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Birželio 17–18 dienomis rajo-
no policijos komisariate registruoti 
keturi pranešimai. Trečiadienį 42 
metų Saločių miestelio gyvento-
jas informavo, kad birželio 13-
ąją, per Antanines, sugėrovas jį 
ne tik apkūlė, bet ir apvogė. Anot 
nukentėjusiojo, birželio 13-osios 
vakare, apie 23 val., jo sodybos 
kieme per išgertuves 22 metų vyras 
puolė muštis. Mažo to, išeidamas 
iš sodybos smurtautojas pavogė 
devynis plastikinius litro talpos 
butelius alaus.

Trečiadienio popietę, apie 13.30 
val., Puškonių kaimo teritorijoje 
Saločių seniūnijos 57 metų traktori-

ninkas „Belarusu“ (MTZ 82) pjovė 
žolę ir pernelyg arti privažiavo prie 
griovio šlaito. Traktorius nuslydo 
ir apvirto. Laimė, traktorininkas 
atsipirko tik kojos sužalojimu ir nu-
brozdinimais. Po medikų apžiūros 
jis išleistas gydytis namo.

Ketvirtadienį 15.23 val. gau-
tas pranešimas, kad Rinkūnuose iš 
UAB „Dirvonų lentpjūvė“ kiemo 
pavogtas moteriškas dviratis. Pa-
daryta 250 Eur žala.

Apie birželio 17 d. Pušaloto 
seniūnijos Jaciūnų kaimo tvenki-
nyje rastą skenduolį publikuojame 
atskirą žinutę.

„Darbo“ inf.

Iš policijos suvestinių

Apibendrinta nauja patirtis
Paskelbus karantino pabaigą, 

kultūros įstaigos dar plačiau atvėrė 
duris lankytojams. Tačiau ne iki galo, 
nes kai kurie apribojimai išliko. Pa-
vyzdžiui, iki šio mėnesio pabaigos 
uždarose erdvėse organizuojamuose 
renginiuose negali dalyvauti daugiau 
nei 150 žiūrovų. Tris karantino mė-
nesius muziejai, kultūros centrai, 
bibliotekos dirbo nuotoliniu būdu. 
Apskričių ir savivaldybių viešosios 
bibliotekos jau spėjo apibendrinti 
įgytą naują patirtį, kuri atsispindi 
trijų puslapių „Pranešime apie bi-
bliotekas“. Jis išsiųstas Prezidentui 
Gitanui Nausėdai, Seimo pirminin-
kui Viktorui Pranckiečiui, Minis-
trui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, 
Kultūros ministrui Mindaugui Kviet-
kauskui, Seimo kultūros komiteto 
pirmininkui Ramūnui Karbauskiui ir 
Savivaldybių asociacijos prezidentui 

Mindaugui Sinkevičiui. Pranešimą 
pasirašė Lietuvos bibliotekininkų 
draugijos pirmininkė Jolita Steponai-
tienė, Apskričių viešųjų bibliotekų 
asociacijos vadovė Emilija Baniony-
tė ir Savivaldybių viešųjų bibliotekų 
asociacijos prezidentė, Pasvalio Ma-
riaus Katiliškio viešosios bibliotekos 
direktorė Danguolė Abazoriuvienė. 

Tad pokalbį su mūsų bibliotekos 
direktore D. Abazoriuviene pradėjo-
me nuo minėto pranešimo turinio. 
„Vienareikšmiškai galiu tvirtinti, 
kad užklupusi koronaviruso pan-
demija sutelkė bibliotekos kolek-
tyvą, nedelsiant pradėjome teikti 
paslaugas nuotoliniu būdu, ieško-
jome kitų darbo formų – kūrėme 
virtualius gidus, siūlėme virtualiai 
keliauti „Pasvalios“ maršrutais ir 
susipažinti su krašto nekilnojamojo 
kultūros paveldo objektais, skelbėme 
nuorodas į Lietuvos ir pasaulio elek-
tronines bibliotekas bei elektroninių 
šaltinių portalus “, – sakė direktorė. 

Pašnekovė priminė, kad paskelbus 
karantiną Mariaus Katiliškio viešoji 
biblioteka prisidėjo prie kilnios so-
cialinės misijos – 3D spausdintuvu 
gamino apsauginius veido skydelius 
ir juos dovanojo medikams. 

Pildosi direktorės svajonė
Pasvalio Mariaus Katiliškio vie-

šosios bibliotekos patalpose vėl gir-
dimas gręžtuvų cypimas, griaunamų 
pertvarų bildesys ir kitas statybinis 
triukšmas. Bibliotekoje vėl triūsia 
mūsiškės UAB „Svalex“ statybi-
ninkai. 

Iš Vyriausybės numatytų 3,604 
mln. eurų bibliotekų infrastruktūrai 
sutvarkyti 550 tūkst. skirta Pasvalio 
Mariaus Katiliškio viešajai bibliote-
kai. Už gautas lėšas toliau bus ne tik 
pertvarkomos ir modernizuojamos 
patalpos. Dalis pinigų numatyta nau-
jai kompiuterinei įrangai ir baldams 
įsigyti. Už daugiau kaip pusę milijo-
no eurų numatytus darbus „Svalex“ 
turi baigti dar šiemet.

Tad tiek bibliotekos darbuoto-
jai, tiek lankytojai priversti taikytis 
su laikinais nepatogumais. „Už tai 
lankytojų labai atsiprašome ir tiki-
mės supratingumo. Dar kartą noriu 
pakartoti tai, ką esu minėjusi – per 
karantiną mes pasiilgome lankytojų, 
betarpiško bendravimo, tad maloniai 
kviečiame sugrįžti į biblioteką“, – 
kalbėjo direktorė D. Abazoriuvienė.

Mariaus Katiliškio viešosios 
bibliotekos vadovė priminė, kad 
senjorai, neįgalieji gali telefonu už-
sisakyti pageidaujamas knygas ir 
jos bus pristatytos į namus ne tik 
Pasvalyje, bet ir visoje Savivaldybės 
teritorijoje. „Gyventojams siūlome 
kreiptis į kaimų bibliotekininkes. 
Taip pat pagal nustatytą grafiką nuo 
birželio pradžios skaitytojus toliau 
aptarnauja bibliobusas“, – toliau pa-
sakojo direktorė. Taigi tokią paslaugą 
galima vadinti dvidešimt pirmojo 
amžiaus knygnešyste.

Po rekonstrukcijos bibliotekoje 
daug kas keisis. Abonementas laiki-
nai perkeltas į trečiame aukšte esan-
čią konferencijų salę. Todėl kai kurių 
knygų gali tekti ilgiau palaukti, nes 
dalis fondų dabar yra rankraštyne ir 
kitose patalpose. Prie laikinų abo-
nemento patalpų lankytojams pa-
dėtos vienkartinės pirštinės. Nors 
karantinas baigėsi, tačiau ir toliau 
rekomenduojama laikytis tam tikrų 
saugumo priemonių.

Baigus remontą, bibliotekos 
administracija persikels į trečią aukš-
tą, buvusio abonemento patalpas. 
Lankytojų patogumui, abonementas 
įsikurs pirmajame aukšte, o memo-
rialinis rašytojo Mariaus Katiliškio 
kambarys ir Jono Mikelinsko biblio-
teka perkeliama į mansardą. Baigus 

tvarkyti mansardą, plėsis Jaunimo 
erdvė. Stiklu gaubtame jaukiame vi-
diniame bibliotekos kiemelyje bus 
įrengta oranžerija, kur veiks lauko 
skaitykla ir bus galima mėgautis 
skaitymo malonumais. Pertvarkos 
programoje numatytas ir liftas. Juo 
lankytojai galės pasiekti antrojo, 
trečiojo bibliotekos aukštų erdves.

Nuo 1994 m. bibliotekai va-
dovaujanti D. Abazoriuvienė pa-

sidžiaugė, kad pildosi jos ilgametė 
svajonė – matyti šį kultūros židinį 
šiuolaikišką, modernų, patrauklų 
įvairaus amžiaus ir skirtingų porei-
kių lankytojams. Direktorė priminė, 
kad nuo 1987-ųjų, kuomet iškilo 
trečias aukštas, bibliotekos pastatas 
daugelį metų nebuvo kapitališkai re-
montuojamas. Ledus į modernizaciją 
pavyko pralaužti prieš aštuonerius 
metus, kuomet gauta lėšų iš Lie-
tuvos ir Latvijos tarptautinio ben-
dradarbiavimo per sieną programos 
LATLITA. Per kelis šios programos 
etapus modernizuota dalis patalpų, 
o ir pati biblioteka ūgtelėjo – iškilo 
mansarda. 

Mariaus Katiliškio viešosios bi-
bliotekos vadovė viliasi, kad pas-
tato modernizavimas bus baigtas 
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną progra-
mos lėšomis. Projekto pavadinimas 
– „Tarptautinis bibliotekų tinklas 
patrauklios aplinkos sukūrimui ir 
pažeidžiamų grupių socialinės san-
glaudos stiprinimui“ – pirmiausia 
byloja jo socialinę paskirtį. Sen-
jorams, įvairaus amžiaus neįga-
liesiems ir socialinę atskirtį pati-
riantiems gyventojams bibliotekoje 
planuojama įkurti sveikatos erdvę, 
kūrybines dirbtuves. Šio projekto 
partneriai kartu su Pasvalio Mariaus 
Katiliškio viešąja biblioteka yra Bal-
tarusijos valstybinė kultūros įstaiga 
„Centralizuota Gardino bibliotekų 

Tęsiantis remontui biblioteką užplūdo ir naujos knygos
Sigitas KANIŠAUSKAS sistema“. 

„Tikimės, kad baigus moderni-
zaciją galėsime pasiūlyti daugiau 
naujų paslaugų, kurias lankytojai 
gaus gražiose, moderniose erdvėse“, 
– džiaugėsi direktorė D. Abazoriu-
vienė.

Naujų knygų antplūdis
Jį pajuto visos šalies viešosios 

bibliotekos, nes Vyriausybė papil-
domai skyrė 1,7 mln. eurų naujiems 
leidiniams įsigyti. Nemaža šio py-
rago riekė – beveik 17 tūkst. eurų 
– teko ir Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešajai bibliotekai. „Kiekvieną dar-
bo dieną sulaukiame naujų knygų. Ir 
dabar ką tik kalbėjau su kurjeriu“, 
– šypsodamasi sakė Informacijos 
išteklių formavimo padalinio ve-
dėja Ingrida Frankienė. Padalinio 
patalpose – naujų knygų kalnai, tad 
darbuotojos vos spėja suktis.

I. Frankienė tvirtino, kad minė-
ta pinigų suma išties didelė, juolab 
kad šiais metais naujiems leidiniams 
įsigyti iš Kultūros ministerijos buvo 
skirta beveik 23 tūkst. eurų. Suži-
nojus apie džiuginantį Vyriausybės 
reveransą bibliotekoms, reikėjo 
skubiai ištirti kaimo bibliotekų 
poreikius, o gautus pinigus reikia 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Informacijos 
išteklių formavimo padalinio vedėja Ingrida Frankienė naujų knygų 
apsuptyje.

Dalis Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos vėl virto statybos 
aikštele.

Direktorė Danguolė Abazoriuvienė džiaugiasi, kad pildosi jos ilga-
metė patrauklios ir modernios bibliotekos vizija.

„Labai esame išsiilgę lankytojų“, – sakė Suaugusiųjų ir vaikų 
aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Irena Povilionienė.

išleisti iki liepos 1 d. Informacijos 
išteklių formavimo padalinio vedėja 
minėjo, kad naujos knygos užsa-
komos ne tiesiogiai iš leidyklų, bet 
per viešuosius pirkimus. Tad proce-
sas šiek tiek užsitęsia. Tačiau toks 
naujų leidinių įsigijimo būdas yra 
skaidresnis. Birželio 16-ąją, kuomet 
lankėmės bibliotekoje, gauta apie 
600 egzempliorių naujų leidinių.

Pasirodo, dabar ant populia-
rumo bangos yra kontraversiškai 
vertinamo rašytojo Juozo Baltušio 
„Vietoj dienoraščio“. Jau išleisti visi 
trys tomai, kurių bendras puslapių 
skaičius siekia beveik 4 tūkst. So-
vietiniais laikais itin populiaraus 
rašytojo prisiminimais ypač domisi 
vidutinio ir vyresnio amžiaus gy-
ventojai. Neslopsta susidomėjimas 
Kristinos Sabaliauskaitės istoriniu 
keturių dalių romanu „Silva Re-
rum“ ir pirmuoju to paties žanro 
romano „Petro imperatorė“ tomu. 
„Skaitytojai taip pat labai domisi 
žymių žmonių biografijomis. Iš šio 
žanro leidinių bene populiariausia 
– žinomo pramogų pasaulio atstovo 
Stano (Stanislavo Savickio) jautri 
autobiografinė knyga „Kodėl aš?“ 
„Užsakėme daugiausia lietuvių au-
torių ir vaikams skirtų knygų, tad 
tikimės, kad visos mūsų bibliotekos 
sulauks daugiau lankytojų“, – sakė 
I. Frankienė.
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