
B I B L I O T E K O S  Ž E M A I T I J O J E

2

SKUODĄ jau reprezentuoja naujoji rajono savivaldybės
Romualdo Granausko viešoji biblioteka, jos kiemelyje 
atidengtas rašytojo R. GRANAUSKO biustas

Būna dienų, kai tuo, ką matai, sunku patikėti. 
Panašiai jautėsi ir daugelis šių metų  kovo 3 d. at-
vykusiųjų į Skuode rajono savivaldybės Romualdo 
Granausko viešosios bibliotekos atidarymui skirtus 
renginius, kuriuose kartu su šalies pirmąja ponia Di-
ana Nausėdiene dalyvavo Lietuvos Respublikos pre-
zidentas Gitanas Nausėda, daug kitų garbių svečių, 
tarp jų ir Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės 
atstovų, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo biblio-
tekos direktorius Renaldas Gudauskas bei jo kolegos 
iš kitų Lietuvos, ypač Žemaitijos krašto, bibliotekų.

Šventiniame bibliotekos atidarymo renginyje 
Prezidentas pažymėjo, kad kultūra gali ir turi atlikti 
esminį vaidmenį planuojant ir įgyvendinant regio-
nų plėtrą, kad dėmesys kultūrai skleidžiasi įvairiais 
būdais, iš kurių vienas tvariausių yra bibliotekų at-
naujinimas. Paskutiniais metais bibliotekos keičia-

Danutės Mukienės, Virginijaus Jocio ir Gedimino Girdenio nuotraukos

Skuodo rajono savivaldybės Romualdo 
Granausko viešoji biblioteka. Nuotrau-
ka iš bibliotekos archyvo

Nuotraukose (kairėje nuo viršaus): simbolinę biblio-
tekos atidarymo juostelę perkerpa Skuodo rajono 
savivaldybės meras Petras Pušinskas, Lietuvos Res-
publikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Skuodo rajo-
no savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos 
direktorius Jonas Grušas ir Kultūros ministerijos 
kancleris Rolandas Kvietkauskas;  Skuodo rajono 
savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje 
vaikų kasdien laukia spalvingas knygų pasaulis
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si, tampa ne tik ryškesniais 
kultūros židiniais, bet ir ak-
tyvaus socialinio gyvenimo 
centrais. Prezidentas taip 
pat akcentavo, jog „Labai 
svarbu, kad tokiuose mieste-
liuose kaip Skuodas bibliote-
ka būtų vieta ne tik pabūti su 
knyga, bet ir vieta sutikti kitą 
žmogų, padiskutuoti, išmokti 
kažką naujo. Vieta, kur galė-
tų burtis vietos bendruomenė, 
nes ji yra mūsų pilietinės ga-
lios ramstis“. […] Romualdo 
Granausko vardas įpareigo-
ja, tačiau kartu brėžia aiš-
kią kryptį– visuomet stengtis 
pažinti ir prisiminti mūsų es-
mes, nuo jų nebėgti, jomis gy-
venti, tuo pačiu nenuilstamai 

Nuotraukose (kairėje nuo vir-
šaus): skuodiškius su biblio-
tekos atidarymu sveikina Lie-
tuvos Respublikos Preziden-
tas Gitanas  Nausėda; 
R. Granausko biusto  auto-
rius skulptorius Augustinas 
Kluoda. 
Dešinėjė (nuo viršaus):  bib-
liotekos atidarymui skirto 
pagindinio renginio bendras 
salės vaizdas;
Rašytojo R. Granausko biusto 
atidengimo bibliotekos 
vidiniame kiemelyje 
akimirka;
R. Granausko biustas (skulp-
torius – Augustinas Kluoda)
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šiais savaisiais pažinimais dalintis su kitais“.
Šventės metu Prezidentas Skuodo bibliotekai 

(pirmajai iš šalies bibliotekų) įteikė keturis reprin-
tintus „Aušros“ leidinio tomelius.

Tą dieną G. Nausėda ir šalies pirmoji ponia 
Skuode dalyvavo ir kituose čia vykusiuose rengi-
niuose, padėjo gėlių prie Skuodo Jaunimo parke 
esančio paminklo Tautos kančioms atminti, Skuo-
do Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje dalyvavo ir 
su moksleiviais diskutavo čia vykusioje atviroje 
pilietiškumo pamokoje, mieste susitiko su Skuodo 
bendruomenės nariais.

Toks dėmesys Prezidento dalyvavimui minė-
tuose renginiuose – neatsitiktinis, nes toliausiai 
nuo sostinės esantys nedideli ir esminės įtakos ša-
lies ekonominiame ir politiniame gyvenime netu-
rintys rajonai tokių aukštų svečių sulaukia retokai. 
Bet tą kovo 3-ąją labiausiai nustebino ne svečiai, o 
naujoji skuodiškių biblioteka ir patys biblioteki-
ninkai, visoje Lietuvoje garsėjantys kaip didžiausi 
žemaitiškumo, ypač kalbos, puoselėtojai šalyje.   

Apsilankius naujojoje bibliotekoje daugeliui 
seniai šį rajoną ar miestą palikusių skuodiškių sa-
vaime kyla mintis, kad jei tada čia būtų veikusios 
tokios kultūros, švietimo įstaigos, kaip ši, ko gero, 
būtų dar gerokai pamąstęs, ar reikia išvykti...

Šios bibliotekos pastato Skuodo gyventojai 
laukė net 15 metų (tiek laiko užsitęsė jos staty-
bos), o nuo idėjos ją pastatyti gimimo praėjo net 
18 metų, tad, pasak jos projektuotojų, statytojų, 
ši biblioteka jau pilnametė... Statybos vykdytos iš 
VIP lėšų, pasitaikydavo, kad finansavimas ilgam 
laikui būdavo sustabdomas, būta problemų ir 
bendradarbiaujant su rangovais, tačiau pagaliau 
darbai užbaigti ir atėjo laikas švęsti. 

Tačiau net ir tas „pastato pilnametystės“ faktas 
šiuo atveju – ne svarbiausias. Labiausiai nustebino 
nauja, šviesi, itin erdvi, moderni, šiuolaikiška įranga 
aprūpinta ir turtingus knygų fondus turinti pati bi-
blioteka. Ji Skuode jau tampa itin svarbiu kultūros 
ir traukos centru, jaukiais namais ne tik skaityto-
jams. Čia vyksta visuomeninių organizacijų susi-
būrimai, kiti renginiai, čia renkasi Skuodo literatų 
klubo „Nojus“ nariai.  Bibliotekoje yra Suaugusių-
jų abonementas, Parodų salė, Konferencijų salė, 
Kraštotyros salė, Multicentras, Vaikų erdvė ir abo-
nementas, Pasakų kambarys, Kūrybos erdvė, Ben-
dradarbiavimo erdvė, Užsiėmimų salė, Sensorinis 
kambarys, Muzikos pasiklausymo kambarys. Veikia 
ir Knygos muziejus, viena patalpa skirta neseniai 
paties bibliotekos direktoriaus ir Žemaičių kultūros 
draugijos aktyvaus nario Edmundo Žalpio įkurtam 

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko bibliotekos direktorius Jonas Grušas (sėdi centre) šventės dieną 
kartu su bibliotekos atidarymo renginiuose dalyvavusiais kolegomis iš Vilniaus ir kitų Lietuvos bibliotekų
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Pasaulio žemaičių leidinių fondui, kuris jau pradėjo 
kaupti lietuvių ir žemaičių kalbomis parašytas že-
maičių knygas, taip pat ir kitus spaudinius, susiju-
sius su Žemaitija, jos istorija, kultūra, tradicijomis.

Vaikštant po biblioteką akį traukia jos puikūs 
interjerai, pavasariškos nuotaikos suteikia tokios 
pasikartojančios jo detalės kaip įvairiausių dydžių, 
spalvų ir formų tulpių žiedai. Erdvios ir jaukios už-
siėmimams, darbui ir poilsiui skirtos erdvės. 

Naujojo bibliotekos pastato atidarymo proga 
Skuodo bibliotekininkus sveikino į renginius at-
vykę kolegos beveik iš visų Žemaitijos rajonų, taip 
pat ir iš Vilniaus, bičiuliai iš kaimyninės Latvijos ir 
Lenkijos, Skuodo rajono ir miesto savivaldybių na-
riai, kitų įstaigų ir organizacijų, tarp jų ir kultūros 
bei švietimo, atstovai.

Tą pačią dieną bibliotekos vidiniame kiemelyje 
buvo atidengtas Romualdo Granausko biustas (au-
torius – skulptorius Augustinas Kluoda). Jo  posta-
mente yra iškalti rašytojo žodžiai „Nepakėlsem ož 
kalba – palėksem klūpuotė: kalbuo gīven tautuos 
ėšdėdoms“. R. Granausko gyvenimas yra daug kuo 
susijęs su Skuodo rajonu: jis yra gyvenęs, mokęsis 
ir dirbęs Mosėdyje, savo plunksną miklino  dirbda-
mas Skuodo laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje. 

Bibliotekos atidarymo renginių dalyvius nu-
džiugino čia koncertą surengę iš Skuodo rajono 
Barstyčių miestelio kilę Lietuvoje žinomi atlikėjai 
Saulius ir Donatas Petreikiai. Pagrindinius rengi-
nius vedė Skuode savo gyvenimo kelią pradėjusi 
etnomuzikologė ir televizijos laidų vedėja Loreta 
Sungailienė. 

Iš kairės: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko bibliotekoje kuriamo Knygos muziejaus ekspozicijos 
fragmentas ir knygos pradėtame formuoti Pasaulio žemaičių leidinių fonde 

Skuodo rajono dailininkų kūrybos parodos, veikusios 
bibliotekos atidarymo dienomis Parodų salėje, frag-
mentas

Bibliotekos atidarymo proga kelias dienas joje 
vyko daug kitų renginių, skirtų į šventę atvykusiems 
svečiams bei plačiajai visuomenei: Multicentre – 
popietė ,,Žaidimai Virtualioje realybėje“, Vaikų 
erdvėje – edukacija „Šviečiantys molbertai“, Ben-
dradarbystės erdvėje – šachmatų turnyras, Knygos 
muziejuje – Skuodo literatų klubo „Nojus“ poezi-
jos ir muzikos popietė „ Su pavasariu!“, Parodų salė-
je – rajono dailininkų kūrybos paroda. ir kt.


