Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Šventupės
kaimo padalinio istorija
1973-1982 m.
1973 m. gruodžio 21 dieną nedideliame – 15 kv. metrų dispečerinės pastate, viename kambaryje
buvo įkurta Šventupės kaimo biblioteka. Patalpas suteikė tuometė melioracijos statybos valdyba.
Bibliotekininke buvo įdarbinta Emilija Vėbrienė. 1970 m. prie
Viešosios bibliotekos buvo organizuojami bibliotekininkų kursai.
Emilija buvo viena pirmųjų kursų lankytojų. Gavusi pažymėjimą,
tuometinio Ukmergės Centrinės bibliotekos vedėjo Kazimiero
Mickaus buvo paskirta dirbti į Želvos biblioteką. Po dvejų metų,
išvykusi pas vyrą į gražią melioratorių gyvenvietę Šventupę,
sužinojo, kad čia ruošiamasi atidaryti biblioteką.
Iš Ukmergės Centrinės bibliotekos buvo atvežti 700
egzempliorių naujų knygų. Melioracijos profsąjungos
organizacija padovanojo savo sukauptas knygas. Dovanojo
knygas ir bibliotekos skaitytojai. Darbo pradžioje bibliotekos
fondą sudarė apie 1000 knygų. Knygos buvo neinventorintos,
nekataloguotos.
Buvo atvežtos sunkios geležinės lentynos. Joms sumontuoti
trūko varžtų. Melioratoriai pagelbėjo, ištekino varžtus, staliai
sumontavo lentynas. Bibliotekoje buvo šešios lentynos, stalas ir
dvi kėdės.
Šiame pastate biblioteka veikė nuo
1974 m. iki 1977 m.
1974 m. gegužę biblioteka atvėrė
duris savo skaitytojams. Kaime tuo
metu gyveno 294 gyventojai. Skaitytojų
tais metais buvo 140. Pirmosios
skaitytojos buvo Zita Meškutavičienė ir
Valda Urbonaitė.
Skaitytojai nebuvo patenkinti fondu.
Kai kurie iš mandagumo paimdavo
vieną kitą knygą, kiti, neradę norimos
knygos, ir visai negrįždavo. Vasarą
skaitytojų dar labiau sumažėjo. Todėl
bibliotekininkė sutelkė skaitytojų aktyvą, jie nešdavo knygas darbininkams, pertraukų metu
skaitydavo pietaujantiems laikraščius ir žurnalus.
1975 m. pabaigoje bibliotekos fonde buvo 1890 knygų, 256 skaitytojai. Jiems per metus išduotos
5604 knygos. Vaikų bibliotekoje – 57. Nors knygučių jiems nedaug, tačiau vaikai bibliotekoje
užsiiminėjo įvairia veikla: piešė, žaidė, deklamavo, dalyvavo įvairiuose konkursuose.
Biblioteka ėmė ruoštis centralizacijai. Iš Deltuvos bibliotekos buvo atvežta kataloginė spintelė,
sudarinėjami katalogai, patikrintas dokumentų fondas.
1976 m. įvyko bibliotekų centralizacija – bibliotekos fondai pradedami tvarkyti per centrinę
biblioteką. Per tris metus skaitytojų skaičius išaugo iki 274.
Kai rajone uždarinėjo visas mažas kaimo bibliotekas, Šventupės kaimo biblioteka irgi buvo tame
sąraše. Bet tuometinis melioracijos viršininkas Vytautas Marazauskas ne kartą kreipėsi į rajono

vadovus, kad biblioteka Šventupėje labai reikalinga, ir jos neuždarė. Todėl reikėjo labai stengtis
dirbti, nenuvilti nei melioracijos vadovų, nei savo skaitytojų.
1977 m. melioratorių vadovybė, matydama, kad patalpos ankštos, kad reikia skaityklos patalpų
laikraščių ir žurnalų skaitymui, bibliotekai skyrė naujas patalpas (buvusi dvaro oficina, dabar –
privatus namas). Jai buvo paskirti 2 kambariai. Tačiau sąlygos ir čia nebuvo geros, patalpos
drėgnos, trūko baldų. Jais buvo apstatytas tik vienas kambarys, kitame buvo tik skaityklos kėdės.
Patalpos kūrenamos malkomis, teko pačiai bibliotekininkei kūrenti krosnis, dideli kambariai buvo
pakankamai vėsūs.
Šiame pastate biblioteka veikė nuo
1977 m. iki 1980 m.
1979 m. Emilijai išėjus motinystės
atostogų, ją dviem mėnesiams pakeitė
M. Mališauskienė, vėliau – keturiems –
J. Bagdonienė. Tačiau naujosios
darbuotojos nesusitvarkė su pareigomis,
todėl rajono valdžia paprašė Emiliją
grįžti į darbą.
Kadangi bibliotekos patalpos buvo
labai blogos būklės, krosnys suskilo,
langai supuvo, nuo sienų ir lubų ėmė
byrėti tinkas, 1980 metais, pasirūpinus rajono valdžiai, biblioteka perkelta į dvarą – buvusias vaikų
darželio patalpas.
Šiame pastate biblioteka veikė 19801997 m. ir nuo 2003 m. iki šių dienų.
Įkurtuvių nuotaikos buvo labai
geros, bibliotekoje – šilta, jauku.
Pirmasis
kambarys
priklausė
melioracijos įmonei, jame veikė
politinio švietimo kabinetas. Tačiau
įmonės vadovai leido juo naudotis kaip
skaitykla.
1982 m. skaitytojų skaičius išaugo
iki 354. Bibliotekos fondą sudarė 5000
knygų.
Labai svarbus to meto darbo
rodiklių įvertinimas buvo socialistinis lenktyniavimas. Šventupės biblioteka – paskutinėje lentelės
vietoje rajone. Todėl teko Kultūros darbuotojų tobulinimosi institute kelti kvalifikaciją ir mokytis
dirbti geriau.
Bibliotekininkė šiltai bendravo su lankytojais, į biblioteką dažnas užsukdavo ne tik knygų
pasiimti, bet ir pabendrauti. Gal tai ir paskatino tris jaunas šventupietes: Zitą Mačerauskaitę,
Audronę Petniūnaitę ir Genę Urbanavičiūtę pasirinkti bibliotekininkystės mokslus. Dvi iš jų (Genė
Urbanavičiūtė - Vaitkūnienė ir Audronė Petniūnaitė - Kazėnienė) bibliotekose dirba iki šiol.
1983-1992 m.
1983 m. paženklinti dar vienu svarbiu įvykiu. Šventupėje atidaromi kultūros namai. Pagausėjo
masinių renginių. Tačiau daug jų – politinių, „nuleistų“ valdžios.
1985 m. prie bibliotekos įkurtas ideologinės pakraipos vaikų klubas „Planeta“. Organizuojami
piešinių konkursai, valandėlės. Bet vaikus labiau vilioja nuotykiai ir pasakos. Todėl organizuojamas

tuo metu rajone labai populiarus susitikimas su „Pasakų senele“ (V. Židonienė). Skaitytojų
bibliotekoje padaugėjo iki 450. Fondas – 7000 knygų. Šiais metais socialistiniame lenktyniavime
Šventupės biblioteka jau trečioje vietoje rajone. Melioracijos vadovai rūpinosi biblioteka, ne kartą
atliko remontą, dovanojo knygų, baldų, daugelį metų užprenumeruodavo spaudą.
1986 m. bibliotekininkė vyko į kvalifikacijos kėlimo mokymus. Mokslai ir patirtis davė
rezultatus. Dirbti sekėsi vis geriau. Apie nuveiktus darbus primena garbės raštai, diplomai, padėkos.
1986 m. Šventupės bibliotekai suteikiamas ,,Puikiai dirbančios bibliotekos‘‘ vardas, Emilijai
Vėbrienei už pasiektus gerus rezultatus suteikiamas ,,Puikiai dirbančio kultūros švietimo
darbuotojo‘‘ vardas. Šiuo laikotarpiu labai didelis dėmesys buvo skiriamas ideologiniam darbui.
Dabar atrodo keistai tuometiniai darbo ir vertinimo metodai. Buvo skelbiamos katalogų, metraščių
apžiūros. Spalio 70-mečio proga paskelbta respublikinė filialų apžiūra.
1988 m., kaip ir visoje šalyje – persitvarkymo nuotaikos. Bibliotekoje surengtas persitvarkymo
sąjūdžio steigiamasis susirinkimas. Spalio 27 d. į jį susirinko 18 žmonių.
1988 m. bibliotekoje buvo užregistruota daugiausia skaitytojų – 503. Žiemos metu remontuoti
technikos melioratoriai suvažiuodavo iš viso rajono ir gyvendavo įmonės bendrabutyje. Vakarais
lankydavosi bibliotekoje. Vasarą stovyklauti atvykdavo sportininkai, bibliotekoje netrūkdavo
skaitytojų. Kiekvienas melioratorius, išeidamas iš darbo turėdavo atsiskaityti su biblioteka,
skolininkų beveik nebuvo. Bibliotekininkė apdovanota diplomu ir garbės raštu už pasiektus gerus
darbo rezultatus.
1989 m. bibliotekoje atliktas remontas.
Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę pasikeitė ir kultūros įstaigų darbo stilius. Pradėtos švęsti
tautinės šventės, teko ieškoti liaudies papročių ir tradicijų. Pirmą kartą kultūros namuose ir
bibliotekoje paminėtos Vasario 16 – oji, Motinos diena, Velykos, Kalėdos. Vyresnieji šventupiečiai
naujovėmis džiaugėsi, o jaunimas žiūrėjo įvairiai. Vieni greitai perprato liaudies tradicijas ir
papročius, o kiti palengva. Kai kam tai buvo visiškai nesuprantamas dalykas. Mokykloje buvo
mokoma vienaip, o dabar kitaip. Jau ir rugsėjo pirmoji prasidėjo ne mokykloj, o bažnyčioj šventomis Mišiomis.
Sovietinė valdžia padarė daug moralinės žalos jaunam žmogui. Skaitytojų bibliotekoje pradėjo
mažėti, nes persitvarkymas ir blokada paveikė įmonių darbą, mažėjo dirbančiųjų, melioratorių
bendrabutis pertvarkytas į šeimyninius butus, vis mažiau atvykdavo sportininkų ir vasarotojų. Kad
ir mažėjo skaitytojų, lankytojų netrūko. Žmonės pradėjo daugiau domėtis nepriklausoma spauda.
1991 m. įvyko kultūros įstaigų reforma. Prie apylinkių buvo įkurti kultūros centrai, kultūros
įstaigos perėjo seniūnijų žinion. Centrinė (Viešoji) biblioteka teikė tik metodinę pagalbą. Vadovauti
centrui buvo paskirta Šventupės kultūros namų direktorė Rasa Didžgalvienė. Centro vadovai
glaudėsi Vidiškių bibliotekos patalpose, susirinkimus rengdavo kartą per mėnesį, atlyginimų,
kuriuos mokėdavo seniūnijos kasininkė, dieną. Būdavo aptariami veiklos klausimai, ateities planai,
keliamos problemos.
Įsikūrus centrams bibliotekai nebuvo lengviau, didesnis dėmesys buvo skiriamas ne knygai, o
kultūrinei veiklai.
Panaikinus politinio švietimo kabinetą, didelis kambarys su baldais atiteko bibliotekai, pasidarė
erdviau, pagausėjo renginių. Tradicinės tapo Gegužinės pamaldos, į jas susirinkdavo apie 30
žmonių.
1991 m. bibliotekų laukė svarbus ir didelis darbas – sovietinės literatūros masinis nurašymas.
1993-2002 m.
Kultūros centrui, išvykus Rasai Didžgalvienei (Kaselienei), ėmė vadovauti Alfredas Vaitkūnas.
1995 m. panaikinami kultūros centrai, bibliotekos vėl perėjo centrinės bibliotekos žinion, dirbti
tapo lengviau, pagerėjo metodinė pagalba. Pradėtas svarbus fondo pertvarkymo pagal universalią
dešimtainę klasifikaciją darbas.
Šventupės bibliotekos patalpų būklė senajame dvare – avarinė, ėmė linkti grindys, fondą teko
perkraustyti į skaityklos patalpas. Galiausiai pastatas tapo nekūrenamas. Todėl 1997 metų rugpjūčio

mėnesį biblioteka persikėlė į vaikų darželio pastatą. Patalpos erdvios, bet šaltos. Čia laikinai
prisiglaudė ir kultūros darbuotojai.
1997 m. buvo paskelbti Knygos metais, todėl bibliotekoje buvo surengta ne viena paroda
pirmajai lietuviškai knygai, knygnešio dienai ir kitos. Visi kultūriniai renginiai vyko bibliotekoje,
kadangi avarine kultūros namų sale negalima buvo naudotis. Labai jaukūs buvo Advento vakarai, į
kuriuos susirinkdavo apie 30 žmonių.
1998 m. kultūriniai renginiai jau vyko šiek tiek melioratorių paremontuotoje dvaro salėje. Tačiau
bibliotekai vietos jame dar neatsirado.
1999 m. biblioteka kartu su kultūros darbuotojais surengė pirmąjį poezijos ir muzikos vakarą.
Savo eiles pirmą kartą viešai skaitė Renata Šapranauskaitė ir Stasė Čirbienė. Renginyje dalyvavo
poetė iš Ukmergės Zita Bataitienė. Smuikais grojo Irma Linartaitė ir Gintarė Čirbaitė. Tai buvo
mažųjų atlikėjų viešas debiutas. Po daugiau kaip dešimties metų poezijos šventės išaugo į
tradicinius kasmetinius renginius „Ant Šventosios upės kranto“, o nemažas būrys šventupiečių
kūrėjų jau džiaugiasi ne vienu savo kūrybos leidiniu.
Bibliotekai šis laikotarpis buvo labai sunkus, knygų stygius vertė pasitelkti skaitytojų asmenines
bibliotekėles, rengti knygų dovanojimo akcijas.
2000-aisiais m. bibliotekos fondas – 8542 knygos, bet fondas pasenęs. Labai sumažėjo spaudos
prenumerata. Todėl kiekviena spaudos leidinių dovana buvo labai vertinama. Biblioteka turėjo
rėmėjų užsienyje. Septynis metus iš JAV Kolorado valstijos kraštietis Albertas Vaitaitis siuntė
,,Lietuvių balsą“.
2001 m. rugsėjo 16 d. visas rajono bibliotekas apskriejo liūdna žinia – po sunkios ligos netekome
ilgametės Ukmergės viešosios bibliotekos direktorės Valerijos Židonienės.
2002 m. bibliotekininkė Emilija Vėbrienė gavo paskatinamąjį apdovanojimą už 2001 metų
veikos rodiklius.
2003-2012 m.
2003 m. biblioteka persikėlė į suremontuotas dvaro pastato patalpas. Tai buvo graži dovana
bibliotekos 30-mečio proga. Jubiliejus gražiai paminėtas kartu su kultūros namų 20-mečiu. E.
Vėbrienei suteiktas 2003 metų bibliotekininko vardas. O Šventupės biblioteka išrinkta ,,Metų
biblioteka‘‘.
Vidiškių seniūnijos seniūnas Virgilijus Štaras sveikina
bibliotekininkę Emiliją Vėbrienę.
2003 m., įvykdžius aljanso „Langas į ateitį“ skelbto projektų
konkurso sąlygas, bibliotekoje įsteigtas viešojo interneto centras. Tai
buvo pirmoji rajono kaimo bibliotekoje įdiegta interneto prieiga.
Organizuojami suaugusiųjų kompiuterinio raštingumo kursai.
Kultūrinis gyvenimas turiningas renginiais. Mergaitėms surengtas
„Madų šou“, berniukams – anekdotų čempionatas. Saviveiklininkai
Kalėdų proga šventupiečiams pastatė nuotaikingą spektaklį „Katės
namai“.
Bibliotekai persikrausčius į suremontuotas patalpas, buvo įsigyta
naujų lentynų, staliukų kompiuteriams, užuolaidos, kiliminė danga,
kitokio inventoriaus.
Interneto lankytojų bibliotekoje daugėjo. Žmonės, pajutę interneto
naudą ir galimybes, mokėsi naudotis elektroniniu paštu, ieškotis darbo, pratinosi naudotis e.
bankininkyste, mokėti mokesčius. Eilės prie kompiuterių didelės, nes kaime dar retas namuose buvo
įsirengęs interneto prieigą.
Bibliotekoje 2003 m. pristatėme Genės Vaitkūnienės parengtą knygą „Vidiškių parapija“, 2004 –
Stasės Čirbienės trečią poezijos knygą „Kaip gegužraibės ašara“.
2004 m. įkurtas moterų klubas „Darbštuolė“. Motinos dienos proga bibliotekoje surengta moterų
rankdarbių paroda.

2005 m. interneto vartotojų ėmė mažėti, nes nemažai gyventojų įsirengė interneto prieigą
namuose. Tačiau mokytis naudotis kompiuteriu ir internetu vis dar atsirado norinčių. Biblioteka
įsigijo spausdintuvą. Tai labai palengvino bibliotekininkės darbą, pagerėjo paslaugų kokybė. Labai
glaudus bendradarbiavimas su vaikų darželio auklėtiniais ir jų auklėtoja Nijole Kriukiene.
Bibliotekoje surengtos vaikų darbų ir piešinių parodos „Senos lėlės naujai“, „Piešiu pasaką“, „Mano
mama“, „Mano tėtis“. Aktyvus prie bibliotekos ir kultūros namų įkurtas moterų klubas „Rėja“.
Vyko susitikimai su kosmetologais, medikais, kitais lektoriais. 2005 m. pirmą kartą bibliotekoje
surengtas „Šauniausio internauto“ konkursas, vaikams organizuota „Helovino“ šventė.
2005 m. biblioteka pradėjo rašyti bendruomenės metraštį, parengtas bendruomenės veiklos
stendas. Kadangi kaime yra dvi sodų bendrijos, parengtas gražiausių sodų ir sodybų nuotraukų
aplankas „Rudens spalvų fejerverkas Šventupėje“ ir „Žydinti Šventupė“.
2006 m., pasitinkant Ukmergės melioracijos 50-metį, buvo restauruota dvaro pastato išorė.
Bibliotekininkė parengė knygelę ,,Ukmergės melioracija‘‘, skirtą įmonės jubiliejui, įmonės
kontoroje padėjo įrengti muziejų, parengė keletą aplankų, skirtų melioratorių veiklai.
Svarbus įvykis 2006 m. buvo bendruomenės poetų knygelės „Į kitą krantą“ leidyba ir
pristatymas.
2007 m. Šventupės bibliotekoje įvyko permainos. Išdirbusi
bibliotekoje 34 metus iš darbo išėjo Emilija Vėbrienė. Nuo spalio
mėnesio atėjo dirbti Genė Vaitkūnienė, iki šiol dirbusi Vidiškių
bibliotekoje.
Darbo pradžia sutapo su gražia akcija – 2008-ieji buvo
paskelbti Skaitymo skatinimo metais. Buvo surengtas renginys
,,Atverkim knygą, tarsi laiko sielą‘‘, prisiminti ilgamečiai ir
aktyviausieji bibliotekos lankytojai. Už ištikimybę knygai ir
aukštą bibliotekinių paslaugų kokybę skaitymo metais
bibliotekininkei Genei Vaitkūnienei suteiktas „Geriausio 2008
metų bibliotekininko“ vardas.
2008 m. pagal Viešojo interneto centro modernizavimo
projektą gauti 2 nauji kompiuteriai ir daugiafunkcinis aparatas.
2009 m. Šventupės biblioteka atliko didelį ir svarbų darbą,
dalyvavo projekte ,,Vilnijos vartai‘‘, surinko ir į internetinę erdvę
patalpino visų rašytinių šaltinių apie Šventupę sąrašus.
2009-ieji – Lietuvos vardo tūkstantmečio metai. Bibliotekoje
tais metais vyko ciklas renginių „Iš kur kilo Lietuvos vardas“, skirtų šiai sukakčiai paminėti.
Vaikams buvo paskelbtas kūrybinis konkursas „Sukurk legendą apie Šventupę“.
2009 m. biblioteka padėjo Šventupės moterims suorganizuoti „Rožinio autobusėlio“ akciją ir
pasitikrinti sveikatą.
Prasidėjus ekonominei krizei, bibliotekos ją išgyveno skaudžiai. Trūko spaudos leidinių, labai
sumažėjo naujų knygų gavimas. Bibliotekininkams teko eiti neapmokamų atostogų. Bet darbai
visiškai nesustojo. Labai produktyviai laiką išnaudojome mokslams. Viešojoje bibliotekoje buvo
surengti anglų kalbos, ECDL–o kursai, kuriuos visos norinčios patobulinti savo žinias, sėkmingai
baigė.
2010 m. gauti nauji kompiuteriai – du, skirti vartotojams, nešiojamas – darbuotojai. Nauji
kompiuteriai bibliotekoje buvo labai paklausūs, vaikai turėdavo užsiregistruoti iš anksto, norėdami
pažaisti ar paruošti užduotis pamokoms. Tačiau ilgą laiką tais metais nebuvo interneto, dėl to labai
sumažėjo lankytojų skaičius. Lankytojų mažėjimui įtakos turėjo ir dar vienas faktas – sutrumpėjo
darbo laiko trukmė, vieną dieną per savaitę bibliotekininkė Genė Vaitkūnienė dirbo Vidiškių
bibliotekoje.
2010 m. surengta nemažai poezijos vakarų. Šventupiečiams pristatyta Genoefos Povilavičienės,
Stasės Čirbienės, Birutės Strundienės, Reginos Mulevičienės kūryba.
Įdomi bibliotekos veiklos patirtis – konkursas „Sėkmės istorija“. Konkursui buvo siunčiama
Anetos Šiopės istorija apie tai, kaip laukdamasi vaikučio kaimo bibliotekoje parašė savo baigiamąjį
magistro darbą. Ši istorija tapo viena nugalėtojų, ją publikavo respublikinė spauda.

2011 m. bibliotekininkai tapo e. mokytojais. Šventupės bibliotekoje pagal „Bibliotekos
pažangai“ projektą apmokyta 40 bendruomenės narių. Tai buvo nemažas krūvis, tačiau rezultatai ir
lankytojų susidomėjimas labai džiugino. Populiarios bibliotekoje internetinės paskaitos.
Transliacijos „Internetas jūsų sodui“ , „Sveikatos paslaptys“ sulaukė nemažo būrio lankytojų, jie ne
tik klausėsi paskaitų, bet ir aptarinėjo tai, ką išgirdo, dalijosi savo patirtimi. Šventupės biblioteka
dalyvavo akcijose – konkursuose „Graži tu mano“, „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai“.
2011 m. kaime išrinktas seniūnaitis. Juo tapo bendruomenės pirmininkas Vytautas Marčauskas.
Bibliotekoje rengiami jo susitikimai su gyventojais.
Šventupė – literatų kraštas. Čia gyvena daug eiles kuriančių moterų. Todėl kartu su kultūros
namų darbuotojais pradėtos rengti poezijos ir dainų šventės ,,Ant Šventosios upės kranto‘‘.
2012 m. įkurtas poezijos mėgėjų klubas ,,Į kitą krantą‘‘. Nuo to laiko bibliotekoje įvairiomis
progomis rengiamos sueigos, populiarūs poezijos skaitymai. Dvare pradėjo lankytis ekskursijos ir
pavieniai lankytojai. Jie pageidavo vaizdinės medžiagos apie dvarą. Todėl biblioteka parengė
lankstinuką ,,Šventupės dvaras‘‘.
2012 m. kaime įdiegtas šviesolaidinis internetas. Tai labai sumažino bibliotekos lankytojų
skaičių.
2013 – 2018 m.
2013 m. biblioteka minėjo savo 40-metį. Ta proga surengta popietė „Su knyga – per gyvenimą“.
Jos metu prisiminti visi keturi bibliotekos gyvavimo dešimtmečiai, kalbėta apie kalbą ir knygos
vaidmenį žmogaus gyvenime, apdovanoti aktyviausieji skaitytojai. Kaimo literatės bibliotekai skyrė
savo kūrybos posmus. Bibliotekininkė gavo Viešosios bibliotekos diplomą „Už kokybišką požiūrį į
bibliotekininko profesiją...“
Paskelbti Tarmių metai paminėti renginiais, parodomis, akcijomis. Biblioteka dalyvavo
rajoniniame konkurse „Mano krašto tarmė“ ir jam pristatė darbą „Tarmiški Vandos Urbanavičienės
pasakojimai“. Konkurse darbas įvertintas II-ąja vieta.
Svarbus darbas – knygelės „Pro Usioginę, vieškeliu – tolin...“ išleidimas ir pristatymas
Šventupės ir Rečionių kaimo gyventojams. Knyga išleista, gavus Ukmergės rajono savivaldybės
finansavimą.
Kartu su Vidiškių pagrindinės mokyklos moksleiviais, vadovaujamais dailės mokytojo Dariaus
Penkausko organizuotas dailės pleneras ir paruošta paroda „Šventupė vaikų akimis“. Kita grupė,
jaunieji fotografai fotografavo Šventupę ir padovanojo bendruomenei nuotraukų parodą.
2013 m. bibliotekoje organizuojami kompiuterinio raštingumo, e. paslaugų mokymai. Mokymus
baigė 20 šventupiečių.
2014 m. buvo paskelbti K. Donelaičio metais. Šia proga buvo surengtas ne vienas renginys.
Labai gražų renginį šia proga šventupiečiams padovanojo Siesikų ir Taujėnų bendruomenės,
parodžiusios „Metus“ – programą, paruoštą respublikinei dainų šventei. Vaikams bibliotekoje visus
metus buvo rengiami skaitymai „Skaitome Donelaitį“. Savo inscenizaciją „Jau saulelė vėl
atkopdama...“ į Šventupę atvežė sambūris „Prie židinio“.
Gedulo ir vilties dienai paminėti biblioteka, padedama kultūros darbuotojų, parengė ir pirmą
kartą žiūrovams parodė kompoziciją „Neparašyti laiškai“ (vėliau pervadinti į „Neišsiųsti laiškai“).
Ją, kaip edukacinę programą, vis papildydami, vėlesniais metais rodė rajono mokyklose, kultūros
skyriuose, kraštotyros muziejuje, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje, Mūšios parke.
Kaip partnerė Šventupės biblioteka kartu literatėmis Stase Čirbiene ir Regina Mulevičiene
dalyvavo Taujėnų bibliotekos projekte „Poezijos autobusas“.
Už darbo nuopelnus 2013 ir 2014 m. bibliotekininkei Genei Vaitkūnienei įteiktos kultūros
ministro Šarūno Biručio padėkos „Už kūrybingą, aktyvią bei profesionalią veiklą įgyvendinant
skaitymo skatinimo iniciatyvas“ ir „Už krašto kultūros ir istorijos puoselėjimą bei sklaidą, vaikų
skaitymo skatinimą, jaunosios kartos pilietiškumo ugdymą“.
2015 m. – naujovė Šventupės kaimo padalinyje. Įdiegtas LIBIS aptarnavimo posistemis.
Skaitytojų sumažėjo nuo 230 iki 170, nes ne visi panoro įsigyti LIBIS bilietus, kiti juos jau turėjo,
šeimos įsigijo vieną bilietą.

2015 m. – Etnografinių regionų metai. Vidiškių kultūros skyriaus darbuotojos pristatė tautinį
Aukštaičių kostiumą, surengta šventupiečių siuvinėtojų darbų paroda Šventupės kultūros skyriuje ir
Viešojoje bibliotekoje.
Gražus bendradarbiavimas visus darbo metus vyko su kultūros darbuotojais. Jau tradicine tapo
Knygų Kalėdų proga Birutės Gelumbeckienės sukurta ir biblioteką puošianti knygų eglutė. Kultūros
darbuotoja ne vienus metus dalyvavo Viešojoje bibliotekoje rengiamoje Žolinių proga rengiamoje
puokščių parodoje. Biblioteka keletą metų iš eilės prisidėjo prie gerumo akcijos „Spalvotas
pavasaris“.
Svarbus įvykis bibliotekai – perdengtas dvaro pastato stogas. Biblioteka dėl kiauro stogo
nukentėjo labiausiai – nuo drėgmės nukrito dalies lubų tinkas.
2016 m. biblioteka svariai prisidėjo prie UAB „Ukmergės melioracija“ 60-mečio minėjimo.
Parengtas projektas „Po senojo dvaro skliautais“ – Šventupė senose fotografijose“, paruošta paroda
ir jos pristatymas. Bibliotekininkė parengė ir išleido prisiminimų knyga „Kaip gyveni, Ukmergės
melioratoriau“, ją pristatė per jubiliejinį įmonės renginį.
2016 m. paskelbti Bibliotekų ir Bendruomenių metais. Nors ir taip šias dvi institucijas jungia
glaudus ryšys, tačiau šiais metais buvo paskata susiburti bendriems darbams. Biblioteka Knygų
Kalėdų tema „Dovanokime knygas, kurios keičia gyvenimą“ inicijavo akciją „Iš širdies į širdį“,
rinko knygas, su bendruomenės moterimis gamino suvenyrus ir skanumynus. O prieš Kalėdas su
dovanomis aplankė apie 20 vienišų kaimo senukų.
Vidiškių pagrindinės mokyklos septintokai pakvietė bibliotekininkę dalyvauti klasės valandėlėje
„Pokalbis apie knygą ir skaitymą“. Jasiuliškių socialinės globos namuose poezijos šventės „Knyga
– atvertas langas į pasaulį“ pristatyta Vandos Urbanavičienės prisiminimų knyga „Pro Usioginę,
vieškeliu – tolin...“. Taip minėjome ir baigėme Bibliotekų metus.
Kadangi prie bibliotekos veikia poezijos mėgėjų klubas, dažnai jo narės renkasi į poezijos
skaitymus. Nuolat ieškoma įvairesnių darbo formų, kad renginiai netaptų nuobodūs ir monotoniški.
2017 m. vyko renginys, skirtas akcijai „Žemės valanda“. Sutemus ir užgesus šviesai, poezijos
mylėtojai rinkosi į sueigą „Gamtos poezija žvakių šviesoje“.
2017 m. buvo minimas Šventupės dvaro
525-asis jubiliejus. Kaimo gyventojai ta
proga pastatė koplytstulpį. Šventės
iškilmes organizavo biblioteka kartu su
bendruomene ir kultūros skyriumi, paruošė
programą „Dvaro istorijos“, ją rodė
ekskursijų metu atvykstantiems turistams.
2017 metai – Tautinio kostiumo metai.
Vidiškių kultūros skyriaus darbuotojos
Šventupės bendruomenei pristatė projektą
„Mano spintoje – tautinis kostiumas“,
bibliotekoje organizavo tautinių juostų
pynimo
edukacinius
užsiėmimus
bendruomenės moterims.
Labai populiarūs bibliotekos organizuojami edukaciniai vėlimo iš vilnos užsiėmimai. Juos 2016
– 2017 metų rudens ir žiemos laikotarpiu vedė vidiškietė Gileta Laskauskienė.
Didelis darbas atliktas 2017 – 2018 metais – bibliotekininkės Emilija Vėbrienė ir Genė
Vaitkūnienė parengė bendruomenės projektą ir išleido šventupiečių kūrybinę – reprezentacinę
knygą „Ant Šventosios upės kranto“, surengė jos pristatymą visuomenei. Į knygą sutalpinta
informacija apie visus kūrybingus šventupiečius ir jų darbus. Pristatymo metu buvo parengta
rankdarbių paroda.
Dar vienas įdomus sumanymas ir nauja patirtis – 2018 metų vasaros pradžioje suorganizuota
dviejų savaičių vaikų vasaros stovykla. Jos metu vaikams buvo organizuojami užsiėmimai pagal
parengtą edukacinę programą „Senoviniai vaikų žaislai ir žaidimai“.
Bibliotekos darbas labai įvairiapusis, neaprėpiamos galimybės kurti, interpretuoti, telkti, vienyti
bendraminčius, pakviesti norinčius bendrauti ir bendradarbiauti. Dėl to ir žavus. Istorija nesibaigia,

kaip nesibaigia bibliotekininko darbas užvėrus bibliotekos duris. Žinoma, jei tas darbas –
pašaukimas.
Parengė Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Šventupės kaimo padalinio vyresnioji
bibliotekininkė Genė Vaitkūnienė ir Bibliografijos-kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliografė Rita
Adomonytė

