SUKAKTYS

TRISDEŠIMT!
Šiemet Lietuvos bibliotekininkų draugija mini jubiliejų – 30 metų, kai atgimstančioje Lietuvoje atkurta ši
prieškariu įsteigta visuomeninė organizacija. Publikacijoje trumpai primename svarbias draugijos gyvavimo
datas, pateikiame dabartinės draugijos pirmininkės sveikinimą, spausdiname jubiliejaus proga specialiai LBD
atsiųstus linkėjimus iš aplinkinių valstybių – Estijos, Latvijos ir Ukrainos bibliotekininkų draugijų, taip pat naujosios
Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos prezidentės sveikinimą.
Jolita Steponaitienė
Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė (nuo 2017 m.)
Kas man Bibliotekininkų
draugija? Visų pirma tai – bendruomenės pulso jautimas ir
didelės galimybės įgyti naujų
žinių, susirasti draugų ir bendraArūno Sartanavičiaus nuotr.
minčių visame pasaulyje.
Taip jau atsitiko, kad, prieš 33 metus atėjusi dirbti į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo (tuomet – Respublikinę)
biblioteką, čia ir užsibuvau. Greitai supratau, kad dirbant bibliotekoje reikalingas tempas (gal kažkam tai pasirodys juokinga
ir nesuprantama) – tada ir atsivers daug galimybių. Į Lietuvos
bibliotekininkų draugiją (LBD) įstojau ne iš karto, o ir atkurta ji
buvo tik po trejų metų, kai pradėjau dirbti bibliotekoje, didžiojo
mūsų šalies virsmo metu. Bet kai jau įstojau – tai pasinėriau visa.
Perfrazuodama vieną žinomą politiką, galiu dar kartą ir garsiai
pasakyti: „Neklauskite, ką jums duos narystė LBD. Verčiau pasakykite, ką jūs galite pasiūlyti LBD.“ Savo žinias? Laiką? Energiją?
Idėjas? Niekas neatsiranda savaime – reikia daug mokytis, bendrauti, suprasti kontekstą, perprasti naujoves (o žengti su jomis
koja kojon sunkoka, kaip ir pasirinkti, su kuria žengti kartu).

SVARBIOS LBD VEIKLOS DATOS

• 1931 m. įkurta Lietuvos bibliotekininkų draugija. Gegužės 2 d. patvirtinti įstatai įregistruojant
draugiją Kauno apskrities viršininko įstaigoje.
Metinis visuotinis draugijos narių susirinkimas
lapkričio 8 d. sušauktas Centrinėje kariuomenės
bibliotekoje.
• 1936 m. sausio 1 d. LBD įstojo į Tarptautinę
bibliotekininkų sąjungą (dabar – IFLA), kurios
būstinė buvo Ženevoje.
• 1940 m. birželį naujomis politinėmis sąlygomis
Lietuvos Respublikų organizacijų veikimas
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Aktyvus dalyvavimas draugijos veikloje padeda stebėti
ir suprasti, kur link einame. Mes (bibliotekos) labai daug
dėmesio skiriame vietos bendruomenėms. Ne veltui tyrimai rodo, kad bibliotekomis labai pasitikima ir jų veikla
gerai vertinama. Tikrai, biblioteka daug kur yra „užuovėja“,
vieta turiningai ir komfortiškai praleisti laisvalaikį. Bet
labai svarbu, kad biblioteka būtų mokytoja – kantri, pati
tikinti tuo, ką daro, galinti pasiūlyti daug daugiau, nei
šiandien įsivaizduojame, kad mums reikia.
Pasaulinės tendencijos aiškios: sukamės platformų
kapitalizme, išgyvename ketvirtąją pramonės revoliuciją ir
skaičiuojame dienas, kada prie bibliotekos durų vartotojus
pasitiks robotas humanoidas. Kur čia LBD? Ogi visur –
dalyvaujanti konferencijose, projektuose, diskusijose,
prisidedanti prie pasaulinės „Globalios vizijos“ kūrimo ir
įgyvendinimo.
Bibliotekos, bibliotekinės draugijos – mūsų visų bendras
reikalas. Ateikite su savo idėjomis ir pasiūlymais, ieškokime
bendrų veiklų, kurių sėkmė ir pripažinimas priklauso tik
nuo mūsų pačių.
Sveikinu su atkurtos Lietuvos bibliotekininkų draugijos
trisdešimtmečiu!
P. S. Šventinį tortą jau suvalgėme Jonavoje, metiniame
LBD skyrių vadovų susitikime liepą.

nutraukiamas. Liepos mėnesį draugija pasivadina Lietuvos TSR bibliotekininkų draugija, jos
organu lieka „Bibliografijos žinios“.
• 1941 m. rugsėjį, Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą, bet kokių organizacijų veikla nutrūksta.
• 1988 m. gruodžio 1 d. LTSR valstybinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje susirinko Lietuvos
bibliotekininkų draugijos atkūrimo iniciatyvinė
grupė.
• 1989 m. birželio 29 d. Vilniuje, Respublikiniuose
profsąjungų kultūros rūmuose, įvyko LBD atkuriamasis suvažiavimas.

DRAUGIJOS PIRMININKAI

Vaclovas Biržiška – 1931–1941 m.
Romualdas Vytautas Rimša – 1989–1992 m.
Domas Kaunas – 1992–1995 m.
Emilija Banionytė – 1995–1998 m.
Rima Gražienė – 1998–2001 m.
Petras Zurlys – 2002–2005 m.
Vida Garunkštytė – 2005–2007 m.
Petras Zurlys – 2008–2010 m.
Alina Jaskūnienė – 2011–2016 m.
Jolita Steponaitienė – nuo 2017 m.

NAUDA VIETOS, NACIONALINIU IR
TARPTAUTINIU LYGMENIMIS
Christine Mackenzie
IFLA prezidentė (nuo
2019 m.), Australijos
bibliotekų ir informacijos asociacijos narė
Sveikinu visus Lietuvos bibliotekininkus,
švenčiančius atkurtos
Bibliotekininkų draugijos 30-metį. Bibliotekininkų
asociacijos atlieka svarbų vaidmenį bibliotekų
veiklos raidoje. Ar stiprus šalies bibliotekų tinklas,
labai priklauso nuo to, kiek stipri jų darbuotojų
draugija. Bibliotekų darbuotojams šios organizacijos gali pasiūlyti puikias bendradarbiavimo
galimybes ir nuolatinį profesinį tobulėjimą, o nacionaliniu lygmeniu jos gali tapti galingu biblio
tekų interesų gynėju ir daryti įtaką teisėkūrai, reg
lamentuojančiai informacijos prieigą. Pagaliau, jei
vertinsime tarptautiniu lygmeniu, IFLA misija yra
įkvėpti, įtraukti ir suvienyti pasaulio bibliotekas.
Dirbkime kartu bibliotekų asociacijų labui!

VEIKDAMI KARTU, ESAME STIPRESNI IR
LABIAU GIRDIMI
Katre Riisalu
Estijos bibliotekininkų draugijos pirmininkė, Estijos nacionalinės
bibliotekos Vaizduojamojo meno ir humanitarinių mokslų centro
vadovė
Beveik per šimto metų laikotarpį tarp trijų
Baltijos valstybių bibliotekų organizacijų nusistovėjo glaudus bendravimas ir bendradarbiavimas.
Turime bendrą mus jungiančią istoriją ir patirtį.
Veikdami kartu, mes esame stipresni, mūsų balsas labiau girdimas, o mūsų veiksmų sąveika turi
daugiau galios. Mes – mažos valstybės, ir tai gerai
suvokiame. Nėra lengva išlikti didžiulėje pasaulio
bendrijoje. Bet mes buriamės, klausomės, stebime, kaip mūsų kaimynai tvarko reikalus, ir savo
ruožtu veikiame patys. Tai – nuolatinio mokymosi
ir keitimosi idėjomis procesas. Kuo glaudžiau mes
bendradarbiaujame, tuo lengviau įveikti iškylančias problemas.
Tikiu, kad tiek Estijos, tiek Lietuvos draugijos ir
toliau vienys aktyvius ir prasmingai veikti nusiteikusius bibliotekininkus, kuriems įdomu, kas vyksta
aplinkui, ir kurie nori dalyvauti organizuojamuose
renginiuose. Kas galėtų mūsų gyvenimą padaryti
geresnį, jei ne mes patys!

KITOKIA XXI A. BIBLIOTEKINIŲ
ORGANIZACIJŲ MISIJA
Māra Jēkabsone
Latvijos bibliotekininkų draugijos pirmininkė, Latvijos nacionalinės bibliotekos
Bibliotekų plėtros centro vadovė
XXI a. profesinė bibliotekinių organizacijų misija smarkiai skiriasi nuo vykdytos anksčiau. Praėjusio amžiaus 4-ajame
dešimtmetyje jos buvo varomoji profesijos galimybių didinimo jėga, Atgimimo metais – nepriklausomybės
simbolis, o šiais laikais nacionalinės bibliotekos ir bibliotekų asociacijos labiau veikia vienydamos profesijos atstovus ir kurdamos
jų susivienijimus. Atstovavimas bibliotekų interesams, aktualios
informacijos vietose sklaida, keitimasis gerąja patirtimi ir idėjomis,
bibliotekininkų įtraukimas ir skatinimas, profesinio pasitikėjimo,
savimonės ir savivertės palaikymas – štai veiklos, kurių šiais laikais
turi imtis bibliotekos ir jų asociacijos.
Rasti vietą tarp kitų bibliotekų veiklą palaikančių institucijų
nėra lengva, todėl šiuo atveju svarbu bendradarbiavimas, taip
pat išskirtinio vaidmens paieška, pasinaudojimas juo ir tolesnis jo
plėtojimas. Manau, jog ateityje nevyriausybinių organizacijų galia ir
įtaka tik didės, todėl kviečiu vienytis, bendradarbiauti ir neprarasti
pasitikėjimo, drąsos ir entuziazmo!
Šilti ir nuoširdūs sveikinimai nuo visų Latvijos bibliotekininkų!

GERA PRIKLAUSYTI AKTYVIŲ
ŽMONIŲ BENDRUOMENEI
Oksana Brui
Ukrainos bibliotekininkų draugijos
pirmininkė, mokslinės-techninės G. Denysenko bibliotekos direktorė
Nėra abejonės, be atitinkamos valstybės politikos ir paramos bibliotekos
negali deramai prisidėti prie visuomenės vystymosi. Tačiau iš patirties galima
tvirtinti, kad ne mažiau svarbus bibliotekų vystymuisi veiksnys –
stiprios nevyriausybinės profesinės organizacijos, šiuo atveju – bib
liotekų asociacijos.
Žinoma, bibliotekininkai suinteresuoti iš draugijos gauti naujų
žinių, su jos pagalba įgyti naujų įgūdžių. Tačiau santykis su bibliotekininkų asociacija neturėtų apsiriboti žodžiu „gauti“, reikėtų neužmiršti
ir žodžio „dalintis“. Viena didžiausių vertybių, kurias gali gauti kiekvienas mūsų asociacijos narys, tai – profesinių, organizacinių galimybių
realizacija, galimybė tobulėti pačiam ir tobulinti bibliotekų veiklą.
Ką man asmeniškai duoda buvimas bibliotekininkų draugijoje,
kodėl ji yra svarbi mano gyvenimo dalis? Be abejo, dėl jau minėtų
dalykų, bet drauge ir dėl to, kad galiu matyti realius ne tik konkrečių
įgyvendintų projektų rezultatus, bet ir sisteminius pokyčius, dėl jų
bibliotekų lankytojų patiriamą naudą. Bet labiausiai motyvuojantis
veiksnys – priklausymas neabejingų aktyvių žmonių, kurie keičiasi
patys ir keičia pasaulį aplink save, bendruomenei.

Parengė Asta Stirbytė

29

