Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Jasiuliškio
kaimo padalinio istorija
Biblioteka pensionate buvo įkurta apie 1960
metus, buvusio dvarininko V. Stomos pastate. Iš
pradžių knygų bibliotekoje palikdavo pensionato
globotiniai,
fondo
komplektavimas
nebuvo
reguliarus. Bibliotekoj dirbo pensionato darbuotoja
seselė B. Lemešovienė.
1971 m., pradėjus direktoriauti A. Rudžiui, buvo
atidaryti trys nauji pensionato korpusai, kur viename
iš jų bibliotekai buvo skirtos patalpos. Čia pradėjo
dirbti B. Keburytė-Jankauskienė, vėliau J. Šmitkaitė,
o iki 1986 metų – A. Petkevičius.
1986 m. pensionato biblioteka buvo perduota Ukmergės centrinei bibliotekai ir tapo jos filialu. Į
biblioteką buvo pervežtas visas knygų fondas iš Piliakalnio kaimo bibliotekos. Pirmieji skaitytojai
užregistruoti 1986 balandžio 1 d. Tuomet bibliotekoje pradėjo dirbti V. Masalskienė. Tuo metu
pagal visuminės apskaitos knygą bibliotekoje buvo 5579 egz. knygų, tačiau didelė dalis leidinių iš
fondų dingo prieš pat persikraustymą. Buvusios pensionato bibliotekėlės fondas, apie 2200 egz.
spaudinių, buvo laikomas atskirai.
1987 m. bibliotekoje paruošta naujų skirtukų schema, nurašyta daug pasenusios turiniu ir
susidėvėjusios literatūros. 1989 m. tautinio atgimimo metu bibliotekinė veikla buvo orientuota
žmonių dvasinių poreikių tenkinimui, istorinės atminties gaivinimui, todėl fonde padaugėjo
literatūros istorinėmis bei religinėmis temomis. Labai populiari buvo Bernardo Brazdžionio ir kitų
lietuvių autorių kūryba. Fondą sudarė 6028 egz. leidinių.
1991 m. Ukmergės centrinės bibliotekos Jasiuliškio kaimo filialas buvo perduotas Vidiškių
apylinkės kultūros centrui. Buvo atsisakoma nebeaktualios literatūros, pakeisti skirtukai,
perinventorintos knygos. 1995 m. vėl keitėsi bibliotekos pavaldumas. Nuo birželio mėnesio
Jasiuliškių kaimo filialas tapo pavaldus Ukmergės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
Bibliotekoje itin trūko naujos literatūros.
Senoji Jasiuliškių biblioteka. Nuotr. V.
Belapetravičienės

Nuotr. Iš leidinio Jasiuliškio pensionatas, 1998 m.

1999 m. bibliotekoje buvo prenumeruojami 38 pavadinimai laikraščių ir žurnalų. Populiariausia
tarp skaitytojų buvo istorinė bei medicininė literatūra. 2000 m. bibliotekos fondas pasipildė 20 egz.
dokumentų iš leidyklų, 120 egz. padovanojo buvusio premjero A. Kubiliaus žmonos R. Kubilienės
paramos fondas. Pensionatas nupirko naujų leidinių maždaug už 1000 lt.
2002 m. keitėsi bibliotekos darbuotojos – iš darbo išėjo V. Masalskienė, kurią pakeitė O.
Jonaitienė. Jos iniciatyva buvo suremontuotos pagalbinės patalpos, įsigytos naujos lentynos.
Bibliotekininkė redagavo Jasiuliškių pensionato gyventojų ir darbuotojų kūrybos rinktinę
„Gyvenimo spalvos“. 2003 m. bibliotekai 500 vienetus dokumentų padovanojo pensionato
gyventojas K. Barkauskas. Bibliotekos bičiulis „Ūkininko patarėjas“ padovanojo 150 kalendorių bei
metinę leidinio prenumeratą. Tuo metu daug skaitytojų skaitė rusų ir lenkų kalbomis.
2004 m. vėl keitėsi darbuotojos – nuo
birželio mėn. bibliotekoje pradėjo dirbti Ž.
Pakulnienė, Ji buvo globos namų leidžiamo
laikraštuko „Gyvenimo sūkurys“ redkolegijos
narė, aktyvi įvairių renginių organizatorė ir
vedėja.
2006 m. bibliotekoje pradėjo dirbti V.
Belapetravičienė, kuri dirba iki šių dienų.
Bibliotekininkė daug dėmesio skyrė renginių
organizavimui. Surengtoje Poezijos pavasarėlio
šventėje dalyvavo ir buvusios bibliotekininkės
V. Masalskienė ir Ž. Pakulnienė, kurios
klausytojams pristatė savo kūrybą.
2009 m. spalio 12d. bibliotekoje buvo
įrengtas Viešosios interneto prieigos taškas.
Biblioteka gavo spausdintuvą, du stacionarius kompiuterius vartotojams ir vieną nešiojamą
darbuotojui.
2010 m. bibliotekoje vyko VIPT‘o pristatymo
šventė. 2012 m. bibliotekos fondą sudarė 2843
egz. dokumentų. Populiarėja garsiniai ir
regimieji dokumentai. 2013 m. dalyvauta
projekte „Metų knygos rinkimai – 2013“,
garsiniais skaitymais paminėti Prano Mašioto
metai. Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu gauta 20
knygų. Bibliotekoje lankėsi vyskupas Sigitas
Tamkevičius ir parapijos kunigai bei kiti garbūs
svečiai.
Bibliotekininkė Ž. Pakulnienė 2004 m.
Rudenėlio šventės vedėja. Nuotr. Iš asmeninio
Ž. Pakulnienės archyvo.

Geriausia 2009 Metų bibliotekininkė Belapetravičienė. Nuotr. M. Širvienės

Vilma

2014 m. akcijos „Knygų Kalėdos“ metu gauta
30 knygų. Internetu naudojosi virš 90 vartotojų.
Bibliotekoje vyko įvairūs renginiai – paminėti
Kristijono Donelaičio metai; pirmą kartą
surengta „Pyragų dienos“ šventė, kurios metu
surinktos lėšos skirtos naujoms knygoms pirkti.
2015 m. fondas papildytas 167 leidiniais.
Dalis knygų gauta iš uždarytos Vidiškių
bibliotekos. Interneto lankytojų – 1477.

2014 m. atliktas bibliotekos patalpų
remontas. Nuotr. J. Čekauskaitės

Bibliotekoje lankytojų visada pilna, tai vieta kur „verda“ gyvenimas. Čia renkasi visi, kurie nori
bendrauti, pavartyti spaudą, paskaityti, pasėdėti ir patylėti, „išsikrauti“, prisėsti prie kompiuterio,
pasidalinti savo mintimis, receptais ir daug dar kuo.
2016 m. bibliotekos veikloje dalyvavo 10 knygnešių, kurie
nunešė leidinių 28 kaimo gyventojams. Aptarnaujami
atokesniuose kaimeliuose gyvenantys vieniši ar senyvo amžiaus
žmonės, globos namuose gulintys ligoniai. Knygas ir spaudą
pristato draugai, kaimynai, moksleiviai, bibliotekininkė ar
paštininkė. Bibliotekoje yra 6 savanoriai, kurie nuolat prisideda
prie bibliotekos gėrovės.
Biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su globos namų
administracija, socialinėmis darbuotojomis, gyventojais,
seniūnija, Rečionių ir Šventupės kaimų bendruomenėmis,
Vidiškių kultūros centru, klebonu, mokykla.
2015 m. Knygų Kalėdos. Nuotr.
J. Čekauskaitės
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