Jei galvojate, kad savo bibliotekėlei negalite rasti pakankamai pinigų
praktiniai patarimai
Kur galima kreiptis?
Visų pirma į žmones, kuriuos pažįstate. Į žmones kaimynystėje, kuriems ši iniciatyva atrodo
įdomi. Žmonės, kurie ateis ir prisidės savo darbu vien dėl to, kad jūs, jūsų draugai ar kolegos
paprašė. Jie tik turi kažkaip jus pažinoti ir dalintis jūsų troškimu padaryti gerą bendruomenei.
Į kaimynystėje esančias organizacijas, bažnyčias, jaunimo grupes, mokyklas, klubus,
asociacijas ar kitas grupes. Ką visos šios grupės turi neskaitant pinigų? Laiko, žmonių,
galimybę paliesti savo narių širdis ir protus; galimybę juos įkvėpti. Jie turi susitikimo vietas,
pastatus, žemės kur gali būti bibliotekėlės... ir knygos!
Į stambesnius vietinius verslininkus, kurie galėtų prisidėti: Jeigu savininkas ar vadovas
pažįsta jus ar jūsų šeimą, didelė tikimybė sulaukti pagalbos. Rašytas laiško formos prašymas,
arba detalus pasiūlymas bendradarbiauti su tikslu, uždaviniais ir darbo planu taip pat būtų
naudingas kreipiantis į vietinius verslininkus.
Į didesnes parduotuves ar prekybininkus: Maxima, Senukai ir kitos panašaus dydžio
parduotuvės dažnai turi atidėjusios dalį pinigų įvairiems renginiams remti. Šios parduotuvės
gali parduoti reikiamų prekių už mažesnę kainą. Pasistenkite įtraukti jų darbuotojus į
bibliotekėlių veiklą.
Mažesnės parduotuvės, restoranai ar kiti verslai dažnai turi labai ribotus biudžetus skirtus
paremti bendruomenę, tuo pačiu jų paramos prašoma ne vieną kartą per metus. Tačiau jie
mėgsta įsitraukti į bendruomenės veiklą, nes tai padeda formuoti gerą įvaizdį ir pritraukti
daugiau klientų. Maisto prekių parduotuvės dažnai gali parūpinti gaiviųjų gėrimų renginiams,
susijusiems su bibliotekėlės veikla, ypač jei dalį tų gėrimų nupirksite. Parašykite laišką su
prašymu, paaiškindami renginio tikslą, kiek žmonių šis tikslas palies. Asmeninis susitikimas su
tam tikros parduotuvės savininku taip pat dažniausiai labai padeda.
Greitojo maisto įstaigos: picerijų savininkai, McDonald‘as, Hesburgeris ir kiti mažieji
restoranai, norintys pritraukti daugiau klientų gali paremti jūsų bibliotekėlę.
Prekiautojai prekybos centruose taip gali paremti Dalinkis Knyga nemokamai veiklą.
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Patarimai:
Pasiūlykite verslininkams, kad jūs nupirksite vieną iš jų parduodamų daiktų mainais į vieną
padovanotą. Jeigu bijote paprašyti aukos, papklauskite dėl nuolaidos prekėms ar paslaugoms,
kurias ją jie parduotų. Verslininkai perka reklamą, nes nori būti žinomi, matomi ir geri.
Papasakokikite jiems, kad jūs reklamuosite jų verslą visiems Dalinkis Knyga iniaciatyvos
dalyviams ir nariams.
Kas dar gali susidomėti?
Žmonės, kuriems rūpi knygos, skaitymas, raštingumas, mokslas ar bet kokia kita tema susijusi
su bibliotekėlėmis.
Žmonės, kurie domisi tam tikra tema ar sritimi. Tai gali būti sveikata, senėjimas, gamta,
gyvūnai, saugumas ar visiškai bet kas. Tačiau būkite atsargūs, nemėginkite per daug ieškoti
teigiamų ar neigiamų argumentų kai pasakosite apie savo bibliotekėlę. Kuo labiau patiksite
žmonėms, tuo geriau.
Svarbūs patarimai:
Pinigai nėra viskas. Jeigu jūs prašysite tik piniginės paramos, galite prarasti galimybę įtraukti
kitus asmenis. Jūsų tikslas, kad žmonės apie bibliotekėlę šnekėtų kaip apie „savo“, ne apie
„jūsų“.
Netgi jeigu turite vieną asmenį, kuris pasiryžęs paukoti pinigų bibliotekėlei, turėti papildomų
pagalbininkų yra visada gerai. Net nepajusite, kaip patys pagalbininkai paaukos 5, 10 ar 25 €
bendram tikslui. O kiekvienas pagalbos veiksmas sukuria bendros nuosavybės jausmą.
Nepamirškite, įvairių meno ar kitų galerijų, parkų, mokyklų, bendruomenės grupių ar viešųjų
bibliotekų. Jie gali pasiūlyti 500 ar net 1000 eurų jūsų bibliotekėlei, jeigu sugebėsite įrodyti, kad
bibliotekėlė gali suteikti naudą vietinei bendruomenei.
Raktiniai žodžiai ieškant paramos: raštingumas, vaikai, skaitymas, gyvenimo kokybė, stipri ir
saugi kaimynystė, bendruomeniškumo jausmas, mokslas, gyventojų užimtumas.
Kodėl kažkas turėtų ir norėtų prisidėti?
Pagrindinė priežastis, kodėl tam tikri asmenys duoda pinigų ar kitų resursų yra ta, kad jie
jaučiasi gerai atlikdami teigiamus ir naudingus veiksmus. Jie nori jaustis gerai darydami kažką
vertingo. Tačiau jūs turite nepamiršti, kad yra ir daugiau priežaščių kodėl žmonės paremia
bibliotekėles. Jie padeda, nes...
Jie žino jus ir nori būti susiesti su tuo ką darote Jūs ir Jūsų draugai. Verslininkai dažnai teigia,
kad padeda tam tikriems žmonėms todėl, kad su jais palaiko gerus santykius, o ne dėl to, kad
atsako į paramos prašymą.
Sėkmės! Jūs neprivalote pirkti bibliotekėlės patys. Jūs tikrai turite daug daugiau draugų, negu
patys galvojate, kurie prisidėtų prie bibliotekėlės įsteigimo. Svarbiausia, suteikite jiems šansą
būti komandos dalimi.
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