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Bibliotekininkė, ilgametė Kupiškio rajoninės bibliotekos vedėja Ona Aukštikalnytė-Indrelienė gimė 

1917 m. gruodžio 12 d. Intapų kaime. Tėvai buvo mažažemiai valstiečiai, turėjo tik hektarą žemės. Tarp 

trijų seserų Onutė buvo jauniausia. Kai vyresnės seserys pradėjo lankyti mokyklą, mergaitė daug išmoko 

jų besiklausydama. Baigė Akmenytės pradžios mokyklą, dėl lėšų stokos toliau mokytis negalėjo, tarnavo 

pas ūkininkus. 1940 m. pradėjo dirbti Šepetos durpyne eiline darbininke. 1941 m. ištekėjo už Broniaus 

Indrelės, 1943 m. gimė sūnus Bronius. Vyras buvo priverstas išvykti į Rusiją, taip jų keliai visam laikui 

išsiskyrė. 1948 m. vasario 15 d. O. Indrelienė pradėjo dirbti Akmenytės klube-skaitykloje, baigė kursus 

Vilniuje, kur įgijo pradines žinias, kaip tvarkyti bibliotekėles, organizuoti saviveiklą. Užsirekomendavo 

kaip sumani, turinti organizacinių gabumų darbuotoja, 1949 m. vasario 1 d. paskiriama Kupiškio 

apskrities viešosios bibliotekos vedėja. Bibliotekoje trūko lentynų, knygos buvo sukrautos tiesiog ant 

grindų. Ji rajono vadovus prašė lėšų inventoriui ir knygoms – taip sutvarkė knygų fondą, pradėjo rengti 

įvairius renginius. Labiausiai kupiškėnams patiko O. Indrelienės bendravimas su bibliotekos lankytojais: 

su visais ji buvo mandagi ir nuoširdi. 1950 m. Kupiškio apskritis buvo perorganizuota į rajoną, biblioteka 

irgi tapo rajonine, O. Indrelienė – rajoninės bibliotekos vedėja. 1951 m. biblioteka buvo perkelta į naujas 

patalpas buvusioje žydų sinagogoje. O. Indrelienė dirbo visus darbus: inventorino ir aprašinėjo naujas 

knygas, sudarinėjo katalogus, bendravo su skaitytojais. Bibliotekos vedėja pradėjo į Kupiškį kviesti 

rašytojus, sugalvodavo įvairių netradicinių renginių. 1958 m. baigė Vilniaus kultūros-švietimo 

technikumą ir įgijo bibliotekininkės specialybę. Pati visą laiką mokėsi ir kitus darbuotojus ragino 

mokytis. Tuo laiku Kupiškio rajoninė biblioteka respublikoje garsėjo įdomiais masiniais renginiais. 

Septintojo dešimtmečio pradžioje kultūros darbuotojai pradėjo švęsti kultūros darbuotojo dieną. Viena 

pagrindinių jos organizatorių buvo O. Indrelienė. Turėjo daug visuomeninių pareigų: buvo kultūros 

darbuotojų visuomeninės mokyklos bibliotekininkų skyriaus vadovė, liaudies universiteto lektorė, vėliau 

– rektorė, šešerius metus vadovavo Kupiškio rajono moterų tarybai. Rajoninės bibliotekos vedėja išdirbo 

18 metų – iki 1967 m. kovo 13 d. Išėjusi iš darbo bibliotekoje, 1967–1972 m. buvo „Sąjunginės spaudos“ 

Kupiškio rajono agentūros viršininkė. Mirė 1997 m., palaidota senosiose Kupiškio kapinėse.  

 


