Savanoriškas darbas ALKOJE
2016 m. karštą liepos dieną keturi savanoriai nepabūgo atvykti į ALKĄ ir dirbti juodą
bibliotekininkystės darbą - nešti šimtai nekataloguotų knygų laiptais aukštyn į biblioteką
ir jau sukataloguotas knygas dėti į lentynas pagal UDK ir autorinį ženklą.

Iš kairės į dešinę: Algirdas Alksninis, Dana Alksninienė, Rūta Reventienė ir Jūratė
Reventaitė. (M. Girniuvienės nuotr.)
Tai buvo Algirdas ir Dana Alksniniai su dukra Rūta Reventiene ir anūke Jūrate
Reventaite. Alksniniai ne pirmą ir ne antra kartą dirba ALKOJE. Jie ALKOJE
talkininkauja jau keletą dešimtmečių. Dukrai su anūke atvykus iš Virginijos valstijos, jie
ir jas įtraukė į darbą ALKOJE.
Jūratė džiaugėsi proga atlikti savanorišką darbą. Mat ji lietuvė skautė ir turi atidirbti tam
tikrą skaičių valandų savanoriško darbo. Be to, ji myli knygas. Iš ALKOS pasiskolino
keletą knygų, kurias žadėjo beatostogaujant perskaityti ir grąžinti prieš išvykstant į
Virgiiją.

Tuo pačiu metu bibliotekoje dirbo ir kitas savanoris - LKMA narys Paul Rizauckas.
Naudodamas Lietuvos nacionalinės bibliotekos sistemą LIBIS, jis kūrė turimų knygų
įrašus.
Paul daug metų bibliotekose dirbo kaip informatikas ir gerai pažįsta įvairias bibliotekų
sistemas bei duomenų bazes. Jis kas savaitę paskiria visą dieną savanoriškam darbui
ALKOJE. Be to, jis yra sukūręs sistemą, kurią naudoja nuotoliniu būdu patikrinti įrašų
kokybę. Tuo būdu jis gali savanoriauti likdamas namie.
Anot Paul, katalogavimas yra puikus būdas atsipalaiduoti ramioje bibliotekos aplinkoje.
Be to, tai proga atlikti reikšmingą darbą tausojant lietuvišką paveldą JAV.

Jūratė Reventaitė, JAV-LKMA pirm. Mirga Girniuvienė, Algirdas Alksninis ir
Rūta Reventienė. (D. Alksninienės nuotr.)
ALKOS biblioteka dukart per metus taip pat susilaukia savanoriškos talkos iš Vėjūnės
Svotelytės. Rudenį ir pavasarį ji atvažiuoja iš Baltimorės ir, apsigyvenusi Nekaltai
Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos vienuolyne, visą savaitę pašvenčia katalogavimo
darbui ALKOJE. Ji yra profesionali bibliotekininkė ir katalogavimo darbas jai yra arti
širdies. Dėka savanorių darbo jau sukataloguotos beveik 25.000 knygų.
Daug laiko ALKOS bibliotekai yra pašventusi Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės
Marijos vienuolė seselė Ignė. Jos dėka ir iniciatyva buvo sutvarkytos atliekamos knygos.
Jos yra skelbiamos internete adresu: http://www.lkma.org/alka_biblioteka.htm Rugpjūtį į

Klaipėdą, Palangą, Kauną, Vilnių, Alytų, Biržus, Panevėžį ir Uteną buvo išsiųstos 30
dėžių atliekamų knygų. Ji taip pat rūpinasi, kad sukataloguotos knygos būtų bematant
padėtos į lentynas pagal UDK ir autorinį ženklą.
ALKOS bibliotekoje yra dirbę ir broliai Auris ir Indrius Kveragos.
ALKOS vadovybė džiaugiasi, turėdama tokius nuoširdžius talkininkus ir kviečia visus
lietuvius pasvarstyti, ar nebūtų laikas truputį laiko pašvęsti savanoriškam darbui tausojant
lietuvišką paveldą. Jei kas tuo domisi, prašome parašyti Mirgai Girniuvienei adresu
mgirnius@lkma.org . Kviečiame visus apsilankyti ALKOJE Putname, Connecticuto
valstijoje, arba bent apsilankyti jos virtualioje erdvėje adresu www.lkma.org .

ALKOS pastatas.
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