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Živilė PuiDokaitienė

Renginio organizatoriai įsiti-
kinę, jog nors vasara jau prabė-
go, tačiau rugsėjis atneša naujus 
džiaugsmus, žinias, draugus ir 
bendravimą, todėl visus kviečia 
kiekvieną mėnesio ketvirtadie-
nį susiburti į renginį „Skamban-
tis parkas“, kuris vyks Varėnos 
miesto legendų ir padavimų parko 
naujoje estradoje. Jau ir rugsėjo 5 
d. čia laukė muzika, pasakojimai, 

Sukvietė skambantis parkas
Varėnos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Daiva Grigėnė 

kartu su Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos direktore Renata Bakuliene ir 
Varėnos kultūros centru varėniškius pakvietė rugsėjį pasitikti skambančiame 

parke

improvizacijos, taip pat ir mažųjų 
klausytojų, žiūrovų šokiai.

Renginio vedėjai, Varėnos 
moksleivių centro renginių organi-
zatorių ir vedėjų būrelio „Impro“ 
(vadovė Irena Čeplikienė) nariai 
Titas Zajančiauskas ir Eglė Mi-
siūtė teigė, kad norisi, jog parkas 
suskambėtų ir visi einantys pro 
šalį stabtelėtų, išgirstų ir pamatytų 
šaunius rajono atlikėjus.

Praėjusį ketvirtadienį parko 
estradoje pasirodė: Kamila Anta-

nevičiūtė, Gintarė Barišauskaitė, 
Varėnos kultūros centro bliuzo ir 
rokenrolo grupė „Integro“, kurioje 
groja Irmantas Čepaitis ir Adomas 
Žilinskas, taip pat visus savo mu-
zika išjudino ir „Muzika garsiau“ 
konkurso nugalėtojas Mantas Bu-
zunovas-Žodis.

Norintys dalyvauti rugsėjo mė-
nesio renginiuose organizatoriai 
siūlo suskubti rašyti el. p. jauni-
mas@varena.lt arba skambinti tel. 
8 603 988 11.

Mikroautobuse šiuo metu su-
kaupta per 300 knygų. Didžiausia 
dalis – nauji romanai ir laisvalai-
kio skaitiniai, nemažai knygų apie 
Varėnos kraštą, truputis istorijos ir 
gamtos leidinių. Ateity nuolat bus 
perkamos populiarios knygos, pre-
numeruojami žurnalai ir laikraš-
čiai, rėmėjų dėka gauti kryžiažo-
džių leidinukai. Norint patenkinti 
gyventojų skaitymo poreikius, 
knygos bus skolinamos ir iš Varė-
nos viešosios ir kitų Lietuvos bi-
bliotekų. Kiekvienas mobiliosios 
bibliotekos vartotojas gaus elek-
troninį skaitytojo pažymėjimą.

Mobiliojoje bibliotekoje veikia 
bevielio interneto ryšys. Įrengta 
kompiuterizuota darbo vieta var-
totojams. Gyventojai gali sava-
rankiškai dirbti kompiuteriu arba 
kreiptis į bibliotekininką darbo 

Mobilioji biblioteka kviečia
Į Varėnos rajono kaimus pradėjo važinėti mikroautobusas, kuriame moderniai 

įrengta mobilioji biblioteka. Siekiama biblioteką ir jos paslaugos priartinti prie 
gyventojų, gyvenančių kaimuose, kuriuose neveikia stacionarios bibliotekos.

kompiuteriu, paieškos internete 
klausimais. Veikia daugiafunk-
cinis įrenginys: teikiamos doku-
mentų spausdinimo, kopijavimo, 
skenavimo paslaugos.

Drąsesni žmonės jau lankėsi 
mobiliojoje bibliotekoje: rinkosi ir 
skolinosi knygas į namus, pateikė 
knygų, kurias norėtų perskaityti, 
sąrašus, internete tikrino loterijos 
bilietus, transporto tvarkaraščius, 
prekių kainas, ieškojo maisto ga-
minimo receptų, naujienų.

Bibliotekininkai sužinojo, kad 
yra gyventojų, norinčių ir nedrįs-
tančių, ateiti į mobiliąją bibliote-
ką. Jiems sakome – ateikite, Jūs 
esate laukiami. Taip pat padrąsin-
kite savo kaimynus, šeimos narius, 
draugus. Bibliotekininkai Jums 
padės, patars.

Mobilioji biblioteka kartą per 

savaitę veikia šiuose kaimuo-
se: pirmadieniais Druckūnuose 
(9.30-11.00 val.), Vazgirdonyse 
(11.15-12.45 val.), Pamerkiuose 
(14.00-15.45 val.); antradieniais 
Voriškėse (9.30-11.00 val.), Ur-
kionyse (11.15-12.45 val.), Krū-
miniuose (13.30-16.00 val.); tre-
čiadieniais Liškiavoje (9.30-10.30 
val.), Subartonyse (11.00-12.00 
val.), Ilgininkuose (12.45-14.15 
val.), Gudakiemyje (14.45-16.00); 
ketvirtadieniais Pirčiupiuo-
se (9.30-11.00), Daržininkuose 
(11.30-13.30 val.), Kuršiuose 
(14.15-16.00 val.); penktadieniais 
Barčiuose (9.00-10.30 val.), Kiju-
čiuose (10.45-12.15). Mobiliosios 
bibliotekos darbo grafikai su sto-
vėjimo vietų nuotraukomis iška-
binti visose minėtose kaimuose.

Daiva armonienė,
Varėnos viešosios bibliotekos 

metodininkė

Varėnai – 
pagrindinis prizas

Atkelta iš 1p.
apdovanojimai

III tradicinius šokius puoselė-
jančių Lietuvos mokyklų konkur-
so „Visa mokykla šoka“ pagrindi-
nio prizo nugalėtoja (daugiausiai 
subūrusi mokyklų, konkurso daly-
vių savivaldybė), pelniusi pirmąją 
vietą – Varėnos r. savivaldybė. 
Konkurso dalyviai: Varėnos vai-
kų lopšelis-darželis „Žilvitis“, 
koordinatorius Nerijus Bakula; 
Varėnos vaikų lopšelis-darželis 
„Pasaka“, koordinatorė Vaida 
Žilinskienė; Varėnos „Ryto“ pro-
gimnazija, koordinatorė Janina 
Oszustovicz; Varėnos r. Panočių 
pagrindinė mokykla, koordinato-
rė Valentina Šlavenec; Varėnos 
r. Matuizų pagrindinė mokykla, 
koordinatorė Irena Čeplikienė; 
Varėnos J. Čiurlionytės menų 
mokykla, koordinatorė Ineta Me-
duneckytė-Tamošiūnienė; Varė-
nos r. Žilinų pagrindinė mokykla, 
koordinatorė Aušra Jachimovičie-
nė; Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, 
koordinatorius Darius Bachovas; 
Varėnos r. Merkinės Vinco Krė-
vės gimnazija, koordinatorė Regi-
na Sakalauskienė; Varėnos r. Val-
kininkų gimnazija, koordinatorė 
Neringa Akulavičienė.

Už veiklą, įtraukiant rajono ug-
dymo įstaigas į konkursą, apdo-
vanota Varėnos kultūros centro 
folkloro specialistė Vaida Naruše-
vičiūtė.

Už išradingumą, įtraukiant mo-
kyklos bendruomenę į konkurso 
veiklas, apdovanojimas atiteko 
Varėnos r. Žilinų pagrindinės mo-
kyklos koordinatorei Aušrai Jachi-
movičienei.

konkursas
Šis konkursas išsiskiria iš kitų 

tuo, jog pagrindinis jo organizavi-
mo tikslas ne tas, kad būtų išryš-
kinti geriausi ir gabiausi šokėjai, o 
tas, kad būtų įvertintos visos mo-
kyklos bendruomenės pastangos 
ir veikla stiprinant lietuvių kultū-
rinės tapatybės pajautą, populia-
rinant tradicinį šokį mokyklinio 
amžiaus tarp jaunimo.

Labai taiklios komisijos narių, 
pirmą kartą vertinusių konkurso 
dalyvius, pastabos: „Užkabino 
gera energija, pozityvas, natūralus 
veiksmas, nevienkartinis darbas, 
regis, vaikams tikrai patinka! Ži-
noma, didžiausią vaidmenį šioje 
veikloje vaidina vadovo entuziaz-
mas“. Šiems pastebėjimams atlie-
pia ir koordinatorių pasakojimai: 

„Labai geras emocijas ir atsiliepi-
mus paliko pirmasis dalyvavimas 
konkurse praėjusiais metais. Mo-
kiniai patys pradėjo klausinėti, ar 
šiemet šoksime, kada pradėsime 
mokytis? Nieko nebeliko, kaip 
pasakyti „taip“, ir pradėti dėlioti 
planus bei repertuarą“.

Komisiją stebino ir džiugino 
konkurso dalyvių masiškumas: 
tai, kad daug kur šoko visos (!) 
mokyklos klasės, kad šokama tiek 
įvairių, išradingai parinktų šokių. 
Ypač džiugina tai, kad konkursas 
neužsidaro tik mokykloje. Sė-
kmingai dirbantys koordinatoriai 
puikiai supranta, jog kuo plačiau 
pasklis tradicinių šokių „virusas“ 
visoje vietovėje, kuo daugiau pri-
jaučiančių idėjai pavyks pritraukti, 
kuo daugiau partnerių susirasti, 
tuo lengviau ir geriau seksis ir pa-
čioje mokykloje.

Neįtikėtinai daug nuveikė tikros 
entuziastės Vaida Naruševičiūtė ir 
Irmina Kėblienė, gražiai veiklai 
sutelkusios didžiulį būrį tradicinių 
šokių puoselėtojų. Be jų veikiau-
siai nebūtų šokančių Varėnos ir 
Šilalės rajonų!

Daugelis koordinatorių prisipa-
žįsta, jog pradžioje įveikti nepa-
sitikėjimą, dažnai paprasčiausią 
abejingumą buvo nelengva. Štai 
ką rašo Varėnos r. Žilinų pagrindi-
nės mokyklos koordinatorė Aušra 
Jachimovičienė: „Mes, žiliniš-
kiai, šiais metais registravomės į 
konkursą tik paraginti... Vaikus ir 
kolegas reikėjo ilgai įkalbinėti, o 
ir sutikę dalyvauti dažnai dejavo, 
kaip sunku, neįdomu ir pan. Bet... 
ratas užsisuko, įsitraukėm į šokius 
ir, matant rezultatą, nuotaika gerė-
jo... Per Užgavėnes vaikščiojom 
po kaimą dainuodami ir šokdami, 
kitus šokdindami. Po vaikštynių 
likom nakvoti mokykloje, nes tik 
su tokia sąlyga vaikai sutiko mo-
kytis šokti... Puiku! Neišsimiego-
ję kitą dieną sėdėjom pamokose, 
bet laimingi ir per naktį išmokę 
šokti 10 šokių! Labai didelį šokio 
džiaugsmą išgyvenome Atvelykio 
naktišokiuose Varėnoje. O bendra 
rajono šokių diena mano moki-
niams paliko neišdildomą įspū-
dį! Sakė, nerealu šokti 400 vaikų 
būryje! Taigi, nors pradžioje tu-
rėjau „apžaisti“ ir pažadėti aukso 
kalnus, visi konkurso dalyviai la-
bai džiaugėsi. Dėkoju visiems su-
manytojams: ir konkurso, ir ypač 
mūsų rajono Šokių dienos rengė-
jams!“

Daugelis konkurso „Visa mo-
kykla šoka“ dalyvių žada įsilieti į 
akcijos „Visa Lietuva šoka“ rengi-
nius rugsėjo 20 d.

Parengė Ž.P.


