SVB RENGINIAI 2019 M.
TRAKŲ VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
SUAUGUSIŲJŲ VARTOTOJŲ SKYRIUS
2019 m. viešoji biblioteka įvairiomis darbo formomis ir priemonėmis minėjo svarbias
Lietuvai datas: Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo, Pasaulio lietuvių, Lietuvos šaulių
sąjungos, Lietuvos rašytojo, visuomenės veikėjo, pedagogo Juozo Tumo-Vaižganto, pirmojo
Lietuvos Prezidento A. Smetonos metus. Be šių pagrindinių datų, kaip ir kasmet, VB
organizavo įvairius renginius, parodas, minėjo žymių žmonių jubiliejus ir kitas svarbias datas,
dalyvavo akcijose. Iš viso 2019 m. buvo suorganizuota 100 masinių renginių. Iš jų 48
kompleksiniai, 17 žodinių, 35 vaizdiniai. Iš viso renginiuose lankėsi 3671 lankytojas.
2019 m. renginius pradėjome pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta
Sausio 13-ajai – Laisvės gynėjų dienai paminėti. Akciją pradėjome Vytauto Landsbergio
kūrinio „Sausio sniegenos“ ištraukų skaitymu. Vėliau, pagerbdami žuvusiųjų sausio 13-ąją
atminimą, susirinkusieji prisegė stende po atminimo sniegeną. Renginio metu Trakų krašto
literatė Malvina Miškinienė padeklamavo savo kūrybos eilėraštį, skirtą laisvės gynėjams, bei
susirinkusiems padovanojo savo pačios pintas tautines trispalves juosteles. Akcijos metu buvo
demonstruojami 1991 m. sausio 13-osios įvykių kronikos kadrai, interviu su tuometine radijo
ir televizijos laidų vedėja Egle Bučelyte, skambėjo laisvės dainos.

Renginio akimirkos

Taip pat sausio mėn. startavo 11-asis „Auksinio proto“ sezonas, kuris kvietė
kiekvieną antradienį praleisti smagiai lavinant protą. Šį sezoną sudarė 16 žaidimų. Į šį žaidimą
užsiregistravo net keturios senbuvių komandos: „Išmanieji protai“, „Protorius“, pavadinimą
pakeitę „Trakai kaip kurortas“ ir „Titnaginiai kirvukai“. Prie šių komandų prisijungė naujokai
„Kaimynai 1“, kurie sužaidę vos vieną žaidimą – pasitraukė. Dalyviai džiaugėsi pasiilgtu
žaidimu ir smagiai bei prasmingai leido laiką. Viso sezono metu trys komandos įnirtingai
grūmėsi aštrioje protų kovoje. Fortūna šį sezoną nusišypsojo protmūšio lyderiams
„Titnaginiams kirvukams“, kurie bendroje žaidimo įskaitoje, išbraukus du blogiausius
žaidimus, surinko viso 1026 taškus. Sveikiname nugalėtojų komandą, kuri visą sezoną stebino
puikiais pasiekimais. Antrieji, nedaug atsilikę nuo nugalėtojų, liko komanda „Protorius“, viso
surinkę per šį sezoną 1005 taškus. Tretieji liko „Išmanieji protai“ su 963 taškais, ketvirtieji –
„Trakai kaip kurortas“ su 511 taškų.
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XI sezono nugalėtojai „Titnaginiai kirvukai“

Sausį vyko dar vienas gražus susitikimas su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
Naujosios literatūros skyriaus vadove dr. Viktorija Šeina-Vasiliauskiene, kuri pristatė savo
naujausią knygą „Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje“. Susitikimas skirtas Laikinosios
sostinės atminimo metams paminėti. Akcentuodamas labai svarbų Kauno miesto indėlį 1919–
1939 metais į Lietuvos istorijos laikotarpį, LR Seimas 2019 metus paskelbė „Laikinosios
sostinės atminimo metais“. Kaunas, kaip laikinoji sostinė, per du dešimtmečius stipriai keitėsi.
Tie pokyčiai atsispindėjo ir literatūroje. Monografijoje išsamiai nagrinėjama, kaip kūrėsi ir
kito laikinosios sostinės vaizdinys tarpukario, išeivijos, sovietmečio ir šiuolaikinėje lietuvių
literatūroje. Analizuodama Vinco Mykolaičio-Putino, Antano Miškinio, Birutės
Pūkelevičiūtės, Vytauto Sirijos Giros ir kitų autorių tekstus, autorė tiria, kokią pasaulėžiūrą,
kolektyvinę savimonę ar istorinės atminties būklę atskleidžia miesto vaizdiniui pasitelktas
simbolių arsenalas. Knyga skiriama literatūrologams, studentams, mokytojams ir visiems,
besidomintiems tarpukario Kauno kultūra ir literatūra.

Viešnia pristato savo naujausią knygą

Vasarį pasitikome „Editos dailės studijos“ suaugusiųjų lankytojų kūrybinių darbų
parodos „Potėpiai“ atidarymu. Parodoje eksponuojamų kūrinių autoriai – neprofesionalūs
dailininkai, tačiau neabejingi menui ir kultūrai, norintys atrasti ar geriau pažinti dailės pasaulį.
Parodoje eksponuojami Angelės Kulienės, Renatos Semaškienės, Aldonos Meirovič, Reginos
Vasiliauskienės, Erikos Čenkienės, Ingos Zamalaitienės, Julijos Ribnikovos ir Irenos
Ingelevič tapybos darbai ir piešiniai, sukurti dailės studijų ir vasaros plenero metu.
Demonstruojami įvairaus žanro bei stiliaus paveikslai, sukurti 2018–2019 metais.
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Parodos autoriai

Vasario mėn. tradiciškai organizavome Mažąją knygų mugę. Visą dieną veikė
leidyklos „Andrena“ knygų mugė. Jos vadovė Nijolė Petrošienė pristatė debiutinį Lijanos
Simanonytės detektyvinį romaną – „IŠLIKTI. Vieno miesto detektyvas“. Su autore
susirinkusieji galėjo susipažinti neįprastu būdu – ji kreipėsi į skaitytojus video įrašu, nes šiuo
metu gyvena užsienyje. Pati autorė gimusi ir augusi Mažeikiuose. Tad nenuostabu, kad
leidyklos vadovė taip pat mažeikietė. Ištraukas iš romano skaitė buvęs mažeikietis, aktorius ir
skaitovas Vytautas Mikalauskas bei Trakų kultūros rūmų darbuotoja Justina Bendinskytė.
Prisiminimais apie Simanonių šeimą dalijosi daug metų žurnalistu Mažeikiuose dirbęs
rašytojas Jonas Laurinavičius. Šiltas ir jaukus susitikimas nesibaigė tik knygos pristatymu.
Visus susirinkusius į paslaptingą vorų pasaulį nukėlė Valdo Mikolaičio filmas „Vorų
ratilinis“. Iš Šiluvos kilęs vyras savarankiškai vienas filmuoja gamtos pasaulį ir pateikia jį
išradingai, palydėdamas humoru pagardintais žemaitiškais tekstais. „Vorų ratilinis“ leidžia
pažvelgti į paslaptingą tinklų pynėjų pasaulį. 2018 m. Petro Abukevičiaus premija
apdovanotas filmas apie vorus – „Vorų ratilinis“ ne pirmas V. Mikolaičio kūrinys, 2013 m.
filmų autorius buvo apdovanotas šia premija už filmą „Pavienės bitės“.

Renginio dalyviai

Filmo „Vorų ratilinis“ peržiūra

Švęsdamos Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės gimtadienį, Trakų viešosios
bibliotekos ir filialų bibliotekininkės organizavo akciją „Švęsk Vasario 16-ąją kartu“ ir
vasario 15 d. aptarnavo savo skaitytojus pasipuošusios tautiniais kostiumais. Be to, antrus
metus biblioteka prisijungė prie LRT akcijos „Vėliava Lietuvai“ ir iškėlė 14 Lietuvos
valstybės trispalvių. Taip pat šiemet biblioteka prisijungė prie dar vienos gražios iniciatyvos –
LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės organizuojamos akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai
ir išradingai“, kurioje aprašėme ir pristatėme savo akcijų veiklas.
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Darbuotojos aptarnauja skaitytojus pasipuošusius tautiniais kostiumais

Taip pat vasario mėn. vyko informatyvus susitikimas su Trakų visuomene.
Bibliotekoje lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis kartu su Seimo
socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotoju Tomu Tomilinu. Gyventojai
turėjo galimybę pabendrauti tiesiogiai ir užduoti jiems aktualius klausimus, tokius kaip pvz.:
pensijų fondai, pinigai, skirti vaikams ir pan.

Susitikimo svečiai

Vasarį palydėjome dar vienu gražiu susitikimu. Bibliotekoje vyko knygos „Trakų –
Rheinės miestų partnerystė: pokyčius skatinanti partnerystė“ pristatymas. Ši knyga įprasmino
daugiau nei ketvirtį amžiaus trunkantį Trakų rajono savivaldybės bei Rheinės, Šiaurės Reino
Vestfalijos žemės miesto Vokietijoje, tarptautinį bendradarbiavimą. Knygą parengė buvusi
Trakų r. sav. Socialinės globos ir rūpybos skyriaus vedėja, buvusi sav. mero patarėja, daugelio
socialinių idėjų, projektų autorė Regina Bologovienė. Gerb. Regina kalbėjo apie tai, kaip
buvo bendradarbiaujama, apie patirties įgijimą ir perėmimą, partnerystės tęstinumą. Savo
prisiminimais ir mintimis apie bendradarbiavimą pasidalijo sav. merė Edita Rudelienė,
Elektrėnų sav. meras Kęstutis Vaitukaitis, buvęs Trakų r. sav. meras ir 1996 m. pasirašęs
bendradarbiavimo sutartį, sav. gydytojas Jonas Kriaučiūnas, vertėja Nijolė Miškinytė, buvusi
Trakų miesto tarybos pirmininko pavaduotoja Nijolė Dočkuvienė, buvęs Trakų vaikų globos
namų direktorius Virmantas Steponavičius, Partnerystės komiteto narys Vytautas
Januškevičius, laikraščių „Trakų žemė“ ir „Voruta“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius.
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Partnerystės ir renginio dalyviai

Kovo mėn. pasitikome naujausios rašytojos, poetės, vertėjos Birutės Jonuškaitės
knygos „Maestro“ pristatymu. Tai 2015 m. bibliotekoje pristatytos knygos „Maranta“ tęsinys.
Susitikimo metu autorė papasakojo apie knygos personažų charakterius, kūrimo aplinkybes,
perskaitė ištraukas iš romano. Romaną užbaigė „Marantos rašymo dienoraščiu“ – tai autorės
pokalbiai su personažais. Susirinkusieji galėjo įsigyti autorės knygą „Maestro“ su autografu,
taip pat rašytoja padovanojo bibliotekai savo verstą Jacek Dehnel knygą „Lialė“.

Renginio akimirkos

Kovo mėn., tradiciškai, Trakų viešojoje bibliotekoje buvo rašomas Nacionalinis
diktantas. Diktantas buvo rašomas pagal LRT radijo bangomis ir internete sklindantį Dovilės
Filmanavičiūtės tekstą „Odė moterystei“, puikiai tinkantį tądien minimai Moters dienai (kovo
8 d.).
Dar vienas įdomus susitikimas vyko kovą. Tai paskaita-seminaras „Kvėpavimo ABC:
kaip įtampą paversti atsipalaidavimu?“. Seminarą vedė lektorius Mantas Stoškus. Susitikimo
metu lektorius pasidalino kiekvienam lengvai suprantamais kvėpavimo pratimais,
padėsiančiais bet kuriuo metu atsipalaiduoti, pakelti savo energiją ir nuotaiką. Dalyviai atliko
kelis kvėpavimo pratimus bei sužinojo: kodėl kvėpavimo įvaldymas yra būtinas šių dienų
žmogui, kaip žmogaus kūne susikaupia stresas ir negatyvios emocijos, kas yra sąmoningas
kvėpavimas ir kokia jo nauda, kaip gydyti ligas kvėpavimo pagalba, kas yra meditacija. Trakų
r. sav. visuomenės sveikatos biuro direktorė Zita Norkienė visiems dalyviams įteikė dovaną –
galimybę nemokamai išbandyti 12 sesijų giluminio relaksacinio kvėpavimo kursą, po kurio,
pasak lektoriaus M. Stoškaus, „gyvensime laimingesni“.
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Paskaitos dalyviai

2019 m. kovo mėn. sukako 110 metų, kai gimė su sovietų okupacija kovojęs Lietuvos
valstybės vadovas, faktiškai ėjęs Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas generolas Jonas Žemaitis-Vytautas ir 70 metų nuo
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos pasirašymo. LR
Seimas 2019 m. paskelbė Jono Žemaičio-Vytauto metais. Minint šias datas, buvo
demonstruojamas 1995 m. Lietuvos televizijoje pagal Eugenijaus Ignatavičiaus ir Juozo
Saboliaus scenarijų sukurtas dokumentinis filmas „Ketvirtasis prezidentas“ (rež. Juozas
Sabolius).

Minint generolo 110-ąsias gimimo metines

Taip pat kovo mėn. vyko knygos pristatymas „Tarnauta mokslui ir gimtajam kraštui“,
mediką antropologą profesorių Gintautą Česnį prisimenant. Gintautas Jurgis Česnys (1940–
2009) – Lietuvos gydytojas anatomas ir antropologas, habilituotas biomedicinos mokslų
daktaras. Knygoje apžvelgiama prof. G. Česnio mokslinė, pedagoginė ir visuomeninė veikla,
pateikiami jį pažinojusių žmonių prisiminimai, skelbiami profesoriaus populiarūs rašiniai ir
kalbos. Renginio pradžioje apie pačią knygą kalbėjo jos sudarytojas – Gintauto Česnio brolis,
profesorius, fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras – Antanas Česnys. Apie Gintautą
kaip mokslininką, pedagogą, bendradarbį prisiminimais pasidalijo profesorė, medicinos
mokslų daktarė, VU Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros
docentė Renata Šimkūnaitė-Rizgelienė. Taip pat gražiais prisiminimais pasidalijo profesoriaus
bičiulė diplomatė, ambasadorė, vertėja, žurnalistė, humanitarinių mokslų daktarė, Trakų
miesto garbės pilietė Halina Kobeckaitė. Apie profesoriaus gyvenimo svajonę – pastatyti
paminklą rašytojui, visuomenės veikėjui, muzikui Vincui Kudirkai – papasakojo bičiulė,
anglų kalbos mokytoja Albina Trečiokaitė. Renginyje dalyvavo ir muzikiniais kūriniais
praturtino vakarą Vilniaus mokytojų namų Liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“,
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kuriame profesorius dainavo 40 metų. Apie tai papasakojo šio ansamblio vadovė Daiva
Čičinskienė. Taip pat keletą žodžių apie profesorių tarė jo bičiulis Jonas Burbuliavičius bei
birbynininkas, LMTA dėstytojas, docentas Kastytis Mikiška.

Prisimenant profesorių G. Česnį

Ansamblis „Kankleliai“

Kovo pabaigoje dar vyko studijos „Keramika Trakuose“ parodos atidarymas. Šią
parodą sudarė studijos vadovės Jurgitos Radžiūnaitės bei studijos dalyvių keramikos darbai.
Renginys prasidėjo moksleivių Neringos ir Karinos atliekama daina. Vėliau pati vadovė
Jurgita pristatė studijos dalyvius bei jų darbus, papasakojo apie darbų gamybos procesus bei
kūrybinius sumanymus. Sukurti darbai iškeliauja į autorių namus. Todėl siekiant, kad daugiau
žiūrovų išvystų puikius rezultatus, kartais jais galima pasigrožėti parodose kaip ši. Renginį
praturtino trakiečio Aleksandro Makejevo atliekamos dainos. Ši paroda skirta Trakų kultūros
rūmuose gyvuojančios studijos „Keramika Trakuose“ kūrybiniam penkmečiui paminėti.

Autorė ir jos darbai

Parodos lankytojai

Taip pat kovo mėn. startavo Trakų viešosios bibliotekos kino vakarų projektas
„Migruojantis kinas 2: kino vakarai tęsiasi“. Tai projekto „Migruojantis kinas“, pasibaigusio
prieš kelis metus, tęsinys. Tęsdami kino vakarų ciklą, 2019 m. buvo parodyti 8 „Kino
pavasario“ filmai. Pirmasis projekto atidarymo filmas – „Sūnaus globa“ („Jusqu’à la garde“,
2017) – prancūzo režisieriaus Xavier’o Legrand’o debiutas pilnametražiame kine. Iki širdies
gelmių sukrečiančioje dramoje pasakojama iš pažiūros paprasta istorija: tėvų kova dėl
nepilnamečio sūnaus globos. Miriam yra pasiruošusi padaryti bet ką, kad nei jai, nei sūnui
Žiuljenui nebereikėtų susidurti su vaiko tėvu Antuanu. Vyras teisme įrodo esąs rūpestingas,
be pagrindo apšmeižtas smurtavimu, todėl teismo nuosprendžiu vaiko globa atitenka abiems
tėvams. Draskomas augančio tėvų konflikto Žiuljenas rizikuos savo saugumu, kad apsaugotų
tai, kas likę iš šeimos. Nepastebimos kasdienės detalės ilgainiui prabyla apie užgniaužtą
baimę ir giliai tūnančią grėsmę, filmo eigoje ima ryškėti tikrieji veikėjų charakteriai, tikrieji
veidai. Filmas „Sūnaus globa“ už geriausią režisūrą apdovanotas Venecijos kino festivalyje.
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Laukiant filmo

Kovą pabaigėme popiete „Kaip bitutės gydo“, kurioje dalyvavo Trakų rajono
bitininkai Virginijus Kondrotas, Jonas Jakaitis ir Albertas Jakubauskas. Virginijus plačiai
papasakojo apie bites, apie gydymą apiterapiniais produktais: propolio (pikio) vartojimą,
vaškinės kandies produktų panaudojimą, žiedadulkių, duonelės bei kremų panaudojimą.
Avilio oro terapiją išsamiai pristatė rašytojas, bitininkas Jonas Jakaitis. Na, o apie sportinę
apiterapiją ir bičių produktų naudojimą sporto medicinoje kalbėjo bitininkas ir buvęs
biatlonininkų treneris Albertas Jakubauskas. Popietės metu vyko įvairių rūšių medaus
degustacija. Dalyviai turėjo galimybę ne tik paskanauti medaus, bet ir įsigyti įvairių bičių
produktų bei kremų.

Bitininkai pristato savo produkciją

Balandį vyko dimisijos kapitono, karo žurnalisto Vytauto Voverio knygos „Šventasis
karas“ pristatymas. Susitikime su skaitytojais dalyvavo kraštotyrininkas, rašytojas Vytautas
Indrašius bei Vytautas Zabielskas – Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio
ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos vadovas. Knygos autorius dėl ligos negalėjo atvykti.
Susitikimo metu V. Zabielskas papasakojo apie sąjungos veiklą bei pristatė ir padovanojo
Trakų rajono bibliotekoms 10 tomų knygų „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953“.
Pasakojimo metu buvo demonstruojamos skaidrės. Pristatydamas knygą „Šventasis karas“ V.
Zabielskas priminė, kad apie 16-ąją diviziją rašyta daug straipsnių, apybraižų, tačiau tik šioje
knygoje atskleidžiami tikrieji faktai. Rašytojas V. Indrašius papasakojo apie knygos autorių
V. Voverį, knygos išleidimo aplinkybes. Renginio pabaigoje rašytojas įteikė bibliotekai 17-tą
savo knygą „Gutaučių piliakalnio papėdėje“.
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Renginio svečiai

Pasitikdami Šv. Velykas, organizavome kūrybines dirbtuves „Savas margutis“.
Edukatorės Eglės padedami, užsiėmimo dalyviai margino kiaušinius vašku, kad per Šv.
Velykas galėtų džiaugtis savo pačių sukurtais originaliais velykiniais margučiais!

Dalyvių margučiai

Balandžio mėn. tęsėme naujų knygų pristatymus. Šį kartą vyko knygos „Europa?
Pokalbiai su prezidentais, ministrais, patarėjais ir taksistais apie mūsų ateitį“ pristatymas.
Renginyje dalyvavo knygos autorius Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro (RESC)
direktorius, ir Vladimiras Laučius, RESC analitikas. Šio renginio partneris – Konrado
Adenauerio fondas. Pristatydamas knygą, Vladimiras Laučius pažymėjo, kad knygoje
analizuojamos ne tik esamos problemos, bet ir pateikiama Europos Sąjungos vizija, kaip ji
turėtų vystytis ateityje, kokie turėtų būti valstybių santykiai. Knyga yra ne tik informatyvi, bet
ir objektyvi, autorius pateikia kiekvienos pozicijos argumentus, neteikdamas pirmenybės
konkrečiai pozicijai. Pristatydamas savo knygą, Linas Kojala teigė, kad pagrindinis jo tikslas
– būti mini žemėlapiu, siekiant suprasti vykstančių procesų kontekstą, nes informacinio
triukšmo amžiuje sekti ir perprasti tokį sudėtingą procesą, kaip Europos Sąjunga, yra
pakankamai sudėtinga. Į šią knygą sugulė įdomiausios diskusijos apie Europos idėjos istoriją,
Lietuvos kelią į ES, taip pat – šiandien ES kamuojančias migracijos, Jungtinės Karalystės
išstojimo, saugumo, finansinio netikrumo problemas. Tai suteikia knygai privalumo, nes, anot
svečio, šiandien yra daug propagandos viešoje erdvėje. Knygos autorius įdomiai papasakojo
apie Britanijos Parlamento subtilybes. Susitikimo metu buvo pasakojama apie Prancūzijos,
Didžiosios Britanijos ir Vokietijos santykius, „Brexit‘o“ priežastis. Renginio metu taip pat
kalbėta apie įvairias šiandienos politines aktualijas, svečiai diskutavo su bibliotekos
lankytojais, atsakė į jų klausimus. Renginio metu susirinkusieji išgirdo daug įdomių klausimų
ir pamąstymų, taip pat galėjo įsigyti knygą su autoriaus autografu.
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Renginio svečiai

Autografas bibliotekos skaitytojams

Balandžio paskutinę savaitę tradiciškai startavo 19-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų
savaitė „Ateik – sužinok ir išmok“. Šios savaitės metu veikė kraštotyros paroda „Trakų viešoji
biblioteka 2018 metais“, kurioje eksponuojami svarbiausi rajono bibliotekų įvykiai ir veiklos.
Taip pat šios savaitės metu veikė akcija „Grąžink bibliotekai knygą – nemokėk delspinigių“.
Šios savaitės metu už pavėluotai grąžintas knygas buvo neimami delspinigiai.
Šios savaitės pirmasis renginys – susitikimas su kraštiete dr. Lina Leparskiene ir
fotomenininku Arūnu Baltėnu, kurie pristatė savo knygą „Vietiniai. Nepaprasta kelionė į
Trakų kraštą“. Lina Leparskienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės
tautosakos skyriaus doktorantė, Trakų kultūros tyrinėtoja, etnologė, folkloristė, kultūros
antropologė, viena iš judėjimo „Gelbėkim Trakus“ iniciatorių, Trakų krašto asociacijos
valdybos narė. Susitikimo pradžioje knygos autorė L. Leparskienė prisiminė, kad jos
domėjimasis Trakų kraštu kilo vienos ekspedicijos metu, kurioje ji suprato, kad nori būti
etnologe. Vienoje tokių išvykų ji susipažino su fotografu A. Baltėnu, kuris ir paskatino ją
pradėti rašyti knygą. Trakų kraštas yra unikalus dėl vietinių gyventojų tautybių ir skirtingų
kultūrų persipynimo, dėl to ir knygoje „Vietiniai. Nepaprasta kelionė į Trakų kraštą“ kalbinti
žmonės savo gyvenimo istorijas pasakojo gimtąja kalba. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę
ne tik susipažinti su knygos personažų nuotraukomis, bet ir gyvai išgirsti jų pasakojimus.
Knygos autorius, fotomenininkas A. Baltėnas kalbėjo apie fotografijos santykį su knyga.
Arūnas Baltėnas – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys nuo 1980 m., dirbęs kultūros
paveldo programose, pagarsėjęs meniškomis senamiesčio, paukščių fotonuotraukomis. Pasak
menininko, jis niekuomet nesinešioja atvirai fotoaparato, bet bendraudamas su pašnekovais,
tarsi savaime pasiūlo juos įamžinti. Jo fotografija šioje knygoje pasakoja istoriją kartu su
tekstais. Knygos autoriai prisipažįsta, kad knygoje tik nedidelė dalis jų surinktos medžiagos.
Ar bus šios knygos tęsinys, nežino, bet Lina prisipažino, kad nori parašyti knygą, skirtą
Trakams. Renginio metu buvo galima įsigyti knygą su autorių autografais.

Knygos autoriai
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Ateinančią savaitės dieną vyko prenumeruojamų elektroninių duomenų bazių
pristatymas. Dalyviams buvo pristatytos šios bazės: lietuviškoji teisinė bazė „Infolex“ ir
užsienietiškos „Naxos Music library“ bei mokslinių leidinių bazė „EBSCO“.

Vėliau, šios dienos pavakarę, vyko „Kino pavasario“ filmo pristatymas ir peržiūra.
Buvo demonstruojama lenkų režisieriaus Piotr‘o Domalewski‘o komedija „Tyli naktis“
(„Cicha noc“, 2017), pasakojanti, kaip šeimos šventė gali virsti pragaru. Filmas 2017 m.
apdovanotas Gdynės kino festivalyje kaip „Geriausias filmas“, Lenkijos kino apdovanojimų
2018 metu – net šešiais apdovanojimais, iš kurių paminėtini: kaip „Geriausias filmas“,
„Geriausias režisierius“, „Geriausias scenarijus“ ir kt. Filmas rodomas vykdant projektą
„Migruojantis kinas 2: kino vakarai tęsiasi“, kurį finansuoja Lietuvos kino centras ir Trakų
rajono savivaldybė.

Filmo pristatymas ir peržiūra

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, bibliotekoje vyko Mažoji knygų
mugė, kurioje dalyvavo leidykla „Baltos lankos“. Knygų mugės metu, tradiciškai, bibliotekos
lankytojai turėjo progą įsigyti įvairaus žanro knygų leidyklos kainomis, o taip pat „Baltų
lankų“ leidykla lankytojus pradžiugino knygų išpardavimu. Vėliau vyko žurnalistės Rūtos
Janutienės naujausios knygos „Ir saugok mus nuo piktojo...“ pristatymas. Naujausioje Rūtos
Janutienės knygoje lyg gerai „sukaltame“ detektyve – netikėtai pasirodę liudininkai apverčia
prokuroro planą aukštyn kojom. Kalėti iki gyvos galvos nuteisti Henrikas Daktaras ir Vladas
Beleckas ne tik papasakojo apie šešėlinį Lietuvos elito gyvenimą, kurio veikėjus skaitytojas
puikiai atpažins – nuo teisėsaugos šulų, kunigų ir politikų iki garsių žurnalistų, menininkų ir
verslininkų. Jiedu taip pat pateikė ir „daiktinių įrodymų“: knyga gausiai iliustruota Daktaro ir
Belecko asmeninių albumų nuotraukomis. Pristatydama šią knygą, autorė papasakojo kaip
susitiko su liudytojais, kalbėjo apie jų liudijimus, įvairias jų tuometines veiklas ir gyvenimą.
Taip pat mielai atsakinėjo į susirinkusiųjų klausimus. Rūta Janutienė – Lietuvos žurnalistė,
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televizijos laidų kūrėja, knygų „Nuslėptoji „Williams“ atėjimo istorija“, už kurią buvo
apdovanota prestižine Vinco Kudirkos premija, neautorizuotos Dalios Grybauskaitės
biografijos „Raudonoji Dalia“ bei Landsbergių šeimos išgyvenimo istorijos „Dinastija“
autorė.

Mažoji knygų mugė

Autorė dalina autografus

2019 m. balandžio 11 d. Lietuvoje startavo antrasis kino projektas “Izraelio kinas tavo
mieste“. 2018 m. ši Izraelio ambasados iniciatyva subūrė daugiau kaip 30 Lietuvos miestų
savivaldybių ir jų atstovaujamų kultūros organizacijų ir pristatė per 150 Izraelio kino seansų,
kuriuos aplankė virš 6000 Lietuvos žiūrovų. Izraelio kinu mėgautis antrus metus iš eilės
galėjo ir trakiečiai bei miesto svečiai. Kino programą sudarė 5 filmai. Kiekvienas filmas
rodomas originalo – hebrajų – kalba su lietuviškais subtitrais. Gegužės 2 d. Trakų viešojoje
bibliotekoje startavo Izraelio kino vakarai. Kino seansus atidarė romantinė komedija „Buvau
kadaise“ (rež. Avi Nesher, 2010 m.). Šis filmas įkūnija vėlyvąjį 6-ajį dešimtmetį Izraelyje ir
veiksmą nukelia į Haifos uostamiestį. Filmo siužetas pasakoja asmenines istorijas, ateinančias
su žmogaus branda, prisiminimais bei istorijas, nuvedančias į praeitį, istorinę atmintį. „Buvau
kadaise“ gausiai atspindi unikalią Izraelio šalies mozaiką ir pretenduoja tapti Izraelio kino
klasika. Programoje pristatomi filmai: „Buvau kadaise“, „Obuoliai iš dykumos“,
„Testamentas“, „Raudoni lapai“ – Lietuvoje buvo rodomi pirmą kartą. Drama „Kalnas“,
pažįstama „Kino pavasario“ lankytojams, buvo rodoma antrąjį kartą.

Gegužės mėn. vyko susitikimas su dviem populiariausiomis šių dienų lietuvių
rašytojomis – Jolita Herlyn ir Gina Viliūne. Rašytojos susipažino prieš keturis metus, kai jų
romanai – J. Herlyn „Mano vyrai ir jų žmonos“ ir G. Viliūnės „Vilniaus madona“ – pateko į
perkamiausių knygų dešimtuką. Nuo to laiko rašytojos dažnai kartu pristato savo kūrybą
Lietuvoje bei lietuvių bendruomenėse užsienyje. Autorės papasakojo apie savo kūrybos
pradžią, kas paskatino jas rašyti. Gina yra profesionali Vilniaus gidė, tad ją vilioja senojo
Vilniaus paslaptys. Autorė teigė, kad istoriniai romanai – tai galimybė keliauti laiku. Knygose
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ji nukeliauja į kunigaikščio Vytauto, Vazų dinastijos gyvenimo metus. Iš viso yra parašiusi ir
išleidusi 5 knygas. Domisi meilės istorijomis. Kita viešnia – Jolita Herlyn – kaip ir daugelis
šiuolaikinių moterų, visada gyveno aktyvų visuomeninį ir profesinį gyvenimą, kopė karjeros
laiptais. Išvykusi į Vokietiją, ji kardinaliai pakeitė gyvenimą ir pradėjo rašyti. Šiandien ji –
Lietuvoje žinoma rašytoja, iš viso parašiusi 7 knygas, kurios yra žinomos ir populiarios.
Naujausia jos knyga – „Veidu į saulę“. Romanų herojės – stiprios moterys, ieškančios savo
kelio, mylinčios, abejojančios, klystančios, bet nepalūžtančios. Rašytojos tekstai gimsta iš
gyvenimiškos patirties, draugų istorijų, bet visi romanai nagrinėja tą pačią temą – meilę.
Susitikimo metu knygų autorės pasakojo apie savo kūrybą bei paskutinius naujausius
romanus, iliustruodamos juos skaidrėmis. Atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Knygų autorės ir jų knygos

Gegužės 8 d. įžanga į Europos dienos šventę „Aš + ES = 15 M.“ tapo Šveicarijos
lietuvių bendruomenės kilnojamoji fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“, skirta Lietuvos
Respublikos Seimo paskelbtiems Pasaulio lietuvių metams. Nors Šveicarija nėra ES narė, bet
geografiškai yra Europoje, todėl Lietuvai tapus ES nare atsivėrė didelės galimybės bendrauti
su ten gyvenančiais ir kuriančiais lietuviais. Parodoje – dešimties Šveicarijos lietuvių
fotografijos, kuriose įamžintas Šveicarijos lietuvių bendruomenės gyvenimas ir veikla,
puoselėjant tautinį tapatumą, gimtąją kalbą ir kultūrą, o taip pat – šveicariškos tradicijos ir
įspūdingiausi Alpių šalies gamtovaizdžiai. Tai – pasakojimas vaizdais apie mažos tautinės
bendruomenės nueitą kelią nuo Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių stovyklos susikūrimo iki
šių dienų aktyvios lietuvių bendruomenės visuomeninės veiklos atspindžių. Šią parodą
pristatė Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen. Pristatinėdama
parodą, ji pabrėžė, kad šios visos nuotraukos yra padarytos mėgėjų ir yra brangios ne savo
meniškumu, o tuo, kad visos jos turi savo atsiradimo istoriją ir prasmę. Jūratė Caspersen taip
pat kalbėjo apie gyvenimo ypatumus Šveicarijoje, lietuvių bendruomenės veiklą ir pastangas
išsaugant savo lietuviškąjį tapatumą.

Parodos „Lietuvių Šveicarija“ pristatymas
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Tos pačios dienos pavakarę buvo demonstruojamas antrasis Izraelio filmas –
romantinė komedija „Obuoliai iš dykumos“ (rež. Arik Lubetzki, Matti Harari, 2014 m.).
Filmas leidžia žiūrovams atrasti galimybes, kurias įkūnija ateitis, kuri peržengia šias
nesėkmes, ir laiką bei vietą, kur moterys gali laisvai pasirinkti savo religinius įsipareigojimus
ir meilės interesus. „Obuoliai iš dykumos“ – yra nesenstantis ir judrus pasakojimas apie
tradicijos ir modernumo priešpriešą.

Filmo pristatymas ir peržiūra

Gegužės 9-ąją minima Europos diena – kasmetinė tarptautinė šventė, simbolizuojanti
Europos taiką ir vienybę. Šiais metais ši diena ypatinga – Lietuva minėjo 15-os metų narystės
Europos Sąjungoje sukaktį. Taip pat buvo skiriamas dėmesys dar dviems temoms:
„EUandME“ temai – sėkmės istorijai ir Europos Parlamento rinkimams. Tradiciškai ryte
Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“ teritorijoje buvo pasodintas Europos medelis. Vaikai buvo
supažindinti su Europos diena, apdovanoti balionais ir saldainiais. Vaikučiai atėjo pasiruošę
šventei – kiekvienas turėjo po trispalvę ir padainavo dainą. Vėliau vyko aitvarų gamybos
dirbtuvės iš ekologiškų medžiagų. Kiekvienas norintis turėjo galimybę ant aitvaro užrašyti
sveikinimą Lietuvai, 15-os metų narystės Europos Sąjungoje proga arba raginimą balsuoti už
Europos Parlamentą. 13 val. aikštėje prie Trakų viešosios bibliotekos vyko šventės
atidarymas. Skambant Lietuvos ir Europos himnams, buvo pakeltos Lietuvos ir Europos
Sąjungos vėliavos. Šventės atidarymo metu sveikinimo žodį tarė Trakų r. sav. vicemerė
Marija Puč ir Trakų viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Banevičienė. Po sveikinimų visi
kartu paleidome aitvarus į orą, taip paskleisdami savo balsus ir sveikinimus visai Europai.
Kiekvienam dalyviui buvo įsegamas ženkliukas, papuoštas ES vėliava arba su Lietuvos
kontūriniu žemėlapiu, puoštu trispalvės spalvomis ir sveikinimu Lietuvai bei skatinimu
balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Renginį papuošė šventinis koncertas, kuriame
pasirodė YAMAHA muzikos mokyklos ukulėlių orkestras su vadove Asta Mačėne, šokio
teatras „Solė“ (vadovė Sofiko Lavrukaitis), kraštietis aktorius, atlikėjas Giedrius
Arbačiauskas. Šventės metu skambėjo Eurovizijos dainos, kurios padėjo kurti linksmą
nuotaiką. Vienas svarbiausių renginio akcentų – „Diskusijų tribūna“, kurio tikslas – šviesti
gyventojus, skatinti domėtis, analizuoti ir suprasti Europos Sąjungos naudą, Lietuvai būnant
jos nare jau 15-ka metų, deklaruoti ES pamatines idėjas, papasakoti jaunimui, kokia naudinga,
ES inicijuota, „Erasmus+“ programa. Supažindinti diskusijos dalyvius su atstovais į Europos
Parlamentą, skatinti balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Diskusijos metu
„Improvizacijos teatro“ aktorius Kirilas Glušajevas pasidalino savo sėkmės istorija
„EUandME“ tema – pristatė pranešimą apie „Erasmus+“ programą, pateikė realių patarimų ir
pavyzdžių iš savo gyvenimo. Savo asmeninę patirtį, „Erasmus+“ programos naudą, veiklą,
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idėjas ir ateities vizijas pristatė kandidatės į Europos Parlamentą: Rūta Miliūtė – LR Seimo
narė, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja, Ekonomikos komiteto narė, į
Europos Parlamentą kandidatuojanti su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – ir hum. m. dr.
Rasa Čepaitienė – profesorė, Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja,
Vilniaus forumo narė, į Europos Parlamentą kandidatuojanti su Visuomeniniu rinkimų
komitetu „Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę“. Didžiojoje veiklų palapinėje savo
pramogas pristatė Vaikų literatūros skyrius: skatino parašyti laišką-linkėjimą pasirinktai
vienai iš Europos šalių. Linkėjimo kampe vaikai piešė atitinkamos (iš 28 šalių) šalies
vėliavėlę. Viktorinoje „Europožiniukas“ vaikai atsakinėjo į pateiktus klausimus apie ES ir
laimėjo įvairių prizų. Prie „Spalvinuko stalelio“ patys mažiausieji galėjo spalvinti piešinukus.
Tiek maži, tiek dideli buvo kviečiami nusifotografuoti prie fotosienos (mėlyname fone –
geltonos žvaigždės, užrašas „15“), skirtos Europos dienai. Taip sveikinome Europą ir save su
gimtadieniu, nes juk mes ir esame Europa. Prie šventės, bibliotekos kvietimu, prisijungė ir
Trakų visuomenės sveikatos biuras, kuris ragino: „Būk sveikas europietis“. Svečiai buvo
vaišinami 2-iejų rūšių sveikuoliška arbata: „Aktyvinančia“ ir „Raminančia“. Pagal tai, kokią
arbatą žmogus pasirinko ragauti, buvo siūloma dalyvauti 5-7 minutes trunkančioje aktyvioje
arba raminančioje mankštoje. Po visos dienos intensyvių veiklų lauke, bibliotekoje vyko
režisieriaus Lius Ortega filmo „Angelas“ („El Ángel“, 2018) peržiūra, pasakojančio kvapą
gniaužiančią jaunuolio, tapusio vienu garsiausiu šių dienų nusikaltėliu, istoriją. Vieni iš filmo
prodiuserių yra kino industrijoje puikiai žinomi Agustín Almodóvar ir Pedro Almodóvar. Tuo
pačiu metu bibliotekoje veikė Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamoji fotografijų
paroda „Lietuvių Šveicarija“, skirta Lietuvos RS paskelbtiems Pasaulio lietuvių metams,
kurios atidarymas vyko Europos dienos šventės išvakarėse. Šventės metu vyko įvairūs
žaidimai, pramogos, buvo dalinama ES atributika. Šventėje savo kurtus suvenyrus ES
tematika pristatė ir Trakų neįgaliųjų užimtumo centro lankytojai. Šventės rėmėjai – Europos
Komisijos atstovybė Lietuvoje ir Trakų rajono savivaldybė, partneriai – Trakų kultūros rūmai,
Trakų visuomenės sveikatos biuras, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija.

Aitvarų gamyba

Diskusijų tribūna

Koncertuoja ukulėlių orkestras

Belaukiant filmo peržiūros

15

Gegužės viduryje buvo demonstruojamas trečiasis Izraelio filmas „Testamentas“ (rež.
Amichai Greenberg, 2017 m.). Tai filmas, pasakojantis apie Holokausto tyrėją Joelį, kuris yra
įsitraukęs į teisinę kovą dėl žiaurių žudynių Lensdorfe, įvykusių Antrojo pasaulinio karo
pabaigoje. Įtakinga pramoninkų šeima, ant kurios žemės vyko žudynės, planuoja įgyvendinti
didelės apimties nekilnojamo turto projektą būtent toje vietoje. Joelis įtaria, kad vienas iš
statybų tikslų – amžiams palaidoti įvykių atmintį, tačiau tam, kad projektas būtų sustabdytas,
jam trūksta įrodymų. Šis filmas 2017 m. Venecijos filmų festivalyje buvo pristatytas
programoje „Horizontai“ ir pelnė specialųjį prizą, o Haifos filmų festivalyje buvo pripažintas
geriausiu metų filmu.

Filmo pristatymas ir peržiūra

Ateinančią dieną vyko pristatymas apie pažangiausias technologijas sveikatai gerinti.
Vyko paskaita „Sveikata priklauso tau / Biorezonansinės technologijos“, kurios metu buvo
galima sužinoti apie 7 pagrindines organizmo sistemas, 47 organus, organizmo užterštumą
toksinais, vitaminų organizme poreikį. Paskaitos metu lektorius Justas Žukauskas taip pat
pristatė pažangiausias technologijas sveikatai gerinti – BPT prietaisus. Buvo galimybė
dalyviams atlikti sveikatos testus.

Paskaitos metu

Gegužės mėn. toliau tęsėsi Izraelio filmų demonstravimas. Buvo rodomas ketvirtasis,
priešpaskutinis Izraelio filmas „Kalnas“ (rež. Yaelle Kayam, 2015 m.). Greta Jeruzalės
senamiesčio yra alyvuogių kalnas – seniausios žydų kapinės pasaulyje. Tarp baltų paminklų
yra nedidelis akmeninis namas – vienintelė gyvenamoji vieta kapinėse. Režisierius pasirinko
šią vizualiai pribloškiančią ir istoriškai rezonansinę vietą kaip aplinką pasakojimui apie jaunos
moters kovą atrasti save. Filmas panardina žiūrovus į moters vidinio ir išorinio gyvenimo
ritmus ir klausimus, įtraukia į gražiai sukurtus vaizdus ir apgaubia simboline garsų aura: vaikų
juoko, autobusų Parkavimo, šlavimo šluota, bažnyčios varpų skambesio, žydų maldomis,
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mečetės prižiūrėtojo skambučiais ir tyla. 2015 m. filmas buvo pristatytas prestižiniame
Toronto kino festivalyje ir pelnė tarptautinį kino industrijos pripažinimą. „Kalnas“ – tai
melancholiškas pasakojimas apie gyvenimą tarp mirusiųjų ir jaunos moters vienatvę.

Filmo pristatymas ir peržiūra

Gegužės pabaigoje vyko kraštietės, rašytojos Onos Trepulaitės-Virginavičienės
knygos apie fotomenininką Vytautą Žemaitį „Gyvenimas su fotoaparatu“ pristatymas, skirtas
Vytauto Žemaičio 70-ties metų jubiliejui. Renginio metu autorė pristatė knygos rašymo
aplinkybes, buvo prisiminta fotomenininko kūrybinio kelio pradžia ir pasiekimai, aidėjo
gražios draugų bei bendraminčių sveikinimo kalbos, pats knygos herojus – V. Žemaitis –
deklamavo savo kurtas eiles. Viena reikšmingiausių dovanų – LR kultūros ministro M.
Kvietkausko padėka V. Žemaičiui už kūrybinius pasiekimus, kurią įteikė Kultūros
ministerijos vyriausioji specialistė Jadvyga Lisevičiūtė. Vakaras buvo kupinas teigiamų
emocijų ir harmonijos.

Fotomenininkas ir knygos autorė

Gegužės mėn. pabaigėme Izraelio filmų ciklą. Buvo demonstruojamas paskutinis
Izraelio filmas „Raudoni lapai“ (rež. Bazi Gete, 2014 m.). Tai filmas apie kartų skirtumus ir
konfliktus, susijusius su tradicijomis, šeimos vertybėmis, lyčių vaidmenimis ir santykiais už
bendruomenės ribų. Siužete sustiprinamas emigracijos procesas, kuris vaizduojamas kaip
ilgas, trauminis ir sudėtingas išlikimo kelias, kaip kad pagrindinio veikėjo Saliamono ilgi
pasivaikščiojimai.
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Filmo pristatymas ir peržiūra

Minint Gedulo ir Vilties dieną, birželio 14-ąją, bibliotekoje vyko popietė – susitikimas
su Trakų rajono tremtiniais, politiniais kaliniais bei Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus
Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Trakų 6-osios kuopos šauliais. Susitikimo metu buvo
prisiminti 1941–1948 metų trėmimų faktai. Taip pat prisimintas ir unikalus projektas „Misija
Sibiras“, vykstantis nuo 2006 m. renginio metu ekrane buvo demonstruojami kadrai iš
fotoparodos „Misija Sibiras“ su mintimis iš „Misija Sibiras‘17“ ekspedicijos dalyvių
dienoraščių. Apie atmintį, kurią būtina išsaugoti, mintimis dalinosi į renginį atvykęs LR
Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Kalbėdamas jis taip pat pabrėžė ir Lietuvos šaulių indėlį į
Lietuvos saugumo išsaugojimą ir kovą už nepriklausomybę. Sibiro lageriuose kalėjo daug
šaulių, kurie kovojo partizanų gretose. Lietuvai lemtingais 1991 metais šauliai aktyviai
dalyvavo saugant Parlamentą ir kitus valstybės objektus. LR Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad
2019 m. sukanka 100 metų nuo Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo (1919 m. birželio 27 m.),
2019 m. paskelbė Lietuvos šaulių sąjungos metais. Susirinkusius su šia data pasveikino ir apie
šaulių veiklą pasakojo Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės vadas majoras
Mindaugas Sakalauskas. Lietuvos šaulių sąjungos garbės narė Nijolė Ramoškienė papasakojo
apie Lietuvos šaulių sąjungos ženklo reikšmes bei Trakų 6-osios kuopos šaulius. Vėliau
susirinkusieji žiūrėjo dokumentinį filmą „Lietuvos šauliai“. Renginio pabaigoje
susirinkusiems tremtiniams ir šauliams partizaninę dainą atliko renginyje dalyvavę jaunieji
vaikų meno stovyklos vaikai. Taip pat renginyje dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungos Trakų skyriaus pirmininkas Stanislovas Matulionis, Trakų 6–osios kuopos
vadas Gediminas Romaška, Kauno miesto sąjūdžio tarybos pirmininkas Raimondas
Kaminskas, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Trakų skyriaus pirmininkas Gintas Vilkelis.

Renginio metu

Birželio viduryje TV biblioteka demonstravo 4-ąjį „Kino pavasario“ filmą – japono
režisieriaus Hirokazu Kore-eda dramą „Vagiliautojai“ (2018), Kanų kino festivalyje pelniusią
„Auksinę palmės šakelę“, pasakojančią kvapą gniaužiančią skurdžiai gyvenančios šeimos
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istoriją. Filmas buvo demonstruojamas lauko erdvėje – jaukioje restorano „Maisto manija“
terasoje. Filme nagrinėjama šeimos samprata, koncentruojamasi į trūkumus ir praradimus,
istorija vystoma neskubant, per kasdienes detales. Filmas rodomas, vykdant projektą
„Migruojantis kinas 2: kino vakarai tęsiasi“.

Filmo peržiūra lauko erdvėje

Birželio pabaigoje Trakų viešojoje bibliotekoje vyko Dmitrijaus Kovalenko
personalinės tapybos parodos „(Ne)realūs peizažai“ atidarymas. Dmitrijus gimė 1979 m.,
mokėsi ir užaugo Trakuose. Daile susidomėjo po įvykusios nelaimės 2013 m., dėl fizinės
negalios mažai galėjo judėti, tad draugas paskatino piešti aliejine pastele. Dažniausiai
Dmitrijus tapo architektūrinį paveldą, įžymias istorines Lietuvos vietas, gimtąjį miestą –
Trakus ir kitų šalių peizažus. Labai patinka realizmas, todėl pradėjo studijuoti ir abstrakčius
paveikslus ir gilintis į spalvų, formų, linijų visumą. Darbų autorius yra dalyvavęs bendrose
TNUC lankytojų kūrybinių darbų parodose, be to, jo paveikslai buvo eksponuoti tarptautinio
meninio projekto TRANS/MISJE metu Lenkijoje. „(Ne)realūs peizažai“ – pirmoji Dmitrijaus
Kovalenko personalinė tapybos paroda, kurioje eksponuojami įvairūs paveikslai, atspindintys
autoriaus nuotaikas bei parodantys begalinį Dmitrijaus kruopštumą ir pomėgį dailei.

Parodos autorius su draugais ir artimaisiais

Liepą Trakų VB, toliau vykdydama projektą „Migruojantis kinas 2: kino vakarai
tęsiasi“ kvietė kinomanus prisiminti rusų roko grupės „Kino“ ir jos lyderio Viktoro Cojaus
istoriją filme „Vasara“ (rež. Kirill Serebrennikov, 2018 m.). Filmas buvo rodomas originalo –
rusų – kalba su lietuviškais subtitrais. Šiame filme režisierius, sukurdamas romantišką ir
maištingą 9-ojo dešimtmečio nuotaiką, grąžina žiūrovą į „perestroikos“ išvakares. Griaudėjant
Leningrado roko muzikai, gimė legendinė grupė „Kino“ su charizmatiškuoju Viktoru Cojumi.
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Filmo pristatymas ir peržiūra

Rugpjūčio mėn. buvo parodyti trakiečiams net trys kino filmai. Pirmasis kiemelyje
prie bibliotekos buvo pristatytas jau klasika tapusiu, suskaitmenintas ir restauruotas
lietuviškas kino filmas – režisieriaus Arūno Žebriūno „Riešutų duona“ (1978 m.). VB šį filmą
rodė prisijungusi prie „Kinas po žvaigždėmis“ ir Lietuvos kino centro organizatorių
iniciatyvos – daugiau nei 50-ies Lietuvos ir užsienio miestų gyventojai turėjo galimybę
mėgautis kokybišku lietuviško kino vakaru.
Antroji – vyko kino filmo „Kafarnaumas“ (režisierė Nadine Labaki, Libanas,
Prancūzija, Jungtinės Valstijos, 2018 m.) peržiūra. Šis filmas Kanų kino festivalyje
apdovanotas specialiuoju žiuri prizu.
Mėnesio pabaigoje vyko kino filmo „Aušros pažadas“ (režisierius Eric Barbier,
Prancūzija, 2018 m.) peržiūra. Biografinėje juostoje pasakojama jautri Vilniuje gimusio
prancūzų rašytojo Romain Gary gyvenimo istorija.

Filmų lankytojai

Rugsėjo mėn. toliau tęsėsi renginių ciklai bei naujų filmų pristatymai ir peržiūros.
Mėnesio pradžioje vyko lenkų kino filmo „Panikos ataka“ (režisierius Paweł Maślona,
Lenkija, 2017 m.) peržiūra. Filmas buvo rodomas vykdant projektą „Migruojantis kinas 2:
kino vakarai tęsiasi.

Filmo žiūrovai
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Rugsėjo 9 d. vyko „Grožio dienos akcija“, skirta tarptautinei grožio dienai paminėti.
Jos metu buvo galima sužinoti daug naudingų patarimų apie: veido odos tipą ir jam tinkamas
priemones; augalinių veido kremų sudėtį; kaip taisyklingai naudoti įvairias veido priežiūros
priemones; veido masažą ir kam jis naudingas; koloristiką – šiltus ir šaltus atspalvius, kaip
tinkamai juos derinti visaže. Akcijos metu veikė knygų paroda šia tematika.

Paskaitos akimirkos

Na, o rugsėjo 10 d. startavo XII-asis „Auksinio proto“ rudens sezonas. Aštrioje protų
kovoje grūmėsi 4 senbūvių komandos: „Protorius“, „Titnaginiai kirvukai“, „Išmanieji protai“
ir „Pozityvūs Trakai“. Iš viso buvo sužaista 13 žaidimų. Susumavus visus šio sezono
komandų rezultatus, buvo paskelbti ir apdovanoti XII „Auksinio proto“ sezono nugalėtojai –
„Protoriaus“ komanda, kuri iš viso surinko 734 taškus. Antrąją vietą užėmė „Titnaginiai
kirvukai“ (viso 692 taškai), trečiąją – „Išmanieji protai“ (viso 684 taškai), ketvirtąją –
„Pozityvūs Trakai“ (viso 468 taškai). Dalyviai viso sezono metu tryško entuziazmu, nestokojo
humoro ir visaip stengėsi demonstruoti savo išmintį.

XII sezono nugalėtojai – komanda „Protorius“

Rugsėjo 12 d. vyko kino filmo „Išgyventi vasarą“ (režisierė Marija Kavtaradzė,
Lietuva, 2018 m.) seansas. Filmas apdovanotas „Sidabrine gerve“ ir pripažintas geriausiu
Baltijos šalių filmu 2018 m. Jaunatviška ir pamokanti socialinė drama pakerėjo ne vieną
žiūrovą. Filmas siunčia žinutę, verčia susimąstyti, jaudina ir graudina, bet spinduliuoja šviesa.
Puiki aktorių vaidyba suteikia filmui ypatingo šarmo.
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Filmo „Išgyventi vasarą“ žiūrovai

Rugsėjo mėn. Trakų kultūros rūmų salėje vyko Jaunimo organizacijų mugė, kurioje
savo veiklas ir kaip prisideda prie jaunimo politikos formavimo pristatė įvairios Trakų rajono
jaunimo organizacijos ir kitos įstaigos, dirbančios su jaunimu. Savo veiklas, vykdomas
edukacijas ir įgyvendinamus projektus pristatė ir Trakų viešoji biblioteka. Mugės iniciatorius
Trakų rajono savivaldybė.

Savo veiklas pristatė ir Trakų viešoji biblioteka

Taip pat rugsėjo mėn. startavo bibliotekos projektas „TRIO: dailė+muzika+poezija“.
Vyko pirmasis kamerinių renginių ciklo renginys. Žiūrovams buvo pristatyti dešimties
lietuvių dailininkų tapybos, grafikos ir fotografijos kūriniai, net virš 40 meno darbų, kuriuos
pristatė Vilniaus „AP galerija“ galerininkė Vilma Jankienė. Degustacijos metu susirinkusieji
galėjo iš arti apžiūrėti ir degustuoti menininkų darbus iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Dusetų
ir Palangos. Meno degustaciją papildė kraštiečio, aktoriaus Giedriaus Arbačiausko atliekamos
dainos bei poetų H. Radausko ir T. Venclovos eilės. Ši puiki meno sintezė nepaliko nei vieno
abejingo, praturtino kiekvieną naujais vaizdo, poezijos ir muzikos potyriais, leido giliau
suvokti šių meno sričių vienovę ir harmoniją. Šį VB projektą iš dalies finansuoja Lietuvos
kultūros taryba ir Trakų rajono savivaldybė. Informacinis rėmėjas Trakų rajono laikraštis
„Trakų žemė“. Partneriai: Trakų kultūros rūmai, Šokolado restoranas „AJ šokoladas“, kavinė
„Skaisčio baras“.

Paveikslus pristato galerininkė Vilma

Dainas atlieka aktorius Giedrius
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Taip pat rugsėjį vyko VšĮ dienos centro „Mes esame“ socialinio meno projekto
„Būkime kartu, kurkime drauge“ darbų parodos pristatymas. Eksponatais biblioteka pasipuošė
jau nuo rugsėjo 10 d. Šis projektas yra VšĮ dienos centro „Mes esame“ ir Vilniaus dailės
akademijos Tekstilės meno ir dizaino katedros bendra iniciatyva, besitęsianti daugiau nei
dešimtmetį, kuria siekiama parodyti proto ir psichikos negalią turinčių žmonių gebėjimą
įsitraukti į įvairias kūrybiškas veiklas. VšĮ dienos centro „Mes esame“ lankytojai iš pasirinktų
miesto fotografijų, tekstiliniais dažais tapė svarbiausius Vilniaus miesto architektūrinius
paminklus ant medvilninių marškinėlių. Vilniaus dailės akademijos Tekstilės meno ir dizaino
katedros studentės pritaikė tekstilės medijų, medžiagų ir technologijų galimybes. Ekspoziciją
sudaro vienetiniai ir šilkografijos būdu atspausti kūriniai ant medvilninių marškinėlių.
Susirinkusius į parodos pristatymą pasveikino ir apie centro veiklą papasakojo VšĮ dienos
centro „Mes esame“ direktoriaus pavaduotoja Inesa Fedorovič, o patį projektą „Būkime kartu,
kurkime drauge“ pristatė socialinių programų koordinatorė Vaida Šeduikienė. Pristatyme taip
pat dalyvavo Trakų neįgaliųjų užimtumo centro lankytojai bei darbuotojai.

Parodos pristatymo metu

Kiek vėliau vyko popietė, skirta rašytojo, literatūros kritiko, kunigo Juozo TumoVaižganto 150-osioms gimimo metinėms bei Juozo Tumo-Vaižganto metams paminėti.
Popietės metu buvo pristatyta rašytojo biografija bei kūryba. Vėliau vyko dokumentinio filmo
„Tumo kodeksas“ (režisierius Eimantas Belickas, Lietuva, 2018 m.) seansas.

Filmo pristatymas ir peržiūra

Spalio pradžioje vyko baigiamasis Trakų viešosios bibliotekos tęstinio kino vakarų
projekto „Migruojantis kinas 2: kino vakarai tęsiasi“ kino seansas – argentiniečio režisieriaus
Juan Vera kino juosta „Netikėta meilė“ (Argentina, 2018 m.). Kino vakaras skirtas
Pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Šio projekto rėmėjai – Lietuvos kino centras ir Trakų
rajono savivaldybė, projekto partneriai – VšĮ „Kino pavasaris“. Trakų kultūros rūmai, Trakų
seniūnijos bendruomenė „Santalka“.
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Filmo pristatymas ir peržiūra

Taip pat spalio mėn. vyko lituanistės ir etnomuzikologės Rūtos Vyšnios knygos
„Vandenynas ir Žaliamėlė“ pristatymas. Tai poetinė, simbolinė, mitologinė sakmė-giesmė,
kurią gieda Žaliamėlė Paukštė. Ši giesmė tyvuliuoja mūsų pirmapradžiuose vandenyse.
Knygoje ataidi intertekstai iš lietuvių ir indoeuropiečių mitologijos, tautosakos, muzikinio
folkloro ir susipina su vidinėmis, poetinėmis gijomis. Knygos autorė papasakojo apie knygos
atsiradimą, supažindino su pagrindiniais veikėjais, perskaitė ištraukas iš savo knygos. Taip pat
autorė pasidžiaugė knygos dailininkės darbais, kurie puikiai atspindi jos turinį. Knyga
parašyta dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Knygos pristatymą lydėjo pačios autorės
atliekamos archajiškos lietuvių liaudies dainos.

Knygos autorė

Spalio mėn. vyko antrasis Trakų viešosios bibliotekos kamerinių renginių ciklo
„TRIO: dailė+muzika+poezija“ renginys, kuris šį kartą vyko kitoje erdvėje – Trakų kultūros
rūmų meno galerijoje „Fojė“. Renginio metu vyko „Meno degustacijos“ – per pusantros
valandos Vilniaus „AP galerija“ galerininkė Vilma Jankienė parodė ir pristatė daugiau kaip 40
įvairių grafikos ir tapybos kūrinių. Vakarą papildė džiazo intarpai, kuriuos atliko
profesionalūs, žinomi atlikėjai: Valerijus Ramoška (trimitas) ir Egidijus Buožis (fortepijonas),
poeziją skaitė režisierius Vytautas Mikalauskas ir skaitovė Irena Jocienė. Meniškas vakaras,
kupinas tapybos ir grafikos kūrinių, poezijos eilių, džiazo muzikos garsų susirinkusiems
paliko neišdildomą įspūdį.

Antrojo kamerinio renginio akimirkos
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Spalio viduryje vyko trakiečio Antono Liachovičiaus kūrybinių darbų parodos
„Prisiminimai iš Ilgojo baltojo debesies šalies“ atidarymas. Joje eksponuojamos fotografijos ir
paveikslai, sukurti kelionės Naujoje Zelandijoje metu ir grįžus namo. Parodos autorius
papasakojo apie savo kelionės įspūdžius po tolimą šalį, kodėl pasirinko pavadinimą „Ilgojo
baltojo debesies šalis“ – iš maorių genties kalbos išvertus, tai ir yra Naujoji Zelandija.
Pristatymo metu autorius išsamiai ir vaizdingai papasakojo apie tas vietas, kurios užfiksuotos
nuotraukose. Nors parodoje vyrauja fotografijos darbai, bet autoriui artimesnė tapyba.
Parodoje demonstruojami ir penki piešti darbai, kuriuose pavaizduoti Naujosios Zelandijos
vaizdai. Ši pirmoji personalinė Antono paroda jau buvo eksponuojama rugpjūčio mėnesį LR
Seimo Jungiamoje galerijoje.

Autorius pristato savo parodą

Spalio paskutiniąją dieną vyko trečiasis, priešpaskutinis ciklo „TRIO:
dailė+muzika+poezija“ renginys. Šį kartą renginys vyko kavinėje „Skaisčio baras“. Neįprasta
aplinka žiūrovams suteikia vis kitokių, netikėtų meno pajautimo aspektų. Meno degustacijos
metu „AP galerija“ galerininkė Vilma Jankienė pristatė ir supažindino susirinkusius su dar
dešimties menininkų darbais. Vakaro metu buvo pristatyti tapybos, fotografijos ir grafikos
darbai iš Vilniaus ir Ukmergės. Žiūrovai galėjo susipažinti su originaliomis Antano Sutkaus
nuotraukomis, Arvydo Pakalkos tapybos darbais. Įspūdį paliko ir Editos Suchockytės grafikos
miniatiūros. Susirinkusieji pamatė net 43 menininkų darbus, galėjo iš arti degustuoti meno
kūrinius, pamatyti ir pajusti menininkų potėpio originalumą, spalvų žaismą. Vakarą ir meno
kūrinių degustaciją lydėjo muzika bei poezija. Šį kartą žiūrovai galėjo pasiklausyti jaunų
atlikėjų – Luko Pivoriūno (suzofonas) ir Karolio Levarausko (saksofonas) – atliekamų
muzikinių kompozicijų. Šie jauni atlikėjai stebino ne tik savo atliekamų kūrinių originalumu,
bet ir sukūrė muzikinę kompoziciją „Galvė“, būtent trečiam ciklo „TRIO:
dailė+muzika+poezija“ renginiui. Muzikines kompozicijas lydėjo poezijos posmai – galima
buvo mėgautis Kęstučio Navako poezija, kurią skaitė Lukas Pivoriūnas.

Akimirkos iš trečiojo TRIO kamerinio renginio
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Lapkričio mėn. Viešoji biblioteka ketvirtus metus organizavo „Pyragų dieną“ kartu su
savo lankytojais ir rinko lėšas šalia mūsų esančių vaikų svajonėms išsipildyti, taip
prisidėdama prie „Išsipildymo akcijos“. Visi norintys galėjo užsukti į biblioteką paskanauti
gardžiais pyragais ir aromatinga arbata, mainais paaukodami vaikų svajonėms išpildyti, arba
atnešti savo pyragų ir taip prisidėti prie labdaringos akcijos. Praėjusiais metais visi surinkti
pinigai buvo skirti mergaitės Mios Mickevič svajonei išpildyti. Jos svajonė – iš molio lipdyti
įvairius darbelius, taigi, padovanojome 5 mėnesių keramikos būrelio užsiėmimus ir saldžią
dovanėlę. Mia įsipareigojo atsidėkoti visiems geradariams – kitos „Pyrago dienos“ metu
surengti savo keramikos darbelių parodą. Taigi, pažadai buvo įvykdyti: parengta keramikos
darbų paroda.

Mia pristato savo parodą

Taip pat lapkričio mėn. vyko dar vienas susitikimas. Tai Kovo 11-osios akto signataro,
Lietuvos filosofo, ilgamečio Vilniaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto
profesoriaus habil. dr. Broniaus Genzelio monografijos „Lietuvos kultūros istorija“
pristatymas. Jame dalyvavo redaktorius Antanas Rybelis, Lietuvos kultūros tyrimo instituto
mokslo darbuotojas dr. Vytautas Rubavičius, Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų instituto doc. dr. Algimantas Jankauskas. Redaktorius A. Rybelis trumpai
supažindino susirinkusius su knyga, kuri apima Lietuvos kultūros raidą nuo jos ištakų iki
mūsų dienų. Ši monografija padeda geriau pažinti Lietuvos kultūros istoriją, suvokti savo
šaknis, prisideda prie tautinės savimonės, patriotiškumo ugdymo ir lietuvybės, kaip
svarbiausios vertybės, puoselėjimo. Joje atskleidžiamos Lietuvos kultūros egzistavimo
sąlygos, jos raida ir transformacijos. Knyga parašyta paprasta kalba, ji bus įdomi ir plačiajai
visuomenei. Savo mintimis apie valstybės ir tautiškumo pamatus, kultūros ir visuomenės
savimonę, kultūros galią ir svarbą dalinosi filosofas V. Rubavičius. Doc. dr. A. Jankauskas
pabrėžė knygos aktualumą, idėją, lietuvybės kodą, istorijos matymą. Profesorius B. Genzelis
papasakojo apie knygos parašymo aplinkybes. Dėstydamas Lietuvos kultūros istoriją
Lietuvos, Lenkijos universitetuose profesorius sukaupė daug medžiagos, kuri ir tapo knygos
pagrindu. Taip pat pasidalino mintimis apie tai, kas jį jaudina šiuo metu, apie vyraujančias
jam nepriimtinas tendencijas. Susitikime dalyvavo ir savo mintimis apie knygą pasidalino
prof. Dobilas Kirvelis. Taip pat profesorių B. Genzelį pasveikino ir daug šiltų žodžių tarė
Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ ir „Voruta“ leidėjas, steigėjas vyr. redaktorius Juozas
Vercinkevičius. Susitikimo metu susirinkusieji galėjo įsigyti B. Genzelio knygų su autografu.
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Susitikimo svečiai

Lapkričio pabaigoje Trakų viešoji biblioteka, vykdydama kamerinių renginių ciklo
projektą „TRIO: dailė+muzika+poezija“, kurio metu sujungtos trys meno sritys – dailė,
muzika ir poezija, kvietė į ketvirtąjį – baigiamąjį renginį, kuris vyko šokolado restorane
„Šokolado sostinė“. Renginio metu vyko teminės meno degustacijos – Vilniaus „AP galerija“
galerininkė Vilma Jankienė per pusantros valandos parodė ir pristatė daugiau kaip 40 įvairių
grafikos ir tapybos kūrinių, atkeliavusių iš įvairių Lietuvos vietų, muzikinį foną sudarė
pianisto, tapytojo Viktoro Paukštelio (klavišiniai) atliekama muzika, poeziją skaitė – skaitovė
Živilė Jankutė. Į renginį atvykę dalyviai turėjo galimybę pasinerti į dailės, poezijos ir muzikos
meno sintezę.

Baigiamojo renginio akimirkos

Gruodį pasitikome dar vienu gražiu renginiu. Vyko projekto „Jie su Vilnija suaugę“
literatūrinė kompozicija „Pėsčiomis į Vilnių po Vilniją: Rapolas Mackonis“, skirta
prozininko, publicisto Rapolo Mackonio kūrybai. Šią kompoziciją, kaip ir patį Rapolą
Mackonį, pristatė literatas Juozas Žitkauskas. Rapolas Mackonis – rašytojas, publicistas,
redaktorius – tarpukario Vilniaus lietuvių kultūrinio gyvenimo vienas svarbiausių
organizatorių, telkėjų ir kūrėjų. Jis buvo atkaklus kovotojas už lietuvių teises okupuotame
Vilniaus krašte. Renginį sudarė dvi dalys. Pirmojoje dalyje klausėmės aktoriaus Vido
Petkevičiaus skaitomų ištraukų iš R. Mackonio 1936 metais išleistos apysakos „Kapinės“, o
antroje dalyje skambėjo ištraukos iš jo atsiminimų knygos. Literatūrinius tekstus papildė
nuostabiai atliekamos dainininkės Veronikos Povilionienės liaudies ir patriotinės dainos. Jai
pritarė ir visi vakaro dalyviai bei susitikime dalyvavę Trakų folkloro ansamblio „Radasta“
(vad. Marytė Morkūnienė, Rasa Norinkevičiūtė-Zakarė) dainininkai, kurie vakaro pabaigoje
atliko kelias savo dainas.
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Renginio svečiai

Taip pat gruodžio mėnesio pradžioje bibliotekoje vyko „Knygos teatro“ spektaklis
visai šeimai „Baltas Niekas arba Draugystė tyliai“ pagal Sigito Gedos eiles. Spektaklis skirtas
„Trakai – Kalėdų Senelių sostinė“ ir „Trakai – Lietuvos kultūros sostinė 2020“ renginių
ciklui. Spektaklyje „Baltas Niekas arba Draugystė tyliai“ jaunosios kartos aktoriai siekė
atskleisti, kad mus supančiame pasaulyje egzistuoja ne tik kalba, bet ir tam tikri simboliai,
gestai, o žodžiai nėra vienintelis bendravimo būdas. Jautrus bei nuoširdus „Knygos teatro“
spektaklis parodė vaikams visiškai kitokį, bet tuo pačiu ir atpažįstamą jiems pasaulį.
Supažindino juos su ypatinga komunikacijos priemone – gestų kalba, integruojant šešėlio
teatro principus ir pasitelkiant Vytauto Kernagio ir Tele-bim-bam vadovės Neringos
Čereškevičienės muziką. Naujasis spektaklis „Baltas Niekas arba Draugystė tyliai“,
pasitelkdamas kosmoso ir virtualios realybės temas, supažindino šiuolaikinę vaikų kartą su
lietuvių literatūra.

Spektaklio akimirkos

Mažieji lankytojai

Po spektaklio, kitą dieną vyko Olego Katenskij tapybos darbų parodos „Prisilietimai“
pristatymas. Menininkas yra baigęs vitražo specialybę ir sukūręs nemažai vitražų
sakraliniuose pastatuose, visuomenės paskirties interjeruose bei privačiose erdvėse, bet tapyba
jam yra kaip įkvėpimo ir momentinio nušvitimo, emocijų išraiška. Šalia senesnių darbų
eksponuojami ir visai nauji, ką tik nutapyti, nedidelio formato darbai. Paroda Trakuose
neatsitiktinė. Dailininko seneliai gyveno Trakuose, tad čia Olegas vaikystėje leido nemažai
laiko. Susitikimo metu buvo demonstruojamos senelio darytos nuotraukos, kuriose galima
buvo pamatyti dar nerestauruotą Trakų Salos pilį ir ežerų grožį. Dailininkas be galo
talentingas, šalia nuotraukų susirinkusieji galėjo perskaityti ir autoriaus sukurtus eilėraščius,
kurie puikiai papildė ir tapybos darbus.
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Autorius pristato savo parodą

Gruodžio mėn. vyko kalėdinė edukacija „Atvirukas, siuvinėtas simegrafijos būdu“.
Šios technikos susirinkusias dalyves mokė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos technologijų
mokytoja Rasa Kondrotienė. Kiekvienai dalyvei buvo išdalintos paruoštos priemonės.
Mokytoja paaiškino, kaip pagal trafaretą smeigtuku pasižymėti reikiamas skylutes
siuvinėjimui, patarinėjo, kaip pradėti rankdarbį, negailėjo padrąsinimų ir pagyrų. Siuvinėjant
ore tvyrojo stebuklinga harmonija ir šventinė nuotaika. Rezultatais dalyvės liko sužavėtos –
kiekviena parsinešė į namus savo rankų darbo atvirutę su nuoširdžiais palinkėjimais viduje.

Atvirukų gamybos procesas ir rezultatas

Gruodžiui įpusėjus vyko susitikimas su literatūrinės kraštotyros pradininku Lietuvoje,
knygų serijos „Kūrėjų pėdsakais“ autoriumi, redaktoriumi ir leidėju Benjaminu Kondratu.
Susitikimo tema „SUGRĮŽUS. Paskutiniai S. Nėries mėnesiai Kaune“. Susitikimo metu
svečias papasakojo apie poetę Salomėją Nėrį. Apžvelgė sudėtingą paskutinių poetės
gyvenimo metų laikotarpį po karo jai grįžus iš Rusijos į Kauną. Poetė grįžo pasikeitusi ir
pakeitusi savo nuomonę apie esamą valdžią, suprato savo klaidą, visą likusį laikotarpį bandė
išpirkti savo kaltę. Iš Maskvos atsivežė spausdinimui naują rinkinį „Prie didelio kelio“. Jo
pateikimas tuometiniam leidyklos redaktoriui buvo klaida, kuri daugelio atvejų pakeitė jos
gyvenimą. Poetė pasirašė sau nuosprendį – buvo sekama. Taip pat svečias perskaitė kelis
eilėraščius, pateikė jų analizę, padėjo suprasti tikrąsias eilėraščių temas. Papasakojo apie
poetės paskutinius gyvenimo metus ir atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Susitikimas su rašytoju B. Kondratu
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Vyko dar vienas gražus renginys. Tai trakiečio Eugenijaus Zareckio virtualios parodos
„Žvilgsnis pro langą – tęsinys“ atidarymas. Prieš dvejus metus Trakų viešojoje bibliotekoje
buvo eksponuojama jo fotografijų paroda „Žvilgsnis pro langą“. Parodoje eksponuojamos
nuotraukos darytos įvairiu laiku pro savo buto langą. Joje užfiksuoti nepaprasto grožio
saulėlydžiai virš ežero, oro balionai ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos vaizdai. Per kelis
metus E. Zareckio fotografijų archyve susikaupė dar nemažas kiekis naujų nuotraukų, kurias
parengti parodai ir eksponuoti būtų sudėtinga. Tad autorius, paragintas draugų ir artimųjų,
nutarė pasidalyti jomis su trakiečiais kitaip. Jis surado naują būdą, kaip paroda galėtų pasiekti
ne tik vietos gyventojus, bet ir leisti susipažinti su ja ir visiems norintiems pasigrožėti
nepaprastais vaizdais „pro langą“. Taip gimė antroji virtuali fotografijos darbų paroda
„Žvilgsnis pro langą – tęsinys“. Paroda susideda iš dviejų dalių: pirmojoje matome oro
balionus, kurie Trakuose tikrai ne naujiena, ir gražiu oru visas dangus virš Trakų tampa
oreivių pasiskraidymo karalyste, o antroje dalyje nepakartojami saulėlydžiai. Renginio metu
susirinkusieji žavėjosi užfiksuotais vaizdais, linkėjo parodos autoriui visokeriopos sėkmės ir
ragino sukurti dar ne vieną parodą. E. Zareckio virtualią parodą „Žvilgsnis pro langą –
tęsinys“
galima
buvo
pamatyti
Trakų
viešosios
bibliotekos
tinklalapyje
http://www.trakubiblioteka.lt/lt

Nuotraukų autorius su savo šeima

Paskutinis 2019 m. renginys – akcija „Knygų Kalėdos“, kuri startavo gruodžio 17 d.
11 val. Ją atidarė tradicinė Mažoji knygų mugė, kurią atstovavo leidykla „Baltos lankos“.
Leidykla siūlė skaitytojams – suaugusiems ir vaikams – naujausių knygų leidyklos kainomis.
Dienai įpusėjus bibliotekoje vyko labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ akcija
(fondas įkurtas 2013 m.). Fondo misija – aprūpinti Lietuvos bibliotekas, mokyklas, darželius
geriausiomis lietuvių autorių knygomis vaikams. Direktorė Vaida Mandrijauskaitė
supažindino su fondo veikla, pristatė atrinktas naujausias vaikiškas knygas, išsamiai
papasakojo apie kiekvieną knygą, atskleidė, kodėl buvo atrinktos būtent šios knygos, ir
padovanojo jas Trakų rajono ir švietimo įstaigų bibliotekoms. Vakare trakiečiai rinkosi į
susitikimą su viena žinomiausių ir itin Trakams nusipelniusių kraštiečių – ambasadore,
diplomate, vertėja, žurnaliste, rašytoja, humanitarinių mokslų daktare, LPS Seimo nare,
Lietuvos karaimų kultūros bendrijos garbės pirmininke, Lietuvos žurnalistų, Lietuvos rašytojų
sąjungos nare, Trakų garbės piliete – Halina Kobeckaite. Ji – karaimų kultūros puoselėtoja ir
skleidėja, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos, įkurtos 1988 m. Vilniuje, pirmininkė. 1989 m.
buvo įsteigta ir pirmoji tautinių mažumų klausimus koordinuojanti institucija – Tautybių
departamentas, kurio direktore paskirta Halina Kobeckaitė. Dr. H. Kobeckaitė papasakojo
apie savo šeimą bei mokslo metus. Pasidalino prisiminimais apie darbą verčiant knygas iš
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azerbaidžaniečių, kazachų, turkmėnų, uzbekų, tiurkų, lenkų ir rusų kalbų. Daktarė išvertė net
22 knygas. Susitikimo metu ji prisiminė diplomatinį darbą Estijos, Turkijos, Suomijos
ambasadose – šiam darbui paskyrė net 17 metų. H. Kobeckaitė šiltai prisiminė pirmą pažintį
su Lietuvos Prezidentu Valdu Adamkumi, kurio patarėjos pareigas teko eiti. Viešnia
pasidalino ir savo artimiausiais planais. Netrukus turėjo pasirodyti jos naujausia knyga
„Lietuvos karaimų šventovės – Kenesos“. Renginio metu buvo demonstruojamos H.
Kobeckaitės asmeninio archyvo nuotraukos, kurias viešnia komentavo, o taip pat padovanojo
bibliotekai 2 knygas: verstą iš turkų kalbos žymaus rašytojo Rešato Nurio Giuntekino romaną
„Čiauškutė“ ir Rabindratano Tagorės knygą „Sodininkas“, o Karina Firkavičiūtė padovanojo
knygą „Gyvenimas karaimų dainose“. Renginyje dalyvavo ir ambasadorę su artėjančiu
jubiliejumi pasveikino Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė bei Trakų rajono
laikraščio „Trakų žemė“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius.

Akcijos „Knygų Kalėdos“ renginiai

Be šių renginių, buvo parengta 35 parodos. Jos skirtos Valstybinėms šventėms ir
įžymioms datoms paminėti, žymių žmonių bei rašytojų jubiliejams, teminės bei meno
parodos.
Parodos, skirtos Valstybinėms šventėms ir įžymioms datoms paminėti. Tai: 1.
Laisvės gynėjų dienai „Sausio 13-oji – tautos vienybės simbolis“; 2. Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai – Vasario 16 d. „Vasario 16-oji – tautos vieningumo simbolis“; 3. Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai – Kovo 11 d. „Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo diena”; 4. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai – Gegužės 7 d. – „Visa tiesa
apie knygas“; 5. Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 100-mečiui, Šaulių metams „Lietuvos
šauliai – Tautos gynėjai“; 6. Gedulo ir Vilties dienai – Birželio 14 d. „Tremties kelias“; 7.
Valstybės dienai – Liepos 6 d. – Mindaugo (Lietuvos karaliaus) karūnavimo – Valstybės
dienai „Ir kalė Lietuva save kaip kardą...“ (Just. Marcinkevičius); 8. Žalgirio mūšio dienai –
Liepos 15 d. „Žalgirio pergalės atmintis“; 9. Baltijos kelio 30-mečiui; Juodojo kaspino dienai
– Rugpjūčio 23 d. „Vieningi Baltijos kelyje“; 10. LR Konstitucijos dienai – Spalio 25 d. „LR
Konstitucija – mūsų teisės ir pareigos“.
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Žymių žmonių bei rašytojų jubiliejams skirtos parodos. Tai: 1. Anglų gamtininkui
ir keliautojui Čarlzui Robertui Darvinui 210 m. „Evoliucijos teorijos kūrėjas“; 2. Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarui, kraštiečiui Donatui Malinauskui 150 m. „... su šiuo vardu
jungiasi galima sakyti pradžia lietuvių judėjimo mųsų sostapilyje“ (J. Vileišis); 3. Lietuvos
laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo tarybos pirmininkui Jonui Žemaičiui-Vytautui 110 m.
„Ketvirtasis Lietuvos prezidentas“; 4. Rašytojui, diplomatui Ignui Šeiniui 130 m. „Ignas
Šeinius – lietuvių prozos novatorius“; 5. Rašytojui, poetui, publicistui Jonui Biliūnui 140 m.
„Gerumo pamokos Jono Biliūno kūryboje“; 6. LDK valdovo Vytauto Didžiojo Trakų
bažnyčios (bazilikos) fundacijos 610-osioms ir fotomenininko Vytauto Žemaičio 70-ečio
jubiliejui paminėti „Trakų bazilika ir jos ganytojai Vytauto Žemaičio foto objektyve“; 7.
Rašytojams Jonui Aisčiui-Aleksandravičiui 115 m. ir Alfonsui Nyka-Nyliūnui 100 m. „XX a.
lietuvių išeivijos kūrėjai“. Taip pat ši paroda organizuojama minint Pasaulio lietuvių metus. 8.
Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metams
„Pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas“; 9. Poetui, prozininkui, eseistui, vaikų literatūros
kūrėjui, publicistui Jonui Mačiukevičiui 80 m. „Neprašau gyvenimų dviejų“. 10. Rašytojui,
literatūros kritikui, pedagogui, kunigui Juozui Tumui-Vaižgantui 150 m. „Tautos atgimimo
skelbėjas“; 11. Lietuvos išeivijos rašytojui Mariui Katiliškiui 105 m. „Miškais ateina ruduo“;
12. Rašytojui, kultūros veikėjui Simonui Stanevičiui 220 m. „Simonas Stanevičius –
pasakėčios žanro klasikas“; 13. Prozininkui, scenaristui Icchokui Merui 85 m. „Lygiosios
trunka akimirką – Icchokas Meras“; 14. VšĮ Trakų „Vorutai“ 30 m. „Voruta“ – „tas Lietuvos
istorijos burtažodis – tautos atmintis ir istorinė savimonė“ (Juozas Vercinkevičius). Lankytojai
galėjo susipažinti su leidinio istorija, besikeičiančiais logotipais, pavartyti pirmuosius
laikraščio puslapius, pirmuosius įrištus 1989–1992 metų komplektus, taip pat apžiūrėti
Vorutos fondo leistus kalendorius, atvirukus, knygas ir kitus spaudinius; 15. Poetei Salomėjai
Nėrei 115 m. „Diemedžiu žydėsiu“; 16. Lietuvos diplomatei, vertėjai, žurnalistei,
humanitarinių mokslų daktarei Halinai Kobeckaitei 80 m. „Man Trakai – gražiausia vieta
pasaulyje“ (H. Kobeckaitė).
Teminės parodos. Tai: 1. Teminė paroda „Šv. Velykų džiaugsmai“, skirta Šv.
Velykoms; 2. Teminė paroda „Šv. Kalėdų tradicija ir papročiai“, skirta Šv. Kalėdoms.
Netradicinės ir meno parodos. Tai:
1. Kraštotyros paroda „2018 m. Trakų viešosios bibliotekos kraštotyros fondą papildę nauji
bei dovanoti spaudiniai;
2. Trakų meno mokyklos dailės skyriaus moksleivių 2017–2018 m. m. diplominių grafikos
darbų paroda „Miškas“ (mokytojas Girėnas Širbinskas).

3. Trakų meno mokyklos dailės skyriaus moksleivių 2014–2015 m. m. diplominių
kompozicijos darbų paroda „Rankinė“ (mokytojas Jonas Mečkovskij).
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4. Kraštotyros parodų ciklo „Prasmė ir grožis Trakų krašto bibliotekų fonduose 7-oji dalis,
skirta Seimo paskelbtiems Laikinosios sostinės – Kauno – atminimo metams. Parodoje
pristatomi unikalūs, laikinąją sostinę menantys ir Lietuvoje spausdinti tarpukario atvirukai
Kauno ir jo apylinkių tematika iš Kazimiero ir Petronėlės Žagrakalių šeimos unikalios
filokartijos kolekcijos, kurioje sukaupta per 200 unikalių atvirukų įvairia tematika. Šiuo turtu,
tarpininkaujant trakietei Kazimierai Matulionienei, sutiko pasidalyti šios kolekcijos
paveldėtoja Eglė Masalskienė. Parodoje taip pat eksponuojami du tarpukario Kaune išleisti
leidiniai iš gerbiamų trakiečių Kazimieros ir Stanislovo Matulionių privačios bibliotekos.

5. Fotodokumentinė paroda „Rašytojai apie Kovo 11-ąją“. Ši paroda atkeliavo iš Lietuvos
nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos.
6. Mėgėjo fotografo Domo Samuolio dviejų ciklų fotografijų paroda „Miško upeliai ir
Lietuviškasis peizažas“.

7. Kraštotyros paroda iš parodų ciklo „Prasmė ir grožis Trakų krašto bibliotekų fonduose“
VIII dalis. Šio ciklo dalis skirta privačių fondų tarpukario filokartijai bei korespondencijai
religine tematika. Šioje ciklo dalyje eksponuojama šviesios atminties Kazimiero ir Petronėlės
Žagrakalių atvirukų kolekcija religine tematika.
8. Parodų ciklo „Prasmė ir grožis Trakų krašto bibliotekų fonduose“ IX dalis, skirta tarpukario
Lietuvą ir Europos miestus jungusiai korespondencijai iš šviesios atminties Kazimiero ir
Petronėlės Žagrakalių atvirlaiškių kolekcijos.
9. „Kalėdinių–naujametinių puokščių“ paroda. Tęsdami tradicijas, po daugiau kaip 30 metų,
pirmą kartą Trakų viešoji biblioteka surengė parodą be Lietuvos gamtos draugijos Trakų
skyriaus. Tikimės, kad ši graži naujametinė tradicija gyvuos dar daugelį metų. Šį kartą
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dalyvavo moksleiviai iš Onuškio Donato Malinausko, Lentvario Motiejaus Šimelionio,
Rūdiškių, Paluknio Longino Komolovskio gimnazijų, pavieniai Trakų bendruomenės
puokščių autoriai, Trakų suaugusiųjų mokymo centro atstovai.

2019 metų TVB kraštotyros parodos
6 kraštotyrinės-literatūros parodos
2019 metus pradėjome spaudinių paroda „2019 m. Trakų viešosios bibliotekos
kraštotyros fondą papildę nauji bei dovanoti spaudiniai“. Parodoje buvo eksponuojami TVB
kraštotyros fondą 2019 m. papildę leidiniai apie Trakų kraštą, kraštiečius, kraštiečių leidiniai
bei dovanotos knygos. Parodą sudarė kelios rubrikos – naujausios knygos apie Trakus ir
Trakų kraštą, leidiniai-spaudiniai apie kraštiečius bei knygos, kurias TVB kraštotyros fondui
dovanojo mūsų bibliotekos draugai ir gerbėjai.

Kraštotyrinė paroda „Trakų viešoji biblioteka 2018 metais“ buvo skirta Trakų
viešosios bibliotekos aktualijoms, istorijai ir buvo susieta su 2018 m. Nacionalinei bibliotekų
savaite. Joje atsispindėjo nuveikta veikla per 2018 metus, vykdyti projektai, renginiai,
organizuotos parodos, apdovanojimai, kompiuterinio raštingumo mokymai-kursai, pristatytos
TVB 2018 m. prenumeruotos elektroninės duomenų bazės, TVB kraštotyros fondą papildę
aplankalai – CD, bibliotekos įvertinimai Lietuvos ir rajono mastu, pristatyta TVB direktorės
D. Banevičienės veikla bei jai įtekta Trakų r. savivaldybės kunigaikščio Vytauto Didžiojo
įteikta nominacija.
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„Trakų bazilika ir jos ganytojai Vytauto Žemaičio fotoobjektyve“ buvo skirta Trakų
bazilikos 610 steigimo metinėms bei kraštiečio V. Žemaičio 70-osioms gimimo metinėms.
Parodoje buvo pristatyta Trakų bazilikos istorija ir jos ganytojai, fotografuoti V. Žemaičio.
Lygiagrečiai parodoje buvo eksponuojama V. Žemaičio veikla spaudoje, žurnalistinėje
veikloje, pristatomi jo piešiniai pieštuku iš „Spartuolio“ ir „Galvės“ puslapių.

Paroda „Man Trakai – gražiausia vieta pasaulyje“ // Halina Kobeckaitė, skirta
ambasadorės, Trakų garbės pilietės dr. H. Kobeckaitės 80-osioms gimimo metinėms.
Parodoje buvo pristatyta kraštietės H. Kobeckaitės literatūrinė veikla, iš užsienio kalbų versti į
lietuvių kalbą literatūros kūriniai iš TVB fondo, kurių dalis dovanota Trakų VB ambasadorės.
Unikali ir bibliotekai dovanota ambasadorės versta į karaimų kalbą knygelė A. de SentEgziuperi „Mažasis princas“, išleista Vokietijoje. Parodoje apžvelgta ambasadorės veikla,
gyvenimo ir susitikimų TVB akimirkos, skelbiami apdovanojimai, nuotraukose fiksuoti
veiklos epizodai bei TVB kraštotyros archyve esantys kraštietės, Trakų garbės pilietės įrašai
dovanotose knygose bei metraščiuose.
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Literatūros-kraštotyrinė paroda „Voruta“ – „tas Lietuvos istorijos burtažodis – tautos
atmintis ir istorinė savimonė“ buvo skirta prieš 30-mt metų išleistam pirmam Lietuvoje
istorijos ir publicistikos mėnraščiui „Voruta“. Parodoje dominavo kelios rubrikos – pirmoji
buvo skirta 1989 m. išleistam laikraščiui „Voruta“, pirmiems įvertinimams apie ją spaudoje,
apie jos pradžią ir brandą, istoriją, besikeičiančius logotipus, „Vorutoje“ rašiusius autorius,
prestižinius Lietuvoje leistus leidinius „Kas yra kas Lietuvoje 2015“ ir kt. Antroje rubrikoje
išsamiai buvo pristatyta „Vorutos“ leidėjo, steigėjo, vyr. redaktoriaus J. Vercinkevičiaus
žurnalistinė ir visuomeninė veikla, aprėpianti Trakus, Vilnių, Kernavę. Kitose rubrikose
pristatyti ir eksponuojami Trakų viešajai bibliotekai VšĮ „Voruta“ leidyklos išleisti ir
padovanoti leidiniai bei jų autorių, neretai su dedikacijomis Trakų viešajai bibliotekai,
dovanotos knygos.

Parodų ciklo „Prasmė ir grožis Trakų krašto bibliotekų fonduose“, kuriose
pristatomi kraštiečių bibliotekų ir archyvų reti spaudiniai ar TVB dovanotos knygos
Šios rubrikos 2019 m. buvo paruoštos 3 parodos
Per 2019 metus iš ciklo „Prasmė ir grožis Trakų krašto bibliotekų fonduose“ buvo
paruoštos 3 parodos, viena iš jų buvo skirta Seimo paskelbtiems Kauno – Laikinosios sostinės
metams, dvi – vietovardžių ir Pasaulio lietuvių metams. Ciklo metu skaitytojai supažindinami
su retomis, antikvarinėmis Trakų krašto bibliotekų ir privačiomis kraštiečių bibliotekose
esančiomis knygomis bei spaudiniais: pašto ženklais, laiškais, filokartija ir pan.
7 ciklo dalis – joje buvo pristatyta unikali tarpukario Lietuvos filokartijos kolekcija iš
Kazimiero ir Petronėlės Žagrakalių kolekcijos tarpukario Kauno tematika ir skirta Lietuvos
Respublikos Seimo paskelbtiems Laikinosios sostinės – Kauno metams. Kauną
reprezentuojančių atvirukų autoriai ir leidėjai P. Ruseckas, J. Šeškevičius, M. Pranckūnas.
Vaizduose užfiksuoti Kauno architektūros šedevrai – „Perkūno“ namas, Kauno rotušė, Kauno
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia (kitaip Kauno soboras), Kauno miesto vaizdai,
atsiveriantys nuo Vytauto kalno, Linksmakalnio, Pažaislio Šv. Kazimiero Seserų
Kongregacijos vienuolyno vaizdas iš lėktuvo skrydžio, Girstupio slėnis, Neries įtaka į
Nemuną ir kt. Be atvirukų buvo eksponuojamos dvi tarpukario Kaune išleistos knygos iš
trakiečių Kazimieros ir Stanislovo Matulionių privačios bibliotekos: 1929 m. išleista E. M.
Remarko „Vakarų fronte nieko naujo“, kurios išskirtinumą lemia tai, jog tai pirmasis vertimas
į lietuvių kalbą (vertė J. Kalnėnas) ir A. Guéniot (1832–1935) „Kaip išgyventi šimtą metų
arba savo amžių pailginti“ (1935 m.).
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8 cilko dalis buvo skirta Pasaulio Lietuvių metams ir privačių fondų tarpukario
filokartijai bei korespondencijai religine tematika iš aukščiau minėtų šviesios atminties
Žagraklių kolekcijos. Atvirukai spausdinti ne tik Lietuvoje, bet ir Europos miestuose. Be
atvirukų šią ekspoziciją papildė K. Matulionienės privačios bibliotekos knyga – P. Mašioto
„Aritmetikos uždavinynas“, išleistas 1922 m. Kaune.
9 ciklo dalis savotiškai susišaukė su Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtais Pasaulio
lietuvių metais. Joje buvo pristatyta E. Masalskienės šeimos archyvo korespondencija –
atvirlaiškai, jungę tarpukario Lietuvą su Europos miestais – Ryga, Berlynu, Leipcigu,
Miunsteriu, Viena, Paryžiumi, Karaliaučiumi bei pašto ženklai, kuriuose tik istorijos
vadovėliuose likę pavadinimai – Vokietijos Veimaro respublika (1919–1933) bei jos
simbolika, pašto antspaudai su iš žemėlapių išnykusių miestų pavadinimais, laiškai,
jungiantys Lietuvą su Čikaga (JAV) ir kt.

Į Trakų VB kvietimą eksponuoti savo privačių bibliotekų retas knygas pirmieji
atsiliepė kraštiečiai: šviesios atminties Dr. Z. Ramanauskas, D. Paškauskienė, S. Martūnaitė,
R. Tinfavičius, J. Bagdonas, M. Mendelevičiūtė, K. Matulionienė, A. Kacelavičienė, E.
Tomaševič, E. Masalskienė, Gailė ir Stanislovas Augėna.
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VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS
Renginiai
Iš viso suorganizuota 90 renginių:
 Kompleksinių – 37;
 Žodinių – 19;
 Vaizdinių – 34.

Kompleksiniai
Sausis. Bibliotekoje atsirado šešėlių teatras. Šešėlių teatrui įrengti prireikė nedidelės
kartoninės dėžės, ekranui – balto popieriaus, kietesnio popieriaus pasakos ar istorijos veikėjų
figūroms nupiešti. Prie iškirptų siluetų lipnia juostele priklijuokite laikiklius – plonus
pagaliukus. Kad kristų šešėlis, reikalingas šviesos šaltinis. Tam buvo panaudota stalinė lempa.
Vaikai pasiskirstė vaidmenimis. Vieni skaitė, o kiti traukė figūrėles (senelės, mergaitės, eglės,
grybo, kelmo) ir vaidino. Žinoma, reikalingos repeticijos, kad veiksmas vyktų sklandžiai.
Vieni gali vaidinti, kiti būti žiūrovais, po to pasikeisti. Dabar kiekvienas vaikas, atėjęs į
biblioteką, galės ne tik skaityti knygas, pavyzdžiui, Justino Marcinkevičiaus „Grybų karą“,
Šarlio Pero pasaką „Raudonkepuraitę“, bet ir vaidinti. Bibliotekoje yra aplankas-knyga
„Gyveno senelis ir senelė...“ su trimis pasakomis, su 29 kartoninių personažų ir dekoracijų
siluetais.
Vasaris. Užgavėnės kitaip: paroda iš Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos technologijų
mokytojos Rasos Kondrotienės. Atvykę bibliotekos lankytojai galėjo išvysti įvairiausių
mokinių sukurtų kaukių bei išsirinkti, kokiu personažu
jie norėtų pavirsti Užgavėnių dieną. Biblioteka sulaukė
lankytojų iš Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams
centro. Vaikai, žiūrėdami režisierės Jūratės Leikaitės
kurtą filmuką „Užgavėnės“, susipažino su Užgavėnių
tradicijomis bei kaukėmis. Pasitelkę fantaziją ir
panaudodami popierines lėkštes, spalvotą popierių,
siūlus ir kailius, edukacijos dalyviai pasigamino kaukes, taip iš anksto pasiruošdami
artėjančiai Užgavėnių šventei. NVŠ „Kūrybiškumo saviraiškos studijos“ lankytojai,
ruošdamiesi Užgavėnėms, dalyvavo edukacinėse dirbtuvėse „Būk kitoks per Užgavėnes“,
kurių metu gamino kaukes. Būrelio nariai ir bibliotekos lankytojai žiūrėjo filmuką apie
Užgavėnes bei, panaudodami išmaniąsias technologijas ir kahoot.it programėlę, entuziastingai
atsakinėjo į klausimus apie šią žiemos šventę. Geriausiai ir greičiausiai atsakiusieji sulaukė
prizų.
Kovas. Valstybinės šventės kitaip. Laukiant Vasario 16osios vaikų bibliotekoje įvyko kūrybinės dirbtuvės „Vitražas
Lietuvai“. Jų metu vaikai, pasitelkę stiklo dažus, kūrė vitražus,
kurių akcentu tapo Lietuvos vardo užrašas ant stiklo.
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O belaukiant Kovo 11-osios vaikai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Pasigamink
skirtuką sau ir Lietuvai“. Panaudodami siūlus (geltonos, žalios ir
raudonos spalvos) bei šiaudelius, pynė skirtukus knygoms arba
apyrankes. Taip pat lankytojai dalyvavo viktorinoje, sukurtoje pagal
kahoot.it programą, apie Lietuvą. Vaikai galėjo pasitikrinti savo žinias
bei laimėti prizų.
Balandis. Į Vaikų literatūros skyrių sugužėjo lopšelio-darželio
„Obelėlė“ priešmokyklinių grupių „Drugelis“ ir „Paukštelis“ vaikučiai,
vadovaujami auklėtojų Birutės Monkevič bei Rasos Juknevičienės.
Darželinukai su įdomumu klausėsi H. K. Anderseno pasakos „Alavinis
kareivėlis“, fotografavosi prie plakato „Tapk Anderseno herojumi!“. Mergaitės trumpam
pavirto balerinomis, o berniukai – alaviniais kareivėliais. Po to susirinkusieji apžiūrėjo
interaktyviąsias knygeles, susikūrė herojų ar knygelę.
Smagiai atšvęsta Tarptautinė vaikų knygos diena!
Edukatorė Eglė Kondrotaitė pakvietė vaikus
žaisti viktoriną, atsakant į klausimus, susijusius su H.
K. Anderseno gyvenimu ir kūryba. Vaikams itin
patiko žaisti, naudojantis išmaniąja programėle
kahoot.it. Laimėtojai buvo apdovanoti prizais!
Bibliotekoje vyko susitikimas su Kęstučiu
Kasparavičiumi: meistro pamoka. Dailininkas nuoširdžiai išpasakojo, vaizdžiai (knygos
maketas, akavarele piešti lapai) parodė, kaip gimsta knyga, kaip ją pradeda iliustruoti. Vaikai
sunkiai patikėjo, kad vieną knygą akvarele įmanoma nupiešti per pusmetį! Vienas berniukas
garsiai apgailestavo, kad vien armoniką pieštų trejus metus... Kai K. Kasparavičius sugalvoja
idėją, užsimerkia ir regi siužeto scenas kaip kino filmo juostoje. Dažniausiai knygą sudaro 6–
7 scenos. Pradeda iliustruoti nuo fono, gatvės, namo, o tik vėliau apgyvendina herojus. Kai K.
Kasparavičius kūrė knygą „Dryžuota istorija“, iš visur rinko medžiagą apie dryžuotus
dalykus: automobilius, aprangos detales, kt.; jų idėjas siūlė ir bičiuliai. Iliustratorius atskleidė
mažą paslaptį: knygos priešlapiuose panaudojo nuskaitytą
savo marškinių vaizdą! Kūrybinės dirbtuvės prasidėjo, kai
garsusis iliustratorius išsitraukė didžiulį tuščią lapą,
kuriame akimirksniu meistriškai nupiešė žirafą: nedidukę
ir žavią, kuriai vaikai išrinko vardą „Taškuolė Trakaitė“.
Tada K. Kasparavičius vaikams pasiūlė dviejų rūšių
pastelių ir pamokė, kaip švelniai jomis reikia spalvinti, patrinti pirštais. Su didžiuliu
įsijautimu piešė ir vadovavo piešėjams! K. Kasparavičius prisiminė, kad didžiausią žirafą yra
nupiešęs Slovėnijos sostinėje – Liublianoje. Žirafa – kaskart kitokia – Vaikų literatūros
skyriuje sukurta jau daugiau kaip 200 kartų. Nuo šiol K. Kasparavičiaus žirafaitė Taškuolė
Trakaitė puoš Vaikų literatūros skyrių, o Trakų pradinės mokyklos ir „Patirčių slėnio“
mokiniai girsis, kad buvo susitikę su kraštiečiu
iliustratoriumi!
Birželis. Trakų miesto šventėje labiausiai visus
vaikučius ir tėvelius traukė edukatorių Eglės ir Reginos
kuriami vasaros paukščiai ir kaklaraiščio formos atvirukai
Tėčiui. Šią šaunią dovanėlę kūrė stilinga mergaitė su
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skrybėle, berniukas šokėjas bei daugybę užsukusių ir panorusių pamiklinti pirštukus! Kaitri
vasaros diena neatbaidė smalsučių, kurie norėjo išvysti
interaktyviųjų knygų stebuklus, kuriuos parodė vedėja Dalia.
Laimutė pristatė teatralizuotą H. K. Anderseno pasakos „Karalaitė
ant žirnio“ skaitymą, pritraukdama mažas mergaites ir berniukus,
kurie laisvai improvizavo sekamą pasaką (panaudojo spalvotas
siūlų rites ir kempinėles, žirnį). Ne tik išbandė karalaitės tikrumą,
bet ir karaliaus, karalienės ir karalaičio! „Kūrybiškumo saviraiškos
studijos“ teatriukas birželio 1-ąją Tarptautinės vaikų gynimo
dienos šventėje „Smalsučių pasaulis“ parodė net du spektaklius:
pirmąjį pagal Jūratės Januškevičiūtės pjesę „Žirafa su kojinėmis, o
antrąjį – pagal tos pačios autorės pjesę „Asiliuko Mafino
nuotykiai“. Jaunieji aktoriai išradingai ir šmaikščiai atliko savo vaidmenis, pradžiugindami ir
mažuosius, ir suaugusiuosius. Susirinkusieji žiūrovai kartu su pjesių veikėjais patyrė daug
įspūdingų ir netikėtų nuotykių, kurie dar kartą patvirtino, kad draugystė padeda nugalėti visas
kliūtis. Studijos teatriukas žiūrovams sukūrė įspūdingą teatro šventę.
Spalis. Artėjant Helovinui, į Vaikų literatūros skyrių atskubėjo Trakų lopšelio-darželio
„Ežerėlio“ vaikučiai su auklėtoja Birute Vaicekauskiene. „Boružėlių“ grupės vaikai su
smalsumu klausėsi vedėjos Dalios Bagdžiuvienės skaitomos knygos „Mažasis Pabaisiukas
sako NE!“. Po to Eglė Kondrotaitė pamokė susikurti po šikšnosparniuką, su kuriais vaikai
linksmai išskrido!

Žodiniai
Balandis. Bibliotekoje šurmuliavo patys mažiausieji skaitytojai – darželinukai.
Lankėsi Trakų lopšelio-darželio „Ežerėlis“ grupė „Boružėlės“ su auklėtoja Birute
Vaicekauskiene. Apsilankymo tikslas – grupėje vykdomas projektas „Mes mylime savo
miestą“. Belaukdami vaikučių, parengėme knygų ir fotoalbumų parodėlę apie Trakus.
Pristatėme „pop-up“ knygą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys“ su iškiliomis
iliustracijomis. Vaikai spalvino pilį ir karžygį.
Gegužė. Didžiuojamės, kad gegužės 30 dieną
Vaikų literatūros skyrius prisijungė prie Skaitymo
skatinimo programos akcijos „Tėčiai skaito vaikams“,
vykstančios Lietuvos bibliotekose. Skaitymus
organizavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka, aktualindama artėjančią Tėvo dieną ir
skaitančio tėčio bei vaiko ryšį.
Trakų pradinės mokyklos pirmokams, atėjusiems su mokytoja Audrone Civilkiene,
skaitė senelis Jonas ir tėvelis Artūras. Jonas – pirmokės Gretos senelis. Pradinukai, susėdę
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aplink skaitovą Joną, su smalsumu klausėsi Kazio Binkio poemos „Kiškių sukilimas“
ištraukos ir netgi paties senelio deklamuojamo eilėraščio!
Birželis. Susipažinome su „Iš kur atsiranda lagaminai“, „Žavingosios sagų istorijos“ ir
daug kitų istorijų šioje knygoje. Žaismingos dailininkės Jurgos Šulskytės iliustracijos ir turinį
papildančios garso bei vaizdo įrašais programėlėje išmaniesiems įrenginiams „Išradingi
daiktai“ mus tiesiog užbūrė!

Spalis. Minėdami Europos kalbų dieną, sulaukėme svečių iš Nemenčinės Gedimino
gimnazijos, atvyko 5 a klasės moksleiviai su anglų kalbos mokytojomis Justina Zacharevič ir
Rūta Alakauskiene. Vaikai žaidė naudodamiesi kahoot.it programėle, klausėsi 21 dainos ir
bandė atspėti, kokia Europos kalba ji buvo atlikta.

Lapkritis. Vyko šilta ir jauki advento popietė su vienuole Faustina. Giedojom advento
giesmes, vaikai klausė istorijos apie Betliejų, Mariją, Jėzaus gimimą. Degėm advento
žvakutes ir aptarėm jų reikšmę.

Gruodis. Leidyklos „Tikra knyga“ kūrybos vadovė Daiva Rudytė
susirinkusiems antrokams ir mokytojai R. Čirbienei skaitė autoriaus
Mariaus Marcinkevičiaus ir iliustratorės Rasos Jančiauskaitės knygą
„Maži eilėraščiai mažiems“. Taip pat kūrybos vadovė papasakojo apie
savo darbą, kas svarbu kuriant knygą, pristatė kitas populiarias ir naujas
leidyklos knygas. Vaikai mokėsi trumpą eilėraštį, žaidė žaidimus.
Vaizdiniai
41

Sausis. Metus pradėjome paroda leidyklai „Alma litera“. Suformavome traukinuką ir
sudėjome knygas pagal leidykloje išleistus metus.

Debiutinė V. Raičinskytės, Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokinės, keramikos
darbų paroda „Pasiklydę tarp žvaigždžių“. Žvelgdamas į parodą, prisimeni matytus filmus
apie drakonus ir atrandi naujų drakoniškų bruožų. O galbūt kartu su autore pasijunti fantazijos
erdvėje.

Vasaris. Eksponuojama Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių paroda
„Kaukės“. Parodos vadovė –technologijų mokytoja Rasa Kondrotienė.

Paroda „Velniokiškis“. Dirbinius sukūrė Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 1–2 klasių
mokiniai. Keramikė Vida Juškaitė į mūsų bibliotekos Vaikų skyrių atgabeno velnioniškai
gražią velnių parodą. Visa 24 velnių ir velniukų šeima pasidabinusi ne tik spalvomis, bet
originaliais lietuviškais vardais! Juos jaunieji
keramikai surado lietuviškuose žodynuose ar
kituose šaltiniuose. Tik įsiklausykite: Raguotasis,
Raistinis, Ledokas, Pragarinis, Baukas, Kipšiukas,
Ragius, Nakšis, Ponaičiukas, Bekulnis, Striukis,
Judošius, Ožkakojis, Balinis, Raubis, kiti! Jei
norite deramai pasiruošti Užgavėnėms, privalote
užsukti į „Velniokiškio“ parodą ir susipažinti,

42

pavyzdžiui, su Kipšiuku ar dailia panele Skeltanage! Rasite velnią, išsiskiriantį iš kitų
ilgiausiais ragais, užtiksite jauniausią ką tik išsiritusį velniūkštėlį ir praamžius gyvuojantį
karūnuotą velnių velnią!
Kovas. Jolantos Zavackienės siuvinėjimo kryželiu darbų paroda „Kai lieka laiko...“.
Parodos pristatymo metu autorė pasakojo, jog įprastai
paveikslus siuvinėja sau arba kažkam dovanų. Tai
pirma jos siuvinėtų paveikslų paroda. Organizacijoje,
kurioje dirba, jau kelinti metai yra išleidžiamas stalo
kalendorius, kuriame panaudojami darbuotojų
piešiniai, fotografijos. 2019 m. kalendoriuje yra ir
vieno J. Zavackienės siuvinėto paveikslo motyvas.
Paroda „Stasys Eidrigevičius: Ilganosio ir kiti nuotykiai“ skirta talentingo lietuvių
dailininko, plakatininko, grafiko, tapytojo, fotomenininko, instaliacijų, performanso, kaukių,
tekstų kūrėjo Stasio Eidrigevičiaus, gimusio 1949 m., nuo 1980 metų gyvenančio Lenkijoje,
kūrybai aktualinti. S. Eidrigevičius – vaikų knygų iliustratorius ir tekstų kūrėjas. Šiųmetėje
Knygų mugėje vyko jo performansas.

Gegužė. Eksponuojama Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Verdenė“ Dailės studijos
„Teptukas“ (vadovė Vaida Gailiūnienė) ir Piešimo-tapybos studijos „Vaikų kūrybos darbai“
(vadovė Aida Kačinskaitė) paroda.
Liepa – rugpjūtis. Biblioteką puošė teminė paroda „Sekliai,
detektyvai ir kt.“

Paroda „Aš Merė Popins“ skirta anglų rašytojos Pamelos Travers
120-mečiui paminėti.
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Spalis – lapkritis. Eksponuojama Trakų meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių
darbų rinkinių paroda „Valanda su daile“, mokytojas Jonas Mečkovskij.

Nuo lapkričio mėn. naujovė bibliotekoje – kvietėme išbandyti šviečiančius molbertus.
Šviesos molbertas – tai unikalus, išskirtinis bei netradiciškai
šviečiantis molbertas, skirtas kūrybiškumo ugdymui. Piešti
ant šviesos molberto galima akvarele, guašu ar nuplaunamais
markeriais. Naudodami šviečiančius molbertus kūrėme ne tik
vaizdus, bet ir istorijas, pasakas. Skaitėme ir piešėme pagal
vieną iš pretendenčių tapti Metų vaikų knyga – Vytauto V.
Landsbergio „Pūkis karalius“. Užsiėmimus veda Eglė
Kondrataitė.
Projektas „Atrask komiksus su TraKiu!“ (2019 m. liepa – gruodis)
Rugsėjo mėn. Trakų Salos pilyje vyko edukacija „Galvės
ežero paslaptys“, kurioje dalyvavo Trakų meno mokyklos mokiniai.
Edukacijos pradžioje dalyviai kartu su edukatore apėjo Trakų pilį, vis
sustodami ir pasiklausydami legendų bei anksčiau dar negirdėtų salų
pavadinimų: Karvinė, Bevardė, Pirtsalė, Raudų, Valka, Plytinė.
Sužinojo, kad visame Trakų rajone yra apie du šimtus ežerų, o
didžiausias jų – Galvės ežeras.
Spalio 1 d. organizuota išvyka į „Komiksų centrą“, esantį
Šiauliuose. Edukaciją pravedė Tomas Januškevičius, gebėdamas
suprantamai išaiškinti komiksų atsiradimą, jų specifiką. Edukatorius
Tomas vaikams parodė konkrečių pavyzdžių iš komiksų knygų.
Dalyviai pabandė piešti TraKį – superherojų, gyvenantį Trakuose ir išsiskiriantį iš kitų.
Komiksų pratybų metu kurdami TraKį, vaikai ne tik miklino savo pirštus, bet ir vaizduotėje
kūrė savo komikso siužetą. Išvykoje dalyvavo 45 dalyviai iš Trakų ir Aukštadvario.
Spalio 12 d. pakvietėme projekto dalyvius į Miglės Anušauskaitės komiksų parodos
„Piešti tekstai“ atidarymą ir kūrybines dirbtuves. M. Anušauskaitė susirinkusiems vaikams ir
komiksų gerbėjams papasakojo, kaip kurti komiksus, atskleidė, kad dauguma komiksų
sudaryti iš langelių: kvadratinių arba stačiakampių. Kurti trumpi šešių paveiksliukų komiksai
tapo smagi pramoga visiems komiksų dirbtuvių dalyviams. Buvo surengta kūrybinių dirbtuvių
paroda.
Spalio 22 d. įvyko iliustratorės Ulos Šimulynaitės edukacija „Mano krašto legenda“,
kurios metu vaikai kūrė komiksus pagal Trakų Galvės ežero legendas. Knygų vaikams kūrėja
Ula Šimulynaitė paruošė dalyviams užduotis su miesto legendomis: trakiečiams – apie Galvės
ežero salas, aukštadvariečiams – legendų apie Velnio duobę, kurių net vaikai nežinojo. Pagal
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Ulos Šimulynaitės pasiūlytas legendas jie, susiskirstę į komandas, piešė komiksus, juos sudėjo
į knygeles, o vienas komandos narys nupiešė šiam bendram kūriniui viršelį. Taigi Trakų vaikų
biblioteka pasipildė 4-iomis, Aukštadvario biblioteka – 5-iomis naujomis ir originaliomis
vienetinėmis knygomis apie mūsų krašto vietas. Jas bibliotekose gali pavartyti visi lankytojai.
Susitikimai vyko Trakuose ir Aukštadvaryje.
Lapkričio 28 d. surengtas Jurgos Vilės (bendraautorė – iliustratorė Lina Itagaki)
komiksų knygos „Sibiro haiku“ pristatymas, vėliau buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvės
„Laiškai degtukų dėžutėje“ (tema: laiškai šiandien / tremtinių laiškai). Buvo kuriamas mažų
siuntinukų paštas. Kiekvienas dalyvis gavo po degtukų dėžutę, kurioje rado armonikėle
sulankstytą popierių su haiku eilėraščiu. Pagal šį tekstą vaikai piešė istoriją (fragmentais kaip
komiksą arba tiesiog kaip vieną ilgą piešinį). Vėliau degtukų dėžutei pagal nupieštą istoriją
reikėjo sukurti viršelį. Susitikimai vyko Trakuose ir Aukštadvaryje.
Lapkričio mėn. pabaigoje įvyko paskutinė edukacija – anime piešimas. Vaikus
supažindinti su anime piešimo stiliumi pakvietėme edukatorių Aliagą Mirguseinov, kuris
domisi anime jau labai seniai. Į pamoką susirinko daug anime ir komiksų gerbėjų iš Trakų
Vytauto Didžiojo gimnazijos, Trakų pradinės mokyklos, atvyko moksleivių iš Lentvario bei
Aukštadvario. Vaikus animatorius supažindino su viena iš specialių programų, įrašytų
planšetiniame kompiuteryje. Naudojantis šia programa, lengviau kurti iliustracijas ir
personažus. Vaikai tryško noru išbandyti šį mums dar neįprastą piešimą. Dalyviai
entuziastingai ėmė piešti anime veikėjų veido formas, plaukus, akis bei figūrą, chibi
personažus.
Projekto vykdymo metu pastebėtas itin padidėjęs vaikų susidomėjimas komiksais,
todėl bibliotekoje įrengtas komiksų kampelis, įsigyta naujausių komiksų. Džiugu, kad
projekto dėka bibliotekoje atsirado naujų skaitytojų bei lankytojų.
Gruodį surengta vaikų sukurtų komiksų paroda, apdovanoti aktyviausi dalyviai.
„Kūrybiškumo saviraiškos studija“
Kūrybinės dirbtuvės. Su vaikais į kūrybiškų darbų sūkurį įsisukome jau pačioje metų
pradžioje. Pasitikdami naujuosius kiaulės metus, kūrėme kiaules taupykles papjė mašė
technika, panaudoję plastikinius butelius, senus laikraščius ir dažus. Tęsėme
bendradarbiavimą su Kaniterapijos asociacija. „Kūrybinių
dirbtuvių“ nariai dalyvavo respublikiniame konkurse
„Žaislas svajonių šuniukui“. Vaikai kūrė žaislą
panaudodami tualetinio popieriaus rulonėlius. Šis darbas
puikavosi LITEXPO parodų rūmuose organizuotoje
parodoje. Būrelio nariai išbandė nemažai naujų technikų:
susipažino su papjė mašė spalio mėnesį gyvūnų dienos
proga kurdami kates ir šunis; išbandė grotažo techniką,
braižydami juodu tušu nuspalvintą popierių; naudojo guašo
dažus ir akvarelę kurdami paveiksliukus ant druskos bei
glicerine užkonservuotus medžio lapus; visada populiarius
atvirukus kūrė kvilingo technika; Žemės dienos proga bandė sukurti žemės planetą,
panaudodami putų polisterolo kamuoliukus ir plastiliną; pabandė tapti ir mažaisiais kepėjais iš
plastilino kurdami keksiukus; siuvo dėkliukus telefonui, puošdami juos veltinio papuošimais;
iš popierinių lėkščių fantazavo ir kūrė medūzas Baltijos jūros dienos proga. Būrelio lankytojai
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ruošėsi ir pagrindinėms metų šventėms: Sausio 13-ajai
gamino paukščiukus iš siūlų ir popieriaus, kuriuos nešė į
Trakų viešosios bibliotekos suaugusiųjų skyrių, Vasario
16-osios proga kūrė vitražą Lietuvai, panaudodami stiklo
dažus. Atskirų raidžių užrašas „Lietuva“ ilgai puikavosi ant
bibliotekos lango. Kovo 11-osios proga vaikai išbandė
naują apyrankių pynimo būdą, panaudodami šiaudelius ir
siūlus. Belaukiant Užgavėnių, vaikai gamino kaukes iš
popierinių lėkščių. Velykos – viena laukiamiausių metų
švenčių. Prisiminėme kiaušinių dažymą vašku, tačiau juos
marginome išradingai – naujų spalvų išgavome į vašką įdėję spalvotų kreidelių. Dalyvavome
organizacijos „Švieskime vaikus“ akcijoje kurdami dviejų metrų kiaušinį. Taip pat
paminėjome ir kitas vaikų mėgstamas šventes. Mamos dienai būrelio nariai lankstė gėles
origami technika bei klijavo jas ant medinio iešmo. Tėčio dienos proga gamino knygų
skirtukus, vaizduojančius jų tėčius. Po vasaros atostogų vaikai sugrįžta norėdami pulti prie
naujų darbų. Artėjant Helovinui kūrė „Pabaisų miestą“ ir jame gyvenančius monstrus, iš siūlų
rišdami kamuoliukus ir juos puošdami monstriškais elementais. Belaukiant Kalėdų, vaikai
ruošė dekoracijas ant langų naudodami stiklo dažus, kūrė kalėdinius papuošimus iš siūlų,
dekoratyvinių juostelių. Iš karoliukų gamino karolius ir apyrankes, kurios tapo puikiomis
dovanomis artimiausiems žmonėms. Taip pat gamino japonišką kalėdinį žaisliuką –
kimekomi. Dalyvavo konkurse „Laukiame šventų Kalėdų – dekoracija savo rankomis“.
Teatro saviraiška. Kovo 15 ir 20 d. pasirodė du
premjeriniai
spektakliai,
kuriuose
vaidino
„Kūrybiškumo saviraiškos studijos“ jaunieji aktoriai.
Tėveliams
ir
jauniesiems
lankytojams buvo pristatyti du
spektakliai, sukurti pagal Jūratės
Januškevičiūtės pjeses „Žirafa su
kojinėmis“ (vaidino vyresniųjų
grupė)
ir
„Asiliuko
Mafino
nuotykiai“ (vaidino jaunesniųjų grupė). Vaikai smagiai ir išradingai kūrė
savo personažų charakterius, paįvairino spektaklius šokiais bei
improvizacijomis. Kai kam tai buvo debiutas, bet tikrai viskas pavyko.
Atlikėjams padėjo ir talentingai bibliotekininkės Reginos Buckiūnienės
sukurtos dekoracijos bei kostiumai. Nauji spektakliai tik pradeda savo gyvenimą, tad juos dar
pamatys visi norintys tiek Trakuose, tiek kitose Trakų rajono vietose.
Rugsėjis. Skaitymo festivalyje dalyvavome
jau antrus metus. Festivalio lankytojams buvo
parodyti du premjeriniai spektakliai, sukurti pagal
Jūratės Januškevičiūtės pjeses „Asiliuko Mafino
nuotykiai“ (vaidino jaunesniųjų grupė) ir „Žirafa su
kojinėmis“ (vaidino vyresniųjų grupė).
Vaikai
smagiai ir išradingai kūrė savo personažų
charakterius, paįvairino spektaklius šokiais bei
improvizacijomis. Pasirodymas vyko Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios
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bibliotekos XIX a. vid. – XX a. interjeru išsiskiriančioje Didžiojoje salėje. Neįprasta scena
tapo tikru išbandymu jauniesiems aktoriams, daugeliui šis pasirodymas festivalyje buvo
pirmasis.
Lapkritis. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, vykdant projektą „Lėlių
teatro magija bibliotekoje“, įsikūrė lėlių teatro studija „Kaukutis“ (vadovė Birutė Ladygienė).
„Kūrybiškumo saviraiškos studijos“ teatriukas buvo pakviestas į baigiamąjį renginį-šventę
„Mes mylim pasakas“, kuriame suvaidino spektaklį „Žirafa su kojinėmis“. Vaidinimas
sužavėjo Pasvalio mažuosius žiūrovus. Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos teatro studija
„Kaukutis“ pristatė premjerinį spektaklį „Raudonkepuraitė“.
Metų pabaigoje suvaidinti dar du
spektakliai – „Helovino pokštas“ ir „Kalėdinis
pokštas“. Scenoje atgijo visiems puikiai
pažįstami „Spragtuko“ personažai ir ne tik.
Šventėje pas Klarą turėjo susitikti pasakų
merginos (Alisa, Miegančioji gražuolė,
Coliukė, Raudonkepuraitė, Ilgakasė ir kt.

Antrus metus vaikus kvietėme į dienos stovyklą „Būk besidomintis, unikalus ir
kūrybiškas“. Stovyklos tikslas – pažinti Trakuose ir Trakų rajone gyvenančius karaimus.
Stovykla organizuojama dviem pamainomis.
Birželio 10 d. pradėjo savo veiklas pirmoji pamaina
– susirinko 16 vaikų. Po smagios pažinties bibliotekoje
vaikai skubėjo susipažinti su Romualdu Tinfavičiumi –
Lietuvos karaimikos puoselėtoju. Stovyklautojai išgirdo
trumpą istoriją apie karaimus, pasiklausė karaimų kalbos
skambesio, uždavė daug klausimų. Po pietų laukė
susitikimas su pedagoge Inga Gučiene, kuri yra parengusi
knygą „Mažylių dienos“. I. Gučienė taip pat pristatė 17
dainelių kompaktinį diską „Mažylių dienos“ ir 16 dainelių
diską su fonogramomis „Sukasi dienos“. Vaikai susitikimo metu klausėsi dainų, inscenizavo
jas, šoko, spėliojo. Antrąją stovyklos dieną vaikai keliavo į Vilniaus apskrities Adomo
Mickevičiaus viešąją biblioteką. Čia dalyvavo edukacijoje – „Prisijaukinkime pasaką“.
Stovyklos dalyviai klausėsi bibliotekininkės skaitytos N. Dangvydės knygos „Gintarinė
širdis“ istorijos „Mergaitė su trumpomis pirštinėmis“. Dailininkė Kristina davė vaikams
užduotį nupiešti dovanėles, kurias suklijavus, stebėjo, kaip jų darbai keliauja japoniškame
„Kamishibai“ teatre. Taip pat sudalyvavo ir ekskursijoje po Vaikų bibliotekos skyrių.
Savaitei įpusėjus atvyko kūrybingasis vaikų ir paauglių rašytojas Virgis Šidlauskas! Su
savo knygomis, vulkaniukais ir gitara! Susipažinti su vasaros stovyklautojais ir užsukusiais
rašytojo gerbėjais V. Šidlauskas parinko dainą apie „rupūžius“. Skambant gitarai, vaikai
pamažu įsidrąsino ir smagiai traukė rašytojo dainas.
Savaitę baigėme smagiai – sudalyvavome „Kibinų kelias – edukacinė kibinų
gaminimo pamokėlė“. Edukacijos metu vaikai dar kartą sužinojo, kad kibinai – karaimų
tautinis paveldas. Edukatorei papasakojus apie kibinų atsiradimo istoriją, vaikai kibo į drabą,
užsidėjo kepėjo kepuraites ir prijuostę, iškočioję tešlą dėjo įdarą, mokėsi sukimo subtilybių.
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Kol mažųjų kulinarų daryti kibinai kepė, jie vaišinosi gaiviais
gėrimais. Keliaudami atgal atsigaivinome ežero vandeniu smagiai
pasipliuškendami.
Antrosios pamainos stovyklautojai buvo ištroškę nuotykių,
naujų draugų, linksmybių ir žinių. Susiformavo trys komandos:
„Super šešetukas“, „Knygų valdovai“ ir „A.r.m.y“. Apie saugų eismą ir kelių ženklus
stovyklautojus supažindino Trakų visuomenės sveikatos biuro specialistė Indrė Budėnienė,
kuri pateikė ir praktinių užduočių. Vaikai patys pasakojo ir dalinosi įspūdžiais apie nutikusius
nuotykius kelyje. Specialistė vaikams už atliktas užduotis įteikė po atšvaitą. Stovyklautojai
vyko į Trakų Vokę, kur aplankė Trakų Vokės gimnaziją ir dalyvavo keramikės Vidos
Juškaitės molio edukacijoje. Iš gabalėlio rudo molio vaikai lipdė pieštukinę su savo inicialais.
Po to apžiūrėjo Trakų Vokės dvaro sodybos rūmus, kur eksponuojama keramikės ir jos
mokinės paroda „Nevaikiški žaidimai“.
Įpusėjus antrai savaitei, pakvietėme stovyklautojus pažaisti kahoot.it programėle,
atsakant į daugybę klausimų apie karaimus ir Trakus. Toliau vyko talentų konkursas:
vaidinome, šokome, inscenizavome. Pasidalinę į tris komandas vaikai gavo po užduotį –
turėjo suvaidinti: „Gimtadienį“, „Dailės pamoką“ ir „Vizitą pas dantų gydytoją“. Vaikams
užduotis padėjo atlikti „Kūrybiškumo saviraiškos studijos“ teatro saviraiškos lankytojai:
Rimgailė, Laima, Uršulė, Sofija ir Birutė. Taip pat stovyklautojai net prie trijų lentų žaidė
šaškėmis. Pralėkė pilna įspūdžių diena.
Įvyko pats karščiausias susitikimas Aušros
Kiudulaitės (jų yra įvykę virš 300 užsienyje ir
Lietuvoje) su vasaros stovyklos dalyviais ir į Vaikų
literatūros skyrių užsukusiais svečiais. Pas mus
atvykusi pasaulyje garsi iliustratorė juokavo, kad ir
Indijoje įvykusiuose susitikimuose nebuvę taip
karšta!
Ką tik iš Velso grįžusi dailininkė A. Kiudulaitė, trakiečiams pristatė savo iliustruotą
knygą „Laimė yra lapė“. Vaikai su įdomumu klausėsi A. Kiudulaitės pasakojamos istorijos
apie Povilą ir lapę. Dalyviai su didžiausiu smagumu pristatė, kas jiems yra laimė. Dailininkė
Aušra vaikams išdalino po didelį spalvotą puskartonio lapą ir daugybę pačios nupieštų,
nutapytų lapukų su įvairias ornamentais, spalvotais taškais. Skambant dainelei „Lapė snapė“,
vaikai galėjo laisvai ieškoti norimo spalvoto vaizdo, kuris padėtų įgyvendinti įsivaizduotą
dalyką: katę, oro balioną, gėlę, namus, lapę..
Svečiai
Vasarą bibliotekoje lankėsi Trakų visuomenės sveikatos biuro stovykla „Mano judri
vasara 2019“ ir pynė draugystės apyrankes.
Konkursai
Jau trečius metus vykstantis nuotraukų konkursas „Su savo
augintiniu“ buvo nominuotas net trijose kategorijose – iki lapkričio 13osios bibliotekos lankytojų balsų laukė septyniolika atsiųstų nuotraukų,
kuriose galėjome grožėtis vaikų katėmis ir kačiukais, šuniukais, vėžliuku,
žiurkėnu ir jūrų kiaulyte. Pirmoji nominacija – daugiausiai Vaikų
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bibliotekoje balsų surinkusi nuotrauka. Pabalsuoti atskubėjo visos Trakų pradinės mokyklos
antrokų klasės, dalyvaujančios projekte „Aš ir mano augintinis“. Taip pat bibliotekoje balsavo
ir joje besilankantys skaitytojai. Daugiausiai balsų – 49 – surinko Ievos ir Doros nuotrauka.
Antrąją nominaciją – daugiausiai Facebook balsų surinkusi nuotrauka – laimėjo Damiras ir
šuniukas Čiopas, surinkę 165 balsus. Na, o trečiąją nominaciją už meniškiausią nuotrauką
laimėjo Amelija ir jos „šuninė sesė“ Meška.
„Skaitymo iššūkis 2019“
2018 m. Vaikų literatūros skyriuje
„Skaitymo iššūkį“ įveikė 7 skaitytojai. Labai
didžiuojamės,
kad 2019 m. metais jų
padaugėjo: net 36 vaikai (nuo jauniausių
dalyvių: 3-ejų, 4-erių ir 5-erių metų)! Smagu,
kad įsitraukė mažiausieji skaitytojai: šeimose
augantys ar lankantys darželius, kuriems
knygeles skaito mamytė ar tėvelis, sesutė ar
broliukas. Kai kurios šeimos suskubo savo atžalėlę registruoti mūsų bibliotekoje, kad tik
galėtų dalyvauti akcijoje „Vasara su knyga“. Su užsidegimu skaitė ir vyresnieji. Vieni
registruodavosi patys, tačiau dažniau padėdavo bibliotekininkės.
Kai kurie vaikai, daugiausia pradinukai, noriai įveikė iššūkį po du kartus, pagaudami
skaitymo azartą! Akcijoje „Vasara su knyga“ dalyvavo šeimomis: po dvi sesutes, po sesutę ir
brolį.
Programavimas+dronai+3D spausdintuvas
Nuo gruodžio mėn. šeštadieniais vyksta programavimo
užsiėmimai vaikams. Robotika – tai mokslas apie robotus ir išmaniąją
techniką, smagu, kad ir mūsų vaikai gali susipažinti su robotais.
Užsiėmimų metu lavinami ne tik specialieji įgūdžiai, kaip konstravimas,
programavimas, bet ir kreipiamas dėmesys į bendruosius vaikų įgūdžius.
Vaikai taip pat susipažįsta su 3D spausdintuvu, išbandys ir dronus.

LENTVARIO FILIALAS
Renginiai suaugusiems:
Bibliotekos lankytojai turėjo galimybę stebėti tiesiogines transliacijas, virtualias
paskaitas, seminarus, diskusijas iš Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos:
2019-01-10 – Internetinis seminaras „Saugesnio interneto savaitė Jūsų bibliotekoje“.
2019-02-26 – Internetinis seminaras „Skaitmeninė savaitė“.
2019-03-05 – Tiesioginė transliacija „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis
internetu“: kas įvyko, vyksta ir vyks“.
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2019-03-14 – Tiesioginė transliacija „Parama smulkiesiems ūkiams. Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas. Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms
skatinti vietos lygmeniu“.
2019-03-26 – Tiesioginė transliacija „Technologijų vedliai“.
2019-03-27 – Tiesioginė transliacija „Bankas be kodų kortelių: praktiniai patarimai“.
2019-03-28 – Internetinis seminaras „Medijų raštingumo ugdymas atsakingam
pilietiškumui“.
2019-04-03 – Tiesioginė transliacija „Žemės ūkio naudmenų deklaravimas“.
2019-04-04 – Vieša paskaita „Viskas apie tymus!“.
2019-04-09 – Internetinis seminaras „Aš – skaitmeninis konsultantas“.
2019-04-11 – Tiesioginė transliacija „Tinklaraštininkų įrangos naudojimas“.
2019-04-16 – Tiesioginė transliacija „Tarptautinė konferencija „Elektroninė
informacija mokslui ir pažangai“.
2019-04-16 – Tiesioginė transliacija „Robotikos konstruktoriai: vaikų programavimo
mokymas“.
2019-05-03 – Tiesioginė transliacija „3D spausdintuvo veikimo principai ir jo
panaudojimas"
2019-05-07 – Tiesioginė transliacija „Mikrokompiuteriai ir jų naudojimas asmeninėms
ir namų reikmėms“.
2019-05-16 – Tiesioginė transliacija „Micro:bit mikrokontroleris, skirtas jaunuolių
programavimo mokymams“.
2019-06-20 – Internetinė diskusija apie saugų greitį.
2019-07-12 – Tiesioginė LR Prezidento inauguracijos transliacija.
2019-09-06 – Tiesioginė transliacija „Sveikai gyventi – gera!“.
2019-09-09 – Vieša paskaita „Raudoni bateliai“.
Akcijos „Senjorų dienos internete 2019“ transliacijos:
2019-10-21 – Technologijų vitaminai.
2019-10-22 – Pats sau gidas.
2019-10-23 – Bankas tavo delne.
2019-10-24 – Bendravimo mados.
2019-10-25 – Išmanusis daržas.
Sausio 26 d. Lentvario miesto bibliotekoje jau antrus metus iš eilės vyko „15 min“
organizuota Nacionalinė viktorina – žinių apie Lietuvą patikrinimo konkursas.
Šiemet Nacionalinė viktorina vyko 38-iuose Lietuvos ir užsienio miestuose, joje dalyvavo
1083 dalyviai. Tai didžiausias iki šiol Lietuvoje vykęs tokio formato renginys. Renginys yra
nemokamas, o dalyvauti jame gali kiekvienas norintis. Į Lentvario biblioteką dalyvauti
viktorinoje susirinko 9 dalyviai. Jie turėjo atsakyti į 240 klausimų, suskirstytų į 8 temas –
kultūra, kūryba, tradicijos, istorija, visuomenė, gyvenimas, sportas, gamta. Atsakymams buvo
skirtos dvi valandos: du kėliniai po vieną valandą. Geriausiai sekėsi Rūtai Lukoševičiūtei,
Vaidai Reinartaitei, Renatai Sabonienei, Dariui Astrauskui, Svajūnui Donėlai ir kiti taip pat
neblogai pasirodė. Pagal viktorinos rezultatus, kurie buvo paskelbti internete, Nacionalinės
viktorinos „Facebook“ puslapyje mūsų dalyvė Rūta Lukoševičiūtė pateko į nugalėtojų
dvidešimtuką, o Kultūros temoje užėmė trečiąją vietą.
Vasario 12 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės kovų
atminimo metams paminėti Lentvario miesto biblioteka organizavo netradicinę istorijos
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pamoką – virtualų susitikimą su paskutiniu Lietuvos partizanu iš Lentvario Kostu
Žukausku. Renginio metu Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos moksleiviai, mokytojai
bei kiti miesto gyventojai turėjo progą pamatyti filmuotą interviu su partizanu, politiniu
kaliniu Kostu Žukausku. Interviu nufilmavo ir sumontavo jo anūkė Miglė Butrimaitė su
kūrybine grupe. Vėliau renginio svečias, žurnalistas, literatas, tremtinys, geras Kosto
Žukausko bičiulis Jonas Počepavičius papasakojo apie Trakų apskrities partizaninį judėjimą,
paminėjo, kad tuo metu mūsų apskrityje veikė apie 280 partizanų ir ryšininkų. Svečias
paaiškino jaunimui, kuo skiriasi okupacija ir aneksija, palietė kitus istorinius klausimus. Jonas
Počepavičius palinkėjo moksleiviams neišvykti iš Lietuvos, kurti ir dirbti savo šaliai,
neieškoti laimės svetur, o būti savo šalies patriotais.
Kovo 6 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse Lentvario miesto
bibliotekoje vyko susitikimas su Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataru
Romualdu Rudziu. Renginio metu jaunimas turėjo puikią progą susipažinti ir padiskutuoti su
tikru istorijos liudininku. Diskusija vyko ne tik istoriniais klausimais, buvo paliestos ir šių
dienų aktualijos. Ypatingai svečią jaudina ir neramina dabartinė Lietuvos migracija, kuri šiuo
metu, deja, dar nesuvaldyta. Svečias pasidalino prisiminimais apie mokyklą, mokytojus.
Romualdas Rudzys baigė Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnaziją, lietuvių kalbą jam dėstė
pats Motiejus Šimelionis. Jaunimas domėjosi ir uždavinėjo svečiui įvairius asmeninius,
politinius ir istorinius klausimus.
Kovo 8 d. Lentvario bibliotekoje buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Pasitikrinti
lietuvių kalbos žinias susirinko 11 dalyvių: 3 suaugę, 1 studentė ir 7 moksleiviai. Dalyviai
rašė žurnalistės, dainų autorės ir atlikėjos, reklamos agentūros skaitmeninių sprendimų ir
turinio skyriaus vadovės Dovilės Filmanavičiūtės tekstą „Odė moterystei“. Šiais metais
diktanto data sutapo su Moters diena, tad ir tekstas buvo skirtas šiai progai. Savo tekste
Dovilė Filmanavičiūtė rašo apie moters vaidmenį visuomenėje, patiriamą spaudimą išpildyti
kitų lūkesčius. Autorė kviečia šlovinti moterį ir tai daryti ne tik Kovo 8-ąją. Rašančiųjų
diktantą dalyvių nuomone, tekstas buvo įdomus, prasmingas, tačiau sudėtingas skyrybos
ženklų ir stiliaus atžvilgiu.
Nuo kovo 19 d. iki gegužės 16 d. Lentvario bibliotekoje vyko dailininko Vlado Žiliaus
iliustracijų paroda.
Gegužės 18 d. Lentvario miesto bibliotekoje lankėsi „BMW Mototourism Sprint 2019
Vilnius–Kaunas“ dalyviai. Tai kultūrinis, intelektualus mototuristinis ralis, rengiamas nuo
2011 metų. Daugiau nei 500 motociklininkų šeštadienį startavo prie Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos, visą dieną ieškojo 25 objektų, esančių įvairiose Vilniaus ir Kauno
apskričių vietose, aplankė įdomias istorines, kultūros ir paveldo vietoves, atliko užduotis,
sprendė galvosūkius, o vakare finišavo Kaune. Šių metų varžybų tema – #MažvydoKodas.
Viskas prasidėjo nuo to, kad šiemet sukanka 100 metų Lietuvos Nacionalinei Martyno
Mažvydo bibliotekai, kuri šią progą tapo oficialiu ralio partneriu. Ralio dalyviai
vykdė prasmingą misiją – simboliškai pažymėjo bibliotekos šimtmetį, veždami „Mažvydo
kodą“ nuo Vilniaus iki Kauno. Keliaudami dalyviai aplankė ir bibliotekas, kurios saugo savo
krašto istoriją ir žinias, buria vietines bendruomenes. Lentvario miesto bibliotekoje dalyviai
turėjo iššifruoti Mažvydo kodą. Tą dieną biblioteka sulaukė apie 420 motociklininkų, kartu su
kuriais paminėjo Lietuvos Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekos šimtmetį.
Gegužės 22 d. Lentvario miesto bibliotekoje prasidėjo edukacinė fotografijos meno
programa „BLYKSTĖ 2019“. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Trakų rajono
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savivaldybė. Dalyvauti projekto veiklose užsiregistravo jaunimas nuo 14 metų. Programos
dalyviai ugdė menines kompetencijas, gilino žinias fotografijos srityje, ugdė savo
kūrybiškumą, praktiškai išbandė įvairias fotografijos kūrimo technikas. Projekto tikslas –
išmokyti turima fotografavimo priemone padaryti gražiausius kadrus. Gegužės 22 dieną į
pirmą susitikimą atvyko fotomenininkas, meninių akcijų rengėjas, publicistas, Lietuvos
fotomenininkų sąjungos narys Saulius Paukštys. Mokymus svečias pradėjo nuo fotografijos
meno istorijos. Fotografas pasakojo ir skaidrėse rodė, kaip atrodė pirmos fotokameros,
paaiškino techninius fotografavimo pagrindus, papasakojo, kaip vyko pirmieji
fotografavimai. Kitam susitikimui svečias parengė kiekvienam dalyviui užduotį – pagal duotą
temą nufotografuoti po 2-3 vaizdus.
Gegužės 30 d. siekiant netradiciškai paminėti artėjančią Tėvo dieną ir pabrėžti tėvystės
svarbą vaikų auklėjimui, visoje Lietuvoje buvo organizuojama akcija „Tėčiai skaito vaikams“.
Mūsų biblioteka prisidėjo prie akcijos ir kvietė tėčius su vaikais paskaityti bibliotekoje.
Akcijoje dalyvavo 3 tėčiai.
Gegužės 31 d. Lentvario miesto bibliotekoje vyko antrasis edukacinės programos
„BLYKSTĖ 2019“ užsiėmimas su fotomenininku Sauliumi Paukščiu. Buvo aptariami dalyvių
namų darbai, išrinktos ir apdovanotos geriausios nuotraukos. Vėliau menininkas tęsė paskaitų
apie fotomeną ciklą. Papasakojo apie fotografijos žanrus, kaip parinkti fotografavimo rakursą
pagal kuriamą istoriją, kada parankiau fotografuoti plataus kampo objektyvu, o kada
priartinančiu arba ilgo židinio, kaip fotografuoti žmones iš toli ir iš arti. Saulius Paukštys taip
pat aptarė apšvietimo svarbą fotografuojant.
Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Bibliotekoje vyko Vilniaus žydų bendruomenės
dailės studijos tapybos paroda „Gėlės“.
Birželio 12 d. Lentvario miesto biblioteka sukvietė miesto literatus ir svečius į
tradicinį literatų vakarą „Šių vietų pamiršt negaliu, nes čia žemė Tėvų“. Šis poezijos ir
muzikos vakaras buvo skirtas Vietovardžių metams paminėti bei pristatyti literatų kūrybą.
Renginio metu buvo pristatyta Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ narės Eglės
Jasiukevičienės šiais metais išleista knyga „Gyvenimo akimirkos“. Knygoje yra apie 100
eilėraščių. Autorė juos rašė ir rinko apie 10 metų. Šią knygą išleisti padėjo: redaktorė Aušra
Girdziušienė, dailininkė Ona Bumblauskaitė, sudarytoja Rūta Minkevičienė. Knygos viršelį
papuošė Alfredo Girdziušo nuotrauka. Lentvario seniūnijos salėje susirinkusius savo muzika
džiugino Grigiškių Gitaros ir vokalo akademijos auklėtiniai, vadovaujami Rynos
Kazlauskaitės. Moksleivių ansamblis gitara atliko žinomų klasikų kūrinius. Vokalistai
dainavo populiarias lietuviškas ir užsienio dainas, sulaukdami daug aplodismentų.
Birželio 27 d. vyko trečiasis susitikimas su fotografijos meistru Sauliumi
Paukščiu. Susitikimo pradžioje menininkas aptarė namų darbų užduotis. Šį sykį namų darbą
galima buvo pasirinkti iš kelių užduočių. Pirmoji užduotis buvo nufotografuoti savo miesto
gražias vietas, pastatus ir net paprastus dalykus, tokius kaip autobuso stotelė. Antroji užduotis
– nufotografuoti draugo portretą. Vėliau projekto dalyviai gavo naują užduotį. Jie buvo
suskirstyti į grupeles, kurioms fotografas padalino tris objektus. Vieni gavo obuolį, tiesa, kiti
raudoną papriką bei treti – kokosą. Šiuos objektus reikėjo fotografuoti lauke, sukuriant jiems
nuotraukų istoriją. O jų istorija prasidėjo šalia Lentvario miesto bibliotekos esančiame kieme.
Liepos 12 d. bibliotekos lankytojai stebėjo tiesioginę LR Prezidento Gitano Nausėdos
inauguracijos transliaciją. Po renginio biblioteka gavo prezidento Gitano Nausėdos pasirašytą
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padėką už veiklas, prisidedančias prie demokratijos ir atvirumo įgyvendinimo bei piliečių
skatinimo įsitraukti į valstybės gerovės kūrimą.
Rugpjūčio 29 d. baigiantis vasarai edukacinės meninės fotografijos programos
„Blykstė 2019“ dalyviai ketvirtą kartą susitiko su fotomenininku Sauliumi Paukščiu.
Susitikimas vyko Lentvario dvaro parke, kuris yra vienas įspūdingiausių ir vertingiausių XIX
a. pabaigos dvarų. Saulėtas ir šiltas oras buvo palankus pasivaikščiojimui po istorinius dvaro
kampelius bei gražių kadrų fotografijoms paieškai.
Rugsėjo 29 d. bibliotekos kolektyvas dalyvavo Lentvario miesto Derliaus šventėje.
Kūrėme kilimą iš rudens gėrybių.
Spalio 23 d. prasidėjo kraustymosi darbai, kuriuose mums labai padėjo Lentvario
bendruomenė, Lietuvos kariuomenės KASP Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės
savanoriai, Trakų viešosios bibliotekos vadovai ir darbuotojai.
Lapkričio 26 d. Lentvario biblioteka paskelbė Lietuvos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“. Akcijos metu Lentvario bibliotekai
padovanotos 56 knygos.
Lapkričio 29 d. bibliotekoje paruošta kultūros projekto „BLYKSTĖ 2019“ dalyvių
meninės fotografijos paroda „Neatrastas Trakų kraštas“, skirta Vietovardžių metams.
Gruodžio 13 d. duris atvėrė moderni, šiuolaikiška biblioteka ir kultūros rūmai.
Rekonstruotą pastatą atidarė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos viceministrė Regina
Jaskelevičienė, Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, Trakų viešosios bibliotekos
direktorė Danguolė Banevičienė ir Lentvario kultūros rūmų l. e. p. direktorius Dariuš
Nedvecki.
Gruodžio 13 d. bibliotekoje atidaryta Vilniaus žydų bendruomenės dailės studijos
tapybos paroda „Mes čia gyvenome“.
Gruodžio 19 d. Lentvario bibliotekoje vyko vienas svarbiausių regiono bibliotekų
bendruomenės metinių renginių – Vilniaus apskrities regiono bibliotekų tarybos posėdis ir
Geriausio metų bibliotekininko apdovanojimai. Dalyvavo Kultūros ministerijos atminties
institucijų politikos grupės vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė ir Vilniaus
apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Emilija Banionytė. Susitikimo
metu aptarti svarbiausi darbiniai klausimai, pasiūlytos bendradarbiavimo perspektyvos,
pasidalyta gerąja „Skaitymo festivalio“, „Skaitymo iššūkio“, duomenų bazių panaudojimo,
Vilnijos krašto bibliotekų asociacijų veiklos patirtimi. Taip pat buvo paskelbti geriausio metų
Vilniaus regiono bibliotekininko konkurso „Riešutas“ laimėtojai.
Bibliotekoje vyko literatūros parodos: „Laisvės gynėjų diena“, „Partizanų keliais” –
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, „Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metai“ –
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, „Kūno ir dvasios harmonija“ – Pasaulinei
Sveikatos dienai, „Tremtis mūsų krašte“ – Gedulo ir vilties dienai, „Lietuvos prezidentas“ –
Antano Smetonos metams paminėti ir Lietuvos Valstybės dienai, „Gyvybės ratas“ – Juodojo
kaspino ir Baltijos kelio dienai, „Lentvario miesto istorija. 1949–2019“, „Knygų Kalėdos“.
Buvo paminėti rašytojų jubiliejai: „Rugiuose prie bedugnės“ – literatūros paroda,
skirta amerikiečių rašytojo Džeromo Selindžerio 100 m. jubiliejui, „Viskas beprasmiška, jei
bandai ieškoti prasmės“ – literatūros paroda, skirta japonų rašytojo ir vertėjo Haruki
Murakami 70 m. jubiliejui, „Po tylinčiom žvaigždėm“ – literatūros paroda, skirta lietuvių
poeto, vertėjo Jono Strielkūno 80 m. jubiliejui, „Tėvų ir brolių takais“ – literatūros paroda,
skirta lietuvių rašytojo Juozo Baltušio 110 m. jubiliejui, „Nuo provincijos gydytojo iki
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žymaus rašytojo“ – literatūros paroda, skirta škotų rašytojo Artūro Konano Doilio 160 m.
jubiliejui, „Priimkite šį triūsą mano su meilės virpančia liepsna“ – literatūros paroda, skirta
rusų poeto ir rašytojo Aleksandro Puškino 220 m. jubiliejui, „Aš vis dar tebeieškau rakto“ –
literatūros paroda, skirta lietuvių poeto Alfonso Nyka-Niliūno 100 m. jubiliejui, „Gimtosios
žemės šauksmas“ – literatūros paroda, skirta lietuvių rašytojo Vytauto Ažušilio 90 m.
jubiliejui, „Turiu dvi mylimąsias – Lietuvą ir knygą“ – literatūros paroda, skirta lietuvių
rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto 150 m. jubiliejui, „Aš gimiau ugningos sielos“ – literatūros
paroda, skirta rusų poeto Michailo Lermontovo 205 m. jubiliejui.
Renginiai vaikams:
Sausio 24 d. Lentvario miesto biblioteka prisijungė prie akcijos „Metų knyga 2018“ ir
pakvietė į svečius knygų rinkimuose dalyvaujantį rašytoją Marių Marcinkevičių. Jo knygelė
mažiesiems „Draugystė ant straublio galo“, iliustruota Aušros Kiudulaitės, pateko į geriausių
knygų vaikams penketuką. Be minėtos knygelės Marius Marcinkevičius yra išleidęs dar
penkias: „Voro koja“, „Tolimoji karalystė“, „Sivužas“, „Princesė“, „Atvirkštukai“. Rašytojas
papasakojo apie savo kūrybinio kelio pradžią, kaip savo mažiems vaikams kūrė trumpas
istorijas, kurios vėliau tapo knygelėmis. Kartu su autoriumi Mariumi Marcinkevičiumi į
Lentvario biblioteką atvyko leidyklos „Tikra knyga“ atstovė aktorė Daiva Rudytė. Susitikti su
svečiais atskubėjo Lentvario pradinės mokyklos 1b klasės mokiniai su mokytoja Brone
Bakšiene. Leidyklos atstovė kalbėjo, kad jų leidykla orientuota tik į lietuviškų vaikiškų aukšto
literatūrinio ir meninio lygio knygų leidybą. Viešnia supažindino vaikus su knygele
„Draugystė ant straublio galo“ – skaitė ištraukas, rodė nuotaikingus paveikslėlius, uždavė
daugybę linksmų klausimų.
Vasario 6 d. Lentvario miesto biblioteka organizavo susitikimą su rašytoja, biologijos
mokytoja Neringa Vaitkute, kurios knyga „Klampynių kronikos“ tapo pretendente laimėti
Metų knygos vaikams rinkimus. Tai aštuntoji rašytojos išleista knyga, iki šiol ji parašė ir
išleido dar septynias knygas vaikams ir paaugliams: „Vaivorykščių arkos“, „Titnago
plunksna“, „Šnabždesiai bedugnėje“, „Miestas be padangės“, „Devynetas tamsos nešėjų“,
„Tamsa, kuri prabudo“, „Neišduosiu tavęs“. Susitikime dalyvavo Lentvario Versmės ir
Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijų mokiniai, mokytojai bei kiti miesto
gyventojai. Rašytoja nuoširdžiai bendravo su vaikais, mokytojais, atskleidė daugybę savo
gyvenimo smulkmenų. Vaikai klausinėjo, kaip gimsta idėjos knygoms, kas kuria iliustracijas,
kokią knygą rašė ilgiausiai, ar būna, kad dingsta mintis ir ką tada daro, kodėl nusprendė būti
rašytoja, ar turi draugų rašytojų. Neringa atsakė į visus klausimus, papasakojo daugybę
įdomių dalykų, pvz., kaip atrodo laumės, kaip atpažinti, kad laumė pavogė vaiką ir kaip jį
atgauti, kas yra žaltvykslės, kuo naudingi ir pavojingi aitvarai, kaip atrodo baubai ir
vilkolakiai.
Vasario 7 d. bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Lietuvos vaikų garbingo
elgesio internete kodeksas“, skirtas Saugesnio interneto dienai. Dalyvavo Lentvario Carito
auklėtiniai bei kiti moksleiviai.
Kovo 19 d. Lentvario bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Kaip gimsta
iliustracijos?“, kurias vedė knygų autorė ir vertėja Rasa Bačiulienė. Kūrybinėse dirbtuvėse
dalyvavo Lentvario pradinės mokyklos moksleiviai. Jie ne tik sužinojo, kaip kuriamos
iliustracijos, kokie yra kūrybos būdai ir metodai, bet ir patys pabandė sukurti savo iliustraciją.
Taip pat išgirdo pasakojimą apie dailininko Vlado Žiliaus iliustracijų kūrybos ypatumus.
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Kovo 20 d. Lentvario miesto bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Žmogus ir
žemė“, kuris buvo skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Renginyje dalyvavo Lentvario
parapijos Caritas vaikų dienos centro „Akimirka“ auklėtiniai bei kiti moksleiviai. Žiūrėdami
edukacinį filmuką „Kaip rūšiuoti atliekas“ renginio dalyviai nagrinėjo šiukšlių rūšiavimo
principus bei sužinojo, kiek reikia metų, kad šiukšlės suirtų. Filmukas padėjo suvokti, jog
antrinių žaliavų rūšiavimas padeda palaikyti švarią ir sveiką aplinką. Vėliau vaikai iš senų
laikraščių ir popieriaus kūrė žemės gaublį, taip prikeldami laikraščius antram gyvenimui. Jie
suprato, kad reikia saugoti žemę nešiukšlinant bei tausoti gamtos išteklius.
Kovo 25–31 d. projektas „Prisijungusi Lietuva“ kvietė dalyvauti visoje Europoje
vykstančioje kasmetinėje akcijoje „Skaitmeninė savaitė“ (angl. „ALL DIGITAL Week“),
skatinančioje naudotis informacinėmis ryšio technologijomis ir ugdyti skaitmeninį
raštingumą. Kasmet akcijos renginiuose dalyvauja apie 100 tūkst. Europos Sąjungos
gyventojų. Lentvario miesto biblioteka taip pat prisijungė prie šios akcijos ir savo lankytojus
pakvietė į skaitmeninių technologijų užsiėmimus. „Skaitmeninės savaitės“ metu bibliotekoje
vyko internetiniai seminarai, edukacinės vaizdo paskaitos, protų mūšis, viktorina
„Skaitmeninis pasaulis“.
Kovo 28 d. Lentvario bibliotekoje vyko protų mūšis „Aš ir internetas“ bei viktorina
jaunimui „Skaitmeninis pasaulis“ naudojantis programėle „Kahoot“. Su Lentvario Motiejaus
Šimelionio gimnazijos moksleiviais smagiai bendravo ir viktoriną vedė bibliotekos savanorė,
projekto „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninis lyderis Auksė Podrezaitė. Viktorina bei protų
mūšis suteikė jaunimui įdomių, naudingų faktų bei informacijos apie naująsias technologijas
ir šiuolaikinį internetą. Viktoriną sudarė šeši etapai: saugumas, statistika, trumpiniai, faktai,
vaizdai, internetas Lietuvoje. Iš viso 42 klausimai. Kad būtų daugiau azarto, gimnazistai
susibūrė į 2 komandas, susikūrė pavadinimus ir kiekvienam klausimui atsakyti turėjo pusę
minutės. Po kiekvieno etapo teisingus atsakymus jie matė ekrane. Žaidimo pabaigoje
suskaičiavus balus, buvo paskelbti nugalėtojai komanda – „7 trip“. Jie iš viso surinko 30
balų. Džiaugėsi ne tik nugalėtojų komanda – visi smagiai praleido laiką, pagilino savo
skaitmeninio raštingumo žinias bei sužinojo ir pamatė daug įdomių faktų.
Balandžio 12 d. Lentvario miesto bibliotekoje viešėjo rašytojas ir žurnalistas iš
Anykščių Linas Bitvinskas. Svečias atvyko pristatyti savo keturių poezijos knygelių vaikams:
„Viena diena be skėčio“, „Daiktų gyvenimas“, „Vaikiškas parkas“ ir „Kodėl miške švilpauti
negalima“. Knyga „Kodėl miške švilpauti negalima“ skirta Vietovardžių metams ir išleista
labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“. Ši knyga – penktojo Nacionalinio vaikų
literatūros konkurso (2017 m.) trečiosios premijos laimėtoja, įspūdingai iliustruota Audronės
Uzielaitės. Autorius skaitė eilėraščius iš šios knygelės ir paaiškino vaikams, kodėl miške
negalima švilpauti. Pasak jo, jei švilpausi – Miškinis tave paklaidins. Rašytojas klausinėjo
vaikų, ar jiems yra tekę miške pasiklysti ir labai nusistebėjo, kad vaikai pasakojo
pasiklystantys tik parduotuvėje. Mažieji klausytojai labai susidomėjo svečio pasakojimu apie
keistus Babaušius, laumes, pelkių bobas, maumus, kurie gali tykoti negerų vaikų tamsoje,
šulinio dugne, prie upės. Visus pakerėjo autoriaus skaitomų eilėraščių skambumas ir
nuoširdumas. Rašytojas apdovanojo aktyviausius susitikimo dalyvius savo knygelėmis, o
mokytojos žadėjo su vaikais mokytis juos deklamuoti.
Nuo balandžio 15 d. iki gegužės 15 d. Lentvario bibliotekoje vyko menų studijos
„Spalvų juokas“ keramikos darbų paroda.
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Balandžio 19 d. Lentvario bibliotekoje atidaryta tarptautinio projekto „Kol gyveni, tol
ir mokaisi“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba, piešinių paroda. Lietuvos ir
Didžiosios Britanijos moksleivių piešiniai iliustruoja rusų-anglų patarlių leidinį „Русскоанглийские пословицы. Век живи, век учись. Russian-English proverbs. Live and Learn“,
kuris prestižinėje tarptautinėje Londono knygų mugėje šiais metais buvo nominuotas
„Iternational Excellence Awards 2019“ tarp trijų geriausių pasaulyje kategorijoje
„Educational Learning Recourses“. Lentvario „Versmės“ gimnazijos moksleiviai dalyvavo
edukaciniame užsiėmime ir leidinio pristatyme. Patarlės yra tradiciniai posakiai, atspindintys
kalbos turtingumą ir tautos charakterį, atskleidžiantys tautos savitumo išraišką. Todėl patarlių
perteikimas jaunajai kartai yra labai svarbi ugdymo priemonė. Projektu siekiama skatinti
vaikus vaizdingai kalbėti gimtąja kalba ir turtinti kalbos žinias, tuo pačiu mokytis svetimos
kalbos ir ją tobulinti per kūrybinę išraišką.
Balandžio 29 d. pažymint Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, Lentvario miesto
bibliotekoje lankėsi Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos ketvirtokai ir antrokai. Vyko
antrokų pažintinė ekskursija-pamokėlė. Vėliau ketvirtokai rinkosi švęsti Vaikų Velykėlių.
Ekskursijos metu vaikai buvo supažindinti su bibliotekos veikla ir turtais, darbuotoja Violeta
paaiškino, kaip galima tapti skaitytoju, kaip elgtis bibliotekoje ir kaip saugoti knygeles.
Vėliau antrokams buvo pasiūlyta pažaisti mįslių spėjimo konkursą. Vaikai mielai įsijungė į
žaidimą, suko galvas dėl atsakymų. Geriausiai atsakiusi antrokė gavo diplomą ir knygelę,
antros ir trečios vietos laimėtojai – po knygelę, o visi kiti – skirtukus knygoms. Vaikai
pažadėjo dar ne kartą sugrįžti į biblioteką.
Kito renginio metu buvo pasakojama apie margučių simboliką, Velykų ir Velykėlių
papročius, kodėl reikia dažyti kiaušinius. Renginio metu moksleiviai gavo užduotį –
nuspalvinti daugybę popierinių margučių ir jais papuošti didįjį margutį-viščiuką. Margutisviščiukas pavyko labai linksmas ir spalvotas. Po to ketvirtokai žaidė velykinį žaidimą
„Margučio sukimas“, lenktyniavo, kurio margutis suksis ilgiausiai. Nusifotografavę prie
sukurto margučio ir gavę dovanų, vaikai išskubėjo į mokyklą.
Gegužės 2 d. Bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės vaikams „Gėlės mamai“, skirtos
Motinos dienai.
Gegužės 9 d. daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių vyko renginiai, skirti Europos
dienai paminėti. Į Lentvario miesto biblioteką rinkosi miesto Motiejaus Šimelionio gimnazijos
septintokai su mokytoja Audrone Vyšniauskiene. Bibliotekoje buvo galima registruotis ir
dalyvauti „Europos egzamine“. Europos egzaminas – nuo 2010 m. rengiamas nacionalinis
žinių apie Europą konkursas, kuriame jėgas kviečiami išmėginti moksleiviai, studentai ir visi
norintieji. Egzaminas vyksta gegužės mėnesį ir yra skirtas paminėti Europos dieną. Konkurso
dalyviai turi galimybę išmėginti savo žinias, atsakydami į įvairius klausimus apie ES istoriją,
institucijas, kultūrą, kalbas bei kitas temas. Kasmet Europos egzamine dalyvauja daugiau nei
20 tūkstančių žmonių. Septintokai jungėsi prie kompiuterių arba savo mobiliųjų telefonų ir
sprendė pateiktus klausimus. Vieniems sekėsi geriau, kiti turėjo ilgiau pagalvoti arba tiesiog
spėliojo. Antroje renginio dalyje moksleiviams buvo rodomos skaidrės su įdomiais faktais ir
vaizdais apie Europą. Tai ir gamtos objektai, miestai, sostinės, vėliavos, įžymūs žmonės,
duomenys apie Europos parlamentą. Dalyviai, pasidalinę į dvi komandas, atsakinėjo į
paruoštus viktorinos klausimus apie Europos Sąjungą. Laimėjo daugiausia klausimų atsakiusi
komanda. Moksleiviai džiaugėsi gavę saldžių prizų ir pagilinę savo žinias.
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Nuo gegužės 20 d. iki birželio 10 d. bibliotekoje vyko Menų studijos „Spalvų juokas“
vaikų grafikos darbų paroda „Gamtos linija“.
Gegužės 29 d. Lentvario miesto bibliotekoje lankėsi šmaikštus, žodžio kišenėje
neieškantis, trykštantis energija vaikų rašytojas – Tomas Dirgėla. Jis pristatė savo devintąją
knygą „Benas – sapnų siuvėjas”, bei papasakojo, kaip atsirado visos kitos jo knygos. Autorius
skaitė įdomiausias ištraukas apie Beną ir sapnų adatą, paaiškino vaikams, kas būna, kai adata
patenka į blogas rankas. Vėliau Tomas Dirgėla atskleidė vaikams jų sapnų reikšmes, surengė
didžiausio „Lentvario miegaliaus“ konkursą. Rašytojas gausiai atsakinėjo į vaikų klausimus:
kaip jis tapo rašytoju, kiek laiko rašoma knyga, kuri pati jo mėgstamiausia, iš kur kyla idėjos
knygos siužetui ir pavadinimui, kokią knygą jis šiuo metu rašo ir dar daug kitų klausimų.
Liepos 18 d. bibliotekoje vyko stalo žaidimų popietė vaikams. Vaikams buvo siūloma
žaisti šaškėmis, šachmatais, „Bingo“, „Uno“, „Karšta bulvė“, „Alias“, dėlioti dėliones,
spalvinti ir spręsti galvosūkius. Stalo žaidimai puiki alternatyva vaikus atitraukti nuo
kompiuterio ir užimti įdomia veikla. Žaisti rinkosi įvairaus amžiaus vaikai, nors labiausiai
patiko pradinukams, jie ir kitomis dienomis ateidavo žaisti.
Rugpjūčio 14 d. bibliotekoje vyko garsinio skaitymo popietė vaikams „Skaitome su
Mere Popins“. Vaikai skaitė po pastraipą iš knygų apie Merę Popins, o Merė komentavo ir
labai džiaugėsi, kad šiais laikais vaikai mėgsta skaityti. Vėliau renginio dalyviai papasakojo
Merei Popins, kad dalyvauja vasaros „Skaitymo iššūkyje“. „Skaitymo iššūkis“ – tai turiningas
ir smagus užsiėmimas, kurio tikslas – per vasarą perskaityti bent jau 5 knygas. Registruotis
galima savarankiškai internete arba bibliotekoje, kurioje dalyviai gauna kortelę su užduotimis.
Pasiryžę dalyvauti iššūkyje ir jį įveikę, varžytuvių pabaigoje bus apdovanoti vertingais
prizais. Laimėtojai bus renkami burtų keliu. Skaitymo iššūkio pradžia 2019 m. birželio 1 d., o
pabaiga rugpjūčio 31 d. Dalyviai turi įveikti 5 užduotis: perskaityti knygą, kurią rekomendavo
bibliotekininkas; knygą apie keliones; knygą geltonu viršeliu; knygą, kurios pavadinimas
prasideda iš tos pačios raidės kaip ir tavo vardas, lietuvių autoriaus knygą. Taigi šių metų
„Skaitymo iššūkio“ užduotys labai įdomios ir vaikams labai patiko. Šį iššūkį įveikė tikrai
nemažai vaikų, kurie tuo didžiavosi ir džiaugėsi. Popietei įpusėjus vaikams parūpo Merės
Popins skėtis ir jie labai norėjo jį apžiūrėti. Tada viešnia pasiūlė vaikams pasidaryti savo
svajonių skėčius. Ji parodė, kaip galima lengvai ir paprastai pasigaminti skėčius iš spalvoto
popieriaus. Vaikams taip patiko juos gaminti, kad kai kurie padarė daugiau negu vieną.
Renginys buvo skirtas vaikų rašytojos Pamelos Lyndon Travers 120 metų jubiliejui paminėti.
Rugsėjo 25–26 d. bibliotekoje vyko pažintinės ekskursijos pradinukams
„Susipažinkime su biblioteka“. Vaikai klausėsi pasakojimo apie Lentvario bibliotekos veiklą,
jos struktūrą ir taisykles. Jie sužinojo, kad Lentvario miesto bibliotekai jau beveik 80 metų.
Vaikų dėmesį patraukė bibliotekoje eksponuojamos parodos: Vilniaus žydų bendruomenės
dailės studijos paroda bei vaikų darbelių ir piešinių paroda. Mokiniai išsiaiškino, kad
skaitykloje yra įvairių žurnalų vaikams, kuriuos galima paskaityti arba paimti į namus, galima
daryti namų darbus, žaisti stalo žaidimus, bibliotekoje esančiais kompiuteriais galima
spausdinti įvarius darbus ar tiesiog naršyti internete.
Bet labiausiai vaikams patiko skyrius, kuriame gyvena vaikiškos knygelės. Mokiniai
sužinojo, kaip greitai galima surasti norimą knygą, kaip išdėliotos knygelės lentynose ir kaip
reikia elgtis su knyga. Vėliau mokiniai apžiūrėjo įdomiausias bibliotekos knygas – tai pati
storiausia knyga bei pati didžiausia Lietuvos nuotraukų knyga. Be abejo, pačios mažiausios
knygelės ir žaislinės knygutės labiausiai patiko vaikams. Taip pat vaikai sužinojo, jog skaitant
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knygas, parašytos istorijos atgyja jų vaizduotėje. Vėliau vaikai atgaivino pasaką vaikams
„Ropė“. Užsidėję kaukes jie turėjo suvaidinti skaitomą tekstą. Mažieji bibliotekos lankytojai
labai džiaugėsi, kad tapo aktoriais ir galėjo dalyvauti vaidinime. Jie prašė dar sykį suvaidinti.
Pažintis su biblioteka vaikams buvo labai naudinga – antrokai įgijo naujų žinių apie
biblioteką, knygas, elgesį su knygomis ir bibliotekoje, o visi dar neskaitantys bibliotekoje –
panoro tapti skaitytojais.
Spalio 17 d. bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvės „Rudens paveikslai“, kuriuose
dalyvavo Lentvario lopšelio-darželio „Svajonėlė” ikimokyklinukai. Vaikai bibliotekoje
susipažino su protingiausiu paukšteliu – pelėda. Taip pat sužinojo, kad pelėda yra laikoma
žinių simboliu. Vaikai klausėsi eilėraščio „Pelėdžiukai ir uogelė“ iš R. Skučaitės knygelės
„Pelėda žino!“. Vėliau visi kartu iš rudeninių lapų darė atvirutes – pelėdžiukus. Atvirutes
žadėjo padovanoti mamai ir tėčiui.
Spalio 31 d. bibliotekoje vyko Helovino šventė vaikams „Svečiuose pas Drakulą“.
Lentvario biblioteka laikinai tapo tikrų tikriausia Drakulos irštva. Mat ponas Drakula sumanė
būtent čia surengti Helovino šventę ir sukviesti visus monstrus ir pabaisas. Deja, pats nespėjo
atvykti, todėl atsiuntė savo žmoną. Drakulina panoro sužinoti, kokie gi svečiai atvyko ir
surengė geriausio kostiumo konkursą. Vėliau Drakulina parodė savo namus Transilvanijoje ir
papasakojo apie savo vyrą Drakulą. Kiek vėliau buvo surengti gražiausio moliūgo rinkimai.
Drakulina paprašė monstrų pasitelkti savo galias ir surasti stebuklingus Drakulos akmenėlius.
Juos jis buvo paslėpęs bibliotekoje, o užuominas palikęs knygose. Svečiai greitai surado
knygas, kuriose buvo užuominos apie paslėptų akmenėlių vietą bibliotekoje. Kai surado visus
akmenėlius, buvo atrastas Drakulos lobis. Vakarui bėgant į pabaigą, Drakulina paskelbė
originaliausio kostiumo laimėtoją, tai buvo Skeletė su širdele ant skruosto, o pasigirdus
„baisiajai“ muzikai, svečiai ėmė šokti ir linksmintis. Visi rodė savo mėgstamiausius šokio
judesius, o kiti turėjo juos atkartoti. Buvo be galo linksma, nes ne visi galėjo atkartoti
judesius, kuriuos rodė svečiai.
Gruodžio 19 d. didžiųjų švenčių išvakarėse Lentvario miesto bibliotekoje vyko
tradicinis renginys „Skaitymai po Kalėdų eglute“. Šis renginys buvo skirtas Knygų Kalėdų
akcijai, kurią inicijavo bei globoja Prezidentė Dalia Grybauskaitė, ragindama dovanoti knygas
bibliotekoms ir Vaikų dienos centrams. Pirmą kartą bibliotekoje apsilankė ir skaitymuose
dalyvavo Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ ikimokyklinukai kartu su auklėtoja Irena
Kraičinska. Susėdę aplink Kalėdų eglutę, ikimokyklinukai klausėsi Kosto Kubilinsko pasakos
„Ledinukas“. Po skaitymo vaikai susėdo prie staliukų ir iš kartono kūrė Kalėdinius miestelius,
kurių centre buvo eglutė. Renginio pabaigoje vaikai panoro sužinoti daugiau apie knygų
atsiradimą. Bibliotekininkės papasakojo, kad knygos gimsta iš autoriaus idėjos, kad jos turi
viršelį, pavadinimą ir iliustracijas, o išleidžia jas leidyklos. Mažieji smalsiai nagrinėjo knygas
lentynose ir įdėmiai jas vartė. Svečiai liko patenkinti susitikimu, įdomiai praleistu laiku ir
žadėjo vėl apsilankyti bibliotekoje.
Vyko literatūros parodos: „Metų knyga 2018” – skirta Metų knygos rinkimams,
„Erichas Kestneris – mano vaikystės rašytojas“ – skirta vokiečių rašytojo Ericho Kestnerio
120 metų jubiliejui, „Knygos pilnos džiaugsmo ir keistų nuotykių“ – skirta lietuvių rašytojo
Petro Cvirkos 110 m. jubiliejui, „Mažiau skausmo ir neteisybės“ – skirta lietuvių rašytojo
Jono Biliūno 140 m. jubiliejui, „Pažinkime Europą“ – skirta Europos dienai, „Šviesiųjų
svajonių žydintys sodai“ – skirta lietuvių dailininkės ir rašytojos Sigutės Ach 50 m. jubiliejui,
„Vasara su knyga“ – skirta moksleivių vasaros atostogoms, „Belaukiant debesų“ – skirta
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vaikų rašytojo ir dailininko Pauliaus Juodišiaus 50 m. jubiliejui, „Miško pasaka“ – skirta
Pasaulinei gyvūnų globos dienai, „Knygų Kalėdos“.
RŪDIŠKIŲ FILIALAS
Renginiai suaugusiems:
Pastaba: be paminėtų rodiklių taip pat nurodoma, kokių formų renginiai buvo
organizuojami, trumpai apibūdinta jų tematika, paminėti labiausiai pavykę renginiai,
atskleidžiant jų ypatumus bei pobūdį (kameriniai ar masiniai, kam skirti ir pan.).
Rūdiškių miesto bibliotekoje nuolat rengiame vaizdinius renginius (literatūros,
dokumentų, meno parodos), skirtus rašytojų jubiliejams, temines parodas. Renginiais
populiariname knygą. Kiekvienais metais organizuojame renginius valstybinėms ir
kalendorinėms šventėms paminėti, siekiame, kad tiek vaikai, tiek suaugę bibliotekos
lankytojai nepamirštų savo šaknų, tradicijų ir papročių.

Gretos Vaisėtaitės fotofrafijos paroda „Kūryba...Ištvermė...Grožis“

Gretos Vaisėtaitės darbų ciklas skirtas Adai Grincevičiūtei, šokančiai baletą 12 metų

Kristijono Donelaičio rankraščiai

Paroda „Kristijonui Donelaičiui – 305“
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Vasario 16-osios renginiai Rūdiškių miesto bibliotekoje prasidėjo trečiadienį, vasario
13-ąją, buvo tęsiami iki vasario 15 dienos.
Rūdiškių miesto bibliotekoje veikė dvi parodos, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai: knygų ir spaudinių paroda „Laisvę reikėjo iškovoti“ ir Rūdiškių gimnazijos II gimn.
klasės mokinių paroda „Trispalvis papuošalas“, kurią parengė technologijų mokytoja Edita
Vilčevskaja.
Artėjant Lietuvos Valstybinei šventei, bibliotekoje kūrybiškumo saviraiškos būrelio
dalyviai gamino trispalvį knygos skirtuką. Skaitytojus aptarnavome pasipuošusios tautiniais
kostiumais.

Skaitytojus aptarnavome pasipuošusios tautiniais kostiumais

Paroda „Trispalvis papuošalas“, kurią parengė technologijų mokytoja Edita
Vilčevskaja.
Rūdiškių bibliotekos skaitytojai rašė LINKĖJIMUS LIETUVAI.
Kūrybiškumo saviraiškos būrelio dalyviai gamino trispalvį knygos skirtuką.

Kovo mėnesį veikė Žeimių krašto menininkės Neringos Dambrauskienės tapybos
terapijos narių darbų parodą „Paslaptingas pasaulis“:
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Paroda skirta Spaudos dienai:

Gegužė, paroda suaugusiems Liuksemburgas:

Paroda „Knygos – tai lobis“:

Paroda skirta Birželio 14 d.:
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Nuolatos veikianti paroda „Naujos Knygos“:

Apipavidalintos parodos vaikams:
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Balandis vaikams „Atversk knygą, ji atskleis tau visas paslaptis“

63

Paroda skirta Rugsėjo 1 d.

Rūdiškių gimnazijos moksleivių paroda „Linksmoji vaikystė“, technologijų mokytoja
E. Vilčevskaja

LABIAUSIAI ĮSIMINTINI RENGINIAI
Kovo 28 dieną Rūdiškių miesto bibliotekoje skaityti K. Donelaičio kūrybos susirinko
būrys jaunimo su Rūdiškių gimnazijos mokytoja Loreta Masiene.
Kristijonas Donelaitis – lietuvių literatūros klasikas, poemos „Metai“ ir pirmųjų
lietuviškų pasakėčių autorius, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, evangelikų liuteronų
kunigas.
Autoriaus poema „Metai“ – žymiausias, iki šiol nepralenktas lietuvių literatūros
šedevras, pasižymintis originalumu bei šnekamąja, „liaudiška“ kalba. Prieš šimtmetį Maironis
teigė: „Kaip italuose Dantė, taip mūsuose Donelaitis ne tik pradeda literatūrą, bet iškart užima
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joje labai žymią, gal net žymiausią iki šiol vietą, todėl lietuviai Donelaičiu, kaip italai Dante,
„gali didžiuotis prieš visas apšviestas Europos tautas“. Apie K. Donelaičio gyvenimą ir jo
kūrybą labai įdomiai papasakojo mokytoja lituanistė Loreta Masienė ir jos mokiniai.
Sužinojome daug įdomių dalykų apie „Metų“ autorių, apie tai, ko anksčiau neradome
vadovėliuose. Paskaitėme ir pasiklausėme „Pavasario linksmybių“, „Vasaros darbų“,
„Rudenio gėrybių“, „Žiemos rūpesčių“, aptarėme įdomesnius poeto pavaizduotus metų laikų
aprašymus, prisiminėme, kad dar tebemokame atmintinai mokykloje išmoktas ištraukas.
Tokie susitikimai praturtina žmones dvasiškai, primena įgytas žinias.
Kristijono Donelaičio žodžiai yra skirti mums, lietuviams. Rūpinkimės savo senolių
paveldu. Skaitykime „Metus“, nes tai himnas lietuviškam žodžiui, lietuvybės skleidimui.

Vasario 16-osios renginiai Rūdiškių miesto bibliotekoje prasidėjo trečiadienį, vasario
13-ąją, buvo tęsiami iki vasario 15 dienos.
Rūdiškių miesto bibliotekoje veikia dvi parodos, skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo
dienai: knygų ir spaudinių paroda „Laisvę reikėjo iškovoti“ ir Rūdiškių gimnazijos II gimn.
klasės mokinių paroda „Trispalvis papuošalas“, kurią parengė technologijų mokytoja Edita
Vilčevskaja.
Artėjant Lietuvos Valstybinei šventei, bibliotekoje kūrybiškumo saviraiškos būrelio
dalyviai gamino trispalvį knygos skirtuką, kalbėjome apie laisvę, deklamavome eilėraščius
apie meilę gimtajam kraštui – mūsų Tėvynei. Bibliotekininkės priminė kitą artėjančią
Lietuvos valstybinę datą – Kovo 11-ąją, kuomet visa Lietuva pasitiks Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 29-ąsias metines. Ir viena, ir kita žymi data suteikė progą
Lietuvos piliečiams būti laisviems. Vasario 15 d. Rūdiškių bibliotekos skaitytojai rašė
linkėjimus Lietuvai, o mes jiems dovanojome vaikų pagamintus trispalvius skirtukus.
Skaitytojus aptarnavome pasipuošusios tautiniais kostiumais.
Tos pačios dienos vakarą Rūdiškių kultūros centre vyko šventinis Vasario 16-osios
koncertas „Šalis ta – Lietuva vadinas...“. Koncertavo vokalinis ansamblis „Svajonėlė“ ir
Rūdiškių „Bajorų“ teatras kartu su Rūdiškių gimnazijos moksleive Odeta Aliukonyte.
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Pagrindinę šventės dieną – Vasario 16-ąją, Rūdiškių miesto bendruomenė susirinko į
Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią mišioms ir minėjimui

Vasario 16-oji – Rūdiškėse, Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią mišios ir minėjimas

Rūdiškių bibliotekoje vyko Lietuvos vartotojų instituto vedami nemokami ir
informatyvūs mokymai „Linkėjimai, maistas“. 90 min. mokymai su žaidybiniais elementais ir
temomis apie maisto pirkimą ir laikymą namuose, šaldytuvo paslaptis, maisto išmetimo
priežastis, maisto atliekų poveikį klimatui ir kitomis.
Mokymuose buvo siekiama suteikti žinių, kurios padėtų namų ūkių gyventojams
tinkamai įvertinti savo maisto poreikius, jo įsigyti tik tiek, kiek reikia, racionaliai jį suvartoti,
kad kuo mažiau gero maisto atsidurtų šiukšliadėžėje.

Rūdiškių biblioteka prisijungė prie „Skaitmeninės savaitės“ renginių. Stebėjome
tiesioginės transliacijos internetinius seminarus (online) – „Bankas be kodų kortelių:
praktiniai patarimai“, „Informatika keliauja į Lietuvos pradines klases“, edukacinę vaizdo
paskaitą „Mechatronika“.
Kovo 29 dieną bibliotekoje lankėsi gausus būrys Rūdiškių gimnazijos 9 klasės
moksleivių su mokytojomis Stanislava Tarailiene ir Marija Krutikoviene. Supažindinome juos
su projekto „Prisijungusi Lietuva“ veiklomis, taip pat jaunimas pasitikrino žinias, sprendė
testus.
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Rūdiškių gimnazijos 9 klasės moksleiviai sprendžia testus

Rūdiškių gimnazijos 9 klasės moksleiviai su mokytojomis S. Tarailiene ir M. Krutikoviene

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rūdiškių filiale tęsiamas projektas
„Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“,
skirtas asmenims, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra
nepakankami. Startavo nauja grupė. Užsiėmimai vyko rugsėjo 10, 12, 13, 17, 18, 20 dienomis.
Mokymų metu gyventojai mokėsi naudojimosi skaitmeniniais įrenginiais
(kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais) pagrindų, rengti
tekstinius dokumentus, saugiai naršyti internete bei rasti aktualios informacijos, naudotis
elektroninėmis valdžios, verslo ir laisvalaikio paslaugomis, dalintis informacija bei bendrauti
internetu su artimaisiais ir draugais. Mokymus vedė vyr. bibliotekininkė Teresa Bundzevič,
kuri džiaugėsi gerais testų rezultatais ir nuoširdžiu bendravimu. Baigusiems mokymus buvo
įteikti tai patvirtinantys pažymėjimai.

Toliau tęsiame mokslus pradedantiesiems
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Trakų rajono savivaldybė ir Trakų visuomenės sveikatos biuras įgyvendina iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos
skatinimas Trakų rajono savivaldybėje“. Rugsėjo 23 dieną Trakų viešosios bibliotekos
Rūdiškių filialo bibliotekoje vyko griuvimų prevencijos mokymai vyresnio amžiaus
žmonėms, kuriuos vedė lektorė Eleonora Pavlovska.
Seminaro tikslas – įvertinti pagyvenusių ir senų žmonių rizikos veiksnius ir jų įtaką
griuvimams bei nustatyti griuvimo prevencines galimybes.
Pasak lektorės Eleonoros Pavlovskos, svarbiausia – subalansuota mityba, vidinė
harmonija bei tinkamas fizinis aktyvumas. Įrodyta, jog fiziškai aktyvūs senjorai patiria
gerokai mažiau traumų.

Lektorė E. Pavlovska su paskaitos dalyviais

Rugsėjo 20 dieną Rūdiškių miesto bibliotekoje vyko susitikimas su rašytoja Rasa
Sage. Rasa Sagė prieš metus jau viešėjo Rūdiškių miesto bibliotekoje, tąkart jaunimui pristatė
savo knygą „Patyčios“. Knyga apie tai, kaip jaučiasi vaikas, tapęs pašaipos objektu, apie
klasės elitą, išvykas ir mokyklinį gyvenimą.
Rasa Sagė yra rašytoja, tinklaraštininkė, publicistė, visuomenės veikėja, dviejų vaikų
mama. „Tiems, kurie svajoja parašyti knygą“ – tai elektroninė knyga. Joje 33 autorių,
išleidusių savo knygas, patirtys. 200 puslapių patirties, patarimų, žinių ir įkvėpimo. Rašytoja
papasakojo apie knygos siužetą, atsakė į skaitytojų pateiktus klausimus. Rasa Sagė rašo ne tik
knygas, bet ir straipsnius, tinklaraštį www.apiesantykius.lt, aktyviai bendrauja su kitais
rašančiais žmonėmis. Rašytojos iniciatyva buvo įkurta „Lietuvos laisvalaikio literatūros lyga“,
vienijanti lietuvių laisvalaikio literatūrą kuriančius rašytojus. Šios lygos tikslas – skatinti
skaityti ir kurti lietuvių literatūrą, formuoti kritikos tradiciją.
Šiltas susitikimo vakaras su rašytoja prabėgo nepastebimai greitai, kupini gerų emocijų
palinkėjome rašytojai kūrybinės sėkmės.

Akimirkos iš susitikimo su rašytoja Rasa Sag
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Tęsdami Trakų viešosios bibliotekos projekto „Blykstė 2019“ užsiėmimus, Rūdiškių
dalyviai trečiąjį kartą susitiko su fotografu Ričardu Šileika. Susitikimo metu sklaidydami
namų darbų užduotis, padarytas nuotraukas, aptarėme fotografijos kadro kompoziciją,
fotografijos teminį aktualumą.
Kai kurie iš mūsų nusivylėme, nes neradome savo darbuose nieko įdomaus ar vertingo,
tačiau Ričardas Šileika su savo humoro jausmu ir profesionalo žiniomis papasakojo mums
daug įdomių dalykų. Labai svarbu „pagauti akimirką“ ir ją sustabdyti kadre. Būtent tokios
įsimintinos akimirkos yra vertos dėmesio. Belieka tik padirbėti.

Fotografas Ričardas Šileika su Rūdiškių bendruomenės jaunimu

Visus grožinės literatūros mylėtojus, neįsivaizduojančius gyvenimo be įdomios
knygos, spalio 10 dieną Rūdiškių miestelio biblioteka pakvietė į pirmąjį Skaitytojų klubo
susitikimą. Tądien lauke smarkiai lijo. Mes, bibliotekos darbuotojos, nerimavome, ar
sulauksime skaitytojų. Tačiau ištikimiausi knygų gerbėjai, nepabūgę smarkaus lietaus, visgi
atvyko į biblioteką. Be to, dar ir su vaišėmis! Iš pradžių susipažinome. Žaisdami atmintį
lavinantį žaidimą, geriau įsiminėme vieni kitų vardus. Netrūko džiugių emocijų!
Kurdamos šį klubą, išsikėlėme pagrindinį tikslą – suburti į vieną bendruomenę kuo
daugiau žmonių, mylinčių literatūrą. Juk kaip smagu, gurkšnojant kavą ar arbatą, tarpusavyje
dalintis mintimis apie perskaitytą knygą. Būdami drauge, galime diskutuoti, išreikšti savo
emocijas ir jausmus. Taip pat galime puoselėti tarpusavio bendrystę. Anot britų filosofo ir
rašytojo Alaino de Bottono, „Mes dažnai pamirštame, kokie dėkingi turime būti tiems, kurie
rekomenduoja mums knygą, reikiamu laiku atrakinančią duris į nepažintas mūsų sielos
gelmes.“ Galima teigti, kad mūsų Skaitytojų klubo idėja – „Surask, perskaityk, pasiūlyk“ –
glaudžiai susijusi.
Pradžioje susirinkusiesiems trumpai papasakojome, kas yra biblioterapija. Psichologai
bei reabilitacijos specialistai biblioterapiją apibūdina kaip knygų skaitymą, turintį teigiamą
rezultatą psichinei sveikatai bei gyvenimo problemų sprendimui. Kitaip tariant, tai knygų
pasitelkimas siekiant padėti žmonėms išspręsti savo problemas. Toks gydymas taikomas
daugelyje Europos šalių. Žinoma, kad Lietuvoje toks gydymas vis populiarėja. Mes,
bibliotekos darbuotojos, susitikimų metu taip pat planuojame taikyti biblioterapijos elementus
– sieksime, kad kiekvienas dalyvaujantis asmuo aktyviai įsitrauktų. Pokalbio metu skatinsime
atskleisti asmeninius išgyvenimus, patirtus skaitant konkrečią knygą.
Aptarę, kas yra biblioterapija, papasakojome apie Skaitytojų klubo susitikimų
planuojamas veiklas. Taigi, jų metu kalbėsime apie skaitytojams patinkančias knygas,
skaitysime jų ištraukas. Taip pat rengsime labiausiai patikusių eilėraščių popietę. Turėsime
galimybę drauge rinkti 2019 metų knygą. Šiek tiek atitrūkę nuo skaitymo, išmoksime pailsinti

69

akis, darydami įvairius pratimus. Žinoma, atsižvelgsime ir į kiekvieno Skaitytojų klubo nario
siūlomas ateityje vyksiančių užsiėmimų idėjas.

Spalio 3 d., ketvirtadienį, Rūdiškių miesto bibliotekoje lankėsi bitininkas Virginijus
Kondrotas. Jis kalbėjo apie medų, apiterapinius produktus ir sveikos gyvensenos svarbą.
Susirinkusius supažindino su bičių produktų nauda žmogaus sveikatai. Bitininkas akcentavo,
jog medus yra ir maistas, ir vaistas.

Bitininkas Virginijus Kondrotas

Spalio 18 dieną Rūdiškių bibliotekoje įvyko paskutinis susitikimas su fotografu
Ričardu Šileika. Namų darbų užduotis šį kartą buvo labai netikėtu ir intriguojančiu
pavadinimu „Neturiu, ką tau pasakyti“. Tokią temą galėjo pasiūlyti tik gerbiamas Ričardas
Šileika, subtilus kasdienybės pokštų stebėtojas ir skelbėjas.
Ar dalyviams pavyko savo namų darbais įtikinti fotografą ir kitus dalyvius, kad jie
tikrai neturi, ką pasakyti? Manome, kad taip, – pavyko! Pamatėme puikių ir išskirtinių kadrų,
„pagautų“ mūsų kasdienybėje, savoje aplinkoje, gamtoje. Pasak fotografo, net neturėdamas,
ką pasakyti, tu kuri produkciją, kurią kitas vartotojas vertina ir savaip interpretuoja.
Stebėdami pateiktus darbus mes tuo įsitikinome, tą pačią nuotrauką kiekvienas matė ir
interpretavo savaip. Susitikimo metu sužinojome apie fotografijos terminą „nuobodulio
fotografija“, kai fotografuojami įvairūs nereikšmingi dalykai, tokie kaip pakelės, stulpai,
atspindžiai, kasdieniškų vaizdų vaizdavimas.
Atsakingiausia akimirka vyko išsiskirsčius dalyviams, kai menininkui teko išrinkti
dešimt nuotraukų, kurios atstovaus mūsų miestą būsimoje parodoje „Neatrastas Trakų
kraštas“. Su nekantrumu lauksime parodos atidarymo ir projekto tęstinumo.
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Nuotraukų aptarimas

Klubo skaitytojai diskutavo apie Sovietų Sąjungos laikus, apie poetę Salomėją Nėrį,
jos nelengvą gyvenimą, karą. Tačiau mūsų Skaitytojų klubo nariai mėgsta poetės kūrybą,
noriai skaitė pasirinktas jautrias eiles apie gamtos grožį, jaunystės svajones, apie pasiilgtos
tėvynės ilgesį, netektį, atgailą, meilę ir mirtį, kraupią karo realybę.
Popietę baigėme klausydamiesi dainų, parašytų pagal Salomėjos Nėries eiles, ir patys
draugiškai sudainavome: „Lauk manęs“, „Jaunystė“ ir kt. Su gera nuotaika išsiskirstėme iki
kito karto.

Akimirkos iš Knygų klubo popietės

Lapkričio 21 dieną Rūdiškių bibliotekoje vykstančios Suaugusiųjų mokymosi savaitės
„Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!“ metu paskaitą vedė lektorius, gydytojas, natūralios
medicinos sveikatos centro „Vilcacora“ vadovas Tomas Vilūnas. Tema – „Vidaus organų
ligos dėl bendro kraujo apytakos sutrikimo“.
Kas atsitinka, kai organizme trūksta vandens? Kas lemia kraujotakos sistemos ligų
atsiradimą? Ką daryti, kad kraujagyslės gerai funkcionuotų? Kokios medžiagos pagerina
kraujagyslių funkcionavimą? Į šiuos auditorijai rūpimus klausimus pašmaikštaudamas ir
stengėsi atsakyti gydytojas Tomas Vilūnas. Paskaita buvo įdomi, o svarbiausia – naudinga.

Lektorius, gydytojas, natūralios medicinos sveikatos centro „Vilcacora“ vadovas T. Vilūnas
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Rūdiškių bendruomenės gyventojai klausosi paskaitos „Vidaus organų ligos dėl bendro kraujo apytakos
sutrikimo“

Gruodžio 18-osios (trečiadienio) vakarą Rūdiškių bibliotekoje vyko susitikimas su
„Misija Sibiras’19“ dalyve Sandra Šalče. Į susitikimą sugužėjo didelis būrys Rūdiškių
gimnazijos jaunimo su mokytojais Zita Bartkevičiene ir Virginijumi Teišerskiu, atėjo ir
miestelio gyventojų.
„Misija Sibiras“ – tai jau keturioliktus metus vykstantis projektas, kurio metu
organizuojamos ekspedicijos į lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Tai galimybė prisiliesti prie
gyvosios istorijos, palikusios gilų pėdsaką praeityje.
Ekspedicijų tikslas – sutvarkyti mūsų tautiečių tremties vietas, apleistas kapines,
pastatyti atminimo simbolius, pagal lietuviškas tradicijas puoštus kryžius žuvusiems
lietuviams atminti.
Ekspedicijos dalyviai antrus metus iš eilės vyko į Kazachstaną. Šiemet išvyko 16
savanorių. Sandra Šalčė minėjo, kad tik iš trečio karto pavyko išvažiuoti į ekspediciją. Ji jautė
vidinę pareigą ir didelį norą, nes jos prosenelis buvo politinis kalinys, o senelis – tremtinys.
Pasak jos, norą dalyvauti ekspedicijoje pareiškė virš 1 000 pretendentų, o buvo atrinkti 79.
Sandra pateko į atranką bandomajam žygiui ir atlaikiusi išbandymą tapo projekto „Misija
Sibiras“ dalyve. Ekspedicijoje dalyvavo įvairaus amžiaus dalyviai, jauniausiam buvo tuo metu
tik septyniolika. Viešnia teigė, kad Kazachstano valstybė irgi labai svarbi lietuviams, nes jos
lageriuose kalėjo nuo 20 iki 80 tūkstančių tėvynainių. Ekspedicijos dalyviai kruopščiai šukavo
kapines, ieškodami lietuvių amžino poilsio vietų, jas tvarkė, statė atminimo simbolius –
kryžius, taip pat statė ženklus lagerių vietose. „Misija Sibiras“ projekto dalyviai pastatė du
koplytstulpius ir vieną kryžių. Vieną koplytstulpį – Prostornoje, kitą – Dolinkos kapinėse,
kuriose nėra išlikusių politinių kalinių atminimo ženklų, tad koplytstulpis buvo pastatytas
atminti visiems ten mirusiems žmonėms. Kryžių ekspedicijos dalyviai pastatė šalia Karabaso
geležinkelio stoties, kur politinius kalinius paskirstydavo po visą Karlagą. Tai buvo
nepaprastas kryžius, kurį Lietuvoje pagamino buvęs tremtinys Bronislovas. Kiekvienas
ekspedicijos dalyvis galėjo atskirą kryžiaus dalelę susipakuoti ir vežtis su savimi.
Per dešimt dienų ekspedicija iš viso aplankė 18 kapinių, pavyko rasti 130 kapų su
lietuviškomis pavardėmis. Pavyko sutikti ir pabendrauti su Kazachstane gyvenančiais
lietuviais – politinių kalinių vaikais, anūkais, kurie savo gyvenimus sukūrė Kazachstane, bet
jie žino, jog jų tėvynė – Lietuva.
Susitikimas atskleidė „Misija Sibiras“ projekto svarbą. Jaunimas pateikė ekspedicijos
dalyvei klausimų, o kai kurie iš jų netgi norėtų išbandyti jėgas šiame projekte.
Jaudinantis viešnios pasakojimas privertė susimąstyti, kaip reikia branginti laisvę,
įvertinti, ką turi, kad tokie baisūs istorijos puslapiai nepasikartotų.
72

Rūdiškių m. bibliotekos lankytojai įsiamžino su „Misija Sibiras’19“ dalyve Sandra Šalče

Sandra Šalčė bendrauja su jaunimu

Gedulo ir vilties diena mums, Rūdiškių bendruomenei, yra svarbi ir reikšminga,
padedanti ne tik prisiminti, bet dar atkakliau skleisti žinią apie šalies istorinę atmintį, skaudžią
lietuvių patirtį, kurios nevalia pamiršti.
Prisimename ir pagerbiame masinio nekaltų žmonių trėmimo į Sibiro platybes aukas.
Iš Rūdiškių geležinkelio stoties į Sovietų Sąjungos gilumą taip pat buvo masiškai tremiami
Lietuvos gyventojai. Apie tai byloja stoties sienoje įtvirtinta atminimo lenta. Tremtinės L.
Verceskienė ir E. Avramenko, kartu su Rūdiškių miesto bibliotekos bei Rūdiškių kultūros
centro darbuotojomis, prie atminimo lentos uždegė žvakutes bei padėjo gėlių.
Renginiai vaikams:
Vasario 4–9 d. Lietuvoje vyko Saugesnio interneto savaitė. 2019 metų šūkis –
„Kurkime geresnį internetą kartu!“. Kaip ir kasmet, į šią akciją aktyviai įsijungė Rūdiškių
biblioteka.
Visą Saugesnio interneto savaitę sprendėme testus: „Ar esi saugus internete?“ (šaltinis
http://testas.draugiskasinternetas.lt/), prisijungėme prie iniciatyvos „10 000 vaikų, saugesnių
internete“, kurios užsiėmimų metu aiškinomės, kokia informacija internete dalintis saugu, ar
galima tikėti visa internete randama informacija, kaip socialiniuose tinkluose atpažinti
draugus apsimetėlius ir kt. Mokiniams sukurtoje platformoje „Moki – moku“ yra patalpinta
daug mokomosios medžiagos, su kuria susipažinę, atlikome testą.
Suaugusieji taip pat tikrinosi savo žinias apie saugų internetą, atlikdami testą „Pavojai
internete? Asmens duomenų saugumas?“, kuris patalpintas www.sakautaip.lt adresu, jį
paruošė Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas.
Vasario 5 dieną bibliotekoje vyko netradicinė pamoka, kurią vedė IT mokytoja
metodininkė Miroslava Aziulevičienė, jai talkino vyr. bibliotekininkė Teresa Bundzevič.
Pamokos tikslas – suvokti bendravimo grėsmes socialiniuose tinkluose. Vaikams buvo
pasiūlyta sugalvoti galimus saugaus elgesio scenarijus socialiniuose tinkluose, po kurių sekė
diskusija, kurioje vaikai diskutavo apie tai, kaip feisbuke apsisaugoti nuo svetimų užrašų ant
sienos, kaip apriboti draugų ratą, kaip geriausiai išvengti nepažįstamųjų dėmesio ir kt.
Pamokos pabaigoje buvo atliktas testas „Ar esi priklausomas nuo kompiuterio?“.
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Akcijoje iš viso dalyvavo 58 lankytojai, kuriems Saugesnio interneto savaitė dar kartą
priminė apie atsakingą ir saugų buvimą internetinėje erdvėje.

Rūdiškių gimnazijos moksleiviai

Liepos 5-ą dieną Rūdiškių bibliotekoje vaikai dalyvavo popietėje Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Trumpai bei vaizdžiai, vaikams suprantama kalba
buvo papasakota apie Lietuvos vienijimą. Pasikalbėjome ir apie valstybės simbolius: vėliavą,
herbą ir himną bei, svarbiausia, apie valstybei būdingą jos kalbą.

Lietingą liepos 10 dieną bibliotekoje susirinkome ne tik prisijungti prie „Skaitymo
iššūkio“, bet ir kartu pabūti, paskaityti ir kažką gražaus nuveikti. Vieningai nusprendėme, kad
lietingą ir niūroką dieną mums reikia laimės. O kuri gi čia knyga Lietuvoje vadinama
laimingiausia ir populiariausia? Nėra abejonių, kad tai rašytojos Evelinos Daciūtės parašyta ir
Aušros Kiudulaitės iliustruota knygelė „Laimė yra lapė“.
Vaikai klausėsi, skaitė patys ir iš popieriaus gamino tikrų tikriausią oranžinę lapę,
geros nuotaikos ir laimės užtaisą.

Šiemet mūsų garsinis skaitymas stebuklingai sutapo su Knygų mylėtojų diena, minima
rugpjūčio 9-ąją. Skaitymui buvo pasirinkta Emily Mackenzie knyga „Ieškomas knygų vagis –
triušis Ralfis“. Knyga apie triušį, kuris buvo kiek kitoks nei kiti, nes jis svajojo ne apie
morkas ir kopūstus, bet apie knygų skaitymą. Jam patiko naujų knygų kvapas, naujų žodžių
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mokymasis, knygų lapų šnarėjimas, taip patiko, kad jis įniko knygas… vogti. Jam visai
sėkmingai sekėsi, kol nesusidūrė su kitu aistringu knygų mylėtoju – berniuku Artūru.

Perskaitę knygutę, vaikai išmoko daug pamokų. Pirma ir pagrindinė – vogti negalima
ir negražu. Antra pamoka – atsitikus nelaimei reikia skambinti numeriu 112. Trečioji –
biblioteka yra knygų namai, kuriuose knygos išduodamos nemokamai.
Rytmetyje ne tik skaitėme, dar bandėme pagaminti ir triušio Ralfio portretą, labai
nesigirsim, bet pavyko puikiai. Už pagalbą ir gerą nuotaiką dėkojame lopšelio-darželio
„Pasaka“ auklėtojai Aldonai Stalmačionokienei ir padėjėjai Vidai Izmailovičienei.
Smagūs tie vasariniai rytmečiai su knyga, teks pakartoti kitąmet. Knygų mylėtojai dar
susitiks!

Rugpjūčio 29-ąją Rūdiškių bibliotekoje susirinkome palydėti vasarą ir paskutinį kartą
sudalyvauti vasariniuose garsiniuose skaitymuose. Mažieji mūsų knygų mylėtojai, Rūdiškių
lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikai, įdėmiai klausėsi Almos Karosaitės eiliuotos pasakos
„Lapės paso paieška“. Tai pasaka apie labai gudrią lapę ir visiškai negudrų ir patiklų vilką.
Beskaitydami diskutavome apie tai, kas yra tikras draugas, patyčios ir kas tas pasas? Ar
galima be jo gyventi? Kada žmogus jį gauna?
Paskaitę pasaką, sėdome padirbėti, o gaminome šį kartą laputę, tuo pačiu prisidėjome ir
prie aplinkos saugojimo, kadangi perdirbinėjome dar kartą tai, kas jau buvo panaudota.
Tualetinio popieriaus ritinėliai – puiki medžiaga fantazijai pasireikšti, iš jo galima pagaminti
bet kokį gyvūnėlį ar daiktą, praversiantį buityje. Su nagingomis pagalbininkėmis – darželio
auklėtoja Aldona Stalmačionokiene ir padėjėja Vida Izmailovičiene – darbas vyko sklandžiai,
greitai ir linksmai, pagaminome visą būrį šelmiškų lapučių.
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Tai buvo paskutinis knygų mylėtojų vasarinis rytmetys su knyga, šiek tiek liūdna, bet
nusiminti stipriai neverta.
Spalio 4 dieną visas pasaulis švenčia Gyvūnų dieną. Tai priminimas pasidžiaugti
gyvūnais, prisiminti jų svarbą žmogaus gyvenime.
Šiemet mūsų bibliotekoje buvo atidaryta neeilinė, žaisminga, skleidžianti ypatingą
šilumą nertų žaisliukų paroda pavadinimu „Susirinkome visi – šventė mūsų – mes tikri!“.
Zuikiai, šuniukai, katinėliai, ožkytės, meškiukai, paršiukai, – ko čia tik nėra! Visų šių žaislų
autorė yra rūdiškietė (šiuo metu gyvenanti Elektrėnuose) – Nijolė Miškinienė. Nijolė neslepia,
kad didžiausia ir svarbiausia jos pomėgio įkvėpėja – anūkėlė Fausta ir meilė gyvūnams.
Mezgimas, įvairūs kūrybiniai darbai – jos pomėgis nuo jaunystės. O paskutiniai dveji metai
skirti išskirtinai žaislų nėrimui.

N. Miškinienė ir jos darbai

Susitikimas su rašytoju – visada šventė, o susitikimas su rašytoju ir naujos, ką tik
išleistos jo knygos pristatymas, – dviguba šventė. Rūdiškių bibliotekoje, spalio 23 dieną,
svečiavosi vaikų rašytojas, dailininkas, naujų patirčių ieškotojas, kūrybingasis Paulius
Juodišius su savo ką tik „iškepta“ nauja knyga „Man nereikia tūkstančio varpelių“.
Į Rūdiškių biblioteką rašytojas atvyko su ypatinga misija – ne tik pristatyti naujausią
savo knygą, bet kartu su vaikais sukurti naują pasaką. Pasakos temą siūlė patys vaikai, tad
Rūdiškių bibliotekoje buvo sukurta pasaka pavadinimu „Pabaisa po lova“. Pagrindinis
personažas Miksas Reksas su ilga kaip vilko nosimi, kvadratinėmis akimis be blakstienų,
ilgomis stačiomis ausimis, pasišiaušusia šukuosena, kvadratiniu veidu, drakono sparnais ir
spygliuota uodega, gavosi labai keista būtybė, todėl miestelio vaikai pradėjo iš jo tyčiotis.
Miksas Reksas turėjo slėptis, bėgti į pelkes, pasistatyti ten sau namą ir gyventi, laukiant
tinkamos akimirkos, kad pamokyti vaikus. Pasakos tęsinio neišduosime, nes, ką gali žinoti,
gal greitu laiku ją išvysime kokiame nors žurnale.
Na, o pasakos kūrimas pasirodė toks įtraukiantis ir malonus užsiėmimas, kad rašytojui
savos knygos pristatymui liko labai nedaug laiko. Naujausioje knygoje „Man nereikia
tūkstančio varpelių“ ieškoma atsakymų į vaikams rūpimus klausimus: kodėl norime
prisitaikyti, o ne būti savimi? Kodėl patogumas mums svarbesnis už kūrybiškumą? Kodėl
nesidžiaugiame tuo, ką turime? Interaktyvi knyga su erdvinėmis iliustracijomis tikrai verta
vaikų dėmesio.
Dėkojome Pauliui Juodišiui už susitikimą, knygas, autografų dalinimą bei gerą
nuotaiką.
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Akimirkos iš susitikimo su rašytoju Pauliumi Juodišiumi

Kasmet vyksta Šviesos ir žodžio šventė – Šiaurės šalių literatūros savaitė. Visose
Šiaurės šalyse organizuojami garsiniai knygų skaitymai, susitikimai su rašytojais, pokalbiai,
parodos ir įvairūs kiti renginiai. Tamsiausias metų laikas neigiamai veikia mūsų nuotaiką,
todėl svarbiausias savaitės akcentas – uždegti žvakutę ir prie jos skaityti. 2019 metų tema,
kaip niekad, pilna džiugesio – Šventės Šiaurės šalyse. Rūdiškių bibliotekoje šią savaitę
paminim kasmet ir labai jos laukiam.
Pirmadienis – pati svarbiausia – didžioji skaitymų diena, ir kaip džiugu savaitės
pradžią pradėti skaitymais. Susirinkome į Pepės gimtadienį, kuris yra švenčiamas lapkričio
mėnesį! Knygą „Pepė Ilgakojinė“ parašė bene žymiausia švedų vaikų rašytoja Astrida
Lindgren ir skyrė ją savo dukrai Karin Nyman. Istorija apie nuoširdžią ir stiprią mergaitę, kuri
gyveno viena Švedijos kaimelyje su beždžionėle bei arkliu, turėjo du ištikimus draugus –
Tomį ir Aniką, tapo labai populiari ir sulaukė daugybės ekranizacijų. Ši knyga švedams yra
tarsi nacionalinė vertybė, skelbianti lygybės idėjas.
Mūsų bibliotekoje dalyvius pasitiko pati Pepė, kuri su savo oranžinėm kasytėm bei
dryžuotom kojinėm bematant visiems sukėlė norą šypsotis, gimtadienio dalyviai taip pat
pasistengė atrodyti nekasdieniškai. „Tidelipom pidelidei“, – tarė Pepė vaikams, ir gimtadienis
prasidėjo. Pepė buvo pasveikinta ir apdovanota puokšte iš spalvoto kopūsto, pačių vaikų
darytais atvirukais.
Ištrauką apie tai, kaip šventė savo gimtadienį, skaitė Pepė, o visi gavo progą
pasidalinti savo gimtadienio šventimo ypatumais, papasakoti apie geriausias dovanas. Dar
vaikai piešė tortą Pepei, kuris buvo tik pradžia, nes vaikų laukė staigmena – tikras tortas! Na,
koks gali būti gimtadienio šventimas be svarbiausio stalo akcento.
Nuoširdžiai tikimės, kad šis rytmetys buvo įsimintinas ir džiugus, o tortas – gardus ir
ypatingas. Buvo smagu, šilta ir linksma!

Akimirkos bibliotekoje iš Šiaurės šalių literatūros savaitės
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Kiekvienais metais turim gražią ir laukiamą akciją „Metų knygos rinkimai“, kuri
kviečia rinkti labiausiai patikusias lietuvių autorių knygas suaugusiems, vaikams ir
paaugliams.
Norint nuspręsti už ką balsuoti, reikia susipažinti su knygomis-kandidatėmis. Lapkričio
20 dieną Rūdiškių bibliotekoje lankėsi rašytojas Paulius Norvila, kurio knyga „Strykt
pastrykt!“ pateko į vaikiškų knygų penketuką. Tai pirmoji rašytojo knyga vaikams ir tik antras
susitikimas su vaikais (pirmasis įvyko tos pačios dienos ryte, Nacionalinėje Martyno
Mažvydo bibliotekoje).
Smagų ir ironišką paveikslėlių knygos tekstą gausiam susirinkusiųjų vaikų būriui
skaitė pats autorius. Rašytojo apsilankymas mūsų bibliotekai suteikė dar didesnio
populiarumo ir ji visada išliks ta vieta, kur gera susitikti ir pabendrauti.
Ar linksma paveikslėlių knyga apie šiuolaikinį kiškį vaikams patiko? Tikrai taip,
klausimų gausa tuo net neleido suabejoti. Na o pagrindinė knygos mintis – nesustoti,
nepasiduoti siekiant savo svajonės – aktuali kiekvienam.

Akimirkos iš susitikimo su rašytoju Pauliumi Norvila

Gruodžio 20 dieną bibliotekoje susirinko vaikai, kurie tikrai nepraradę tikėjimo
Kalėdų Seneliu. Už šventę, skirtą socialiai remtinų šeimų vaikams, dėkojame renginio
rėmėjams: Irenai Brauns ir Viljamui Gerit Brauns, Peteriui Vic Zee bei Trakų r. sav.
Socialinės paramos skyriaus darbuotojai Rasai Banišauskienei.
Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. bibliotekoje veikia neformalus būrelis.
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AUKŠTADVARIO FILIALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuota 35 renginiai:
 Kompleksinių – 3;
 Žodinių – 20;
 Vaizdinių – 12.
Renginių skaičius šiais metais padidėjo, daugiau įvyko žodinių renginių. To priežastys –
gautas finansavimas ir dalyvavimas Trakų VB Vaikų literatūros skyriaus bei Lentvario filialo
projektuose.
Suaugusiems vartotojams buvo skirti 1 kompleksinis, 9 žodiniai ir 8 vaizdiniai
renginiai. Kai kurie renginiai buvo skirti mišriai vartotojų auditorijai: tiek suaugusiems, tiek
vaikams.
Kompleksinis renginys:
Birželio 6 d. Alešiškių kaime įvyko Aplinkos apsaugos dienos minėjimas, skirtas
kraštiečio profesoriaus Stasio Biziulevičiaus 100 gimimo metinėms. Renginį organizavo
Aukštadvario regioninis parkas, Aukštadvario ir Onuškio bibliotekos, prisidėjo vietos
mokyklos bei seniūnijos. Minėjimas prasidėjo dviračių žygiu iš Aukštadvario iki S.
Biziulevičiaus tėviškės Alešiškių kaime. Bibliotekininkės R. Jarmalavičiūtė ir V.
Valakevičienė papasakojo apie mokslininko asmenybę, jo gyvenimą ir darbus. Buvo pristatyta
knyga apie jį. Turiningą ir smagų pabuvimą tęsė kultūrologės R. Balsevičiūtės parengta
gamtosauginė-tautosakinė viktorina. Regioninio parko ekologas T. Špiliauskas supažindino su
Verknės kraštovaizdžio draustinio ypatumais, o jo grožiu galėjo pasidžiaugti visi renginio
dalyviai. Turėjome galimybę apsilankyti profesoriaus S. Biziulevičiaus tėviškėje, kur šiuo
metu įsikūrusi jo dukra Jolanta. Suvienijus jėgas, pavyko suorganizuoti tikrai įdomų ir
išliekamąją vertę turintį renginį.

Įdomiausi žodiniai renginiai:
Gegužės 31 d. Aukštadvario biblioteka, Regioninio parko direkcija, kultūros rūmų
padalinys, senjorų asociacija sukvietė poezijos mėgėjus ant Pilaitės piliakalnio į jau tradiciniu
tapusį renginį. Poezijos šventėje-sambūryje „Piliakalnių aidai“ dalyvavo vietos literatai, Trakų
krašto literatų brolijos „Aukuras“ nariai, jaunieji bardai, etnografinis ansamblis „Verknė“.
Šventę vedė L. Mikutavičienė ir R. Jarmalavičiūtė. Teatralizuotai ją pradėjo trimitu atliekama
daina „Lietuva brangi“ ir kunigaikščio (K. Vilkauskas) ir jį lydinčių damų eisena. Buvo
pristatytas garbės svečias – Kovo 11 akto signataras Leonas Milčius, kuris paskaitė savo eilių
ir padovanojo knygų aukštadvariečiams. Liaudies dainas keitė vietos kūrėjų poetinės mintys,
o renginio fone Trakų meno mokyklos Aukštadvario dailės skyriaus mokiniai tapė matomus
vaizdus, taip įamžindami akimirkas.
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Dalyviams patiko edukacinis užsiėmimas „Ebru menas ir terapija“. Jį finansavo Trakų
rajono savivaldybė. Užsiėmimą vedė Meno terapijos ir socializacijos instituto „Vyta“ lektorė
Rita Klevinskienė. Daugumai susirinkusių tai buvo visiškai nauja patirtis. Lektorė pradėjo
susitikimą pasakojimu apie šio tapybos ant vandens meno istoriją, jam reikalingas priemones,
procesus. Vėliau atėjo maloniausia užsiėmimo dalyviams akimirka – atsistoti prie tam skirto
indo, paimti į rankas teptuką ir pasinerti į kūrybą. Tai buvo nauja patirtis, turiningai praleistas
laikas ir malonus pabendravimas, suartinęs renginio dalyvius.

Įsimintini žodiniai renginiai: Gandrinių šventė Mackantiškių kaime; literatūrinėmuzikinė programa „Keliais keleliais iš Vilniaus po Lietuvą“, skirta V. Sirokomlei; prof. B.
Genzelio knygos „Lietuvos kultūros istorija“ pristatymas; advento popietė su Regioninio
parko direkcija „Sakalėli sierasai“. Aukštadvariečiai įsiminė Trakų VB projekto
„Migruojantis kinas“ atvykimą – prie bendruomenės namų žiūrėjome filmą „Išgyventi vasarą“
(rež. M. Kavtaradzė).

Įdomiausios parodos: „Aukštadvario kraštas Nepriklausomybės kovose 1919–1920 m.“,
„Donatas Malinauskas – mįslingas kovotojas už lietuvybę“, „Bonjour, la France!“,
„Autografai ir dedikacijos iš B. Genzelio bibliotekos“. Eksponuotos įdomios ne dokumentų
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parodos: R. Savickienės mozaikos darbų paroda, R. Brazinsko tapybos ir darbų iš odos
paroda, V. Svirsko fotografijų paroda „Gamtos užkulisiai“.
Renginiai vaikams
Iš viso suorganizuota 17 renginių:




Kompleksinių – 2;
Žodinių – 11;
Vaizdinių – 4.

Labiausiai vaikus domina žodiniai, edukaciniai renginiai, taigi jų 2019 m. ir buvo
surengta daugiausia.
Kompleksiniai renginiai:
Įsimintinos buvo pasakų kūrimo dirbtuvėlės su dailininku ir rašytoju Pauliumi
Juodišiumi. Renginį finansavo Trakų r. savivaldybė. Vaikai drauge su svečiu sugalvojo
personažą ir kūrė visą istoriją, kuri iškart buvo piešiama, filmuojama ir jai kuriamas bei
įrašomas garso takelis. Žiūrovų nebuvo, visi tapo pasakos kūrėjais ir dalyviais. P. Juodišius
vaikus žavėjo linksmomis improvizacijomis, energija. Svečias taipogi pristatė naujausią savo
knygą „Man nereikia tūkstančio varpelių“, padovanojo ją vaikams ir bibliotekai. Tokie
susitikimai tikrai padrąsina vaikus nebijoti fantazuoti, o savo svajones ir kūrybiškumą išreikšti
kaip tik sugalvos.

Ne vieną įdomų susitikimą ir užsiėmimą aukštadvariečiams padovanojo su Vaikų
literatūros skyriumi vykdytas projektas „Atrask komiksus su TraKiu!“. Kūrybinėse dirbtuvėse
su Ula Šimulynaite vaikai piešė komiksus pagal legendas apie Velnio duobę, sukūrė 5
autorines knygeles. Dailininkė pristatė naują savo knygą „Vilniaus miesto legendos“.
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Dar vienas šio projekto užsiėmimas – knygos „Sibiro haiku“ pristatymas ir kūrybinės
dirbtuvės su autorėmis Jurga Vile ir Lina Itagaki. Dalyviai ne tik išgirdo knygos atsiradimo
istoriją, bet ir piešė laiškus-komiksus degtukų dėžutėje.

Reikia paminėti, kad Aukštadvario vaikai labai džiaugėsi galėję dalyvauti projekte
„Atrask komiksus su TraKiu!“, gavę daug naujų patirčių, išmokę komikso kūrimo pagrindų.
Dėkojame Vaikų literatūros skyriui už pakvietimą.
Žodiniai renginiai
Vaikams daug įspūdžių paliko susitikimas su organizacijos „Vilko daina“ atstovėmis ir
jų pamoka „Saugus elgesys su šunimis“. Daug išgirdome apie tai, kaip elgtis su šuniukais
galima, o kaip ne, kuo jie skiriasi nuo žmogaus, ką mėgsta. Smagiausia vaikams, gal ir
svečiams – žaidimai, lakstymai per vaikų nugaras, šokinėjimai ant kelių ir pasiglostymai, šunų
atliekami triukai. Puiku, kad vaikams reikalingos žinios suteikiamos žaidimo, pramogos
forma.

Lankytojams pageidaujant, bibliotekoje šventėme Helovino išvakares, pakvietėme visus
į vakarą „Tamsioji bibliotekos pusė atsiveria“. Prie židinio paklausę gąsdinančių istorijų,
dalyviai ėjo per Siaubo tunelį, surinkinėjo skeletą, vyniojo mumijas ir kitaip linksmai leido
laiką. Surengėme geriausio įvaizdžio konkursą.
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2019 m. Aukštadvario bibliotekoje lankėsi m/d „Gandriukas“ mokiniai ir darželinukai.
Su jais šventėme Pepės Ilgakojinės gimtadienį, darėme „Dramblio paštą“, skaitėme knygas.
Parodos:
„Brangusis dienorašti...“, „Aš kalboje gyvenu“, skirta R. Granausko 80-mečiui, Trakų
meno mokyklos Aukštadvario dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Gamtos ritmu“.
Nuo 2018 m. spalio mėn. bibliotekoje vykdoma neformalaus vaikų švietimo programa
„Kūrybiškumo saviraiškos studija“, prisijungus prie Trakų VB Vaikų literatūros skyriaus
NVŠ veiklos. Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę, lanko 7 vaikai. Užsiėmimai mėgstami ir
tikrai pagyvino bibliotekos veiklą, o su sukurtais darbais dalyvaujame įvairiose parodose ir
renginiuose, kas motyvuoja vaikus.
BIJŪNŲ FILIALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuota 29 renginiai:
 Kompleksinių – 9;
 Žodinių – 12;
 Vaizdinių – 8.
Kaip ir pernai, taip ir šiemet, bendradarbiaujant su pradinių klasių mokytoja V.
Matkevičiene, buvo suorganizuota popietė „Dėdė rudenėlis“. Bibliotekininkė su mokiniais
paruošė trumpą spektakliuką „Dėdė rudenėlis“, o mokytoja – linksmas estafetes. Popietėje
dalyvavo vaikai, tėvai, kaimo gyventojai. Labai džiugu, kad ši popietė dovanojo ne tik gerą
laiką, naujas žinias, bet ir bendrystės jausmą, ji liko puikiai įvertinta mokyklos ir kaimo
bendruomenės.
Taip pat didelio susidomėjimo sulaukė knygos „Draugystė ant straublio galo“
pristatymas su autoriumi Mariumi Marcinkevičiumi. Vaikai buvo smalsūs, aktyviai dalyvavo
diskusijoje analizuojant knygą, atliekant įvairias užduotis.
Labai džiugu, kad turime visas galimybes išvykti į kolegių organizuojamus renginius
ir taip plėsti vaikų akiratį įvairiausioje veikloje.
Iš parodų lankytojams labiausiai patiko „Gustės Černiauskaitės autorinių piešinių
paroda“.
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Renginiai vaikams
Iš viso suorganizuota 26 renginiai:
 Kompleksinių – 9;
 Žodinių – 12;
 Vaizdinių – 5.
Praėjusiais metais vaikams buvo organizuota: Saugaus interneto diena, Nacionalinė
Lietuvos bibliotekų savaitė, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, įvairios parodos.
Minint Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę lankytojai buvo pakviesti pasižiūrėti
spektaklį „Ožka, ožiukai ir džentelmenas“. Vaikai, paprastai daugiausiai laiko praleidžiantys
prie kompiuterio, buvo priversti pajudėti kartu su vaidinančiais ir taip išmėginti savo
galimybes aktorių vaidmenyse.
BRAŽUOLĖS FILIALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuota 7 renginiai:
 Žodinių – 1;
 Vaizdinių – 6.
Literatūros parodos: „Lietuvos valstybės atkūrimo diena“, „Lietuvių rašytojui Petrui
Cvirkai – 110“, „Lietuvių rašytojui Jonui Biliūnui – 140“, „Rusų rašytojui Aleksandrui
Puškinui – 220“, „Lietuvių poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui – 100“, „Vokiečių rašytojui
Johanui Volfgangui fon Gėtei – 270“.
Minėtos Senjorų dienos internete – žiūrėjome tiesioginę internetinę transliaciją
„Išmanusis daržas“.
Renginiai vaikams
Iš viso suorganizuota 14 renginių:
 Kompleksinių – 6;
 Žodinių – 2;
 Vaizdinių – 6.
Parodos vaikams: piešinių paroda „Vaikų Velykėlės“; literatūrinė paroda „Mano
pirmosios knygelės“; pagamintų Bražuolės lopšelio-darželio vaikų knygelių paroda; piešinių
ir rudens darbelių paroda „Rudens spalvos“; Šiaurės šalių rašytojų knygų paroda „Šiaurės
Salos“, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei paminėti; knygų paroda „Žiemos šventės
atidunda“, skirta žiemos šventėms paminėti.
Renginys „Vaikų Velykėlės“ skirtas Velykų šventei paminėti. Saulėtą balandžio rytą į
bibliotekos kiemą atgūžėjo Bražuolės lopšelio-darželio vaikai. Juos pasitiko Zuikė, Velykų
Bobutės vyriausia padėjėja. Zuikė klausinėjo, kaip vaikai atšventė Velykas, ar padėjo tėvams
marginti margučius, kokiomis spalvomis. Vėliau Zuikė sekė pasaką, kaip baltas kiaušinis
spalvų ieškojo ir nuspalvintas tapo margučiu. Pasakos metu aiškinomės, kokių spalvų galima
atrasti gamtoje. Vėliau vaikai gavo po baltą popierinį kiaušinį ir bandė juos marginti.
Aiškinomės, ar tik paukščiai išsirita iš kiaušinių ir sužinojome, jog nemažai gyvūnėlių,
pasirodo, išsirita iš kiaušinių. Vaikai susidomėję stebėjo iš prūdo atneštus varlės kiaušinius.
Renginys baigėsi lauke margučių ridenimu, kuris suteikė daug teigiamų emocijų.
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Bibliotekoje vyko renginys „Atvirukas Mamai“, skirtas Motinos dienai paminėti.
Auklėtojom iškilo problema – vaikai neišdrįsta garsiai padeklamuoti išmoktus eilėraštukus,
skirtus Mamytėms. Šį kartą Zuikė pavirto knygų pilies karaliene. Iš kėdžių buvo pastatytas
eilėraščių deklamavimo sostas. Karalienė pasiūlė vaikams atsistoti ant sosto ir pasakyti
žodelius, skirtus Mamoms. Padrąsinti, visi tarė nors po kelis žodelius. Išsiaiškinome, kokia
raide prasideda žodis „Mama“ ir pasidalinę į keturias komandas atlikinėjome užduotį – kas
daugiau surinks knygų, ant kurių viršelių būtų raidė „M“. Daugelis vaikų išdrįso
padeklamuoti eilėraštukus, taip pat smagiai rungtyniavo rinkdami knygas.
Buvo surengta smagi popietė vaikams „Saulėta vaikystė“, skirta vaikų gynimo dienai
paminėti. 1949 metais Tarptautinėje moterų federacijos sesijoje buvo įteisinta: birželio 1-oji –
Tarptautinė vaikų gynimo diena, o pirmą kartą ji paminėta 1950 metais. Ši diena – priminimas
visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Kad ši diena būtų tikra šventė, kupina
kuo spalvingiausių įspūdžių, patys mažiausi bibliotekos skaitytojai – darželinukai – su
auklėtoja atėjo į biblioteką, kur vasara prasidėjo gražia švente – „Saulėta vaikyste“. Bražuolės
bibliotekoje ši šventė švenčiama jau 8 kartą. Rytas buvo puikus ir saulėtas, todėl šventėme
kieme. Vaikai vartė knygeles, skaitėme, deklamavome eilėraščius, piešėme ant asfalto
kreidelėmis.
Renginys „Po knygelę prieš miegelį“ vyko Bražuolės lopšelyje-darželyje.
Bibliotekininkė pokalbį pradėjo apie tai, kiek mes mylime, mėgstame pasakas, ar skaito
kažkas mums mažiems, kokias pasakas labiausiai norėtume girdėti. Išsiaiškinome, kad ne
visiems yra skaitomos pasakos. Sutarėme, kad visą savaitę bibliotekininkė ateis prieš miegelį
ir paskaitys po pasakėlę. Pradžiai pasirinkome tris Jurgos Baltrukonytės parašytas knygeles:
„Blynai spintoje“, „Torčiukas ant debesėlio“, „Keksiukas po pagalve“. Burtų keliu
išsitraukėme pirmą knygą – „Blynai spintoje“. Vaikai susidomėję klausėsi skaitomos istorijos,
daugelis užmigo taip ir nesulaukę pabaigos. Visą savaitę vaikai laukė ateinančios pasakos į
svečius.
Spalvotą spalio dieną Bražuolės lopšelio-darželio vaikučiai apsilankė bibliotekos
kieme. Pasivaikščiojome po rudenėjančių lapų takelius, ieškojome rudeninių „žvaigždelių“.
Taip pat drauge tyrinėjome savo rankutes ir jose slypinčias gysleles, lyginome su medžių lapų
gyslelėmis. Pasirinkome lapų, kankorėžių, kaštonų. Vyko kūrybinės dirbtuvėlės – „Rudenėlio
spalvos“. Bandėme štampuoti, piešti, tapyti rudeninius lapus geltonomis, oranžinėmis,
raudonomis spalvomis, linijomis, taškeliais. Buvo pasiūlyta norintiems pasigaminti darbelių iš
gamtinės medžiagos. Iš atliktų darbelių nutarėm pasidaryti rudeninę parodą.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitės „Šiaurės Salos“ tikslas – supažindinti vaikus ir
suaugusius su Šiaurės šalių literatūra, skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinį
bendradarbiavimą, populiarinti bibliotekose knygų skaitymą balsu ir supažindinti bibliotekų
lankytojus su šiaurietiškomis tradicijomis. Ramioje aplinkoje, prie krosnelės, skaitėme
Šiaurės šalių rašytojų knygas.
Bibliotekoje vyko garsinis skaitymas – pasirinkome knygą „Senelės pasaka“. Buvo
vartomos parodai „Žiemos šventės atidunda“ paruoštos knygos, skaitomi, deklamuojami
eilėraščiai, pasakojama apie kalėdinius papročius, tradicijas, simbolius, burtus. Eglutė –
vienas pagrindinių Kalėdų šventės atributų, kad Kalėdų Senelis turėtų kur palikti dovanų. Kol
vaikai piešė, spalvino eglutes, bibliotekoje po egle atsirado sausainių ir saldainių. Išeidami iš
bibliotekos vaikai išsinešė ne tik savo pieštus piešinius, bet ir puikią kalėdinę nuotaiką.
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ČIŽIŪNŲ FILIALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuota 15 renginių:
 Kompleksinių – 1;
 Žodinių – 6;
 Vaizdinių – 8.
Dauguma bibliotekoje vykusių renginių buvo kameriniai.
Sausio mėnesį buvo parengta literatūros paroda „Kristijonui Donelaičiui – 305“.
Vasario mėnesį – literatūros paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo
diena“.
Kovo 20 dieną bibliotekoje vyko Žemės dienos minėjimas. Renginyje lankėsi Čižiūnų
socialinio paslaugų centro gyventojai, lydimi užimtumo specialistės Reginos Nemeikštienės,
ir būrelis jaunųjų skaitytojų. Dalyviams pristatyta bibliografijos apžvalga „Žalias Žemės
rūbas“, dokumentai apie gamtą, leidiniai apie nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis. Papasakota,
kokia graži dar nelankyta, nepažinta mūsų Lietuva. Kalbėjome apie gamtos apsaugos
problemas, kiek žmogus gali prisidėti prie gamtos išsaugojimo. Lankytojai buvo supažindinti
su bibliotekos fonduose esančiais leidiniais apie gamtą.
Balandžio 23–27 dienomis Čižiūnų bibliotekoje vyko renginiai, skirti Nacionalinei
bibliotekų savaitei.
Balandžio 23 d. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „ATEIK – SUŽINOK –
IŠMOK“ kvietė lankytojus mokytis naudotis kompiuteriais, susipažinti ar prisiminti
bibliotekos fonduose esančius informacinius leidinius. Šią dieną bibliotekoje svečiavosi
vyresnio amžiaus lankytojai iš Čižiūnų socialinių paslaugų centro.
Balandžio 24 d. bibliotekoje krykštavo mažieji skaitytojai. Popietės metu skaitėme
lietuvių liaudies pasakas.
Balandžio 25 d. lankytojai galėjo susipažinti su kompiuterio galimybėmis ir internetu.
Žiūrėjome animacinius filmukus per „Youtube“.
Gegužės 02–31 d. bibliotekoje veikė literatūros paroda „Rašytojas Romualdas
Granauskas: gyvenimas ir kūryba“.
Gegužės 7 d. Čižiūnų bibliotekoje vyko viktorina „Ką žinai apie savo šalį Lietuvą?“
Birželio mėnesį bibliotekoje veikė literatūros paroda „Birželio 14-oji – Gedulo ir
vilties diena“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti.
Skaitytojams vaikams parengta knygų paroda „Keistos istorijos apie šį bei tą“, skirta
kraštiečio, vaikų rašytojo, dailininko Kęstučio Kasparavičiaus 65-erių metų jubiliejui
paminėti.
Rugpjūčio 9 d. vyko paskaita-diskusija „Vaistažolės – maistas ir vaistas“. Rugpjūčio 9
d. Čižiūnų bibliotekoje šurmuliavo gausus būrys lankytojų. Laukėme atvykstant lektoriaus.
Paskaitą „Vaistažolės – maistas ir vaistas“ skaitė vaistininkas, žolininkas, „Žolinčių
akademijos“ viceprezidentas, sveikatinimo veiklos „Mariaus žolelės“ įkūrėjas, doktorantas
Marius Lasinskas. Pažintinė kelionė su žolininku nuostabiu vaistažolių taku prabėgo
akimirksniu. Sužinojome daug naujo bei praturtinome žinias apie vaistažoles, jų rinkimo
laiką, paruošimo būdus arbatoms, atsargų išsaugojimą žiemai. Augalai nuo senų senovės buvo
gerbiami, todėl einant rinkti vaistažolių privalu buvo įsiminti tris žolininko taisykles: pirmoji
– pasiruošimas ir nusiteikimas; antroji – padėkojimas gamtai ir gero darbo atlikimas; trečioji –
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mažesnę augalų dalį surink, o didesnę palik gamtai. Augalų pasaulis nuostabus, todėl vertas
didžiulės pagarbos ir meilės. Atsisveikindamas lektorius palinkėjo pagarbos gamtai, gerumo ir
meilės artimiesiems. Apsilankiusieji renginyje aktyviai dalyvavo edukacijoje apie vaistažoles:
tyrinėjo svečių dovanotą puokštę, dalijosi praktiniais pastebėjimais, paskaitos lektoriui teikė
daug klausimų. Bibliotekos lankytojai galės skaityti dar spaustuvės dažais kvepiančią pirmąją
autoriaus knygą: „Vaikai vaistažolių pasaulyje“. Po paskaitos dar vyko diskusijos apie žolelių
naudą sveikatai. Šis renginys parodė, kad tokios temos yra įdomios ir naudingos.
Rugpjūčio 23 d. bibliotekos darbuotoja lankėsi Čižiūnų socialinių paslaugų centre.
Popietės metu buvo paminėtas Baltijos kelio 30-metis.
Spalio 10 dieną į Čižiūnų socialinių paslaugų centrą atvyko svečiai iš Vilniaus. Šiuos
garbius svečius Čižiūnų bendruomenei pristatė Petras Zurlys, Vilniaus apskrities Adomo
Mickevičiaus viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovas,
buvęs ilgametis bibliotekos direktorius. Koncertavo vokalinis vyrų ansamblis „Bijūnai“
(vadovas Algirdas Čiplys). Dainų melodijos užbūrė senjorų ir bendruomenės narių širdis,
praskaidrino ūkanotos dienos nuotaikas.
Biblioterapeutė dr. Daiva Janavičienė supažindino klausytojus su psichologinėmis,
savipagalbos knygomis, rekomendacinį biblioterapijos sąrašą lankytojai ras Čižiūnų kaimo
bibliotekoje. Biblioterapija – sielos gydymas knygos pagalba, gal ir ne visiems buvo girdėtas,
tačiau pranešėjos skaityti eilėraščiai ne vieną dalyvį nuteikė maloniems apmąstymams,
prisiminimams. Čižiūnų socialinio centro direktorė Irena Kalkienė gyventojų vardu
nuoširdžiai dėkojo už šią bibliotekos dovaną bendruomenei.
Lapkričio mėnesį biblioteka dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje. Šios savaitės
renginių tema: „Šventės šiaurės šalyse“. Renginys vyko Čižiūnų socialinių paslaugų centre.
Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – tai Šiaurės šalių asociacijų „Norden“ federacijos
kuruojamas projektas, propaguojantis skaitymą, šiaurės šalių literatūrą Šiaurėje bei
kaimyniniuose regionuose. Šiais metais Šiaurės šalių literatūros savaitė vėl kvietė vaikus,
jaunuolius ir suaugusius žengti literatūros takais. Savaitės tema buvo „Šventės šiaurės šalyse“.
Renginių dalyviai galėjo rinktis nuo skaitymams siūlomų knygų iki įvairiausių užsiėmimų ir
renginių. Čižiūnų socialinių paslaugų centre jau tampa tradicija minėti Šiaurės šalių bibliotekų
savaitę.
Skaitymai prie žvakių šviesos ir garuojančios arbatos puodelio dalyvius subūrė
šventinės nuotaikos valandėlei. Skaitymui pasirinkome švedų rašytojo Jono Jonassono knygą
„Šimtametis, kuris išlipo pro langą ir dingo“. Šiek tiek apie knygą: senelių namuose
ruošiamasi paminėti Alano 100-ąjį gimtadienį. Nors bendruomenėje sujudimas, pats Alanas
Karlsonas gimtadienio nesureikšmina. Senoliui 100 metų dar ne riba, sveikata nesiskundžia.
Jis neketina dalyvauti savo gimtadienyje ir išlipa pro langą. Taip ir prasideda kupina nuotykių
senjoro kelionė. Įdėmiai išklausę ištraukas iš knygos, įsijungėme į žaidimų sūkurį, linksmų
klausimų ir atsakymų valandėlę. Nuotaika neblėso prie žvakių šviesos ir garuojančios arbatos
puodelio.
Lapkričio mėn. 18–24 dienomis Lietuvos bibliotekose vyko suaugusiųjų mokymosi
savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!”.
Čižiūnų bibliotekoje organizuotoje popietėje „Kelionė po Latviją“ lankėsi Čižiūnų
socialinių paslaugų centro gyventojai ir lankytojai. Lapkričio 18-ąją Latvija šventė
nepriklausomybės dieną. Lankytojai, naudodamiesi informacija iš bibliotekos fondo bei
kompiuterio, pažino su mūsų kaimynę Latviją.
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Gruodžio mėnesį bibliotekoje veikė paroda „Belaukiant Kalėdų“.
Renginiai vaikams
Iš viso suorganizuota 10 renginių:
 Žodinių – 5;
 Vaizdinių – 5.
Balandžio 2 d. biblioteka kvietė skaitytojus vaikus paminėti Tarptautinę vaikų knygos
dieną. Vaikų knygos dienos devizas – „Knygos padeda neskubėti“. Šių metų Tarptautinės
vaikų knygos dienos rėmėjas IBBY Lietuvos skyrius. 2019 metų balandžio 2-ąją, Tarptautinę
vaikų knygos dieną, Lietuvos vardas plačiai nuskambėjo pasaulyje. Tarptautinės vaikų knygos
tarybos (IBBY) Lietuvos skyrius laimėjo konkursą ir tapo 2019 metų Tarptautinės vaikų
knygos dienos rėmėju. Pasaulio visuomenei skirtą kreipimosi laišką ir plakatą kūrė
aukštadvarietis, vaikų knygų autorius, dailininkas, 2018 metų Hanso Christiano Anderseno
premijos nominantas Kęstutis Kasparavičius. Popietės metu vyko garsiniai skaitymai iš
autoriaus kūrinių. Edukacijai pasirinkome Mariaus Marcinkevičiaus knygą „Draugystė ant
straublio galo“. Skaitėme knygą, kalbėjome apie draugystę. Kūrėme draugystės paštą,
gražiausius palinkėjimus, mintis ar ketureilius skyrėme išsirinktam draugui.
Vaikams rengtos literatūros parodos: „Naujos knygos jaunajam skaitytojui“; „Knygos
padeda neskubėti“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai; „Keistos istorijos apie šį bei tą“,
skirta kraštiečio, vaikų rašytojo ir dailininko Kęstučio Kasparavičiaus 65-erių metų jubiliejui;
„Rudenėli, labas“, skirta rugsėjo 1-ajai; „Belaukiant Kalėdų“.
DUSMENŲ FILIALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuota 33 renginiai:
 Žodinių – 19;
 Vaizdinių – 14.
Nuo sausio 2 d. iki 19 d. Dusmenų bibliotekoje vyko literatūros paroda „K.
Donelaičiui – 305“. Sausio 8–31 dienomis – dailės darbų paroda „Spalva, linija ir taškas“.
Sausio 12–29 dienomis – literatūros paroda „Sausio 13-ąją prisiminti“.
Vasario 8 d. vyko I. Ežerinytės knygos „Verksnių klubas“ aptarimas. Vasario 15 d. –
popietė „Mano posmai, tau Lietuva“, skirta vasario 16-ąjai. Vasario 20–26 dienomis vyko
literatūros apžvalga „Misevičiui, lietuvių prozininkui – 95“
Kovo 29 d. organizuotas susitikimas su rašytoju J. Žitkausku.
Gegužės 18 d. įvyko susitikimas su rašytojais kraštiečiais.
Birželio 7 d. organizuota literatūrinė-muzikinė popietė „Tėvynė Lietuva – mielesnė už
sveikatą“, skirta A. Mickevičiaus kūrybai. Birželio 14 d. bibliotekoje buvo popietė, minėjimas
„Jis buvo paskutinis partizanas Trakų rajone“ – renginys, skirtas Gedulo ir vilties dienai
paminėti.
Liepos 2–12 d. parengta literatūros paroda „Lietuvos karalius Mindaugas“.
Rugpjūčio 23 d. organizuota popietė suaugusiems „Kiek žolelių aš pažįstu?“.
Rugsėjo 10–26 d. pristatytos naujos knygos. Rugsėjo 20–30 d. – literatūros paroda „J.
Tumui Vaižgantui – 150“.
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Spalio 8–31 d. – knygų bei receptų paroda „Rudens gėrybės ant mano stalo“. Spalio
19–30 d. – suvenyrinių varlyčių paroda „Mano varlytės“ (autorė O. Lepiochinienė). Spalio 20
d. vyko „Dzūkų kalendoriaus 2020 m.“ pristatymas su J. Žitkausku. Spalio 25 d. –
Transliacijos „Išmanusis daržas“ stebėjimas, skirtas Senjorų dienai internete.
Lapkričio 2 d. eksponuota kūrybinių darbų paroda „Spalvų pasaulis“, kurią parengė
Trakų neįgaliųjų centro lankytojai (mokytoja Edita Tamulytė). Lapkričio 16 d. organizuota
popietė „S. Nėries 115-ios metinės“.
Renginiai vaikams
Iš viso suorganizuota 11 renginių:
 Žodinių – 8;
 Vaizdinių – 3.
Kovo 1 d. vyko edukacinis užsiėmimas kaukių gaminimas „Užgavėnėms pasiruošta“.
Kovo 12 d. – Bibliografinė literatūros apžvalga „P. Cvirkos kūryba vaikams“.
Balandžio 2 d. organizuota popietė vaikams „Knyga – geriausias draugas“, skirta
Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti.
Balandžio 19 d. vyko popietė „Tas margučių gražumas“.
Balandžio 26 d. organizuotas edukacinis užsiėmimas „Pradžiugink savo mamą rankų
darbo dovana“.
Nuo balandžio 26 d. iki gegužės 25 d. buvo eksponuojama paroda „Darbai iš gamtinės
medžiagos“. Kūrėjai – Aukštadvario gimnazijos moksleiviai.
Gegužės 31 d. vyko popietė „Vaikystė tai margas drugelis“.
Rugpjūčio 31 d. organizuota popietė „Sveikas, rudenėli“.
Lapkričio 15 d. bibliotekoje įvyko garsiniai skaitymai „Šiaurės šalių savaitė“.
Gruodžio 21 d. organizuota popietė „Kalėdų belaukiant“.
GRENDAVĖS FILIALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuotas 21 renginys:
 Kompleksinių – 5;
 Žodinių – 9;
 Vaizdinių – 7.
Bibliotekoje nuo sausio 3 d. iki sausio 10 d. vyko rašytojo K. Donelaičio kūrybos
paroda „K. Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros pradininkas“. Kūrybos paroda skirta
rašytojo 305-sioms gimimo metinėms. Parodoje pristatyti spaudiniai, esantys bibliotekoje.
Sausio 12 d. vyko literatūrinė popietė „Lietuvos laisvė – mūsų laisvė“, skirta Laisvės
gynėjų dienai. Popietės lankytojai prisiminė ir pagerbė Lietuvos laisvės gynėjus, skaitėme
eiles, skirtas Sausio 13-sios įvykiams atminti.
Vasario 15–22 d. vyko spaudinių paroda „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais
norime ir būt“, skirta Lietuvos atkūrimo dienai.
Kovo 27 d bibliotekoje vyko internetinio seminaro „Bankas be kodų kortelių:
praktiniai patarimai“ tiesioginės transliacijos peržiūra. Renginys skirtas „Skaitmeninei
savaitei“.
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Birželio15 d. vyko istorinė popietė „Skaudi tautos istorija“, skirta Gedulo ir vilties
dienai paminėti. Popietės metu aplankėme istorinę vietą, esančią Grendavės seniūnijoje,
sutvarkėme aplinką aplink paminklą, pasodinome gėlių, pagerbėme žuvusius partizanus,
skaitėme eiles apie Lietuvą, kalbėjome apie labiausiai nusipelniusius Lietuvai žmones.
Rugpjūčio 24 d. vyko literatūrinė popietė „I. Pikturna – lietuvių rašytojas,
dramaturgas“, skirta rašytojo 95-sioms gimimo metinėms paminėti. Popietėje buvo skaitomos
ištraukos iš rašytojo kūrybos. Pristatyta jo knygų paroda.
Rugsėjo 21 d. vyko literatūrinė popietė „J.Tumas-Vaižgantas“, skirta rašytojo 150sioms gimimo metinėms. Apžvelgta rašytojo biografija ir bibliografija.
Spalio 5 d. bibliotekoje vyko jubiliejinė popietė „Biblioteka ir knygos kelias“, skirta
Grendavės bibliotekos 70-mečiui. Renginio metu susipažinome su bibliotekos istorija. Vyko
K. Astratovienės knygų bei St. Nedzinskienės poezijos pristatymas. Susirinkusiems smuiku
griežė Rūdiškių gimnazijos moksleivė S. Šapogaitė bei dainavo Grendavės moterų ansamblis
„Versmė“. Parašytas straipsnis, kuris patalpintas rajoninėje spaudoje.
Spalio 16–26 d. buvo spaudinių paroda „S.Nėries kūrybos apžvalga“.
Lapkričio 22 d. Grendavės filiale vyko popietė „Knyga žmogų augina ir tobulina“,
skirta suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim“. Popietės metu
aptarėme pagrindinius šios savaitės tikslus, mokymų įtaką žmogaus gyvenime, kūryboje bei
idėjų sklaidoje.
Lapkričio 27 d. bibliotekoje vyko popietė „Adventas. Kas tai?“ Popietės metu
kalbėjome apie Adventą, jo papročius, tradicijas, Advento vainiką, apie Advento kalendorių.
Gruodžio 13 d. bibliotekoje vyko šventinė popietė „Ką atneš tau Kalėda?“ Popietės
metu buvo vedama šventinė diskusija apie artėjančias šventes, skaitomos ištraukos iš knygų,
atspindinčių Kalėdų tematiką.
Renginiai vaikams
Iš viso suorganizuota 10 renginių:
 Kompleksinių – 3;
 Žodinių – 2;
 Vaizdinių – 4.
Kovo 20 d. vyko literatūrinė viktorina „Mes esam šios žemės vaikai“, skirta Pasaulinei
Žemės dienai paminėti. Pravesta viktorina apie gyvūnus, mintos įvairios mįslės, spręsti
galvosūkiai, veikė knygų paroda šia tematika.
Balandžio 2–9 d., minint Tarptautinę Vaikų knygos dieną, vyko populiariausių knygų
paroda „Knyga – tai kelrodė žvaigždė“. Pristatytos dažniausiai skaitomos, o taip pat ir H. K.
Anderseno knygos, nes tą dieną minimas ir šio rašytojo 193-ių metų jubiliejus.
Gegužės 2 d. bibliotekoje vyko literatūrinė popietė „Visos gėlės tik tau“, skirta
motinos dienai. Gėlėmis, eilėmis ir dainomis sveikinome savo mamas. Apie renginį parašytas
straipsnis, kuris patalpintas rajoninėje spaudoje.
Gegužės 4–17 d. vyko vaikų piešinių paroda „Tau, mano Mamyte“, skirta motinos
dienai. Buvo demonstruojami vaikų piešti mamų portretai.
Gegužės 8–31 d. bibliotekoje veikė GGI (gyvūnų gerovės institucijos) projekto
neBrisius.lt fotografijų paroda „Išgelbėtųjų gyvūnų istorijos“.
Birželio 1–8 d. buvo pristatyta vaikų piešinių paroda „Šviesi vaikystė mūsų“, skirta
Vaikų gynimo dienai.
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Nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 1 d. bibliotekoje veikė vaikų piešinių paroda „Vasaros
spalvos“.
Rugsėjo 24–30 d. bibliotekoje veikė vaikų piešinių paroda „Ruduo jau spalvina
laukus“.
Lapkričio 16 d. bibliotekoje vyko garsiniai skaitymai „Skaitau, nes man patinka“,
skirti Šiaurės šalių literatūros savaitei. Buvo skaitomos ištraukos iš A. Lindgren kūrinio „Pepė
Ilgakojinė švenčia gimtadienį“.
ONUŠKIO FILIALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuota 39 renginiai:
 Kompleksinių – 5;
 Žodinių – 10;
 Vaizdinių – 24.
Bibliotekoje buvo organizuojamos literatūrinės parodos suaugusiems įvairiomis
progomis: Haruki Murakami kūryba ir „Haruki Murakami – vienas iš pasaulio didžiausių
gyvų rašytojų“ paroda ir garsinis skaitymas; „Juozo Tumo-Vaižganto kūryba amžių
sandūroje“; Šekspyro sonetai ir garsinis skaitymas – 4 skaitymai, perskaitytas 41 sonetas;
Lietuvos nepriklausomybės diena; šv. Valentino diena; Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
diena; šv. Velykos; Gedulo ir vilties diena; Joninės; Mindaugo karūnavimo diena.
Kitos svarbesnės parodos: J. Zareckio meninių nuotraukų paroda „Žvilgsnis pro
langą“; Vidmanto Svirsko 30 meninių fotografijų paroda „Gamtos užkulisiai“, kuria
lankytojai džiaugėsi ir rašė šiltus atsiliepimus fotografui nuo Nedzingės; neįgaliosios Virgutės
Berežinskajos piešinių paroda „Gamtos spalvos“, 16 puikių paveikslų; Virgutės Berežinskajos
kryželiu siuvinėti paveikslai gėlių motyvais „Spalvingi siūlų žiedai“, kuriais visi lankytojai
žavėjosi dėl kruopštaus ir meniško atlikimo, ir dar 9 mažesnės parodos.
Suaugusiems 2019 metais nuolat veikė paroda „Skaitytojai rekomenduoja“. Su
skaitytojais aptarėme perskaitytas knygas ir labiausiai patikusias rekomendavome kitiems
skaitytojams. Paroda-paslauga labai pasiteisino, nes skaitytojai mielai naudojosi
rekomendacijomis.
Kovo 22 d. vyko gražus renginys, skirtas Pasaulinei vandens dienai „Ar susimąstome
gerdami vandenį?“. Kalbėjome apie vandens naudą mūsų sveikatai, apie vandens užterštumo
problemas, apie gėlo vandens trūkumą įvairiose pasaulio šalyse. Pasidžiaugėme, kad turime
pakankamai švaraus gėlo vandens, bet turime rūpintis jo apsauga. Gėrėme Verknės senvagės
šaltinio vandenį, kuris, anot senolių, yra naudingas gydant akių ligas. Prisiminėme patarles ir
priežodžius bei užminėme mįsles apie vandenį. O išvada tokia, kad vanduo visais laikais yra
labai svarbus žmonių gyvenime.
Labai naudingas ir gražus renginys vyko rugsėjo 9 d. „Sveikata iš gamtos“ –
edukacinė informacinė popietė su žolynų ekspozicija bei degustacija. Visą vasarą su
savanoriais rinkome žolynus, džiovinome, ruošėme arbatėles. Renginio metu bibliotekininkė
papasakojo apie žolynų naudingąsias ir vaistines savybes. Ragavome pačių paruoštas
arbatėles. Visi dalyviai gavo dovanų gražiai paruoštų ir supakuotų arbatėlių.
Rugsėjo mėnesį vyko paroda-konkursas „Mano darželio jurginas“, kurios metu
Onuškio seniūnijos gyventojai nešė savo užaugintų jurginų puokštes, skelbė nuotraukas soc.
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tinkluose, o galiausiai kompetentinga žiūri nusprendė, kad visi jurginai labai gražūs ir dėkojo
visiems, kurie puoselėja etnografinių darželių tradicijas.
Nuo Velykų iki Kalėdų bibliotekoje veikė gyvų gėlių puokščių paroda „Kiekvieną
savaitę kita puokštė“ bibliotekos skaitytojai, lankytojai ir bibliotekininkė nešė gražiausius
žiedus iš savo darželių – ruošėme puokštes ir puošėme biblioteką, buvo sukurtos 39 gyvų
gėlių puokštės.
Šventėme pyragų dieną, kurios proga vaišinomės savo keptais pyragais, dalinomės
kulinariniais receptais.
Buvo paminėta Lietuvos pašto diena. Susitikome su Onuškio pašto viršininke bei
kitais pašto darbuotojais. Nuliūdome sužinoję, kad uždaromas Onuškio pašto skyrius.
Gruodžio mėn. vyko prasmingas ir jaudinantis renginys neįgaliųjų dienai „Na ir kas,
kad esam neįgalūs“. Sukvietėme Onuškio seniūnijos neįgaliuosius, bendravome, išgirdome jų
istorijas, rūpesčius ir pasitarėme, kuo galime padėti. Padovanojome atminimui dovanas,
akordeonu grojo Vilius su mama Aldona, dainavome ir vaišinomės arbatėlėmis.
Spalio 18 d. buvo suorganizuotas kompleksinis renginys finansuotas iš Trakų rajono
savivaldybės lėšų, skirtas Žemaitijos metams paminėti „Ons muok žemaitiška rokouties“.
Renginio metu susitikome su tikru žemaičiu, režisierium, atlikėju, muzikantu ir įvairių
kolektyvų vadovu Vaidu Lengvinu, kuris papasakojo apie žemaičių tradicijas, jų šnektą.
Atliko žemaitiškas liaudies dainas bei žemaičių kompozitorių sukurtas dainas. Susirinko
pilnutėlė biblioteka, kartu dainavome, lingavome ir plojome. Apsikeitėme atminimo
dovanėlėmis.
Renginiai vaikams
Iš viso suorganizuota 36 renginiai:
 Kompleksinių – 5;
 Žodinių – 23;
 Vaizdinių – 8.
Vaikams 2019 metais bibliotekoje buvo organizuojamos šios parodos: Mamos dienai;
šv. Velykoms; „Stovėjom ąžuolais, kritom ąžuolais, šlamėsim ąžuolais“, skirta Onuškio
krašto partizanams atminti; „Rašytojai iš didžiosios „R“, skirta rašytojų dienai paminėti;
„Plazdėk trispalve“ – Lietuvos pilietiškumo akcija; „Tautinis lietuvių bendrumas S.
Stanevičiaus kūryboje“, skirta rašytojo 220-sioms metinėms; „Širdučių diena“; „Pavasario
šaukliai“; „Naujos knygos“; „Geltona knyga“ ir mokinių piešinių parodėlės: „Jausmai“,
„Šokanti mėnesienoje“, „Kalėdų eglė“, 7 kl. mokinio Augusto teminių piešinių parodėlė,
knygos „Smiltelė“ iliustracijos.
Organizuotas žygis dviračiais ir edukacija su Aukštadvario regioniniu parku, skirta
100-sioms kraštiečio, profesoriaus S. Biziulevičiaus metinėms paminėti ir pasaulinei
aplinkosaugos dienai. Dalyvavo Onuškio Donato Malinausko gimnazijos mokiniai ir
mokytojai, bibliotekininkė ir bibliotekos lankytojai. Renginys vyko Alešiškių k. profesoriaus
gimtinėje. Profesoriaus duktė Jolanta papasakojo apie profesoriaus jaunystę ir mokslus,
etnokultūrologė Rita pristatė profesoriaus knygą, Onuškio bibliotekininkė Vlada kalbėjo tema
„Stasys Biziulevičius ir tautosaka“, dainavome profesoriaus užrašytas autentiškas dzūkų
dainas.
Vyko garsinio skaitymo valandėlės vaikams. Skaitėme Vaižganto „Mikutis
gamtininkas“. Dalyvavome Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje. Vyko vaikų garsinis skaitymas
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„Auštant“. Skaitėme ištraukas iš A. Lindgrem knygos „Pepė Ilgakojinė“, „Pepė švenčia
gimtadienį“. Vaikai piešė dovanėles Pepei: gėles, balionėlius, gimtadienio saldumynus,
atvirutes su palinkėjimais.
Dar buvo organizuoti šie renginiai: Užgavėnių kaukės, personažai ir blynai; 2 renginiai
„Darbščios rankelės“, kurių metu gaminome lėlytes, mezgėme; informacinė popietė
„Nedeginkim žolės“, kurios metu vaikai sužinojo, kad žolės deginimas kelia ne tik gaisro
pavojų, bet ir kenkia gamtai, sunaikina paukštelių ir gyvūnėlių lizdus bei urvelius; „Mano
augintinis“ su darželio vaikais, kurie pasakojo, kas kokį augintinį turi, kaip juo rūpinasi, piešė
savo augintinius, kalbėjome apie šunis, kurie yra ne tik sargai, bet ir pasieniečiai, vedliai,
gelbėtojai; valandėlės „Kas naujo spaudoje“, kurių metu aptarėme savaitės spaudos
aktualesnius straipsnius; „Lietuvos Kariuomenės kariniai laipsniai“ – sužinojome, kokie
kariniai laipsniai buvo ikikarinėje Lietuvoje ir kokie yra dabar, kaip jie žymimi; „Ką išmoksi
ant pečių nenešiosi“ – kalbėjome apie mokymosi svarbą mūsų gyvenime; viktorina „Ar
pažįstame paukščius?“, kurios metu iš nuotraukų ir aprašymų bandėme atspėti koks tai
paukštis, kur jis gyvena, kokie jo įpročiai; „Olia lia stovyklaujam“ su 1–4 klasių vasaros
stovyklos mokiniais. – piešėme atostogas, spalvinome, žaidėme. Taip pat dalyvavome
skaitymo iššūkyje.
PALUKNIO FILIALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuota 14 renginių:
 Kompleksinių – 1;
 Žodinių – 4;
 Vaizdinių – 9.
2019 metų veiklas biblioteka pradėjo parengusi parodą „K. Donelaitis lietuvių tautos
šviesuolis”.
Popietėse skirtose „Metų knygos rinkimams“ dalyvavo ir suaugusieji, ir moksleiviai,
kurie renginių pabaigoje, bibliotekininkei parodžius, kokių būdu reikia balsuoti, sparčiai
prisijungė prie kompiuterių ir savo išmaniųjų įrenginių ir balsavo už jiems labiausiai patikusią
knygą.
Literatūrinėje popietėje „Iš metų glūdumos“, skirtos paminėti pirmojo lietuviško
žurnalo 130-asias leidimo metines, bibliotekoje susirinko vyresnių klasių moksleiviai ir
mokytojai. Popietės metu lankytojai buvo supažindinti su pirmojo lietuviško žurnalo leidimo
istorija, turėjo galimybę pavartyti ir paskaityti vaizdinę medžiagą, t.y. fotografuotas leidinys
(1889 m. Nr. 1–12).
Vasario 16-ajai paminėti visa bendruomenė, abi gimnazijos ir svečiai susirinko į
aikštelę prie gimnazijos, kur buvo giedamas tautos himnas, vyko minėjimas, o po minėjimo
bibliotekoje vyko edukacinis užsiėmimas „Lietuvos simboliai vaikų rankomis“, kur patys
vaikai gamino vėliavėles, balandžius, juostas ir jomis puošė biblioteką.
Švenčiant „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną“ bibliotekoje buvo parengta
informatyvi literatūrinė paroda, atspindinti Nepriklausomybės kovų vaizdus.
Artėjant Užgavėnėms ir puoselėjant mūsų krašto tradicijų tęstinumą ir išsaugojimą,
bibliotekos renginyje dalyvavo ir vaikai, ir suaugę, kurie ne tik pasakojo vaikams apie tos
93

šventės reikšmę ir papročius, bet ir pagal tradicijas prikepė gardžiausių blynų, kuriais visi
vaišinomės renginio pabaigoje.
Knygnešio dieną bibliotekoje paminėjome „Gerų darbų“ akcija, kurios metu paaugliai
išnešiojo knygas ir periodiką į namus mūsų bibliotekoje aptarnaujamiems senyvo amžiaus ir
neįgaliems skaitytojams.
Kovo 28–30 d. bibliotekoje rinkosi suaugusieji į edukacinius užsiėmimus
„Skaitmeninės technologijos mūsų gyvenime“. Užsiėmimų metu bibliotekininkė kartu su
VMI specialiste iš Trakų aiškino susirinkusiems, per kokius įrenginius ir kokiais būdais
galima prisijungti prie gyventojų mokestinės sistemos ir ten deklaruoti savo pajamas ir
panašiai. Bibliotekos vartotojai dar gavo papildomos informacijos apie skaitmenines
technologijų galimybes mūsų kasdieniams poreikiams tenkinti. Bibliotekos vartotojai tai pat
turėjo galimybę dar kartą peržiūrėti labai aktualią informaciją tema „Bankas be kodų kortelių:
praktiniai patarimai”. Visi puikiai suprantame, kad šiandien be skaitmeninių technologijų
praktiškai išsiversti negalime, nes jos palengvina mūsų gyvenimo įvairiausias sritis, sutaupo
laiko ir pinigų.
Literatūrinėje parodoje „A. Smetona – pirmasis Lietuvos prezidentas“ lankytojai turėjo
galimybę pamatyti, ką rašė spauda apie tuometinį prezidentą, nuotraukas su prezidentu ir
kitais žymiais to meto žmonėmis.
Renginyje, skirtame Lietuvos Nacionalinei bibliotekų savaitei „Kartu mes kuriame
ateitį“, su vyresnių klasių moksleiviais ir mokytojais diskutavome ir pasidalinome įžvalgomis
apie bibliotekos vietą ir reikšmę gimnazijos bendruomenėje, glaudesnio bendradarbiavimo
galimybes ir patirtį, padedant jaunimui aktyviau reikštis įvairiuose veiklose.
Visą liepos mėn. bibliotekoje veikė paroda, skirta J. Aisčio 115-ioms gimimo
metinėms paminėti.
Į popietę „Baltijos kelias – 650 km“ buvo pakviestas Paluknio seniūnijos darbininkas
V. Daugudis, kuris pats dalyvavo tuomet surengtoje akcijoje ir labai įdomiai papasakojo apie
tuometinius įvykius ir žmonių ryžta, kovojant už laisvą Lietuvą.
2019-ieji Seimo nutarimu buvo paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais. Minint šio
garsaus veikėjo 150-asias gimimo metines su Paluknio bibliotekos lankytojais vasaros
pradžioje buvo peržiūrėtos režisieriaus Eimanto Belicko sukurtos dokumentinės juostos
ištraukos „Tumo kodeksas“.
Nuo rugpjūčio pabaigos iki spalio 5 d. bibliotekoje buvo surengta teminė paroda,
susijusi su J. Tumo-Vaižganto asmenybe, veikla ir kūryba. Dalis ekspozicijos nuotraukų su
aprašais buvo atspausdinta iš „epaveldas“ svetainės. Tai dokumentų fragmentai ir nuotraukos,
kurių nėra sudėta į spausdintas knygas apie J. Tuma-Vaižgantą.
Lapkričio 5–30 d. bibliotekoje buvo parengta literatūrinė paroda, skirta ryškiausios
nepriklausomybės laikais išaugusios poetės, pasiekusios meno aukštumų Salomėjos Neries
115-oms gimimo metinėms paminėti.
Lietuvos Respublikos Seimas 2020-uosius metus paskelbė Tautodailės metais.
Palaikant seimo iniciatyvą ir viešinant mūsų rajoną, kaip kad „Trakai – Lietuvos kultūros
sostinė 2020” š. m. gruodžio 17 d. Paluknio filiale buvo parengta tautodailininkės, menų
kūrėjos Ryšardos Kozubovskajos karpinių paroda „Žiemos motyvas“. Biblioteka ir jos
lankytojai džiaugėsi galėdami pamatyti šiuos gražius meno kūrinius, kurie suteikia galimybę
pažinti tautodailės meną, o vyresnės kartos lankytojams dar ir sukelia nostalgiškus
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prisiminimus apie praeitį, kai didžiausia namo ar lango puošmena buvo karpiniai iš
popieriaus.
Renginiai vaikams
Iš viso suorganizuota 22 renginiai:
 Žodinių – 13;
 Vaizdinių – 9.
Minint prozininko, poeto, vertėjo, vaikų literatūros kūrėjo – P. Cvirkos 110 gimimo
metinėms biblioteka parengė literatūrinę parodą pavadinimu „Cukriniai avinėliai“.
Minint tarptautinę „Vaikų knygos“ dieną į popietinius skaitinius „Užburiantis knygos
pasaulis“ susirinkę vaikai kartu su bibliotekininke iš Paluknio „Medeinos“ gimnazijos
aptarinėjo iliustracijų reikšmę knygų apipavidalinimui ir skaitymo malonumui, kaip atrodė
prieš 30 metų išleistos vaikiškos knygeles, kaip jos buvo iliustruotos ir panašiai. Po to buvo
skaitoma H. Webb knygos „Pasiklydusi sniege“ ištrauka.
Popietėje „Jei skaitau, tai sužinau“ t. p. skirtoje Lietuvos Nacionalinei bibliotekų
savaitei, su pradinių klasių mokiniais skaitėme S. Paltanavičiaus ir M. Vaitkevičiūtės knygą
„Kas ir kodėl gamtoje?”. Aptarėme sužinotus reiškinius.
Minėdama Europos dieną biblioteka parengė vaikų piešinių parodą pavadinimu
„Europa – Lietuvoje, Lietuva – Europoje“
Popietėje „Knyga?!“ su 7 klasės moksleiviais analizavome knygos kilmę, jos reikšmę
praeityje ir dabar, išlikimo galimybes mūsų skaitmeniniame amžiuje.
Edukaciniame užsiėmime „Susipažinkime su Lietuva“ Medeinos gimnazijoje su
pradinukais buvo gaminama iš jau paruoštų karpinių reikšmingiausias Lietuvos vietas bei
pastatus, o po to ieškojome ir statėme tai žemėlapyje. Baigę žymėti visas žymias vietas dar
žaidėme, kas greičiau pasieks Klaipėdą.
Vasaros pradžioje visi, kas neįsivaizduoja vasaros atostogų be knygos, buvo pakviesti
į edukacinį užsiėmimą „Renkuosi vasaros skaitinius“. Užsiėmimo metu bibliotekininkė
smulkiai papasakojo apie akcijos „Vasara su knyga“ taisykles ir reikalavimus, kurių laikantis
iššūkis įvykdomas, yra galimybė laimėti vertingų prizų. Visiems susidomėjusiems buvo
pasiūlytos knygos pagal reikalavimus. Džiugu tai, kad finišavo net 9 įvairių amžiaus grupių
skaitytojai, kurie perskaitė po 5 knygas. Visi jie gavo atminimo dovanėles.
Jau daug metų biblioteka rugpjūčio mėnesį rengia garsinio skaitymo valandėles
patiems mažiausiems „Medžio paunksmėje“, kurių metu pati bibliotekininkė ar vyresnių
klasių moksleiviai skaito knygeles mažiems bibliotekos lankytojams.
Trečias etapas minint šio didžiai nusipelniusio Lietuvai žmogaus 150-ąsias gimimo
metines Paluknio bibliotekos vyr. bibliotekininkė, gavusi finansavimą iš Trakų rajono
savivaldybės ir bendradarbiaudama su Paluknio „Medeinos“ ir „L. Komolovskio“
gimnazijomis, organizavo išvykas moksleiviams į J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejų
Panevežio rajone, Vadaktėliuose, Ustronės vienkiemyje. Dar nepasiekus galutinio taško
Vadaktėliuose mus pasitiko Panevėžio krašto muziejininkas ir edukacijų vedėjas Audrius
Daukša. Čia jis pradėjo pasakojimą apie J. Tumo-Vaižganto pirmuosius trejus kunigavimo
metus (1902-1905), aprodė dar gerai išsilaikiusią ir iki šių dienų veikiančią medinę Šv. Jono
Nepomuko bažnytėlę ir daiktus, drabužėlius, kuriais kažkada naudojosi J. Tumas-Vaižgantas.
Pakeliui per kapinaites dar sustojome prie žymiausio Lietuvos knygnešio Jurgio Bielinio
paminklo.
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Po to keliavome dar kelis kilometrus iki unikalaus ir vienintelio Lietuvoje knygnešių
muziejaus, kuris įsikūręs vaizdingose Krekenavos apylinkėse, Ustronės vienkiemyje esančios
sodybos klėtyje. Čia 19 a. buvo Garšvių knygnešių bendrovės susibūrimų vieta, kur buvo
slepiama draudžiama spauda. Ekspozicija įkurta 1987–1991 metais. Svirnas susijęs ir su
rašytojo, švietėjo J. Tumo-Vaižganto gyvenimu ir veikla, jam 1902–1905 metais klebonaujant
Vadaktėliuose. Jo atminimui įkurta ekspozicija. Išvykoje praplėtėme savo žinias apie Juozą
Tumą-Vaižgantą ir lietuvių spaudos draudimo laikotarpį, knygnešių gyvenimą, veiklą. Kartu
puikiai praleidome laiką vaizdingoje ir jaukioje muziejaus teritorijoje. Keliaujant atgal dar
turėjome galimybę užsukti į Užulėnį ir apžiūrėti neseniai pastatytą ir atidarytą paminklą
pirmajam Lietuvos prezidentui A. Smetonai.
Edukaciniame užsiėmime „Bendruomeniškumas – stiprybė“ savo žinias apie
bendruomeniškumą, remiantis SSGG analize stengėsi parodyti Paluknio „Medeinos”
gimnazijos I g klasės mokiniai.
Mažieji bibliotekos lankytojai mus džiugino atsinešta rankdarbių paroda iš daržovių ir
vaisių „Moliūgėlio pasakėlė“.
Darganota rudenio rytą mažieji knygų mylėtojai susirinko į edukacinį užsiėmimą
„Gelbėju knygelę“. Užsiėmimo metu susirinkusieji kartu su bibliotekininke atrinko ir patys
klijavo suplyšusias ar pairusias knygeles. Buvo paaiškinta, kad knygelių ne tik negalima
plėšyti, bet ir kitaip gadinti arba ant jų piešti.
Į popietę „Švęsti kartu labai smagu“, skirtą pažymėti Šiaurės šalių literatūros savaitę,
biblioteka pasikvietė pradinukus. Popietės metu vaikams buvo perskaityta ištrauka iš A.
Lingrend knygos „Pėpė ilgakojinė“, pasveikinti vaikai gimę lapkričio mėn., aptarta kas
panašu, o kas skiriasi tarp gimtadienio šventimo dabar ir knygoje aprašytų veiksmų. Vaikai
buvo pavaišinti namie pagamintais skanėstais, kaip per tikrą gimtadienį. Į dar vienus
popietinius skaitinius susirinko vyresnių klasių moksleiviai ir keli suaugusieji, kurie skaitė
ištraukas iš Šiaurės šalių rašytojos J. Gaarder knygos „Sofijos pasaulis”. Diskutavome apie
knygoje aprašytus filosofinius mąstymus, vaišinomės suneštinais gardėsiais. Popietės
pabaigoje buvo paskelbta apie akcijos „Knygų Kalėdos” pradžią.
Į edukacijas, skirtas „Kalėdų stebuklo belaukiant“, po pamokų rinkosi gausus būrys
vaikų, kurie su bibliotekininkės patarimais ir pagalba gamino atvirukus, karpė snaiges, siuvo
2020 metų simbolį – pelę, gamino eglutės papuošimus iš kartono, spalvotos folijos, vatos ir
kt.
Į popietę „Kalėdinės eglutės šypsenėlės“ susirinko ištikimiausi knygos mylėtojai ir
vaikučiai, kurie mėgsta klausytis skaitomų knygų. Popietės metu skaitėme G. Kincaid knygą
„Kalėdų bičiulis“, pasveikinome ir įteikėme dovanėles, daugiausia knygų perskaičiusiems
vaikučiams. Dovanėles ir saldainius vaikams parūpino bibliotekos rėmėja R. Peleckienė.
RYKANTŲ FILALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuota 8 renginiai:
 Kompleksinių – 4;
 Vaizdinių – 4.
Suaugusiems šiais metais buvo skirti trys didesni renginiai. Lietuvos
nepriklausomybės kovų atminimui Rykantų bibliotekoje buvo surengtas paminėjimas „Kovos
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su lenkais pietiniame fronte“. Į renginį susirinkę dalyviai trumpai susipažino su istoriniais
įvykiais: kaip 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas ir
kodėl 1918 m. lapkritį buvo kuriama LR kariuomenė, apie pirmuosius savanorius ir
šauktinius, apie 1919 m. kovas dėl Vilniaus bei demarkacines linijas. Dalyviai įsitikino, kad
Nepriklausomybės kovų karių atminimas yra gyvas, tai liudija Elektrėnų savivaldybės
teritorijoje iki mūsų dienų likusios trys Lietuvos nepriklausomybės kovų karių kapavietės –
Vievio, Jagėlonių ir Ausieniškių kapinėse. Būtent Vievio kapavietėje daugiausia palaidota
Trečiojo pėstininkų pulko karių, žuvusių kautynėse su lenkais ties Rykantais 1920 m. spalio
mėnesį.
Pasaulinei pašto dienai paminėti Rykantų bibliotekoje buvo surengta popietė „Nuo
pašto karvelio iki elektroninio laiško“. Rykantai ilgus metus turėjo savo paštą, kuris buvo
svarbiausia įstaiga kaime. Siekdama išsaugoti istorinius atsiminimus apie Rykantų paštą,
biblioteka suorganizavo susitikimą su buvusiais Rykantų pašto skyriaus darbuotojais. Į
susitikimą su bibliotekos lankytojais atvyko Janina Perednienė, Marija Kobyfienė, Beata
Vitkauskienė, Stanislava Vaitiekaitienė bei Albina Lučkovskienė. Bibliotekoje liejosi
prisiminimai, netilo pasakojimai. Dalyvės, prisimindamos praeitį, padėjo bibliotekininkei
susisteminti jau turimą medžiagą apie Rykantų paštą ir pašto darbuotojus bei papildė ją savo
prisimintais faktais, datomis, pavardėmis, įvykiais.
Rykantų biblioteka prisijungė prie paramos akcijos „Pyragų diena“, kuri yra didžiausio
televizijos projekto „Išsipildymo akcija“ dalis. Tradicija kepti pyragus ir jo gabalėlius už
sutartą kainą parduoti bendradarbiams, kolegoms ar bendramoksliams, o surinktas lėšas skirti
„Išsipildymo akcijai“ gyvuoja jau dešimt metų ir kasmet įtraukia vis daugiau neabejingų
žmonių. Biblioteka dalyvavo akcijoje pirmą kartą. Įtraukiant į akciją gyventojus, pyragus
nutarta ne pardavinėti, o jais tiesiog pasidalinti, pavaišinti saldžiais kąsneliais bibliotekos
lankytojus, Rykantų universalaus daugiafunkcio centro darbuotojus, vaikus. Norėjosi pabūti
kartu, pabendrauti, išsipasakoti. Akcijos šūkis „Ateik į biblioteką – paragauk pyrago“
pasiteisino, sulaukta nemažai svečių.
Sukviesti daugiau žmonių sutartu laiku yra sudėtinga. Suaugę teisinasi neturintys
laiko, skubantys, tingintys. Todėl suaugusiems buvo rengiamos parodos. Nuotraukų parodos
„Bibliotekoje smagu ateik ir tu“ tikslas buvo sudominti lankytojus, paviešinti bibliotekos
veiklą, suintriguoti, skatinti ateiti, domėtis, dalyvauti. Nuotraukų paroda „Mano vaikystės
akimirkos“ buvo skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Kiekvienas suaugęs žmogus
kažkada buvo vaiku. Vartydami šeimos nuotraukų albumus, dažnai prisimename vieną
gražiausių etapų savo gyvenime – vaikystę. Ši diena – tai priminimas visuomenei apie
būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką,
teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę. Bibliotekos lankytojai noriai prisidėjo prie parodos
paruošimo.
Atvirukų paroda „Šildantis atsiminimo ženklas“ buvo skirta Pasaulinei pašto dienai
paminėti. Tai – bibliotekos lankytojų išsaugotų atvirukų, gautų įvairių švenčių proga, paroda.
Atvirukuose atsispindėjo įvairūs nuoširdžiausi linkėjimai bei sveikinimai, surašyti lietuvių ir
lenkų kalbomis. Juos galima buvo perskaityti, apžiūrėti ant atvirukų išlikusius pašto ženklus.
Tie, kurie domisi filatelistika, galėjo pavartyti skaitytojų išsaugotus ir bibliotekai paskolintus
pašto ženklų albumus.
Renginiai vaikams
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Iš viso suorganizuota 28 renginiai:
 Kompleksinių – 24;
 Vaizdinių – 4.
Filialo veikla daugiau orientuota į darbą su vaikais, todėl jiems ir skirta dauguma
renginių. Į kompleksinius renginius dažnai yra kviečiami ir vaikų tėvai ar seneliai, kurie
mielai prisijungia ir bendradarbiauja.
Kaip ir kasmet, sausio mėnesį vaikai dalyvavo garsiojo skaitymo cikle, skirtame
akcijai „Metų knygos rinkimai 2018“. Trijų susitikimų „Kartu skaityti smagiau“ metu, jiems
buvo pristatytos penkios į geriausios vaikų ir paauglių knygos vardą pretenduojančios knygos:
M. Marcinkevičiaus „Draugystė ant straublio galo“, Violetos Palčinskaitės „Eilėraščiai iš
namų“, Neringos Vaitkutės pasakos „Klampynių kronikos“, Aido Jurašiaus knyga „Pypas ir jo
nutikimai“ bei Justino Žilinsko pasakojimas „Kaukas Gugis ir kerų karas“, kuris skaitymų
dalyviams patiko labiausiai.
Popietė „Naršyk saugiai“ buvo skirta Saugesnio interneto savaitei paminėti. Jos tikslas
– atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir
jaunuolių, naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Renginio metu vaikai
susipažino su informacijos sauga skaitydami istoriją „Bekraštis miškas“, pateikiamą
svetainėje www.draugiskasinternetas.lt, kaip animaciją. Popietės dalyviai sužinojo, kad
internete yra ir blogų dalykų, kurių reikia saugotis. Istorija pasakojo ne tik apie informacijos
saugą, bet ir pateikė užduočių bei klausimų. Vaikai dalyvavo viktorinoje „Draugiškas
internetas“.
Ruošiantis pasitikti Valstybės atkūrimo dieną, Rykantų bibliotekoje vyko kūrybinės
dirbtuvės „Piname tautinę juostą“. Dalyvių laukė prezentacija „Lietuvių tautinės juostos“.
Lietuvių tautinės juostos, kaip ir pasakos, dainos, šokiai, turi senas tradicijas. Šios tradicijos
tvirčiausiomis gijomis susieja visas kartas. Pažinti tradicijas ir jas branginti – mūsų pareiga.
Todėl popietės metu vaikai susipažino su juostų rūšimis pagal audimo techniką: pintomis
juostomis, vytinėmis, austinėmis ir kt. Aptarti juostų raštai, ornamentų simboliai ir
kompozicijos. Išsiaiškinta kokie spalvingi deriniai būdingi Lietuvos etnografiniams
regionams. Vaikai sužinojo, ką simbolizuoja raudona, geltona ir žalia spalvos. Būtent iš šių
spalvų dalyviai bandė nusipinti po trispalvę juostelę. Darbas reikalavo daug kantrybės,
kruopštumo ir laiko. Ne viskas taip gerai ir lengvai sekėsi, kaip iš pradžių atrodė. Darbelius
reikėjo ir taisyti, ir iš naujo pradėti. Vaikai labai stengėsi perprasti techniką bei gerai pabaigti
pradėtą darbą. Rankdarbius galima buvo pamatyti bibliotekoje, kur jie buvo eksponuojami
parodoje „Lietuvai“.
Edukacinės valandėlės „Sugrįžimas“ metu vaikai stebėjo vaizdo medžiagą apie
paukščių įvairovę, susipažino su knygelėmis apie sparnuočius, klausėsi paukščių balsų. Vaikai
buvo raginami pasidaryti inkilus bei taip pasitikti parskrendančius sparnuočius. Dalyviai
susipažino su japoniško popieriaus lankstymo menu – origami. Jie sužinojo, kad origamiais
taip pat vadinami ir patys lankstiniai. Lankstinys iš vieno popieriaus lapo vadinamas „tikru
origamiu“. Vaikai susipažino su mergaitės japonės Sadako Sasaki gyvenimo istorija, kuri
susirgo leukemija dėl Chirosimos atominio bombardavimo 1945 metais. Ji nuoširdžiai tikėjosi
pasveikti, jei sulankstys 1 000 gervių, bet, deja, mirė. Bibliotekoje susirinkę vaikai paukščių
sugrįžimo dienos proga noriai mokėsi lankstyti sparnuotį, kuris kiekvieną rudenį migruoja į
šiltesnius kraštus. Lankstymo menas – užimtumas, kuris ugdo, ramina, žadina kūrybiškumą,
grožį ir kantrybę.
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Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Rykantų bibliotekos lankytojai
pasinėrė į kūrybinę veiklą, kurios metu siekta išmokti pinti „tautinę juostą“ iš popieriaus.
Dirbtuvių „Tautinė juosta“ metu dalyviams buvo papasakota, kokios spalvos ir raštai yra
būdingi tautinėms juostoms, aptarti buvo tautiniai ornamentai. Darbui pasitelkę žirkles ir
klijus, vaikai entuziastingai ėmėsi kurti savo juostų raštus. Ploną spalvotą popierių sukarpė
vienodo ilgio ir pločio juostelėmis. Jie jungė langelius, derino spalvas. Juostų raštuose
dominavo Lietuvos trispalvės tonai. Taip gimė paroda „Tau, Lietuva“. Jos eksponatai – ryškių
spalvų tautinės juostos. Jos žavi ir šventiškai nuteikia ne tik darbų autorius, bet ir pasikeisti
knygų atėjusius skaitytojus.
Balandžio 2-ąją buvo paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena. Popietės „Vaikų
knygos diena“ metu mažieji skaitytojai klausėsi H. K. Anderseno pasakos „Princesė ant
žirnio“, analizavo pasakos iliustracijas, atsakinėjo į klausimus, entuziastingai kėlė rankas,
norėdami pasisakyti. Pasakas apie princeses ir princus mėgsta visi vaikai: ir mergaitės, ir
berniukai. O kokia gi mergaitė nenori būti princese? Kuriai mergaitei nepatinka puoštis? Kas
nenorėtų turėti gražiausių rūbų kolekcijos? Ar ne visi berniukai svajoja būti narsiais riteriais,
žavisi princų išradingumu? Spalvinant princų bei princesių atvaizdus, daug diskutuota apie
herojų išvaizdą, rūbus, aksesuarus.
Kaip ir kiekvienais metais, vaikai dalyvavo renginyje „Velykų džiaugsmai“.
Darželinukai susipažino su nesudėtingu žaidimu, mokėsi ridenimo taisyklių bei varžėsi
margučių ridenimo varžybose. Paaugliai atskubėjo į biblioteką su savo dažytais margučiais.
Jie demonstravo jau įgytus įgūdžius bei neslėpė noro laimėti, sąžiningai varžėsi, liūdėjo dėl
nesėkmių bei džiaugėsi laimėdami. Renginio dalyviams buvo pristatyta bibliotekoje
eksponuojama žaisliukų iš šokoladinių kiaušinių „Kinder Surprise“ paroda „Velykinės
dovanos“. Jie galėjo ne tik apžiūrėti parodą, bet ir pačiupinėti eksponatus, pažaisti su jais.
Vaikai buvo skatinami kolekcionuoti, saugoti bei dalintis savo lobiais.
Kūrybinių dirbtuvių „Knygų namai“ metu dalyviai susipažino su lavinamosiomis
knygutėmis. Tai – puiki veiklos priemonė įvairaus amžiaus vaikams. Medžiaginė knygutė yra
lengva, neplyšta, gali būti skalbiama rankomis, neužima daug vietos, o kiekvienas jos puslapis
suteikia daug veiklos galimybių. Vaikai turėjo progą pavartyti liečiamą knygą, kurią
bibliotekai noriai paskolino jauna mama. Knygą ji kūrė kartu su dukra, taip naudingai
leisdama laisvalaikį. Vaikams buvo pasiūlyta bendromis jėgomis pabandyti sukurti savo
knygutę. Jie pasitelkė fantaziją ir taip gimė pora knygos puslapių. Renginys buvo skirtas
Nacionalinei bibliotekų savaitei, kurios tema šiais metais: Ateik – sužinok ir išmok.
Minėdama Europos dieną, Rykantų biblioteka pakvietė savo lankytojus į renginį
„Europos vidury“. Bibliotekininkė papasakojo dalyviams apie Europos dieną. Paminėjo 15-os
metų sukaktį, kai Lietuvos Respublika buvo priimta į Europos Sąjungą – Europos valstybių
ekonominę ir politinę bendriją. Vaikams buvo pristatyta knyga „Lietuvos 100-mečio kelionė“.
Knyga skirta pažinti Lietuvos istoriją, asmenybes, miestus bei gamtą. Keliauti knygos
puslapiais vaikams buvo įdomu, nes kiekviename puslapyje buvo gausu užduočių: keliavome
labirintais, ieškojome skirtumų, atsakinėjome į klausimus. Į išmanųjį įrenginį atsisiuntę
nemokamą programėlę, vaikai klausėsi Lietuvos himno, Baltijos jūros ošimo, traukinių
dundėjimo, katino Tigro ir šuns Dumsio pasakojimų.
Žvakių gamyba, kaip ir jų deginimas, yra savotiškas ritualas ir net sveikatinimo būdas.
Žvakių gaminimo būdų yra įvairių, ir senovinių, ir naujų. Bibliotekoje į edukacinę pamokėlę
„Žvakių gaminimo procesas“ susirinkę dalyviai stebėjo filmukus kaip namų sąlygomis iš
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vaško gabalėlių bei silikoninių formų yra gaminamos žvakės. Gaminimo procesas vaikams
pasirodė įdomus bei labai paprastas. Pats paprasčiausias būdas, kurį perpranta net maži vaikai,
yra žvakė iš korio. Dalyviai kirpo norimo ilgio dagtį, dėjo jį prie vaško lakšto kraštelio, šiek
tiek prispausdavo ir vyniojo. Vaškas vyniojasi lengvai, svarbiausiai nepalikti oro tarpelių. Tai
buvo smagus procesas ir kartu meditacija, vaškas kvepėjo skaniai bet atsikąsti ir jo paragauti
norinčių neatsirado.
Renginio „Darbščiosios bitės“ metu darželinukams buvo pristatyta knyga „Bitės“,
kurią parengė Wojciech Grajkowski. Tai didžiulio formato knyga, žavinti žaismingais ir
įtraukiančiais piešiniais, kurią iliustravo žinomas Lenkijos dailininkas Piotr Socha. Vaikai
aplankė magišką bičių karalystę, tyrinėjo bičių kūno sandarą, susipažino su jų namais ir
įpročiais, sužinojo, kad bitės moka šokti, kad atsirado Žemėje ankščiau už dinozaurus.
Dalyviai žiūrėjo edukacinį filmą vaikams „Žvelgiu į pasaulį pro Bitės akinius“, kurį paruošė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Filmas supažindino
vaikus su bičių pasauliu, leido sužinoti apie bičių teikiamą naudą. Vaikai diskutavo apie bites,
sutiko, kad reikia jas saugoti, kad jos naudingos ir reikalingos. Mažieji bijo bičių įkandimų,
bet labai mėgsta medų, kuriuo buvo vaišinami bibliotekoje vykusio renginio metu. Ragaudami
medų mažieji galėjo pačiupinėti vaškuoles – vaško plokšteles avilių lizdiniams rėmeliams,
stebėjo, kaip iš jų ir dagties yra gaminama žvakė.
Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga Rykantų biblioteka organizavo renginį
„Sveiko gyvenimo link“, kuris prasidėjo susitikimu su Europos kultūrizmu čempionu,
profesionaliu sportininku, asmeniniu treneriu ir rašytoju Andriumi Pauliukevičiumi bei jo
žmona, mitybos ir sporto specialiste iš Namibijos, Ilka Rae Adams. Andrius Pauliukevičius ir
Ilka Adams pristatė savo knygas: „Super maistas“ bei „Tobulas kūnas per 100 dienų“. Joms
autoriai atrinko pačią reikalingiausią informaciją iš savo bestseleriais tapusių knygų
žmonėms, pasiryžusiems pokyčiams ir norintiems mesti svorį ar auginti raumenis. Andrius
papasakojo susirinkusiems apie save, kaip jo gyvenime blogos aplinkybės tapo galimybėmis,
o kliūtys – šansais. Ilka bandė įkvėpti mergaites savo pavyzdžiu. Svečiai dalinosi žiniomis,
sveikos gyvensenos patarimais, aktyviai uždavinėjo iškilusius klausimus, noriai leidosi į
diskusijas. Susitikime su rašytojais dalyvavo Rykantų, Paluknio bei Šventininkų bibliotekų
lankytojai, Rykantų UDC sporto užsėmimų dalyviai, Rykantų bendruomenės atstovai.
Norintiems sužinoti dagiau, sveikos gyvensenos temą pratęsė Antanas Bardauskas,
sveiko gyvenimo būdo propaguotojas bei sveikatingumo sodybos „Viltoma“ savininkas.
Renginio dalyviams Antano sodyboje buvo surengta dar viena paskaita apie jonizuoto
vandens naudą organizmui ir sveikus vaisių bei daržovių kokteilius. Susirinkusiems bandyta
paaiškinti, kodėl reikėtų atsisakyti cukraus, miltinių patiekalų, o rinktis vaisius, daržoves bei
gerti vandenį. Po Antano paruoštų sveikuoliškų užkandžių bei jonų prisotinto vandens
degustacijos dalyviai draugiškai susirungė tarpusavy įvairiose sporto šakose.
Liepos mėnesį Rykantų biblioteka pakvietė savo jaunus lankytojus į kūrybines
dirbtuves „Valstybės diena“. Dirbtuvės buvo skirtos Lietuvos Karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienai paminėti. Švęsti smagu pasipuošus, todėl dirbtuvių dalyviams buvo
pasiūlyta susipažinti su dar vienu būdu, kaip savo rankomis pagaminti trispalvę juostelę ant
rankos. Tai jau penktasis apyrankių pynimo būdas, išmoktas Rykantų bibliotekoje, keturi
pynimo būdai jau sėkmingai įveikti anksčiau. Kai vaikai perprato pynimo subtilybes ir jiems
jau nereikėjo bibliotekininkės pagalbos, atsirado laiko pokalbiui. Vaikai išgirdo apie drąsų bei
išmintingą karalių Mindaugą, kuris pirmą kartą istorijos šaltiniuose paminėtas 1219 metais.
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Susipažino su jo mylėta antrąja žmona Morta, kuri patarinėdavo vyrui ir dėl valstybinių
klausimų. Sužinojo jo palikuonių vardus. Išgirdo, kodėl 1251 m. jis kartu su žmona ir vaikais
pasikrikštijo ir 1253 m. buvo karūnuotas karaliumi. Sužinojo, kad Mindaugas, tapęs
galingiausiu iš galingiausių lietuvių kunigaikščių, paaukojo visą savo šeimą vardan
sustiprintos bei suvienytos Lietuvos valstybės.
Vasarą bibliotekoje vyko vasaros skaitymai „Vasara su knyga“. Susirinkę skaitymams
vaikai susipažino su Hektor Malot knyga „Be šeimos“ ir Kristinos Gudonytės romanu „Ida iš
šešėlių sodo“. Buvo aptartos knygos: J. Vilė „Sibiro haiku“, E. Porter „Poliana“, K. Bradley
„Karas, išgelbėjęs mano gyvenimą“.
Dviejuose renginiuose, popietėje „Susipažinkime – aš esu biblioteka“ bei
bibliografinėje pamokėlėje „Surask knygą bibliotekoje“ sudalyvavę darželinukai puikiai
praleido laiką tarp knygų. Naujokai susipažino su biblioteka, jos veikla, knygelėmis. Didesnė
dalis vaikučių bibliotekoje jau buvo lankęsi. Vaikams dar kartą primintos bibliotekoje
galiojančios taisyklės, papasakota apie knygų vietą lentynose, apie elgesį su knyga. Parodyta
kur ieškoti pasakų, eilėraščių, apysakų. Vaikų dėmesį patraukė ir kraštotyros lentyna, vienų
rankos tiesėsi prie knygų apie gyvūnėlius, kitus sudomino knygos apie mediciną.
Renginys „Šviesos ir žodžio šventė“ buvo skirtas paminėti Šiaurės šalių literatūros
savaitę. Į rašytojos Astridos Lindgren knygos „Pepė Ilgakojinė“ pagrindinės herojės
gimtadienį pirmi atskubėjo Rykantų UDC darželinukai su savo auklėtojomis Nele
Petkevičiene ir Kristina Nedvecka. Mažieji, prie žvakės šviesos, klausėsi teksto apie tai, kaip
Pepė Ilgakojinė šventė savo gimtadienį. Žiūrėjo vaidybinio filmo ištraukas apie šventės
kaltininkę bei pasakos fragmentus apie keistą raudonplaukę mergaitę su skirtingomis ir ypač
ilgomis kojinėmis bei ragavo torto.
Šiaurės šalių literatūros savaitę paminėjo ir Lentvario pradinės mokyklos 3 d klasės
mokiniai su mokytoja Aurelija Karloniene, nutarę, kad knygas įdomiau skaityti bibliotekoje.
Antrame renginyje „Šviesos ir žodžio šventė“ bibliotekininkė supažindinusi mokinius su
Šiaurės šalių literatūros savaitės idėja, tema, plakatu, žymiausiais Šiaurės šalių rašytojais ir jų
kūriniais vaikams, pakvietė atsiversti visiems gerai žinomą švedų rašytojos Astridos Lindgren
knygą „Pepė Ilgakojinė“. Po garsinių skaitymų visi dalinosi savo mintimis apie pagrindinę
veikėją Pepę, diskutavo apie netikėtus jos poelgius, mokėsi argumentuoti savo atsakymus į
pateiktus klausimus. O „apkeliavę“ Šiaurės šalis, susipažino su jų geografine padėtimi,
gamtovaizdžiu ir ten gyvenančių žmonių tradicijomis.
Kūrybinių dirbtuvių „Dovana nuo manęs“ metu Rykantų UDC darželinukai gamino
šventinius papuošimus bibliotekai, kūrė šventinę nuotaiką gamindami girliandas. Jas
pasigaminti gana lengva. Yra daug įvairiausių medžiagų, kurios gali būti panaudotos girliandų
kūrimui: popierius, virvelės, tekstilė, siūlai, plastmasė ir t.t. Atsižvelgiant į darželinukų amžių,
darbui pasirinkome spalvotą popierių. Popierinės girliandos nereikalauja per daug gabumų ir
išlaidų, svarbiausia, mokėti naudotis žirklėmis ir klijais, o rezultatas – tikrai puikus. Vaikams
reikėjo truputėlio įkvėpimo ir nedidelio pastūmėjimo, o girliandų gaminimas teikė daug
džiaugsmo. Dirbtuvių metu buvo labai linksma, o kalėdinės girliandos lepins mūsų akis dar
ilgai.
Popietė „Su knyga snaigių sūkury“ buvo skirta akcijai „Knygų Kalėdos“. Rykantų
universalaus daugiafunkcio centro vaikams buvo pristatyta Zitos Gaižauskaitės kūryba.
Garsiai skaitėme knygą „Laiškas Kalėdų seneliui“, kurioje sudėta dešimt naujametinių
eilėraštukų mažiems vaikams. Popietės dalyviai taip pat neliko abejingi eiliuotai pasakaitei
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„Atvažiuoja Kalėda“. Jie susikaupę klausėsi pasakos žodžių ir apžiūrinėjo knygos
iliustracijas. Linksmi eilėraštukai vaikams yra sudėti į knygą „Taip sukasi metai“. Vaikai
vartė jos puslapius, apžiūrinėjo paveiksliukus ir diskutavo apie kiekvieną metų mėnesį.
Susirinkę vaikai nustebo vienoje iš knygų pastebėję Zitos Gaižauskaitės autografą su
palinkėjimais. Taip jie sužinojo, kad rašytoja lankėsi Rykantų bibliotekoje prieš porą metų.
Popietei baigiantis vaikams pasiūlyta pasimokyti karpyti snaiges, kurios puošė biblioteką
šventiniu laikotarpiu.
SENŲJŲ TRAKŲ FILIALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuota 12 renginių:
 Kompleksinių – 6;
 Žodinių – 3
 Vaizdinių – 3.
Bibliotekoje buvo rengiamos literatūrinės bei vaizdinės parodos bei popietės, skirtos
paminėti įvairias įsimintinas datas:
 Literatūrinė paroda „Kazio Binkio kūrybos aruodai“, skirta 77 mirties metinėms
paminėti. Paroda „Tremties vaikų žaislai“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti,
buvo sukurti žaislai iš medžiagų skiaučių, šiaudų. Paroda „Kęstučio Kasparavičiaus
kūryba“, skirta 65 metų jubiliejui. Paroda „Europos diena“, skirta Europos dienai
paminėti.
 Popietė „Vietovardžių metai“ – Andžejaus Stelmachovskio mokyklos mokytoja
Elvyra Lavrukaitienė pristatė Senųjų Trakų kaimo istoriją bei supažindino su aplink
esančiais kaimais.
 Paskaita „Rūkymo žala“ – vedė lektorius ir blaivybės organizacijos vienas iš įkūrėjų
Sergej Filipovič, kuris pats yra atsisakęs žalingų įpročių ir sveikos gyvensenos
puoselėtojas jau yra virš 10 metų. Renginio metu jis pasakojo apie rūkymo žalą
jaunam organizmui bei reklamos manipuliavimą.
 „Vasara su knyga“ – dalyvavome skaitymo iššūkyje, kurį įveikė net 8 suaugę ir 3
vaikai.
 Popietė „Just dance 18“ – x-box šokio žaidimas pagal tam tikrus judesius.
 Popietė „Mokomės siuvinėti“, skirta išmokti naujos siuvinėjimo technikos
simegrafijos būdu.
 Senųjų Trakų bibliotekoje pirmą kartą vyko kino filmo „Vasara“ seansas po atviru
dangumi bibliotekos pievelėje, į kurį gausiai susirinko Senųjų Trakų gyventojai.
Renginiai vaikams
Iš viso suorganizuota 37 renginiai:
 Kompleksinių – 22;
 Žodinių – 10;
 Vaizdinių – 5.
Parodos:
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„Geriausi detektyvai“ – paroda, skatinanti susipažinti su nauju žanru ir geriausiai
įvertintais rašytojais, rašančiais šia tema; „Vasaros atostogos“ – piešinių paroda, skirta
prisiminti smagiausias vasaros akimirkas; „Šventės mūsų širdyse“ – piešinių paroda Kalėdų
tema.
Popietės ir rytmečiai:
 „Piešiu svajonių knygą“ – popietė, skirta tarptautinei vaikų knygų dienai paminėti,
kūrėme savo knygeles.
 Poeto Jono Endrijaičio knygos „Viešnagė Vorynėje“ pristatymas. Knygą pristatė pats
autorius su dainomis ir smagiais eilėraštukais.
 „Margučių marginimas“ – popietė, skirta išmokyti vaikus naujo kiaušinių dažymo
būdo artėjant Velykų šventei.
 „Velnio lašai“ – paskaita apie alkoholį ir jo žalą, skirta auginti naują blaivių jaunų
žmonių kartą.
 „Vaivorykštės vartų beieškant“ – spektaklis Varlytės teatro apie toleranciją ir trapią,
gražią vaikystę, skirtas Vaikų gynimo dienai paminėti.
 Senųjų Trakų bažnyčiai 120 m. – aitvarų gamyba prie Senųjų Trakų bažnyčios.
 Atvirukų ir portretų gamyba, skirta mamos ir tėvo dienai paminėti.
 „Saugokime gimtąją kalbą“ – skirta raštingumo dienai paminėti ir puoselėjanti vaikų
širdyse meilę gimtajai kalbai, parodanti, kaip svarbu mokėti savo kalbą.
 „Draugiška vaikystė“ – protų mūšis skirtas paminėti dienai prieš patyčias.
 „Atverk duris į knygų pasaulį“ – skirtas supažindinti 1 klasės mokinius su bibliotekos
taisyklėmis ir naudojimosi galimybėmis.
 „Europos kalbų diena“, skirta paminėti Europos kalbų dieną, susipažinti su
artimiausiomis kaimynėmis bei jų tradicijomis.
 „Mano mylimiausias gyvūnas“, skirta gyvūnų dienai. Renginio metu iš popieriaus
klijavome kačiukus ir šuniukus.
 „Mokytoja pagarbos ir supratingumo atspindys“, skirta mokytojų dienai. Renginio
metu sukūrėme po popierinę gėlytę bei pasveikinimą mokytojai.
 „Sveikas maistas = sveikas kūnas“, skirta nutukimo dienai paminėti. Paskaitą vedė
sporto trenerė Eleonora Pavlovska, pasakojo kaip reikia maitintis, kad jaustumeisi
gerai ir būtum sveikas.
 „Būk saugus kelyje“ – skirtas atšvaitų dienai paminėti, pagrindinis tikslas, kad
žinotume kaip teisingai juos segėti.
 Šiaurės šalių literatūros savaitės renginiai – šiais metais A. Lindgren „Pepė
Ilgakojinė“. Skaitėme trumpą ištrauką ir aptarėme kaip švenčia gimtadienius dabar ir
kaip šventė Pepė.
 „Tapk žvaigžde“ – skirtas Televizijos dienai paminėti. Renginio metu kūrėme savo
reklamas.
 „Advento pradžia“ – adventinių vainikų pynimas bei jų reikšmė.
 „Leisk pasveikint Tave“, skirta Kalėdinių renginių ciklui. Vyko šie užsiėmimai:
atvirukų gamyba, kalėdinių dekoracijų gamyba, garsiniai skaitymai.

103

ŠKLĖRIŲ FILIALAS
Renginiai suaugusiems ir vaikams
Iš viso suorganizuota 15 renginių:
 Kompleksinių – 4;
 Žodinių – 1;
 Vaizdinių – 10.
2019 m. rugpjūčio 24 dieną bibliotekoje vyko karpinių edukacija „Vasarą palydint –
naujos galimybės“. Šiam renginiui buvo pakviesta tautodailininkė – menų kūrėja Ryšarda
Kozubovskaja. Šį kartą į renginį atėjo tie, kurie norėjo susipažinti su dailiaisiais amatais,
karpiniais iš popieriaus.
Kaip ir kiekvienais metais bibliotekoje minima Nacionalinė bibliotekos savaite. Jau
šešti metai per šią savaitę yra kviečiami tėveliai su savo mažyliais apsilankyti mūsų
bibliotekoje ir susipažinti su turima literatūra, skirta mažiesiems skaitytojams.
Per šią savaitę apsilankė 5 šeimos su savo mažyliais.
Šklėrių bibliotekoje nuo 2019-11-15 iki 2020-01-06 vyko akcija „Dovanokime knygas
bibliotekoms, o vieni kitiems – džiaugsmą ir šilumą“, skirta „Knygų Kalėdoms“. Akcijos
metu Paluknio kaimo bibliotekos vyr. bibliotekininkė padovanojo 4 knygas.
ŠVENTININKŲ FILIALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuota 7 renginiai:
 Kompleksinių – 2;
 Žodinių – 3;
 Vaizdinių – 2.
Bibliotekoje buvo rengiamos literatūrinės bei vaizdinės parodos ir popietės, skirtos
paminėti: Lietuvos valstybės šventes; renginys skirtas Laisvės gynėjų dienai; „Kovo 11-oji:
nepriklausomybės ir žmogaus teisių atkūrimas“; paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai; renginys Gedulo ir vilties dienai paminėti.
Vakaronė ,,Apkabink savo kraštą“, kuri vyko birželio 22 d. Šventininkų kaimo ir jo
apylinkių gyventojai ir svečiai dar kartą susirinko į buvusio kultūros centro salę švęsti Joninių
– „Apkabink savo kraštą“. Svečiai, tarp kurių buvo parlamento narys, priklausantis LR
Seimui, ZPL Trakų rajono skyriaus prezidentas Jeroslavas Narkevičius, Trakų rajono tarybos
mero pavaduotoja Maria Puč, tarybos narė Teresa Solovjova, Senųjų Trakų seniūnijos seniūnė
Anna Ingelevič, socialinio skyriaus vadovė Teresa Charukievič, linksminosi kartu su
gyventojais.
Meninę programą pradėjo jauniausi kaimo gyventojai Daniela Monkievič ir Kornela
Pilecka gražiai deklamuodamos eilėraščius. Vakaro šeimininkai Kamila Monkievič ir Artur
Chmielevski žiūrovams priminė viduramžių tradicijas, o ant scenos lipo jauniausių šokėjų
kolektyvas iš Paluknio L. Komolovskio gimnazijos „Strumyk“. Kolektyvo vadovė ir režisierė
Renata Krasovska. Jaunų šokėjų kolektyvas žiūrovams sukėlė puikią nuotaiką savo
spalvingais kostiumais, gražiais šokiais ir dainomis. Šventės dalyvius linksmino ir vokalinis
ansamblis iš Lentvario „Landwarowianki“ (vadovė Valentyna Trusevič).
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Meninė dalis baigėsi vietos „aktorių“ pasirodymu, pristatančių humoristinę sceną
„Atėjo svotai pas Janečką“. Verta paminėti, kad beveik 15-metė vietinių aktorių entuziastų
komanda turi daugiau nei dvidešimt pasirodymų. Grupė turėjo per trisdešimt žmonių, kai
kurie iš jų iki šios dienos mielai linksmina vietinius žiūrovus. Iš pradžių vyresnio amžiaus
žmonės buvo kviečiami dirbti, vėliau atėjo jaunimas. Darbas prie spektaklio reiškia, kad mes
geriau pažįstame vienas kitą ir esame stipri bendruomenė. Tikrasis kolektyvo lobis yra
Kristina Razvadauskienė, ant kurios pečių krenta visas renginių organizavimas, įskaitant tai,
kad moka, taip meistriškai siūti ir aprengti kostiumais „aktorius“. Gražina Paulauskienė
specializuojasi dekoracijų kūrime, o Edvardas Mackevičius dirba su spektaklių scenarijais.
Pastaruoju metu dažnai matome Miečislovą Grudzińskį scenoje, kuris entuziastingai dirba su
jam paskirtu vaidmeniu. Repertuaro pagrindas neabejotinai yra humoras vietinėje tarmėje.
Žiūrovai ilgą laiką rodė ženklus, kad norėtų kažko juokingo, kas galėtų juos šiek tiek
sujaudinti, nudžiuginti šiais keistais laikais.
Mero pavaduotoja Maria Puč tarė padėkos žodžius už renginio organizavimą. O kadangi
Joninių šventės suvažiavimas buvo pirmasis didelis renginys po pavasario rinkimų į vietos
valdžios tarybas ir Europos Parlamentą, taip pat į Lietuvos Liaudies Respublikos prezidento
rinkimus, lenkų partijos Trakų skyriaus pirmininkė padėkojo žmonėms, kurie dalyvavo
rinkimų organizavime, taip pat rinkėjams, balsavusiems už rinkimų akcijos atstovus „Lietuvos
lenkai – Krikščioniškų šeimų asociacija“.
Trakų vietos valdžios tarybos narė Teresa Solovjova įteikė organizatoriams dovanas ir
pakvietė aktorius atvykti su nauju spektakliu į Lentvarį.
Visas vakarėlis tuo nesibaigė. Vyko tradicinis vainikų įteikimas Jonams ir Janinoms,
šaudymo iš lanko varžybos, medvilniniai saldainiai, šventinis laužas. Iki vėlyvos nakties mus
linksmino gyvos muzikanto Vladislavo muzikos garsai. Norėdami sukurti malonią šventinę
atmosferą šventės metu, mus finansiškai rėmė: Trakų VB ir UAB „Šventininkų žvyro
karjeras“.
Šventininkų bibliotekoje t. p. vyko akcija ,,Knygų Kalėdos“, paminimos įvairios
žymios datos, kaip kad nepelnytai užmiršta „Kovo – 8-oji“, kurios proga parengta paroda
tarptautinei moterų dienai, „Ir bibliotekoje pasakos atgyja“ – renginys, skirtas Nacionalinei
Lietuvos bibliotekų savaitei, „Mama – Tu pati brangiausia“ – renginys, skirtas mamos dienai,
„Draugystė mūsų širdyse“ – popietė, skirta šiaurės šalių bibliotekos savaitei.
Renginiai vaikams
Iš viso suorganizuota 8 renginiai:
 Žodinių – 5;
 Vaizdinių – 3.
Parodos: „Erdvinis pasakų miestas“ – moksleivių kūrybinių darbų paroda;
„Gražiausias mano margutis“ – vaikų darbelių paroda; „Mano dovana – piešinys Tėčiui“;
,,Vasaros prisiminimai“ – piešinių paroda; „Papuošk biblioteką snaigėmis“ – karpinių paroda;
„Į žinių šalį su nauja knyga“ – skirta mokslo ir žinių dienai. Vyko piešinių parodos: „Mano
svajonių biblioteka“; „Žiemos pasaka“; tradiciniai pasakų skaitymai – „Pelenė ir batuotas
katinas“.
Popietės: „Atrask, pažink ir būk atsargus“ – tarptautinei saugaus interneto dienai;
„Puikioji adata“ – skaitymai; viktorina „Patikrink žinias apie internetą“; vakaronė „Kučių
nakties paslaptis“; „Kalėdų stebuklas“.
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„Beždžioniukų diskoteka“ – pažintinis rytmetis mamoms ir ikimokyklinio amžiaus
vaikučiams. Vyko žaidimai, knygų skaitymas bei pokalbiai.
„Verbos“ – edukacinis renginys, skirtas šv. Vėlykoms. Renginio dalyviai turėjo
galimybę susipažinti su skirtingų regionų verbomis ir jų rišimo būdais.
„Melo kojos trumpos“ – popietė, skirta melagių dienai, vaikai minė mįsles bei
patarles.
„Gyvenimo saulė – motina“ – renginys, skirtas Motinos dienai. Dalyviai turėjo
galimybę pagaminti gėlės iš popieriaus, paskaityti eilėraščių, skirtų mamai bei susipažinti su
naujomis knygomis.
„Kol dega vėlinių žvakutė“ – popietės metu aplankytos kapinės bei uždegtos žvakės
ant apleistų kapų.
Šiaurės šalių bibliotekos savaitei buvo suorganizuota popietė, kurios metu vaikai
skaitė šiaurės šalių rašytojo knygą.
„Kalėdos su knyga“ – popietė, skirta Dalios Grybauskaitės akcijai „Knygų Kalėdos“.
TILTŲ FILIALAS
Renginiai suaugusiems
Iš viso suorganizuota 18 renginių:
 Kompleksinių – 3;
 Žodinių – 2;
 Vaizdinių – 13.
Buvo ruošiamos literatūros parodos rašytojų jubiliejinėms datoms, valstybinėms ir
kalendorinėms šventėms, istoriniams įvykiams, Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo,
Prezidento Antano Smetonos, Juozo Tumo-Vaižganto metams paminėti, vyko popietės,
interneto transliacijos ir individualūs mokymai, meninės parodos.
Literatūros parodomis pažymėti rašytojų jubiliejai: „Rašytojas – kūryba – gyvenimas“,
skirta Romualdo Granausko 80-osioms gimimo metinėms, „Atvėręs subtilias žmogaus
gyvenimo gelmes“, skirta poeto Alfonso Nykos-Niliūno 100-osioms gimimo metinėms,
„Tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros keliu“, skirta Juozo Tumo-Vaižganto 150osioms gimimo metinėms ir jo metams paminėti, „Sunkus kelias į žmogus širdį“, skirta poeto
Eduardo Mieželaičio 100-osioms gimimo metinėms, „Akistata su tikrove“, skirta rašytojos
Vandos Juknaitės 70-osioms gimimo metinėms paminėti.
Laisvės gynėjų dienai parengta literatūros paroda „1991 m. sausis“, Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai veikė paroda „Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Donatui
Malinauskui – 150“, skirta signataro 150-osioms gimimo metinėms, Lietuvos
Nepriklausomybės kovų metams atminti – „Laisvės kovos už Lietuvos Nepriklausomybę
1918–1923 metais“, „Pirmasis Lietuvos Prezidentas“, skirta Lietuvos Tarybos Pirmininko,
Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metams, „Karaliaus Mindaugo Lietuva“,
skirta Valstybės dienai, „Baltijos kelias – gyva laisvės siekio grandinė“, skirta Baltijos kelio
30-osioms metinėms paminėti. Kalėdų laikotarpiui veikė grožinės literatūros kūrinių ir
atvirukų paroda „Kai ateina Kalėdos“.
Kovo 30 d. organizuota popietė „Lietuvos kariuomenė prieš 100 metų ir dabar“, skirta
Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metams ir Lietuvos įstojimo į NATO 15-osioms
metinėms paminėti. Bibliotekos skaitytojai susitiko su Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos
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savanorių pajėgų Kovos apygardos 8-osios rinktinės specialistu, tiltiečiu Gintaru Nemeikščiu,
kuris išsamiai pristatė Lietuvos kariuomenės ištakas nuo LDK laikų XII–XIII a. iki Lietuvos
kariuomenės atkūrimo 1918 m., savanorių ir partizanų kovas už laivę, kariuomenės atkūrimą
po 1991 m. Kovo 11-osios akto, jos struktūrą, veiklas, darbus ir misijas, įstojimą į NATO.
Minint Lietuvos įstojimo į NATO metines, pademonstruota filmuota medžiaga „Lietuvos
kariuomenė NATO narė“. Bibliotekininkė supažindino su Prano Sasnausko istoriniu romanu
„Savanoriai“ ir literatūros paroda „Laisvės kovos už Lietuvos Nepriklausomybę 1919–1923
metais“, kaimo poetas Vytautas Vilkišius paskaitė savo kūrybos eilėraščių apie laisvę, kitas
bendravardis Vytautas Vilkišius pristatė medalį „Lietuvos kariuomenės šimtmetis“.
Bibliotekos lankytojai susipažino su kareivių sausuoju daviniu, sulaukė atminimo dovanėlių,
buvo pavaišinti kareiviška koše ir arbata.
Birželio 22 d. vyko kūrybinė popietė „Dekupažas – nuostabus daiktų dekoravimo
menas“. Kūrybinius užsiėmimus vedė dekoravimo meno žinovė, kraštietė Jolanta Vileikienė.
Ji supažindino lankytojus su daiktų dekoravimo menu, medžio dirbinių dekoravimu. Kūrybos
proceso eigoje renginio dalyviai dažė dėžutes, pieštukines, taupykles, karpė ir klijavo ant jų
paveiksliukus, kūrė norimus vaizdelius. Nulakavę sukūrė spalvingus, įvairių piešinių
darbelius. Renginį rėmė Trakų rajono savivaldybė.
Rugpjūčio 10 d. organizuotas susitikimas su psichologe, dvasingų eilių autore Laima
Petroniene – vyko poezijos terapijos vakaras „Tik prisimink“ (Tiltų bendruomenės namuose).
Poetė pristatė tris savo poezijos knygas: „Tai – kaip sodų žydėjimas“, „Tu – tai viskas“ ir „Tik
prisimink – juk Tu esi Šviesa“. Susitikimo metu knygų autorė mintinai skaitė eiles iš savo
leidinių. Klausytojai išgirdo eiles apie laimę, meilę, kūrybą, gyvenimišką patirtį, gamtos
reiškinius. Buvo pristatytas bendras kūrybinis – jos eilių ir menininkės Oksanos Graužinienės
veltos vilnos dirbinių – projektas „Šiltos eilės“. Skaitomą poeziją palydėjo afrikietiškos
kalimbos ir tibetietiško dubens garsai. Kaimo poetas Vytautas Vilkišius paskaitė savo eilių,
bendruomenės nariai sugiedojo Tiltų himną. Tolesnis bendravimas vyko prie arbatos
puodelio, poetė apie savo kūrybą sulaukė daug šiltų atsiliepimų ir susižavėjimo. Renginį rėmė
Trakų rajono savivaldybė. Renginio partneriai – Trakų kultūros rūmų Tiltų padalinys ir Tiltų
kaimo bendruomenė.
Bibliotekos lankytojai turėjo galimybę stebėti tiesiogines internetines transliacijas.
Kovo 27 d. vyko projekto „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė“ internetinis seminaras „Bankas be kodų kortelių: praktiniai
patarimai“. Apie elektroninės bankininkystės naujoves kalbėjo „Tele 2“, „Swedbank“ ir SEB
banko atstovai. Renginį vedė Mantas Zalatorius.
Spalio 25 d. lankytojai dalyvavo akcijoje „Senjorų dienos internete 2019“
(#senjorudienosinternete2019), klausėsi tiesioginės transliacijos – „Išmanusis daržas“. Dr.
Algirdas Amšiejus pasidalijo patarimais ir rekomendacijomis, ką reikia nuveikti sodininkams,
daržininkams, bitininkams prieš žiemą. Austė Černiauskaitė, projekto „COOLUKIS“ vadovė,
davė tvaraus gyvenimo būdo patarimus, kaip suburti bendruomenę, norinčią dalintis žeme, ir
užsiauginti sau maistą. Transliaciją vedė Henrikas Vaitiekūnas.
Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu 5 rėmėjai – Erika Baubaitė, Juozas Kairevičius,
Liucija Beniuševičienė, Rasa Valatkevičienė, Laima Petronienė – bibliotekai padovanojo 23
knygas.
Renginiai vaikams
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Iš viso suorganizuota 12 renginių:
 Kompleksinių – 6;
 Žodinių – 2;
 Vaizdinių – 4.
Buvo rengiamos literatūros parodos rašytojų jubiliejams, kalendorinėms šventėms
paminėti, vyko literatūros popietės, garsiniai knygų skaitymai, apžvalgos, kūrybiniai
užsiėmimai, Saugaus interneto savaitės renginiai.
Literatūros paroda „Man patinka rašyti paaugliams“ buvo skirta rašytojos Kristinos
Gudonytės 70-osioms gimimo metinėms paminėti, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai parengta paroda „Mano Vytis ir trispalvė“, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai
parengta literatūros paroda „Knygos kelias iki skaitytojo“. Bibliotekoje eksponuota Rūdiškių
gimnazijos 7a klasės moksleivių kūrybinių darbelių paroda „Linksmoji vaikystė“.
Sausio 26 d. vyko literatūros popietė vaikams „Renkame Metų knygą“, skirta akcijai
,,Metų knygos rinkimai 2018“. Bibliotekininkė pristatė vaikų ir paauglių kategorijos knygas,
dalyvaujančias Metų knygos rinkimuose, papasakojo apie jų autorius, skaitė ištraukas iš
Mariaus Marcinkevičiaus „Draugystė ant straublio galo“, Violetos Palčinskaitės „Eilėraščiai
iš namų“, Neringos Vaitkutės „Klampynių kronikos“, Ilonos Ežerinytės „Verksnių klubas“ ir
Justino Žilinsko „Kaukas Gugis ir kerų karas“. Vaikai atsakinėjo į užduotus klausimus,
dalyvavo kūrybinėje veikloje – piešė knygų iliustracijas ir paruošė piešinėlių parodą.
Kovo 27 d. vyko popietė „Saugus bendravimas internete“, skirta akcijai „Skaitmeninė
savaitė“ („ALL DIGITAL Week“). Dalyviai išklausė pasakojimą apie bendravimo internete
kultūrą, duomenų apsaugą, tykančias grėsmes naršant ir bendraujant internete. Įgytas žinias
pasitikrino atlikdami testą „Ar esi saugus internete?“. Užregistravus renginį Skaitmeninių
lyderių konkurse, burtai lėmė vyr. bibliotekininkei Elenai Žilinskienei (Tiltų kaimo
bendruomenė) tapti laimėtoja. Netrukus bibliotekos renginio dalyvius pasiekė projekto
„Prisijungusi Lietuva“ konkurso dovanėlės: „2019 m. ALL DIGITAL Week“ kalendoriai su
įvairia informacija apie kompiuterius, internetą, telefoną bei įdėklas telefonui „Saugus
internete“.
Balandžio 27 d. vyko popietė „Biblioteka – tai raktas į žinių pasaulį“, skirta
Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės temai „Ateik – sužinok ir išmok“. Bibliotekininkė
supažindino vaikus su nauja gamtininko S. Paltanavičiaus knyga „Kas ir kodėl gamtoje?“ bei
su čekų rašytojo O. Ružičkos įdomių faktų kupina „Automobilio istorija“, suaugusieji
susipažino su I. Jakubavičienės istorine knyga „Duetas. Antanas ir Sofija Smetonos“.
Naudojantis projekto „Prisijungusi Lietuva“ dovanota planšete, pademonstruota, kaip kodų
nuskaitymo programėlės pagalba atverti liaudies žaidimus I. Tijūnėlienės knygoje „Smuikelės
giesmė“. Dalyviai taip pat susipažino su pirmąja bibliotekoje esančia interaktyvia knyga –
Evelinos Daciūtės „Kaip šuo ir banginis išgelbėjo Vilnių“. Verčiant jos puslapius, vaikus
labai sudomino planšetėje atgiję knygos personažai. Vėliau kaimo poetas Vytautas Vilkišius
vaikams paskaitė eilėraštukų apie gamtą ir biblioteką, o bibliotekininkė „Skaitmeninės
savaitės“ dalyviams įteikė konkurse „Prisijungusi Lietuva“ laimėtas dovanėles – „ALL
DIGITAL Week“ kalendorius.
Moksleiviai vasaros atostogas taip pat praleido su knyga. 3 moksleiviai įsijungė į
Lietuvos bibliotekų skaitytojams organizuojamas „Skaitymo iššūkis“ varžytuves ir, sėkmingai
įveikę 5 užduotis, organizatorių buvo apdovanoti „Vasaros skaitymo iššūkio“ diplomais. Dalis
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skaitytojų dalyvavo bibliotekoje vykusiuose „Vasara su knyga“ skaitymuose ir kūrybiniuose
užsiėmimuose.
Birželio 22 d. vaikai, kartu su suaugusiais, dalyvavo dekoravimo meno žinovės,
kraštietės Jolantos Vileikienės vedamoje kūrybinėje popietėje „Dekupažas – nuostabus daiktų
dekoravimo menas“, susipažino su daiktų dekoravimo menu. Jie mokėsi dažyti medžio
dirbinius, kurti norimus vaizdelius ir liko patenkinti savo sukurtais darbeliais. Renginį rėmė
Trakų rajono savivaldybė.
Rugpjūčio 30 d. biblioteka įsijungė į Trakų rajono savivaldybės remiamą Tiltų
bendruomenės projektą „Judėk, bendrauk, sveikiau gyvenk“. Kartu su Trakų kultūros rūmų
Tiltų padaliniu organizavo dviračių žygį į išnykusius Tiltų seniūnaitijos kaimus, skirtą
Vietovardžių metams paminėti. Žygio dalyviai, vyresnių klasių gimnazistai, aktyviai praleido
dieną, aplankė išnykusių Žvingeliškių ir Pagraužupio kaimų vietoves, sužinojo kaimų
istorijas, daug vietovardžių ir įdomių faktų apie krašto apylinkes, pamatė Juodupio ir
Graužupio upelius, nuvykę į Pamerkių vienkiemį, susitiko su mokslininku, tautodailininku ir
bitininku Jonu Jakaičiu, kuris papasakojo apie tai, kaip ši vietovė atrodė anksčiau, aprodė
atkurtą autentišką gyvenamąjį namą, senus ir naujus statinius, hidroelektrinės turbinas,
tvenkinius.
Rugpjūčio 31 d. vyko baigiamieji knygų skaitymai, skirti akcijai „Vasara su knyga“,
popietėje „Mano mylimiausia knyga“. Bibliotekininkė aptarė vaikų vasaros skaitymo ir
dalyvavimo „Skaitymo iššūkyje“ rezultatus. Vaikai pasidalijo mintimis apie labiausiai
patikusias knygas, nupiešė po piešinėlį. Kaimo poetas Vytautas Vilkišius paskaitė savo
kūrybos vaikiškų eilėraštukų apie vasarą. Vasaros skaitymai baigti skaitant švedų rašytojo
Martin Widmark knygą „Ilga kelionė“. Tai – pasakojimas apie mergaitės ir katės kelionę,
berniuko liūdesį ir džiaugsmą, suradus naujus draugus.
Spalio 4 d. vyko kūrybinė popietė „Mano gyvūnėlis“, skirta Pasaulinei gyvūnų dienai
paminėti. Jos tema – gyvūnai rašytojų kūriniuose ir vaikų kūryboje. Bibliotekininkė
supažindino su Pasaulinės gyvūnų dienos šventės ištakomis ir jos reikšme žmogaus gyvenime.
Kūrybinio proceso metu vaikai piešė piešinėlius ir iš popieriaus gamino naminius gyvūnėlius
bei klausėsi lietuvių autorių pasakėlių bei eilėraštukų apie įvairius augintinius. Pabaigus
darbelius, buvo paruošta parodėlė, dalyviams, įveikusiems vasaros „Skaitymo iššūkį“, įteikti
diplomai, skirtukai, knygos.
Lapkričio 16 d. šventiškai papuoštoje bibliotekoje vyko rytmetis „Gimtadienis su
Pepe“, skirtas Šiaurės šalių literatūros savaitei, skaitymams „Auštant“ paminėti.
Bibliotekininkė supažindino su Šiaurės šalių literatūros savaitės istorija ir šių metų tema –
Šventės Šiaurės šalyse. Padedant renginio lankytojams, vyko Astridos Lindgren knygos „Pepė
Ilgakojinė“ skyriaus „Pepė švenčia gimtadienį“ skaitymas, vaikai sužinojo apie Pepės draugus
ir kaip jie smagiai atšventė gimtadienį. Tuomet patys užrašė sveikinimus ir palinkėjimus į
Pepės rašymo lentelę. Šventę vainikavo Pepės gimtadienio tortas ir jos dovanėlės vaikams.
Gruodžio 14 d. vyko literatūros popietė „Kai ateina Kalėdos“, skirtas akcijai „Knygų
Kalėdos“. Jos metu vyko garsinis Aurelijos Čeredaitės knygos „Eželio Kalėdos“ ir Zitos
Gaižauskaitės eilėraštukų knygelės „Kalėdų žvaigždelė“ skaitymas, prisimintos Kalėdų
tradicijos ir papročiai. Kūrybinių užsiėmimų metu iš spalvoto popieriaus buvo pagamintas
kultūros sostinės simboliais papuoštas kalėdinis varpelis, popierinės kalėdinės eglutės ir jais
papuošta biblioteka. Visi dalyviai gavo kalėdinių saldžių dovanėlių.
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