Padėka
Didžiai gerbiama miesto Viešosios bibliotekos Direktore,
Jaučiu didžiulį norą Jums parašyti ir širdingai padėkoti už unikalų,
ypatingai intelektualų projektą „Pėdink į Girulius“.
Jau teko sudalyvauti Aldonos Ruseckaitės naujausios biografinės knygos
„Dūžtančios formos. Romano apie Vytautą Mačernį“ pristatyme ( ir romaną su
malonumu jau perskaičiau) , „HOMO SUM“: aktoriaus Petro Venslovo
literatūriniame monospektaklyje, skirtame mūsų Tautos poetui Justinui
Marcinkevičiui, renginyje „Dedikacija Tėvui Stanislovui“. Giliai jaudino aktoriaus
Petro Venslovos, režisierės Dalios Kanclerytės, dainų atlikėjos Angelės Joknytės,
Brolių Benedikto ir Astijaus jautrus, orus, intelektualiai išmintingas, pilnas taikos,
meilės, pagarbos, kuklumo, supratingumo kiekvienas Žodis, Prisiminimai apie didžias
Asmenybes Justiną Marcinkevičių ir Tėvą Stanislovą, pas kurį ne kartą į Paberžę
lydėjau Klaipėdos apskrities pedagogus, o Poetas kartu su literatūrologe ir miela
profesore Viktorija Daujotyte lankėsi mūsų krašto Pedagoginių šeimų sambūrio
renginiuose.

Ir šie Bibliotekos Reginiai buvo sielos ir širdies PUOTA!
O šį Vakarą su Draugų būriu pėdinsime į Susitikimą su istoriku,
profesoriumi Alfredu Bumblausku „Šimtmečio odisėja“, Žolinių vakarą pradžiuginsite
talentingiausios aktorės, režisierės Virginijos Kochanskytės, nuostabios žinomos
lakštingalos Giedrės Zeicaitės ir muzikuojančios Editos Zizaitės teatrine-muzikine
impresija „Lietuviškų romansų vainikas“.
VISA LIETUVA pakiliai nusiteikusi, su naujomis idėjomis, prasmingais
darbais švenčia Lietuvos šimtmetį ir Jūsų Bibliotekos Dovanos dedikuojamos šiam
Jubiliejui yra brandžios, skatinančios bendruomeniškumą ir vienybę, įprasminančios
mūsų Tautos iškiliausias Asmenybes, ugdančios kilniausias mūsų žmogiškąsias
vertybes.
Pagarbiausias Ačiū, už Jūsų,Direktore, ir Jūsų Bibliotekos bendruomenės,
ypatingai Girulių filialo vyriausios bibliotekininkės pasišventimą, ir su su meile
vykdomą tą Ypatingą Misiją – auginant ir brandinant kultūringą Asmenybę...
Didžiuojuosi Jumis, nes Jūsų Ilgametė įstaigos Vadovo patirtis, aktyvus
dalyvavimas bendruomenės visuomeniniame gyvenime, vadovavimas įgyvendinant
visus bibliotekos modernizavimo, kultūrinius, edukacinius projektus, rodo Jūsų
Vadybinės veiklos svarbą, inovatyvumą, išmintingumą, lyderystę. Jūsų veikla kupina
tolerancijos, pagarbos, kūrybinio veržlumo, nuolatinių ieškojimų bei atradimų ir
dosnaus dalijimosi Pavyzdys.
Prieš keletą metų mums teko susitikti Jūsų Bibliotekoje Švietimo ir mokslo
ministro pavedimu, kai domėjomės Neformaliojo mokinių švietimo programų
įgyvendinimu. Mane ir mano kolegas tuomet taip pat sužavėjo Jūsų vadovavimo
stilius, atsakingumas ir Jūsų darbuotojų kokybiškai atliekamų veiklų
profesionalumas.
Su didžiule pagarba ir dėkingumu linkiu:
Tegu būna žemė dosni, palankūs žmonės, te saugo Aukščiausiojo palaima,
tikėjimas, viltis, meilė, trys amžinos vertybės - kaskart vis atsinaujina Jūsų
prasmingame gyvenimo kely........
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