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„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis 

Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d., 
nepriklausomas nuo 1990 m.

Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

„Švyturys“ vykdo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Ant Akmenos krantų“.

Sveikiname!

Žaismingoje fotosesijoje – bibliotekininkės

Štai kaip atrodo Jolantos Klietkutės įamžintos kitokį bibliotekininkių įvaizdį perteikusios viešosios bibliotekos 
ir jos � lialų darbuotojos.

Miela Justina,
Tegul tie metai, bėgantys pro šalį, 
Jūsų gyvenimą pavasariais žymės. 
Rudens šalna pakąsti viską gali, 
Tegul tik niekad ji nepaliečia širdies. 
Tad šiandien jubiliejaus proga 
Linkim Jums energijos, sveikatos 
Ir šypsenos – geros, plačios. 
Tegul Jums skiriamą „Ilgiausių Metų!“ 
Dar daug daug kartų sausis pakartos. 

Pasigėrėkite mūsų paroda

Laima STONKUVIENĖ

Kretingos  M. Valančiaus viešosios bibliotekos 
lankytojai turėjo progą šios įstaigos darbuotojas pa-
matyti visiškai kitame amplua – ne sėdinčias prie 
knygomis apkrautų stalų, o, pavyzdžiui, apsirengu-
sias retro stiliaus ar kitų šalių tautiniais drabužiais. 
Žaisminga bibliotekininkių fotosesija surengta įgy-
vendinant projektą-parodą „Bibliotekininkės tarp 
mitų ir realybės“.

„Visuomenė mažai žino apie 
bibliotekininko profesiją, va-
dovaujasi seniai susidariusia 
nuomone, jog bibliotekininkas 
– akiniuotas, labai rimtas,  griež-
tas knygų išdavėjas, skirstytojas, 
– apie idėją inicijuoti projektą ir 
surengti tokią parodą pasakojo 
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
vedėja Birutė Naujokaitienė. – Iš 
tikrųjų šiandien taip jau nebėra. 
Bibliotekose atsiradus šiuolai-
kinėms technologijoms, bibli-
otekininkas tapo informacijos 
vadybininku ir tarpininku, jo 
užduotis – suderinti tradiciją ir 
modernumą bibliotekoje. Paro-
da norėjome parodyti, kad šian-
dien ne tik sėdime  prie stalo 
apsikrovusios knygomis, bet ir 
esame komunikabilios, atviros 
įvairioms idėjoms, turime savo 
pomėgius. Ją atidarėme padėkos 
renginio „Balto angelo belau-
kiant“ metu“.

Fotosesija surengta šv. An-
tano rūmuose esančioje teatro 
studijoje. Joje dalyvavo 15 bi-
bliotekininkių: centrinėje bibli-
otekoje dirbančios Erika Kaz-
lauskienė, Birutė Naujokaitienė, 
Jurgita Bružienė, Lolita Miežie-
nė, Loreta Kundrotienė, Jonita 
Beniušienė, Rima Martinkienė, 
Baublių # lialo bibliotekininkė 
Zo# ja Mačiuvienė, Budrių – 
Jolanta Zubernienė, Jokūbavo 
– Laima Paulauskienė, Kūlupė-
nų – Vilija Macienė, Laukžemės 
– Birutė Jonušienė, Vydmantų 
– Romutė Girskienė ir Eugenija 
Zagorskienė, Raguviškių – Reda 
Čepienė. Visas dekoracijas, dra-
bužius bibliotekininkės atsinešė 

pačios, kiekviena atėjo su savo 
sumanymu, kaip norėtų atrody-
ti, „pozuoti“.     

Kalbintos bibliotekininkės 
juokaudamos prisipažino iki 
šiol tebegyvenančios teigiamo-
mis emocijomis, kurias patyrė 
fotosesijos metu. „Buvo tikrai 
labai smagus pakvailiojimas. 
Reikėjo laužyti stereotipus, kad 
bibliotekininkė šiandien nėra 
tarp knygų sėdinti sena moteris 
su akiniais, o šiuolaikiška, vis-
kuo besidominti asmenybė. Aš, 
tiesa, vieną kartą vis tik pozavau 
su knygomis, nors senų laikų bi-
bliotekos darbuotojos nebūčiau 
mokėjusi pavaizduoti. Fotose-
sija visoms dalyvėms labai pa-
tiko, nekantriai lauksime kitos“, 
– sakė Jurgita Bružienė.

Jai pritarė Laima Paulauskie-
nė. „Tai buvo labai įdomi patir-
tis. Džiaugiuosi, kad priėmiau 
pasiūlymą, nedalyvavusios dėl 
to vėliau gailėjosi. Didelį įspūdį 
paliko pats bendravimas su ko-
legėmis nekasdienėje aplinkoje, 
kai viena kitą „ruošėme“ poza-
vimui, rengėme, davėme pata-
rimus, kaip geriau nuotraukoje 
atrodytų. Tą kartu praleistą laiką 
iki šiol labai malonu prisiminti“, 
– atviravo L. Paulauskienė.        

Kitokį bibliotekininko įvaiz-
dį, kurį perteikė viešosios bibli-
otekos ir jos # lialų darbuoto-
jos, įamžino Jolanta Klietkutė. 
„Turėjau nuostabius modelius, 
turinčius itin daug fantazijos, – 
pagyrų kolegėms negailėjo Jo-
lanta. – Nereikėjo nurodinėti, 
kur atsistoti, kaip atsistoti. Labai 
smagu buvo dirbti, tos keturios 

valandos pralėkė akimirksniu. 
Už gražią iniciatyvą ačiū Erikai 
Kazlauskienei, Birutei Naujokai-
tienei bei Lolitai Miežienei. Ačiū, 

žinoma, ir direktorei Birutei Kar-
čauskienei, kuri palaikė idėją ir 
džiaugėsi jos rezultatais“.  

Paroda bibliotekos Abone-

mente veiks iki pirmadienio. Po 
to norintieji nuotraukas galės pa-
žiūrėti bibliotekos internetinia-
me puslapyje arba „Facebook“. 

Garbingo jubiliejaus proga sveikiname Nausėdų ben-
druomenės centro pirmininkę Justiną GRICIENĘ.

Čižauskų šeimyna Eksponuojama daug įvairia technika atliktų paveiks-
lų.

Praėjusiais metais pradėjome lipdyti iš molio, 
todėl atvežėme daug molinukų. Vidos Malakaus-
kienės realizuotos idėjos – originalūs moliniai 
povai ir papjė-mašė technika padarytos kiaulės 
taupyklės. Vida, serganti cerebraliniu paralyžiu-
mi, sugeba tapyti, lipdyti, kurti eiles, vaidinti. 

Daugelis mūsų neįgalių gyventojų yra akty-
vūs ir kūrybingi, suspėjantys dalyvauti įvairio-
se užimtumo veiklose, koncertuose ir parodose. 
Gyventojų kūrybos darbai nuolat puošia globos 
namų interjerą.

Vykinta MOROZOVIENĖ  

socialinė darbuotoja






