
Gerb. Augustinai Voldemarai,

Noriu Siame lai5ke papasakoti kaip pasikeite musq biblioteka per savo gyvavimo metus. 1956 m.

Navikq kaime ikurta biblioteka. Biblioteka isiktre privadiame name Navikq kaime pas Juliq

Pivoriln4. Siame name buvo ne tik biblioteka bet ir kollkio kontora, parduotuve. Siame name taip
pat glveno koltkio pirmininkas Pivorilnas Kleopas. Biblioteka buvo isikDrusi viename maLame

kambarelyje.

1956 m. biblioteka perkelta i privatq namq Dysnos kaime pas Alfons4 Siaudini. Siame pastate

biblioteka buvo nuo 1958 m. iki 1963 m. lapkridio menesio. Bibliotekos vedeja dirbo Marlte
lemaityte.

1963 m. pabaigoje biblioteka vel kraustoma i naujas privadias patalpas Dysnos kaime pas Adolf4
Lauruten4. Siose patalpose biblioteka buvo nuo 1963 m. pabaigos iki 1964 m. Bibliotekai buvo
skirtas vienas kambarys. Ifuygq lentynos buvo sukaltos i5 mediniq lentq (namq darbo). Kituose

kambariuose g).veno Sio namo Seimininkai, kurie priZiDrejo bibliotekos patalpas. Jas kfireno, vale

.Bibliotekos vedeja dirbo Stase Simkuniene.

1964 m. pab.- 1965 m. pr. biblioteka vel kraustesi iprivadias patalpas Dysnos kaime pas Albert4
Bielini. iia biblioteka buvo iki 1975 m. Siame name buvo du atskiri iejimai. Vienas iejimas i
bibliotek4, pro kit4 iejim4 vaikSdiojo Sio pastato Seimininkai. Bibliotekai buvo skirtas vienas didelis

kambarys. Bibliotek4 Silde iS plytq sum[ryta didele plyta. Bibliotekos patalpas vale ir klreno
Seimininkai. Bibliotekininkemis dirbo nuo 1966 m. spalio mdnesio Gyl1te. 1968m. Milda
Pivoriunaite. 1970 Algina Dovydaitiene. 1974 iki 5io1 dirba Vanda Gruzdlte - Laurinavidiene.

Pasikeitus aplinkybems kada biblioteka negalejo blti privadiose patalpose buvo ie5koma kur galima

perkelti bibliotek4. Pastadius Liudo Giros kollkio nauj4 kontor4 1975 m. biblioteka buvo perkelta i
senas kontoros patalpas. Bibliotekai buvo atiduoti 2 kambariai. Kada pastatas priklause kolukiui,
vasara laisvuose kambariuose gyveno atveLti dirbti i kol[ki ivairus Zmonds. Kolfikiui priklause ir
Zuvininkystes [kis. Atsiskyrus Zuvininkystes ukiui nuo kolflkio , Zuvininkystes ukio darbuotojai

1992 m. persikele i Sias patalpas. Biblioteka vel liko be patalpq. KolUkyje buvo tu5dias alynamis i
kuri buvo perkelta biblioteka. Bibliotekai buvo leista naudotis I kambariu, kiti buvo nenaudojami.

Bet po kurio laiko I Sias patalpas buvo perkeltas Dysnos med. punktas. Sio namo rflsyje 1

kambarelyje buvo irengta individuali parduotuve. Sios parduotuves savininkams uZdarius

parduotuvg, patalpa buvo likusi tu5dia ir nenaudojama. Bibliotekai neilgam teko kraustytis i rusi.

Patalpos buvo maZos, dregnos, neap5ildomos.

Vel bibliotekos lauke naujos ikurtuves. Dysnos a5tuonmetds mokyklos patalpos uZdarius vaikq
darLeli kuri laik4 buvo tu5dios , nenaudojamos. 1994 m. bibliotekai buvo leista persikelti i pieting

Siq patalpq pusg. Biblioteka galejo naudotis tik 2 kambariais. Nuo darZelio laikq buvo 1 klase

padalinta i 2 dalis. iia ir isikDre biblioteka.

2000 m. bibliotekos patalpose atliktas remontas ir bibliotekos patalpos pletesi. Bibliotekai atiteko

dar 1 klase.

Para5ius projekt4 ir ji laimejus 2007 m. biblioteka gavo 3 kompiuterius ir baldus.



2008.06.08 Dysnos bibliotekoje ryko viesojo interneto prieigos tasko (vIPT) pristatymas'

200gm. birZelio 29d. pirm4kart4 pastato gyvenimo istorijoje lauke prie Dysnos pradines mokyklos

ir Dysnos bibliotekos vyko didelis ir turiningas minejimas Dysnos kaime gimusiam pirmajam

Lietuvos Ministrui pirmininkui Augustinui Voldemarui prieB 125-erius metus. Renginyje dallvavo

daug garbiq svediq ir gausus btrrys Voldemaro giminiq'

21l4m.biblioteka ,,pasipuo5e" naujais plastikiniais langais, nauja stogo danga' Dabar mes turime

gratiaisutvarkyta aplink4, prie pastato lauke irengta didelg estrad4, gtaLitts Saligatvius'

Baigdama noriu para5l.ti, kad tai ne paskutinis laiSkas. Para5ysiu kaip sekasi gyvenimas bibliotekoje

artejandio Lietuvos 1 00-medio i5vakarese.

Vanda Laurinavidiene

2017m. kovas


