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Biblioteką kuria joje dirbantys žmonės. Kiekvieno iš jų indėlis yra svarbus. Kad čia saugomi dokumen-
tai surastų savo skaitytoją, kad būtų užtikrinta jų apsauga ateinančioms kartoms, yra bibliotekininkų, 
mokslo darbuotojų, ūkio personalo – visų, dirbančių Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblio-
tekoje, rūpestis. 2009–2010 metais kai kurie iš jų šventė gražias gyvenimo sukaktis.

2009 metai

50-mečio jubiliejus 
Sigita Malūkienė, gim. 1959 m. vasario 7 d., Bibliotekoje pradėjo dirbti 1994 m. spalio 10 d. 

Fondų saugojimo ir aptarnavimo skyriuje, nuo 1995 m. vasario mėn. perkelta redaktoriaus pareigoms 
į Užsienio leidinių komplektavimo skyrių. Sigita yra baigusi prancūzų kalbą Vilniaus universitete, tad 
komplektuojant užsienio literatūrą, jos žinios yra labai reikalingos.

Judita Marcinkevičienė, gim. 1959 m. kovo 21 d., nuo 2001 m. lapkričio 12 d. atėjusi į Biblio-
teką, nuo abėcėlės išmoko knygrišystės meno, tapo kvalifikuota dokumentų saugumo prevencijos 
specialiste.

Roma Videikaitė, gim. 1959 m. birželio 4 d., priimta 1994 m. gegužės mėnesį sekretorės parei-
goms, mašinėle spausdindavo šūsnis bibliotekos dokumentų, kol atėjusios naujosios informacinės 
technologijos pavertė sekretorės darbą labiau kūrybišku, leidžiančiu daugiau laiko skirti biuro admi-
nistravimui ir Bibliotekos lankytojams.

Daiva Narbutienė, gim. 1959 m. liepos 3 d., nuo pirmos darbo Bibliotekoje dienos – 1982 m. 
rugpjūčio 9 d. iki šiol liko ištikima Retų spaudinių skyriui. Pradėjusi dirbti bibliotekininkės pareigose, 
1990 metais tapo šio skyriaus vedėja. D. Narbutienė nuo pat darbo pradžios aktyviai įsitraukė į moks-
linę Bibliotekos veiklą, rengė pranešimus mokslinėms konferencijoms, vadovavo Bibliotekos jaunųjų 
mokslininkų tarybai, ne vienerius metus buvo Bibliotekos seminaro aktualiems teorinio ir praktinio 
darbo klausimams aptarti vadove. D. Narbutienė 1995–2000 m. studijavo VU Komunikacijos dokto-
rantūroje, 2001 m. apgynė komunikacijos ir informacijos darbą „LDK lotyniškoji knyga XVI–XVII 
amžiais“; jai buvo suteiktas humanitarinių mokslų daktaro vardas. D. Narbutienė yra mokslinės mo-
nografijos, daugelio straipsnių autorė, nuo 2004 m. – tęstinio darbų rinkinio Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka atsakomoji redaktorė. 1999 m. Daiva Narbutienė apdovanota Kultūros ministeri-
jos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus ir praktinę veiklą 
bibliotekose.

Rima Rusinova, gim. 1959 m. lapkričio 4 d., dirba Bibliotekoje nuo 1985 m. rugpjūčio 1 d. Pri-
imta į Bibliografijos skyrių, netrukus buvo paskirta bibliotekininkės pareigoms Fondų saugojimo ir 
aptarnavimo skyriuje, o nuo 1995 m. darbuojasi Katalogų skyriuje.

Rūta Kazlauskienė, gim. 1959 m. lapkričio 23 d., nuo 1997 m. lapkričio mėn. pradėjusi dirbti 
Bibliografijos skyriuje, iki šiol darbuojasi informacinio-bibliografinio darbo bare, yra vyriausioji paro-
dų organizatorė, rengianti įsimenančias temines parodas.

Bibliotekos darbuotojų sukaktys
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Liucija Jankauskaitė, gim. 1959 m. gruodžio 12 d., į Bibliotekos kolektyvą įsiliejo 2007 m. rug-
pjūčio 13 d., jai patikėtos vyresniosios bibliotekininkės pareigos Katalogų skyriuje.

Laima Dvorninienė, gim. 1959 m. gruodžio 27 d., yra vyresnioji bibliotekininkė Skyriuje mokslo 
institutuose, dirba Bibliotekoje nuo 1988 m. rugpjūčio 29 d.

60-mečio jubiliejus
Loreta Šimulionienė, gim. 1949 m. birželio 17 d.
Irena Surgėlienė, gim. 1949 m. rugsėjo 18 d.
Danutė Ona Masiulionienė, gim.1949 m. rugsėjo 30 d., darbuojasi nuo 1994 m. sausio 3 d., 

vadovauja Ūkio skyriaus valytojų korpusui.
Vladimiras Savenkovas, gim. 1949 m. spalio 10 d., nuo 2008 m. spalio 14 d. tvarko Bibliotekos 

elektros ūkį.
Janina Gulbinovič, gim. 1949 m. lapkričio 4 d., nuo 1974-04-11 iki pensijos (2011-05-31) ėjo 

įvairias pareigas Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyriuje.
Jonas Čepas, gim. 1949 m. gruodžio 10 d., darbuojasi nuo 1997 m. birželio 2 d., jam patikėtas 

Bibliotekos autotransportas.

70-mečio jubiliejus
Angelė Ona Putelienė, gim. 1939 m. balandžio 20 d., 1979 m. spalio 1 d. paskirta Bibliotekos 

skyriaus Filosofijos, sociologijos ir teisės institute vedėjos pareigoms, jam vadovavo iki išeinant į pen-
siją 2011 m. sausio 31 d., nors pats institutas per tą laiką kelis kartus keitė pavadinimą. A. O. Putelienė 
yra parengusi ne vieno instituto mokslininko bibliografinę darbų rodyklę.

Eugenija Satkauskienė, gim. 1939 m. gruodžio 24 d., nuo 1996 m. rugsėjo 2 d. dirba bibliote-
kininke Fondų ir vartotojų aptarnavimo skyriuje; jai patikėtas tarpbibliotekinio abonemento darbo 
baras.

2010 metai

50-mečio jubiliejus
Eduardas Navickas, gim.1960 m. spalio 4 d., nuo 1999 m. vasario 2 d. Bibliotekoje dirba knyg-

rišiu.
Eglė Šegždienė, gim. 1960 m. rugsėjo 26 d., 1987 m. rugsėjo 9 d. pradėjo dirbti bibliotekininke 

Bibliotekos skyriuje Fizikos institute, o nuo 2000 m. sausio 1 d. tapo šio padalinio vedėja (tuo metu 
tai buvo skyrius Teorinės fizikos ir astronomijos institute). 2012 m. pabaigoje laimėjusi konkursą, 
Eglė Šegždienė nuo 2013 m. sausio 1 d. vadovauja naujam Bibliotekos padaliniui – Skyriui mokslo 
institutuose, įkurtam sujungus aštuonis skyrius mokslo institutuose į vieną darinį. E. Šegždienė rengia 
pranešimus konferencijoms, seminarams, skelbia mokslinius straipsnius spaudoje.

60-mečio jubiliejus
Dangutė Laurinėnienė, gim. 1950 m. balandžio 2 d., nuo 1995 m. liepos 3 d. dirba valytoja Ūkio 

skyriuje.
Rūta Gentvainytė, gim. 1950 m. birželio 11 d., 1990 m. spalio 3 d. pradėjusi dirbti bibliotekinin-

ke Komplektavimo ir knygų mainų skyriuje, netrukus buvo perkelta į Fondų saugojimo ir aptarnavi-
mo skyrių. Bibliotekos pagrindinėse saugyklose Rūta darbuojasi iki šiol.

Vanda Kiškienė, gim. 1950 m. rugpjūčio 31 d., į Biblioteką atėjo 1994 m. lapkričio 11 d., buvo 
priimta bibliotekininkės pareigoms Fondų saugojimo ir aptarnavimo skyriuje, po pusmečio jau darba-
vosi Užsienio leidinių komplektavimo skyriuje.
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70-mečio jubiliejus
Eugenijus  Ignatavičius, gim. 1940 m. sausio 14 d., vadovauja Ūkio skyriui; Bibliotekoje dirba 

su nedidelėmis pertraukomis nuo 2007 m. gegužės 22 d.
Jadvyga Kulikauskienė, gim. 1940 m. sausio 9 d., įsiliejusi į Bibliografijos skyriaus gretas  

2004 m. birželio 1 d., labai produktyviai darbuojasi iki šiol. J. Kulikauskienė yra parengusi ne vieną 
bibliografinę rodyklę, rengia pranešimus konferencijomis, straipsnius įvairiems leidiniams, konsultuo-
ja skaitytojus.

Aleksas Simanavičius, gim.1940 m. gruodžio 12 d., nuo 1998 m. lapkričio 17 d. iki išėjimo į pen-
siją 2012 m. lapkričio 16 d. dirbo naktiniu budėtoju, rūpinosi Bibliotekos ir jos rinkinių saugumu.

Leokadija Kairelienė
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Jau 39 metus Loreta Šimulionienė kasdien praveria Bibliotekos duris. Kiekvieną rytą ją pasitinka skai-
tytojai, knygos, jauki skaitykla, gėlės.

Loreta Kavaliūnaitė gimė 1949 m. birželio 17 d. Virbalyje (Vilkaviškio raj.), mokytojų šeimoje. 
Būsimų darbų ir gyvenimo pavyzdžiu jai buvo darni tėvų šeima. Tėvai buvo pasinėrę į mokyklinius 
reikalus ir miestelio visuomeninį gyvenimą, taip pat nemažai keliavo.

Loreta mokėsi Virbalio vidurinėje mokykloje. Ją baigusi, nusprendė mokslus toliau tęsti Vilniaus 
universitete, Istorijos ir filologijos fakultete. Pasirinko bibliotekininkystę, nes jai ši specialybė atrodė 
labai moteriška, be to, buvo įgijusi praktikos po pamokų dirbdama miesto bibliotekoje. Vilniaus uni-
versitete pateko tarsi į kitą pasaulį. Kursas buvo negausus (tik 18 studentų), tačiau išsiskyrė savo polė-
kiu, rimtu požiūriu į pasirinktą specialybę. Kartu su Loreta studijavo dabar gerai žinomi bibliotekinin-
kystės ir bibliografijos specialistai: Osvaldas Janonis, Vytautas Antanas Gudaitis, Vida Narščiuvienė, 
Bronislava Lauciuvienė ir kt.

1970 m. baigusi Vilniaus universitetą, Loreta pradėjo dirbti Respublikiniame bibliotekų kolekto-
riuje (bibliografe, vėliau – prekių žinove). 1972–1974 m. dirbo Respublikinėje mokyklų bibliotekoje 
(vyr. bibliotekininke). 1974 m. rugpjūčio 1 d. buvo priimta dirbti į tuometinę Lietuvos TSR mokslų 
akademijos Centrinę biblioteką Bibliografijos skyriaus vyriausiąja bibliografe. Dirbdama draugiškame 
ir darbščiame Bibliografijos skyriuje parengė 5 bibliografijos rodykles.

1980 m. Bibliotekos direktorius dr. Juozas Marcinkevičius pasiūlė Loretai Šimulionienei užimti 
Biochemijos institute įsteigto Bibliotekos skyriaus (tuomet vadinto filialu) vedėjos pareigas. Loreta 
prisimena, kad direktorius leido pagalvoti tiktai pusdienį. Ji spėjo paskambinti tik vyrui.

Tuo metu Visoriai, kur naujose patalpose buvo įsikūręs Biochemijos institutas, buvo pats Vilniaus 
pakraštys, o susisiekimas – itin prastas. Daug kilometrų tekdavo nueiti pėsčiomis į darbą ir iš jo. Loreta 
pasakoja, kad buvo smagu: kartu eidavo daugelis instituto darbuotojų.

Darbas instituto bibliotekoje ypatingas tuo, kad jos darbuotojas ne tik atlieka savo tiesiogines 
pareigas, bet kartu tampa instituto bendruomenės centru. Tenka tvarkyti spaudinių fondą, užsakyti 
knygas ir žurnalus, rengti parodas, teikti informaciją instituto mokslininkams bei mokslinės literatūros 
ieškantiems studentams. Taip pat bibliotekininkui tenka ir kitos „pareigos“ – nuodėmklausio, guodėjo 
bei patarėjo. Loreta greitai prigijo institute. Daugelis, vėliau atėjusių dirbti, labai nustebdavo, kai suži-
nodavo, kad Loreta nėra Biochemijos instituto darbuotoja.

Keičiantis instituto vadovybei, nesklandumų teko patirti ir bibliotekai (nors ši buvo kitos institu-
cijos filialas). Loreta prisimena, kad pritrūkus vietos spaudiniams, buvo pasiūlyta knygas lentynose 
talpinti dviem eilėmis...

Asmeniniame Loretos gyvenime didžiausi ramsčiai buvo tėvai, šeima ir draugai. Ypač sudėtingas 
metas prasidėjo sunkiai susirgus vyrui. Slėgė neišgydomos ligos diagnozė. Amžinybėn palydėjus arti-
mą žmogų, atsitiesti ir iš naujo atrasti gyvenimo džiaugsmą padėjo knygos bei dukros šeima.

Loreta ne kartą yra gavusi padėkas už dalyvavimą Bibliotekos renginiuose – Bibliopoliuose, įvai-
riuose seminaruose. Ji yra mylima ir gerbiama šeimos, bendradarbių, draugų.

Rūta Smažinienė

Mokslininkus buriančiai Loretai Šimulionienei – 60
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Irenos Surgėlienės rankose darbas tiesiog ištirpsta

2009 m. rugsėjo 18 d. sveikinome ilgametę Bibliotekos darbuotoją Ireną Surgėlienę su gražiu 60-uoju 
jubiliejumi. Metai ne eina, o bėga, bet kai atsigręži atgal – visgi daug gražių ir prasmingų darbų nuveik-
ta ir gyvenime, ir darbe.

Irena Kojalaitė-Surgėlienė gimė 1949 m. rugsėjo 18 d. Širvintų raj. Avižonių kaime Liudo Kojalos 
ir Stasės Kojalienės šeimoje. 1956 m. pradėjo lankyti Kielių pradinę, 1967 m. – Širvintų vidurinę mo-
kyklą. Baigusi ją, 1967 m. įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti rusų kalbos. 1969 m. sukūrė šeimą.  
Iš prigimties būdama darbšti, darbo nevengė nuo jaunų dienų. Būdama ketvirtame kurse, 1971 m. ko-
vo mėnesį įsidarbino Vilniaus 47-ojo vaikų darželio auklėtoja. Nors dirbo ten tik pusmetį, bet iki šiol, 
jei kalba kaip nors pasisuka apie vaikus, su šypsena ir gerumu ji prisimena darbą darželyje, kur galėjo 
mažiesiems dovanoti savo rūpestį ir švelnumą. Nuo 1971 m. rugsėjo iki 1975 m. vasario ji dirbo Gri-
giškių vidurinės mokyklos mokytoja. Čia dirbdama, 1972 m. ji sėkmingai baigė Vilniaus universitetą 
įgydama rusų kalbos ir literatūros dėstytojos specialybę. Nuo 1975 m. rugsėjo iki 1976 m. liepos ji 
dirbo TSRS valstybinio banko Lietuvos Respublikos kontoros Miesto valdybos  inspektore.

1976 m. rugpjūčio 23 d. Irena pravėrė mūsų garbingos Bibliotekos Komplektavimo skyriaus 
duris ir pradėjo dirbti bibliotekininke Užsieninės literatūros komplektavimo ir knygų mainų grupėje. 
Šiai grupei tuo metu vadovavo Valerija Augustinaitė. Stropi, pareiginga ir uoli Irena jau nuo tų pačių 
metų spalio 25 d. buvo paaukštinta pareigose ir paskirta redaktore. Netrukus, 1977 m. balandžio 1 d., 
ji skiriama į dar aukštesnes – vyr. redaktorės – pareigas. Ypatingas Irenos kruopštumas ypač pravertė 
dirbant šiame skyriuje. 1983 m. rugsėjo 8 d. ji buvo paskirta į Komplektavimo skyriaus sektoriaus va-
dovės pareigas, o nuo 1995 m. sausio 1 d. pakeitė ilgametę skyriaus vedėją Olgą Judžentienę. Šis laiko-
tarpis buvo ypač produktyvus. Ėmusi vadovauti skyriui, Irena sutelkė koleges produktyviam darbui. 
Buvo suaktyvinti tarptautiniai knygų mainai. Tai, kad šiuo metu Bibliotekoje turime apie 450 mainų 
partnerių iš viso pasaulio, daugiausia galima padėkoti Irenai, žinoma, tuo pačiu – ir to skyriaus darbuo-
tojoms. Tai labai reikšmingas ilgamečio Bibliotekos komplektavimo darbuotojų įdirbio rezultatas. Šio 
darbo vaisiais džiaugiamės iki šių dienų. Komplektavimo baras reikalavo daug profesinių žinių, o taip 
pat ir jėgų. Irena turėjo ne tik sudaryti sąrašus prenumeratai, bet taip pat ir organizuoti viešuosius pirki-
mus, kurių sumos siekdavo apie porą milijonų. Nuo 2006 m. vasario 1 d. Komplektavimo ir Užsienio 
leidinių komplektavimo skyriai buvo sujungti į vieną Komplektavimo skyrių, o Irena paskirta vedėja. 
Tai buvo naujas iššūkis jai, nes reikėjo rūpintis ir lietuviškosios spaudos komplektavimu. Su šiomis 
pareigomis Irena taip pat puikiai susitvarkė. Naujas pareigas ėjo ketverius metus. Ji visuomet sakyda-
vo, kad vietą reikia užleisti jaunesniems, t. y. neužsisėdėti, todėl, atšventusi šešiasdešimtąjį gimtadienį, 
2009 m. gruodžio 2 d. parašė prašymą atleisti iš vedėjos pareigų. Skyriuje Irena liko dirbti užimdama 
kitą – vyriausiosios bibliotekininkės – etatą. O jos patarimai ir konsultacijos iki šių dienų labai praver-
čia kiekvienam skyriaus darbuotojui.

Irena – ypatingai darbštus, atsakingas ir be galo pareigingas žmogus. Bet koks darbas tiesiog iš-
tirpsta jos rankose. Ji labai kompetentinga ir profesionali komplektavimo specialistė. Su darbu susiję 
klausimai visuomet yra sprendžiami greitai, bet tuo pačiu ir ypač atidžiai. Irenos atsakingumo dėka 
Bibliotekos lentynose puikuojasi ne vienas tūkstantis kruopščiai suieškotų, užprenumeruotų, nupirktų 
ar kitokiu būdu gautų knygų bei periodinių leidinių iš viso pasaulio. Kiek prašymų leidiniams gauti bei 
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padėkų parašyta, kiek banderolių supakuota, kiek fonduose knygų perkelta jos rankomis – suskaičiuo-
ti tikriausiai neįmanoma.

Ilgametė darbo patirtis, kurią ji sukaupė su atsidavimu dirbdama Komplektavimo skyriuje, yra 
neįkainojamas turtas. Irena taip pat pasižymi ir labai gera atmintimi. Ji beveik kiekvieną faktą susieja 
su tam tikra situacija, metais ar aplinkybėmis. Irena yra ir puiki administratorė, kadangi nemažą kom-
plektavimo skyriaus darbo dalį sudaro apskaitos dalykai, kuriuos ypatingai atsakingai tvarkė ir toliau 
padeda tvarkyti. Bibliotekai tai yra itin svarbu, skaičiuojant savo fondų dydį, jų judėjimą bei teikiant 
įvairią statistiką. Irena buvo aktyvi Bibliotekos visuomeninėje veikloje, taip pat skaitė pranešimus įvai-
riose konferencijose, rašė straipsnius apie įvairius svarbesnius su komplektavimu susijusius įvykius 
Bibliotekoje, talkininkavo kolegoms versdama tekstus, dalyvavo įvairiose komisijose. Jos darbai yra 
įvertinti ne viena direktoriaus J. Marcinkevičiaus padėka. 2012 m. Bibliotekos šimtmečio iškilmėse jai 
buvo įteikta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus padėkos raš-
tas už nuoširdų ir sėkmingą metodinį ir mokslinį darbą.

Irena kolektyvo vertinama ir gerbiama už sukauptą profesinę patirtį, tačiau kartu mums malonu 
kiekvieną kartą susitikti žmogų, kurio akys spindi rūpestingumu ir nuoširdumu. Irena – laiminga ma-
ma, matanti užaugusius dorus savo vaikus, močiutė, ypatingai mylinti anūkus, be galo rūpestinga žmo-
na. Laisvalaikiu ji mėgsta skaityti knygas, puoselėti savo sodą. Visa šių gražių ir gerų savybių puokštė 
puošia mūsų mielą Ireną. Mylime Ją, gerbiame ir linkime Jai visokeriopos sėkmės, dar ne vienerius 
metus darbuotis mūsų kolektyve, o svarbiausia – geros sveikatos jai ir jos artimiesiems.

Daiva Liudavičienė


