaimo istorija, turiu albume senų nuotraukų, pasakojančių įdomių istorijų, susitikimų, 
pažinčių. Neseniai sužinojau, kad Vadaktai įtraukti į Camino Lituano piligriminį maršrutą. O tai džiugina dėl didesnio 
šios vietovės žinomumo ir kultūrinės, istorinės atminties išsaugojimo.         

„Mes“ redakcija
Nuotrauka Albino Kuliešio

„Dirbti bibliotekoje labai įdomu“
 (Atkelta iš 2 psl.)

MES8

100 metų, kai iš Kaišiadorių geležinkelio stoties į Radviliškį išvyko pirmasis nepriklausomos Lietuvos 
traukinys. Jubiliejaus proga Kaišiadorių savivaldybės VB inicijavo projektą „Šimtmečio traukinys 
Kaišiadorys–Radviliškis“, kuris sudomino ir radviliškiečius.

Radviliškio VB Vaikų literatūros skyriaus skaitytojai dalyvavo piešinių konkurse „Traukiniu iš praeities į 
ateitį“, skirtame tam jubiliejui. Į konkursą įsijungė ir kaišiadoriečiai vaikai bei jaunimas. Mūsų bibliotekos 
skaitytojų G. Toleikytės ir G. Zabulytės piešiniai buvo įvertinti ir laimėjo dvi prizines vietas.

Apdovanojimai įteikti Kaišiadorių VB, kur buvo išvykę radviliškiečiai konkurso dalyviai. Ten projekto 
organizatoriai nustebino turininga edukacine programa. Esame dėkingi kaišiadoriečiams už puikią šventę, 
ačiū visiems, kurie padėjo organizuoti šią išvyką.

N. Pakštienė,
VB Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Drauge su kaišiadoriečiais

Mūsų būryje

Antrąjį šiemetį pusmetį rajono bibliotekininkų būryje ženklina kai kurie pasikeitimai – sulaukėme naujų 
darbuotojų.
VB renginių organizatore, sekretore pradėjo darbuotis V. Balčiūnaitė, dizainere-maketuotoja – S.  
Gasiūnaitė, po pertraukos į redaktorės pareigas čia vėl sugrįžo G. Dunauskienė, o valytojos darbą perėmė V. 
Skukauskienė. Vainiūnų filialo vyresnioji bibliotekininkė dabar – I. Jankauskienė.

Džiaugiamės naujais mūsiškiais! Tegu visiems mums viskas ir visada sekasi! 
VB ir „Mes“


