Viešnagė Panevėžyje

Sausio 20 d. Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko Respublikinio
vyresniųjų klasių moksleivių rašinio ir esė konkurso, skirto Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių
atminimo metams, laureatų apdovanojimo ceremonija. Renginyje buvo pakviestos dalyvauti dvi
mūsų gimnazijos atstovės: IVag klasės mokinė Žydrūnė Seiliūtė ir lietuvių kalbos vyresn.
mokytoja Irena Šimanskienė.

Konkurse, pasak organizatorių (Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios
bibliotekos Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras, globėjas – LR užsienio
reikalų ministerija) dalyvavo per 60 mokinių darbų (rašinių ir esė) iš 24 Lietuvos miestų ir
miestelių (buvo smagu Lietuvos žemėlapyje matyti paryškintą Butrimonių miestelio pavadinimą).
Dalyvių darbus vertino kompetentinga komisija: Pirmininkas – Evaldas Ignatavičius, užsienio
reikalų viceministras, komisijos sekretorius – Arnoldas Simėnas, Juozo Urbšio visuomeninės
minties ir kultūros centro vadovas, nariai – Julius Beinortas, Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo akto signataras, Jūratė Gaidelienė, Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus
vedėja, Romanas Judinas, Užsienio reikalų ministerijos vyresnysis specialistas, Dalija
Tubelienė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vyr.
redaktorė.

Atvykusios į biblioteką buvome labai šiltai ir maloniai sutiktos. Prieš prasidedant renginiui
turėjome ekskursiją po G.Petkevičaitės-Bitės biblioteką. Gidė mums papasakojo bibliotekos
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istoriją, rodė modernias patalpas, resursus. Bene didžiausią įspūdį paliko rankraščių ir senųjų
leidinių saugykla. Čia sukaupta nemažai Lietuvos rašytojų ir poetų rankraščių, įvairių kitų darbų;
galėjome pamatyti daug senų, sudilusių, tačiau ir šiomis dienomis dar vis labai branginamų
knygų, siekiančių XVIIIa. Rankraščių ir senųjų leidinių saugyklos vedėja Birutė Jurgelevičiūtė
mums trumpai pasakojo į saugyklą patekusių knygų istorijas. Įdomiausia buvo pamatyti ir
paliesti pirmuosius Lietuvos laikraščius – tai XIXa. pab. leistą laikraštį „Šviesa“ ir XIXa.
pab-XXa. prad. Lietuvoje ėjusį Vinco Kudirkos „Varpo“ 1 numerį. Nustebino knygos su
„priaugintais“ puslapiais.

Po trumpos ekskursijos bibliotekoje visi konkurso dalyviai ir juos lydintys mokytojai susirinko į
konferencijų salę, kur vyko svarbiausioji renginio dalis – dalyvių ir laureatų apdovanojimai.
Renginio pradžioje buvo skaitomos ištraukos iš atrinktų geriausių konkurso darbų. vėliau
pasisakė komisijos nariai. Jie davė keletą patarimų, pasidalino pastebėjimais ir džiaugsmu, kad
dalyvaujančiųjų konkurse kasmet daugėja. Visi konkurso dalyviai dovanų savo mokyklai gavo
CD su dokumentiniu filmu apie Juozą Urbšį, nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministrą,
diplomatą
ir karininką. Geriausių rašinių ir esė darbų autoriai buvo apdovanoti diplomais, vertingomis
knygomis bei „Laisvės liepsnos“ ženkleliais, o jų mokytojai - padėkomis ir knygomis. Pasibaigus
apdovanojimų ceremonijai, visi buvome pakviesti pasivaišinti kava ir pyragu „Urbšynė“, kuris,
pasak Arnoldo Simėno, kepamas tik ypatingiems svečiams.

Viešnagė G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje paliko itin šiltą įspūdį apie šią įstaigą: čia
dirba maloniai bendraujantys, besišypsantys žmonės, o jų veikla aktyvi ir įvairiapusė. Tą įrodo ir
šis konkursas, organizuotas jau trečius metus: džiaugiuosi dalyvavusi, nes tai skatina mąstyti
apie tautos praeitį ir dabartį, gilintis į Lietuvos istoriją, svarbią Tėvynės ateičiai.
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