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IŠBANDYMŲ LAIKAS

   Tačiau net ir tokioje kasdienybėje nenustojome kurti, ieškoti savo veiklai naujų nišų, formų. 
Svarbiausia, ką padarėme, – susitelkėme šios negandos akivaizdoje. Nemažai  bibliotekininkų 
dirbo nuotoliniu būdu ir padarė daug: toliau bendrauta su kraštiečiais, atliktas nemažas 
kraštotyrinis darbas, leidimui ruošiama knyga, pristatytos virtualios parodos ir edukacijos, 
siuvamos apsauginės kaukės bendruomenėms, teikiamos virtualios paslaugos, tvarkomi knygų 
fondai, kuriami metaduomenys kataloguose, dalyvauta nuotoliniuose mokymuose, seminaruose. 
Visa tai reikšminga, prasminga, reikalinga, ir už tai kuo nuoširdžiausiai dėkoju. Tvirtai tikiu, kad, 
pozityviai mąstydami, susitelkdami dirbti komandoje, džiaugdamiesi vieni kitų pasiekimais, 
įveiksime šį netikėtai ir nelauktai siųstą mums nestandartinį  iššūkį. 

Violeta Šukaitienė,

   Trakuose, Angelų kalvoje, yra bibliotekininkų Angelas. Tegul jis mums visiems suteikia stiprybės, 
sveikatos ir vilties!

   Pasauliui, kartu ir mums, teko dar niekada nepatirtas pandemijos išbandymas: tiek daug ir 
įdomios suplanuotos veiklos, susitikimų, pristatymų, edukacijų turėjome nukelti į rudenį arba visai 
atšaukti. Dažnam susipynė nežinia, įtampa, netikrumas, abejonės. Nematomas žmonijos priešas 
– koronavirusas – išderino visų gyvenimus. 

Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė
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Iki pandemijos buvo nesunku pastebėti, kad Jūsų bibliotekoje atsirado 
gana daug ir įvairių renginių, parodų. Su kuo tai susiję?

Kada rašau darbo planą kitiems metams, renginių niekada neplanuoju daug, paprastai atsižvelgiu tik į aktualijas. Bet 
neretai atsitinka taip, kad per metus renginių susidaro kur kas daugiau: kažkas pasiūlo bendrą veiklą, kažką nurodo Viešoji 
biblioteka, ką nors ir pati papildomai sugalvoju. Atsiranda žmonių, kurie nori realizuoti save, kuriems reikalinga 
bibliotekos erdvė. Neatmetu nė vieno  pasiūlymo, su visais mielai bendradarbiauju. Palaikau ryšius su kraštiečiais, su tais, 
kurie paliko pėdsaką Pakalniškių krašto gyvenime. Organizuodama renginius, ypač skirtus vaikams, daugiausia 
bendradarbiauju su Pakalniškių pagrindinės mokyklos mokytojais ir mokiniais. Esu jiems visiems labai dėkinga už 
dalyvavimą ir palaikymą.

Renginiai mūsų bibliotekoje vyko ne tik iki karantino, bet visuomet. Tiktai 
fotografijų, tapybos ir kitų  darbų parodos pradėtos rengti, bibliotekai jau 
persikrausčius į dabartines patalpas, kada tam buvo galima pritaikyti atsiradusias 
erdves. O apie renginius, kurie vykdavo kaimų bibliotekose, apskritai 
žinodavome mažai. Kai apie juos savo tinklaraštyje pradėjo skelbti Viešoji 
biblioteka, situacija pasikeitė – suaktyvėjo filialų masinio darbo sklaida ir jų 
matomumas. 

Su kolege iš Viešosios bibliotekos (toliau numeryje – VB) Pakalniškių filialo 
RAMUTE SMAILIENE kalbėjomės apie ikikarantininį laikotarpį ir tada ten 
vykusius renginius.

Įvairių renginių kartu su literatūrinėmis parodomis suorganizuota nemažai – 
tiek suaugusiems skaitytojams, tiek ir vaikams. Iš skirtų suaugusiesiems 
paminėčiau šiemet, vasarį, įvykusį renginį „Išsaugota šeimos istorija“. Jį 
organizavome, minėdami Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus. Tada 
susitikome su kraštiečiais broliais Rimu ir Gintaru Paluckais, kurių seneliai 
Liudovika ir Stanislovas Paluckai Antrojo pasaulinio karo metais išgelbėjo žydų 
šeimą. Iš skaitytojams vaikams organizuotų renginių išsiskyrė pernykštė  

tradicinė Vaikų knygos šventė, kurioje susitikome su garsiu lietuvių vaikų rašytoju Virgiu Šidlausku. Tarp įvykusių 
ryškesnių renginių – susitikimai su kraštiete Angele Statkuviene, su šeduve Emilija Brajinskiene, istoriku Petru 
Juknevičiumi, Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktoriumi Egidijumi Prascevičiumi, to paties 
muziejaus vyriausiuoju fondų saugotoju, gidu Sigitu Senuliu, su rašytoju, žurnalistu Adolfu Strakšiu, su literatėmis Rita 
Japkevičiene ir Birute Senulyte-Skipskiene. Fotografijos parodą bibliotekoje pristatė fotomenininkas Gediminas Beržinis. 
Pakalniškių seniūnaitijos seniūnaičio V. Kleino iniciatyva bibliotekoje eksponuota Vitolio Januševičiaus fotografijų 
paroda „Kinija iš arti“. Savo darbų parodas eksponavo ir pakiršinietis Vaclovas Stulginskas, šiaulėniškis tautodailininkas 
Aleksandras Filipavičius, tapybos darbų – pakruojietė Vida Lekavičienė, dambavietė Stefanija Valuckienė, Pakalniškių 
pagrindinės mokyklos mokytojai Vigita Lenzbergė ir Almantas Minkevičius. Užmegzti ryšiai su dailininke-iliustruotoja 
Sigute Ach. Džiaugiuosi, kad Pakalniškių bibliotekos lankytojai galėjo grožėtis net trimis jos tapybos parodomis, be to, 
dailininkė svečiavosi mūsų bibliotekoje ir vedė vaikams seminarą, pristatė savo autorinę programą „Spalva ir vaizduotė“, 
surengė susitikimą Burbiškio dvare. 

Kas Jus motyvuoja visa tai daryti? Juk yra tebemanančių, kad renginiai – ne bibliotekų, o kultūros namų, 
kultūros salių reikalas...

Renginiuose apsilanko labai įvairus dalyvių skaičius – būna ir 10, ir 40. Pastebėjau, kad kasmet jų mažėja: žmonės dirba, 
užimti.

Aš nieko ypatingo nedarau, tą patį, ką ir visos kitos filialų bibliotekininkės. Manau, bibliotekų veikla ir turi būti 
švietėjiška-literatūrinė: susitikimai, pristatymai, paskaitos, pokalbiai, parodos, edukacijos. O renginių lankytojai šį 
bibliotekos darbą vertina labai įvairiai. Vieniems tai – atgaiva, įdomesnis laisvalaikis, kiti lieka abejingi. Būna, sulauki ir 
kritikos, pastabų. Kultūrinių renginių pasiūla šiais laikais didžiulė, net ir kaimo žmogus turi iš ko rinktis ir renkasi.

(Nukelta į 8 psl.)

Kaip pavyksta iš anksto suplanuoti renginius, kas padeda juos organizuoti?

Kokie Jūsų filialo renginiai įsiminė, sulaukė didesnio susidomėjimo?

Apie renginius PakalniškiuoseApie renginius Pakalniškiuose
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Suvažiavimo metu LBD pirmininkė J. Steponaitienė (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
Informacijos išteklių skyriaus direktorė) pristatė draugijos pirmininko ir Tarybos veiklos ataskaitą. Akcentuotos įvairios 
ir plačios draugijos veiklos, bendromis pastangomis pasiekti  rezultatai. Revizijos komisijos pirmininkė A. 
Kazakevičiūtė-Bankauskienė pateikė draugijos finansinę ataskaitą.

„Mes“ informacija

Vasario 28 d. Kauno kultūros rūmuose įvyko XI Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) narių suvažiavimas. Jame 
dalyvavo ir Radviliškio bibliotekininkų atstovės – VB direktoriaus pavaduotoja V. Marcinkienė ir Raudondvario filialo 
bibliotekininkė D. Bagušienė.

Suvažiavimo metu vyko ir LBD pirmininko, Tarybos bei Revizijos komisijos rinkimai. LBD skyrių delegatų 
sprendimu antrai kadencijai LBD pirmininke išrinkta J. Steponaitienė. Suvažiavimo metu taip pat paskelbti nauji 
draugijos Garbės nariai.

Suvažiavime išryškintos tolesnės LBD veiklos kryptys, uždaviniai.

2020 m. birželis

Suvažiavime įvertintos bendros pastangos

Minėjome Nacionalinę bibliotekų savaitę

Viešoji biblioteka kvietė įsijungti į konkursą ,,Mano namų bibliotekėlė“, į virtualias parodas: Nacionalinėje M. 
Mažvydo bibliotekoje parengtą „Vytautas Petras Bložė. Pasaulį priimti tokį, koks jis yra“, VB Kraštotyros-leidybos 
skyriaus – ,,Iškilūs mūsų kraštiečiai: jubiliejai ir darbai”, į ibliotekos bičiulės Ž. Jomantienės „Ką padovanoti b  pamokėlę 
mamai, močiutei, neišeinant iš namų?“, į kitus renginius.  

Visi filialai susikūrė Facebook paskyras, todėl ne tik VB paskyroje, bet ir savosiose galėjo dalytis informacija apie 
savaitės renginius, virtualiai bendrauti. Nacionalinei savaitei skirtus videofilmukus sukūrė ir Facebook lankytojams 
pristatė Baisogalos, Šaukoto filialai. Virtualias parodas parengė Baisogalos, Tyrulių, Palonų, Beinoravos filialai. 
Fotografijų ciklus – Pakalniškių, Šeduvos, Pavartyčių, Skėmių filialai. Fotografijų parodas – Šeduvos, Raudondvario, 
Šniūraičių, Žeimių, Pavartyčių, Raudondvario, Pociūnų, Pociūnėlių. Facebook puslapyje prisistatė Pašušvio, Vainiūnų 
bibliotekos. Daugėlaičių filialo lankytojai tradicinės savaitės proga padovanojo bibliotekai naujų knygų, iš vytelių pintą 
gėlių puokštę. Grinkiškio biblioteka kvietė dalyvauti virtualiame žaidime, o Facebook paskyroje patalpino nuotraukų 
albumą, Aukštelkų biblioteka kvietė prisiminti jos renginių akimirkas. Vėriškių bibliotekos Facebook paskyroje veikė 
virtuali kraštietės tapytojos L. Skačkauskaitės-Kurklienės paveikslų paroda.

VB informacija

Nacionalinė bibliotekų savaitė įrodė, kad ir gana sudėtingomis karantino sąlygomis rajono bibliotekos aktyviai veikė ir 
užėmė savo skaitytojus, lankytojus.

Balandžio 23–29 d. Lietuvoje vyko tradicinė, jau 20-oji, Nacionalinė bibliotekų savaitė. Dėl tebesitęsusio karantino jai 
skirti renginiai persikėlė į virtualią erdvę, bet vis tiek buvo gausūs, kūrybiški.

Bibliotekose suskaičiuoti ekslibrisai

VB Kraštotyros-leidybos skyriaus bibliotekininkė

Ateityje ŠAVB planuoja viešųjų bibliotekų knygų ženklus aprašyti ir 
parengti jų katalogą. Mūsų  biblioteka numato ir toliau dalyvauti tuose kraštotyrinio tyrimo etapuose.

Autorės nuotraukose – A. Tamošaičio ir V.  Ajausko sukurti ekslibrisai 

Radviliškio VB įsijungė į Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios 
bibliotekos (ŠAVB) inicijuotą kraštotyrinį tyrimą „Knygų ženklai Šiaulių 
krašto viešosiose bibliotekose“. 

VB skyrių bei filialų darbuotojai peržiūrėjo fondus ir išrinko knygose 
esančius ekslibrisus. Pastarieji tinkamai įforminti ir pateikti ŠAVB 
Knygos grafikos centrui. Nusiųsta apie 50 mūsų knygose surastų 
ekslibrisų. Pastarųjų buvo daugiau, tačiau kai kurie kartojosi, todėl 
nesiųsti. Tarp ekslibrisų autorių – Vytautas Osvaldas Virkau, Alfonsas 
Čepauskas, Valerijonas Jucys, Žibuntas Mikšys ir kt.

Rima Giedrienė,

MES
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BIBLIOTEKOS – BENDRUOMENĖMS

Pirmaisiais šių metų mėnesiais, kol dar kasdienybės nebuvo pakeitęs koronavirusas, Viešojoje bibliotekoje intensyviai vyko 
skaitmeninio raštingumo mokymai ir pradedantiesiems, ir pažengusiesiems. Pradedančiųjų užsiėmimuose mokėmės rinkti 
tekstą, kopijuoti paveiksliuką, susikurti elektroninį paštą, saugiai naršyti internete, virtualiai bendrauti su artimaisiais, dalytis 
informacija su draugais ir kt. Siekiantieji dar daugiau žinių sužinojo, kaip redaguoti skaitmenines nuotraukas, kaip susikurti 
kalendorių, internete parengti teksto dokumentus ir jais pasidalyti su kitais, kaip suplanuoti keliones, užsisakyti viešbučius, 
apsipirkti ir pan. Drąsesni naudojosi e. bankininkyste ir e. prekyba, klausėsi muzikos ar žiūrėjo filmus internete. Tikime, kad, 
pasibaigus karantinui, mokymai sėkmingai tęsis.

Mokymai vyksta pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“, kurį įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu 
su partneriais, finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos valstybė. Mokymus organizuoja asociacija „Viešieji 
interneto prieigos taškai“ kartu su partneriais.

Daiva Paulauskienė, Nijolė Stankuvienė, 

Metų pradžioje projekto „Prisijungusi Lietuva“ gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymai buvo tęsiami ir Šeduvos 
miesto filiale. Pernai startavusi akcija pamažu įgauna vis didesnį pagreitį. Iš viso per pirmus tris šių metų mėnesius mes, 
Šeduvos filialo bibliotekininkės, apmokėme vieną pradedančiųjų ir keturias pažengusiųjų grupes. Nemažai žmonių, iki 
mokymų turėję labai konkrečių klausimų, vėliau stebėjosi, atradę tiek dar nežinotų interneto galimybių. Pradedančiųjų grupių 
dalyviai taip pat neliko nusivylę gautomis žiniomis. 

VB skyrių vedėjos

Šeduvos miesto bibliotekininkės mokymus vedė ir Raudondvario bei Pakalniškių filialuose.

Asta Tamošiūnienė, Rūta Vilkaitė, 
Šeduvos filialo vyresn. ir vyr. bibliotekininkės

Vasario mėnesį Pašušvio bibliotekoje vedžiau skaitmeninio raštingumo mokymus „Skaitmeninės technologijos TAU: ateik, 
sužinok išmok“ pradedantiesiems. Šiuose kursuose dalyvavo 10 žmonių, kurių vyriausiam – 70 metų, o jauniausiam – 32. 
Besimokantieji susipažino su įvairiais skaitmeniniais įrenginiais, jų ypatybėmis, išmoko naudotis jų teikiamomis 
galimybėmis. 

Dalyviai susidomėję ir noriai mokėsi, todėl visi šauniai išlaikė baigiamuosius testus ir gavo kursų baigimo pažymėjimus. 
Gerai, kad daugelis dalyvių turėjo savo nešiojamuosius kompiuterius ar planšetes, nes su dviem bibliotekoje turimais 
stacionariais kompiuteriais būtų buvę sunku išsiversti.

Vida Pužaitienė
Šaukoto filialo vyr. bibliotekininkė

Šeduvos filialo nuotraukoje – gyventojai bibliotekose 
noriai mokėsi skaitmeninio raštingumo

Grinkiškio bibliotekoje per šiemetį I ketvirtį mokymai vesti 
dviem pažengusiųjų grupėms. Skaitmeninio raštingumo 
apmokyta 20 gyventojų. Mokymams trūkstamus kompiuterius 
geranoriškai skolino mūsiškės gimnazijos administracija, tad 
mokymai vyko sklandžiai. Mokymų metu dalyviai išmoko 
naudotis e. bankininkyste, apsipirkti e. parduotuvėse, bendrauti, 
dalytis turiniu internete ir tai daryti saugiai. 

Per šių metų pirmąjį ketvirtį bibliotekoje skaitmeninio 
raštingumo apmokiau tris pažengusiųjų grupes po 10 žmonių. 
Rinkosi daugiausia pagyvenę senjorai. Mokėmės pagal tokias 
temas: „Viešosios paslaugos internetu kiekvienam“, „Sumaniau 
apsipirkime ir atsiskaitykime internetu“, „Planuokime 
laisvalaikį internetu“.

Gražina Jurevičienė, 

Danutė Dauknienė, 

Mokslai truko po 3 val. per dieną. Visi dalyviai stropiai 
mokėsi ir džiaugėsi, gavę baigimo pažymėjimus.

Kairėnų filialo bibliotekininkė

Grinkiškio filialo bibliotekininkė

2020 m. birželis

Mums rūpi padėtiMums rūpi padėti
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MŪSŲ JUBILIEJAI

Almina Šereivienė,
Alksniupių filialo bibliotekininkė 

Alksniupių bibliotekai – 50 metų

1993 m. biblioteka persikėlė į kultūros namų pastatą. Ilgainiui joje  įkurta 
žaisloteka, atidarytas viešasis interneto prieigos taškas, įgyvendinta aptarnavimo 
naujovių.

Pernai šioje bibliotekoje sutelkti 255 vartotojai, sulaukta 6 390 lankytojų, 
kuriems išduota daugiau nei 5 900 dokumentų. Fonde 2019 m. pradžioje buvo 7 827 
spaudiniai, 16 pavadinimų laikraščių  ir žurnalų. Biblioteka aptarnauja Alksniupių 
bei aplinkinių kaimų gyventojus ir yra jiems vieta, kur gera būti.

Alksniupių kaimo biblioteka įkurta 1970 m. vasario 27 d. Tačiau istoriniai faktai 
nurodo, kad dar 1952 m. Šilaikonių kaime veikė biblioteka-skaitykla. Paskui ji 
persikėlė į Alksniupius. Čia pirmoji bibliotekos vedėja buvo A. Šidlauskaitė, vėliau 
– A. Jakavičienė, Z. Poškaitė-Šerkšnienė. 1978 m. biblioteka persikėlė į naują 
mūrinį administracinį pastatą Alksniupių gyvenvietės centre. Ten 1985 m. pradėjo 
dirbti šių eilučių autorė. Bibliotekoje buvo įkurtas vaikų lėlių teatras „Pelėdžiukas“, 
pradėta rengti vaidinimus vaikams, siūti lėles, organizuoti parodas, susitikimus.

2020 m. birželis MES

Panašios, bet skirtingos
2020-ieji – VB Alksniupių, Beinoravos ir Daugėlaičių filialų jubiliejų metai. Sveikiname juos ir suteikiame 

jiems žodį!

Alksniupių bibliotekoje

Beinoravos bibliotekai – 50 metų

Beinoravos biblioteka įkurta 1970 m. 
1998-aisiais perkelta į gretimą Labučių 
(dabar Beinoravos) kaimą, į buvusį ūkio 
darželį. Tačiau įkurdinta šiaurinėje pastato 
pusėje, todėl nebuvo nuolat šilta. Tik 2007 
m. vasarą baigus remontuoti laisvas 
patalpas pietinėje pusėje, ten ir įsikūrė 
biblioteka. Čia ji tapo šilta, jauki. Tokia yra 
ir dabar. Bibliotekininke joje dirbu nuo 
2012 m., kai išėjo daug metų bibliotekai 
atidavusi R. Venckūnaitė. 

Rima Lukoševičiūtė,

Dabar mūsų bibliotekoje užregistruoti 
248 skaitytojai. Yra net 12 knygnešių, kurie 
aptarnauja skaitytojus namuose. Palaikome 
ryšius su kraštiečiais, turime rėmėjų: daug 
mums padeda vilnietė sportininkė, alpinistė 
D. Bičkūnienė, kraštietė sportininkė V. 
Kurpytė. 

Be renginių, bibliotekos skaitytojai 
d a l y v a u j a  L i e t u v o s  b i b l i o t e k ų 
organizuotose varžytuvėse „Skaitymo 
i š š ū k i s “ ,  p r i s i d ė j o  p r i e  p r o j e k t o 
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir 
a t s a k i n g a  L i e t u v o s  s k a i t m e n i n ė 
bendruomenė“: dalyvavo akcijose, 
transliacijose, skaitmeninio raštingumo 
mokymuose pradedantiesiems. 

Beinoravos filialo bibliotekininkė

 Minint Beinoravos 
45 m. sukakį 

pasodintas medis

Daugėlaičių bibliotekai – 70 metų    

Daugėlaičių apylinkės bibliotekos pradžia siejasi su Varnionių kaimo 
biblioteka-skaitykla, įkurta 1950 m. Pirmoji jos vedėja – V. Daknienė. 1955 m. 
skaityklą perėmė P. Praninskas, kuris dirbo vienerius metus. Po to darbuotojai čia 
keitėsi kasmet: dirbo E. Vitkutė, L. Krakauskaitė, T. Razmienė, V. Molnikaitė, Z. 
Mataitytė-Bloškienė. 1972 m. biblioteka perkelta į Daugėlaičių kaimą, tuometinio 
ūkio kontoros patalpas. 1986-aisiais į bibliotekinį darbą įsijungiau ir aš. 

1998 m. biblioteka perkelta į to paties pastato kitą dalį. Po 3 metų – dar vienerios 
įkurtuvės: biblioteka įsikūrė mokyklos pastate. Netrukus čia atliktas kapitalinis 
remontas, gauta naujų baldų, įvestas nemokamas internetas. Pagerėjo darbo, 
skaitytojų aptarnavimo sąlygos. Nuo 2007 m. biblioteka aktyviai dalyvavo 
projekte „Bibliotekos pažangai“, 2010 m. įdiegta LIBIS programa, vartotojai 
aptarnaujami automatizuotai, fondai perkatalogizuoti.

Nijolė Mėžinienė, 
Daugėlaičių filialo bibliotekininkė

Dabartinė Daugėlaičių biblioteka – tai kultūros židinys, ji populiarina knygą, 
aprūpinta šiuolaikine technika, teikia žmonėms reikalingų informacinių paslaugų, 
organizuoja jų laisvalaikį, saugo B. Paškūnaitės sukauptą kraštotyrinę medžiagą. 

Čia įsikūrusi Daugėlaičių biblioteka

Autorių nuotraukos

Panašios, bet skirtingos

Čia įsikūrusi Daugėlaičių 
biblioteka
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Daugėja kraštotyros darbų

VB Kraštotyros-leidybos skyriaus bibliotekininkė 
Rima Giedrienė parengė „Bibliotekos kraštotyros 
darbo rengimo metodiką“. Tai gali padėti, rengiant kraštotyros darbus. Bibliotekų darbuotojams, kuriems sunkiau sekasi, 
kurie  neseniai pradėjo dirbti, patartume dažniau apsilankyti mūsų skyriuje – visada pakonsultuosime, patarsime, suteiksime 
reikalingos informacijos, bendrai rasime geriausią variantą ir dėl kraštotyros darbų, ir kitais darbo klausimais.

Analizuojant VB pateiktus kraštotyros darbus, 
tenka pastebėti, kad daugeliui rengėjų sunkiau sekasi 
juos tinkamai sutvarkyti, apipavidalinti, susisteminti, 
tinkamai išdėstyti medžiagą bei nuotraukas. Ne 
visiems pavyksta patraukliai, nuosekliai aprašyti 
savo bibliotekos gyvenimo įvykius. Kai kam nelabai 
sekasi  teisingai sudaryti ir naudotos literatūros 
sąrašą.

Kai dėl karantino praradome galimybę gyvai 
bendrauti su savo skaitytojais, kai negalime 
o r g a n i z u o t i  r e n g i n i ų ,  d a u g u m a  r a j o n o 
bibliotekininkų imasi širdžiai mielos veiklos – rašyti 
kraštotyros darbus.  

Kraštotyros darbo sėkmės garantas – ilga ir 
kruopšti, daug kūrybiškumo, estetinės nuovokos  ir 
platesnio apibendrinimo  reikalaujanti veikla. Bet 
būtent joje ir gali atsiskleisti biblioteka, išsiskirti iš 
kitų. 

Šiemet, karantino laikotarpiu, Kraštotyros-leidybos skyrius gavo šiuos darbus: „2017, 2018, 2019 m. Kutiškių bibliotekos 
metraštis“, „2017, 2018, 2019 m. Daugėlaičių bibliotekos metraštis“, „2018–2019 m. Žeimių bibliotekos metraštis“, 
„1949–1997 m. Pavartyčių bibliotekos istorija“, „2015–2019 m. Šeduvos bibliotekos metraštis“, „2018–2019 m. 
Raudondvario bibliotekos kronika“, „2019 m. Pociūnų bibliotekos metraštis“, „2016 m. Beinoravos bibliotekos metraštis“.

VB Kraštotyros-leidybos skyriaus vedėja

Nemažai darbų parengta ir VB Kraštotyros-leidybos skyriuje. Šiame skyriuje bendromis pastangomis kaupiamas ir 
saugomas kraštotyros darbų archyvas, kuris nuolat papildomas nauja medžiaga. 

Ateities planuose – kraštotyros išteklių suskaitmeninimas, kad jie būtų pasiekiami virtualioje erdvėje jais besidomintiems 
vartotojams. 

Autorės nuotraukoje – rajono bibliotekininkų parengti kraštotyriniai darbai

Daiva Paulauskienė,

Džiugina, kad šiuo laikotarpiu labai suaktyvėjo kraštotyros darbų rengimas filialuose. Dauguma tenykščių kolegų 
pasirinko rašyti savo bibliotekų metraščius, istorijas.  Kiekvienas darbas yra savitas ir įdomus. Jie įvairūs ne tik savo turiniu, 
bet ir forma. Apžvelgiant praėjusių metų kraštotyros veiklą Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose, galima teigti, kad parengta 
gana daug skirtingos tematikos kraštotyros darbų. Antai Raudondvario filialo bibliotekininkė Dara Bagušienė pateikė 
vertingą darbą „Mažulių kaimo istorija“. Leopoldo Žukausko kūrybą kompiuteriu surinko Šeduvos filialo vyresnioji 
bibliotekininkė Asta Tamošiūnienė. Apie Baisogalą medžiagos sukaupė ir albumą su praeities bei dabarties nuotraukomis, 
aprašymais parengė šio  miestelio  bibliotekininkė Alvyda Žižniauskienė.  Skėmių, Šiaulėnų, Daugėlaičių, Pavartyčių, 
Pakalniškių bibliotekininkės Elena Ragaliauskienė, Almutė Petrylienė, Nijolė Mėžinienė, Anelė Bertulienė, Ramutė 
Smailienė parengė savo filialų metraščius.

Daugėja kraštotyros darbų

Karantinas nesustabdė skyriaus darbuotojų

Dokumentų (knygų) pateikimas vartotojui – Viešosios bibliotekos Komplektavimo skyriaus esminė funkcija. Karantinas 
dar labiau išryškino jos svarbą, poreikį. Netikėtas iššūkis nesustabdė šio skyriaus, kaip ir kitų, darbuotojų, netapo kliūtimi jų 
darbui ir akivaizdiems rezultatams. Skyriaus darbuotojos sutvarkė įspūdingas krūvas naujų knygų, kurių dauguma jau 
iškeliavo pas skaitytojus, nurašė nemažai leidinių, vykdė viešuosius pirkimus, konsultavo kaimo filialų darbuotojus, kūrė 
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos suvestinio katalogo bibliografinius įrašus. 

„Mes“ informacija
Skyriuje darbai skaitytojų labui tęsiami ir toliau.

Karantinas nesustabdė skyriaus darbuotojų
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Kasmetinis renginys – kitaip

Dėl koronaviruso visiems renginiams persikėlus į virtualią erdvę, kitaip šiemet minėjome ir kasmetinę Tarptautinę vaikų 
knygos dieną – be savo skaitytojų. Lėlių teatro „Boružėlė“ kambaryje nufilmuotas ir į bibliotekos svetainę patalpintas 
vaidinimas „Skaitymas – geriausia vakcina“, sukurtas kolegės G. Lukšaitės. Tikimės, kad jis sudomino jaunuosius mūsų 
bičiulius ir paįvairino jų kasdienybę. Įrašas buvo pateiktas ir IBBY Lietuva paskelbtam konkursui.

Ta pačia proga VB Vaikų literatūros skyriaus skaitytojai rinko labiausiai jiems patikusias knygas, kurias jie perskaitė pernai. 
Anketą užpildė 20 įvairaus amžiaus skaitytojų grupių. Jaunesniųjų skaitytojų atsakymuose lyderiavo Prietrankos dienoraštis 
(R. R. Russell), vyresniųjų – Tarp pilkų debesų (R. Sepetys).

Nijolė Pakštienė, 
VB vaikų literatūros skyriaus vedėja

Siuvo kaukes

Kai prasidėjo karantinas dėl COVID-19, visgi ne visiems nusviro rankos. Tarp mūsų 
kolegų taip pat buvo tokių, kurie iškart ėmėsi iniciatyvos padėti sau ir kitiems. Viena jų 
– Šniūraičių vyresn. bibliotekininkė VILMUTĖ LESKOVA.

„Lietuvoje paskelbus karantiną dėl plintančio viruso COVID-19, savaime kilo mintis 
siūti ir dovanoti žmonėms apsaugines veido kaukes, kurios buvo visiems būtinos, bet kurių iš 
pradžių labai trūko. Lininės medžiagos ir kitų reikiamų priemonių namuose radau 
pakankamai. Pasiūti tų kaukių neatrodė sunku, nes tas darbas man gerai žinomas, jį moku. 

 

Pirmiausia apsauginių veido kaukių pasiuvau savo artimiesiems, kaimynams, draugams, 
pažįstamiems medicinos darbuotojams ir tiems, kurie paprašydavo. Sužinojusi, kas iš 
bendradarbių neturi, jiems taip pat pasiuvau ir dovanojau. Kaukes siuvau kasdien, kai tik 
turėdavau laisvo laiko, tad jų padariau nemažai, kurios laukė padovanojamos. 

Šv. Velykų proga Šniūraičių bendruomenės namų kieme nariai pastatė simbolinį Velykės 
Bobutės margutį. Šniūraičių kultūros specialistės A. Motiejūnienės iniciatyva jis buvo su 
dovanomis – veido apsaugos kaukėmis, kurias ji pasiuvo. Kadangi dirbu Šniūraičių 
bibliotekoje, tai ir man norėjosi prisidėti prie Velykės dovanų šniūraitiškiams gyventojams – 
įsijungiau ir aš į šią akciją, taip pat pasiūdama kaukių. Buvo gera matyti, kad žmonės jas 
noriai pasiima.“

Vilmutės Leskovos nuotraukoje – dovanų margutis Šniūraičiuose

Iš skaitytojų citatų

Man knyga – tai atradimų šaltinis.

Vasario–kovo mėn. mūsų VB ir filialai buvo numatę gražių, įvairių renginių, skirtų tuo laiku minėtoms Lietuvių 
kalbos dienoms. Ne visi dėl pandemijos įvyko, bet štai VB skaitytojų pakvietimas pasidalyti ta tema mėgstamomis 
citatomis sulaukė dėmesio: specialiame stende sumirgėjo jų klijuojami pripildyti lapukai.

Pateikiame kelias knygos bičiulių tada užrašytas citatas.

Perskaitei gerą knygą – susiradai draugą. Jis tave nuramins, paguos, padės suprasti save ir kitus...
*

Laimingos akimirkos, kai skaitau mėgstamų poetų eilėraščius. Mėgstamiausias – Justinas Marcinkevičius, su kurio kūryba 
susipažinau dar mokyklos suole. Mano atradimas – šių dienų poetė Egmilė (E. Miliušytė-Brazdžiūnienė).
Janina K.
*

Gitana A.
*

Mums Tavo grožio niekas neatstos.

Gimtoji kalba yra žmogaus, jaučiančio ryšį su savo tauta, savasties talpykla, kurioje sutelpa ir kraštovaizdis, ir 
sielovaizdis...

Kalba gimtoji, motinos žodžiu užgimus,

Stasė K.
*

Autorius nenurodytas

Dainų melodijoj skambėki nuolatos!
Tave mes vaikuose, anūkuose auginom,

Džiaugiuosi, kad galiu lietuviškai tarti šiuos žodžius: MEILĖ,  TĖVYNĖ, VIENYBĖ.                                                                                                                  
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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, 2020 m.
1 psl. panaudota V. Sabaliauskienės nuotrauka 

Karantinas nutraukė visus renginius, parodas. Kaip su tuo apsipratote Jūs ir Jūsų skaitytojai, kokie planai ateičiai?

Ramutės Smailienės nuotrauka

Prasidėjus pandemijai, karantinui, viskas pasikeitė, klostėsi keistai, neįprastai. Nuo pat pradžių svarbiausia atrodė išlaukti, 
išgyventi šį visam pasauliui sunkų laikotarpį. Labai norisi, kad viskas kuo greičiau pasibaigtų, kad gyvenimas pagaliau sugrįžtų į 
senas vėžes, norisi stabilumo. Dabartiniu laikotarpiu daugiau dėmesio skiriu kraštotyriniam darbui, o  ateityje labiausiai norėčiau 
tęsti ir pabaigti užsiplanuotus šių metų darbus, nepristigti jėgų, geros nuotaikos ir kuo greičiau susitikti su savo skaitytojais.

Kad Jums ši veikla nuolat rūpi, kad joje vis ieškote naujovių, rodo Jūsų su kolegėmis iš Pavartyčių bei  Raudondvario 
filialų parengtas projektas „Kūrybinės dirbtuvės-knygų mugė „Knygų magija“, kurį pateikėte Lietuvos kultūros tarybai.

Šį projektą su paminėtų filialų kolegėmis rašėme, skatinamos Viešosios bibliotekos direktorės Violetos Šukaitienės tobulinti 
kvalifikaciją. Projektas skirtas ne tiktai saviems kaimams, bet kviesime prisijungti  visas rajono bibliotekas su savo jaunaisiais 
skaitytojais. Parengti projektą nebuvo lengva, rašydamos patyrėme ir savotiško streso, adrenalino, bet kartu tai buvo nauja patirtis,  
pažintis su įdomiais žmonėmis. Esame labai dėkingos daug padėjusioms Viešosios bibliotekos direktorei Violetai Šukaitienei, taip 
pat kultūros projektų vadovei Jolantai Kvedarienei.

Bendravo „Mes“ redakcija

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

Šių metų pradžioje išpildžiau vieną iš savo svajonių, aplankyti tolimąją Azijos šalį – Vietnamą.
Ši šalis man pasirodė gana įdomi ir svetinga. Čia gausu įvairių lankytinų objektų, senovinės architektūros statinių, šventyklų. 

Žmonės gerbia savo papročius, išsiskiria apranga, lankymusi maldos namuose, naudojimusi senelių gaminamais vaistais ir, 
žinoma, darbu ryžių plantacijose, kurios, ypač kalnuose, sužavi nepakartojamu reginiu. Maistas Vietname paprastas, 
nepasižymintis gausybe prieskonių. Vienas iš gatvėje ar restorane dažniausių patiekalų – sriuba, gaminama iš sultinio, ryžių, 
makaronų, žolelių bei mėsos (jautienos ar vištienos). Dažnas paklaustų apie įvairius vabalus, gyvates ir kitus gyvūnus maistui. 
Tačiau jie patiekiami tik  specialiuose restoranuose turistams. Beje, Vietname visas maistas patiekiamas tik šviežias. Daugelis 
vietnamiečių gatvėse juda motociklais daugiau kaip 10 eilių į vieną pusę. 

Keliaujant šiaurės ir pietų Vietnamo miesteliais, teko aplankyti ir tokias išskirtines vietas, kaip gyvačių ferma, kurioje 
auginamos gyvatės vaistams, taip pat pristatomos turistams aplinkoje, panašioje į zoologijos sodą. Pamatėme unikalų miestelį 
Sapą, kuris dar kitaip vadinamas miestu rūke ir kuris įsikūręs 1600 m aukštyje virš jūros lygio, Hoang Lien Son kalnyne. Šioje 
vietovėje gyvena kelios gentys, jų nacionaliniai rūbai saviti, spalvingi. Vietnamo sostinė Hanojus garsi savo architektūra, kultūra, 
kuriai didelę įtaką padarė Kinijos ir Prancūzijos šalys. Krašto išskirtinumas – senovės budistų šventyklos ir apgaubtos 
legendomis pagodos. Šalia Hoan Kiem (Sugrąžinto kardo) ežero, kuriame, pasak legendos, ir gyvena vėžlys, saugantis kardą 
ežero dugne, įsikūręs unikalus ir visame pasaulyje žinomas lėlių teatras ant vandens. Kelionės metu aplankėme Vung Vieng – 
žvejų kaimelį, iki kurio plaukėme bambukinėmis valtimis, pakeliui apžiūrėdami, kaip auginami perlai, bei aplankydami Thien-
Kan-Son ir Bai-Tu-Long urvus. Halong Bay – Vietnamo vizitinė kortelė: vienas iš pasaulio gamtos stebuklų ir UNESCO paveldo 

saugoma vieta su daugiau nei 3000 įspūdingų kalkakmenio salų, 
kylančių iš skaidrios, smaragdinės jūros. 

Nuostabi kelionė po Vietnamą

Keliaudami  dar ir pasimokėme Chi mankštos ankstų rytą, o 
kulinarinėje mokykloje – gaminti vietnamietišką maistą. Sausio 25-oji 
pagal mūsišką Grigaliaus kalendorių sutampa su sausio 1-ąja pagal 
musulmoniškąjį arba kiniečių kalendorių, taigi Vietname turėjau progą 
sutikti Naujuosius metus. Šventė nustebino tenykščiu grožiu, 
akivaizdžiomis tradicijomis, papuošimais.

Iš Vietnamo parsivežiau jo simboliu tapusią non la  – iš bambuko 
padarytą kūgio formos skrybėlaitę, žinoma, ir perlų, kuriuos ten žvejai 
ar jų žmonos pardavinėja tiesiog gatvėse.

Tai kartu su daugybe neišdildomų įspūdžių ilgai primins šią 
nuostabią kelionę. 

VB projektų vadovė

Autorės nuotraukoje – šalia Hoan Kiem įsikūręs visame pasaulyje unikalus lėlių teatras ant vandens
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