
 

ALKOS savanoriai 

Amerikos lietuvių kultūros archyvą (ALKA) sudaro ne tik archyvų 
fondai, bet ir muziejus bei biblioteka. ALKOS biblioteka nuolat gauna 
naujas knygų siuntas. Knygas reikia išpakuoti, sukataloguoti ir pagal 
Universalinį dokumentų kodą (UDK) padėti į teisingą vietą lentynose. 

Jei ALKA jau turi tris knygos egzempliorių, knyga paskelbiama 
internete ir kai atsiranda knyga susidomėjusių, išsiunčia. Dažniausiai 
atliekamos knygos siunčiamos į Lietuvą, tačiau atsirado susidomėjusių 
ir Kanadoje bei JAV. 

Knygos laukia sutvarkymo ALKOS bibliotekoje. (I. Kveragos nuotr.): 

Šiam knygų tvarkymo darbui atlikti ALKA nesamdo darbininkų. Jį 
atlieka savanoriai.  

Pvz., per studijų atostogas Indrius Kveraga pašvenčia laiko savanoriškai 
talkai bibliotekoje. Indrius gyvena Wellesley, Massachusetts i studijuoja 

matematiką Massachussetts universitete Amherst. ALKOJE jis 
skirsto knygas į lentynas pagal UDK. 

 

Indrius Kveraga tikrina knygos UDKą. (M. Girniuvienės 
nuotr.) 

 

 

 

 

 

Anot Indriaus, jis mielai padeda ALKOJE: ,,Reikia 
lietuviams padėti. Anksčiau rašydavau apie sportą 
,,Laikai vaikams“ internetiniam laikraštėliui. Dabar, kai 
studijuoju, patogiau per atostogas paskirti laiko 
savanoriškam darbui. Yra smagu ąinoti, kad kąnors 
naudingo padarei.“ 

 

Jurgis Šermukšnis tvarko knygas lentynose. (V. 
Baužio nuotr.) 



 

Kas ketvirtadienį ALKOS bibliotekoje savanorišką darbą atlieka Jurgis Šermukšnis ir Aldona Šermukšnytė-
Shumway iš Worcesterio. Jurgis šį pavasarį atliko didelį darbą ištuštindamas ir paruošdamas lentynas meno 
knygoms (UDK 7) ir kalbotyros knygoms (UDK 80). Tada su seseria Aldona sudėjo visas sukataloguotas meno 
knygas į paruoštas lentynas pagal UDK. Valdas Baužys (JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas archyvų 
reikalams) iš New Yorko atvykęs į ALKĄ padėjo dėti kalbotyros knygas į lentynas. 

Aldona savanoriauja ALKOJE nes ,, ... myliu knygas ir įdomu susipažinti su Lietuvos spauda. Man įdomūs 
metiniai susirinkimai ir paskaitos ALKOS narių.  Be to – Aleksandras Gedmintas [ALKA ir LKMA vice-
pirmininkas] yra mano draugas ir jis paragino pamėginti padirbti bibliotekoje. Brolis Jurgis sutiko “pamėginti” 
nes tai proga mudviem kartu pabendrauti.“ 

Kiti savanoriai, kurie yra dirbę ALKOJE, yra Auris Kveraga, Alksninių šeima, seselė Ignė, Vėjūnė Svotelytė, 
Giedrė Stankūnienė, Paul Rizauckas, Jonas Stundžia, Saulius Girnius, Ramūnas ir Mirga Girniai ir kiti. ALKA 
laukia naujų savanorių. Darbo daug. Jei domitės ALKAI padėti, parašykite Mirgai Girniuvienei 
adresu mgirnius@hotmail.com.  

Mirga Girniuvivenė 

JAV LKMA ir ALKA pirmininkė 
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