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Bibliotekos redaktorė

Lina Kanopkienė, 1978 metais atėjusi dirbti į Lietuvos mokslų akademijos (MA) biblio-
teką, jau turėjo turtingą bibliotekinio bei redaktoriaus darbo patyrimą, kurį iki šiol sėkmingai taiko 
darbuodamasi redaktorės pareigose. Patirtimi mielai dalijasi su naujais darbuotojais, kolegėms padeda 
ieškoti teisybės sprendžiant sudėtingesnius bibliografinio aprašo klausimus. Retas bibliotekos leidinys 
ar net skubomis parengtas parodos kvietimas be Linos palaiminimo pasiekia skaitytoją. Pradėjusi 
dirbti Bibliografijos skyriuje vyriausiąja bibliografe, 1981–1994 m. buvo skyriaus vedėja, šiuo metu 
dirba redaktore.

Lina Kanopkienė (Samaitė) gimė 1934 m. spalio 10 d. Rudilių kaime (Kupiškio raj.). 1958 m. 
baigė Vilniaus universitetą, įgijo filologės ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Nuo 
1958 m. dirbo „Žinijos“ (tuo metu Lietuvos TSR politinių ir mokslinių žinių skleidimo) draugijoje 
redaktore. Bibliotekinę veiklą pradėjo 1974 m., tapusi Lietuvos istorijos (tuo metu Lietuvos TSR MA 
Istorijos) instituto bibliotekos vedėja. 

Nors visi Liną vadiname redaktore, jos daliai tenka pačių įvairiausių darbų ir įpareigojimų: 
nuo 1978 m. yra Lietuvos MA bibliotekos redakcinės kolegijos narė, 1981–1985 m. pirmininkavo Lie-
tuvos MA bibliotekos profsąjungos komitetui, 1981–1984 m. buvo Valstybinės tarpžinybinės biblio-
grafų komisijos narė, 1990–1991 m. vadovavo lietuvių kalbos kursams Lietuvos MA darbuotojams, 
prastai mokantiems lietuvių kalbą, 1990–1992 m. buvo Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Vals-
tybinio socialinio draudimo komisijos pirmininkė. 1983 m. stažavo Baltarusijos TSR MA Centrinėje 
J. Kolaso bibliotekoje, 1990 m. – TSRS MA Sibiro skyriaus bibliotekoje. Nuo 2001 m. yra Lietuvos 
MA bibliotekos metraščio redakcijos kolegijos narė. L. Kanopkienė spaudoje paskelbė per 40 popu-
liarių profesinių straipsnių, redagavo 70 bibliografijos rodyklių, iš jų lietuvių kalbotyros literatūros 
rodyklių – 7. Su kalbotyra Liną sieja ir profesinis ryšys – kaip diplomuota filologė, ji puikiai išmano 
medžiagos kontekstą, daugumą autorių pažįsta asmeniškai, yra susipažinusi su jų veikla. Daug metų 
redagavusi literatūros rodykles „Lietuvių kalbotyra“ vieną jų pati parengė spaudai. 

Profesinėje veikloje Lina taip pat aktyviai dalyvauja: nuo pat atkūrimo buvo Lietuvos bib-
liotekininkų draugijos (LBD) narė, 1996–1998 m. vadovavo LBD Lietuvos MA bibliotekos skyriaus 
senjorų darbo grupei.

Kokių įpareigojimų Linai tektų imtis, ji visuomet sako: „Reikia – bus padaryta“. Ir padaro, 
savo darbštumu užkrėsdama koleges, padėdama laiku atlikti degančius darbus. Po didelių darbų ji triū-
sia sode, keliauja, susitinka su kraštiečiais kupiškėnais. Bibliotekos renginiuose Lina mielai užtraukia 
lietuvišką dainą. 
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