Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Rečionių
kaimo padalinio istorija
1953 m. spalio 9 d. Ukmergės rajone Kurėnų kaime Juozo Kerbelio name buvo atidaryta biblioteka.
Fondą sudarė 1023 egz. knygų.

Kurėnų kaimo biblioteka 1953 m.
Pirmoji bibliotekos vedėja
Stasė Tušaitė.

1967 m. biblioteka buvo perkelta į daugiabutį tame pačiame kaime. Bibliotekininke dirbo Lionė
Griškevičienė. 1974 m. Kurėnų kaimo biblioteka buvo perkelta į Rečionių kaimą, į vieną iš
daugiabučių namų butų.

Kurėnų kaimo biblioteka 1967 m.

Bibliotekoje pradėjo dirbti jauna darbuotoja Albina Galinauskienė, kuri
dirba iki šių dienų. Bute bibliotekai buvo skirti 3 kambarėliai. Dar tu
kambariai buvo skirti Medpunktui. Jaunimo kaime buvo labai daug, tad
bibliotekoje dažnai vykdavo literatūriniai vakarai. Kai jaunimas
netilpdavo bibliotekoje, renginiai vykdavo pradinėje mokykloje.
Biblioteka glaudžiai bendradarbiavo su Ukmergės tarybinio ūkiotechnikumo administracija bei jo direktoriumi P. Tamoševičiumi.
Metodiniais klausimais konsultavosi su Ukmergės centrinės bibliotekos
metodininkėmis.
1979 m. Kurėnų kaimo filialas pakeitė pavadinimą ir tapo Rečionių kaimo
filialu. Fondą sudarė 7022 egz., skaitė 388 skaitytojai, buvo išduota 7748
egz. dokumentų.
Bibliotekininkė A. Galinauskienė

1984 m. Rečionių kaime gamtosaugininkui
Viktorui Bergui atminti pasodinta ąžuolų
giraitė. Stogastulpio atidengimo šventėje
dalyvavo gausus būrys bibliotekos lankytojų.
Prasidėjus butų privatizavimui, biblioteką ir
Medpunktą perkėlė į seną mokyklą, nes 1992
m. pastatė naują, jaukią pagrindinę mokyklą.
Naujos patalpos šildomos buvo tik metus, o
po to biblioteka liko nekūrenamose
patalpose. Taip vargta iki 2000 metų, kada
sumažėjus mokinių skaičiui, biblioteka buvo
perkelta į pagrindinės mokyklos patalpas.
Mokykloje biblioteka tris kartus buvo
kraustoma iš klasės į klasę.
2000 m. bibliotekoje skaitė 272 vartotojai, kuriems išduota 7017 egz. leidinių. Biblioteka pradėjo
aktyviai dalyvauti įvairiuose konkursuose bei projektuose. Laimėtas projektas ,,Biblioteka – Rečionių
bendruomenės vaikų ir jaunimo kultūros centras‘‘, kurio metu biblioteka įsigijo muzikinį centrą,
daug žinynų, žodynų, enciklopedijų.
2011 m. kaime nebelikus mokyklos, buvo įkurtas Rečionių daugiafunkcinis centras, kurio patalpose
įsikūrė ir biblioteka bei vaikų darželis.
2014 m. Rečionių kaimo padalinio paslaugomis naudojosi 152 vartotojai iš 16 aplinkinių kaimų.
Fondą sudarė 4643 fiziniai vienetai dokumentų. Buvo surengtas 31 renginys. Įvairiose viešose
erdvėse nuolat organizuojami garsiniai skaitymai, vasarą jie vyksta ir V. Bergo ąžuolų giraitėje.

2017 m. Rečionių kaimo padalinys aptarnavo 669 gyventojų regioną, bibliotekos paslaugomis
naudojosi 140 vartotojai. Padalinys, įsikūręs Rečionių UDC patalpose, turi geras ir erdves patalpas,
atskirą įėjimą, biblioteka yra bendruomenės susibūrimų vieta.
A. Galinauskienė besidarbuodama bibliotekoje 43 metus pastebi, kad biblioteka yra nė kiek ne
mažiau reikalinga kaip ir prieš 30 metų, o gal ir labiau. Neišblėso žmonių noras skaityti. Kartais
ateina ne tik knygos, bet ir širdį atverti, patarimo, pagalbos paprašyti. „Dauguma kalbėdami apie
bibliotekininko profesiją, sako: knygos, knygos. Tačiau aš sakau; žmonės, žmonės. Pažinti žmogų,
suvokti jo norus, poreikius, skaitymo tikslą – štai ta didžioji bibliotekininko, dirbančio su skaitytoju,
misija. Norint dirbti niekada nebūna lengva, bet ir nesunku, kai žinai, kad esi reikalingas“.
Paruošė Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Rečionių kaimo padalinio vyresnioji bibliotekininkė
Albina Galinauskienė ir Bibliografijos-kraštotyros skyriaus vyresnioji bibliografė Rita Adomonytė

