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Kaip skleisti žinią apie bibliotekėles ir gauti stiprų bendruomenės palaikymą? 
 
Geriausias būdas skleisti žinią apie bibliotekėlę yra - suteikti galimybę žmonėms matyti ir 
naudotis jūsų bibliotekėle! Statykite bibliotekėles vietose, kuriose ją galėtų pamatyti kuo 
daugiau žmonių. Jiems tikrai bus įdomu pasižiūrėti vidun, o vėliau apie savo įspūdžius 
papasakoti draugams ir šeimos nariams. Todėl būkite užtikrinti, kad  jie galės rasti pačias 
geriausias knygas jau pirmomis bibliotekėlės egzistavimo dienomis. 

Skleiskite žinią 
Kaimynų ir draugų, kurie noriai dalyvautų jūsų bibliotekės gerbūvio tobulinime, įtraukimas į 
bendrą veiklą, yra pagrindinis raktas į ilgalaikę bibliotekėlęs sėkmę. Pradėkite nuo žinios 
skleidimo. Prisiminkite tai, kad apie bibliotekėlę galite kalbėti dar prieš ją pastant. 

 Dalinkites darbu. Suteikite draugams progą kartu su jumis prisiimti valdytojo pareigas 
ir paprašykite jų pagalbos skleidžiant žinią apie bibliotekėlę. Ieškokite asmenų, kurie 
papildytų bibliotekėlę geromis knygomis ir prisidėtų prie jos priežiūros. Padėkite 
įsitraukti į šią veiklą vaikams, jaunimui ir vyresniesiems. 

 Surenkite nedidelę pristatymo šventę, pikniką šalia bibliotekėlės. Leiskite visiems 
suprasti, kad bibliotekėlė priklausys visai bendruomenei, ne tik jums, įtraukite keletą 
kaimynų į pristatymo šventės organizavimą. Kaimynus į bibliotekėlės atidarymo šventę 
pakvieskite savaitę ar dvi prieš jos atidarymą, būkite tikri, kad joje galės dalyvauti vaikai 
ir suaugę. Paprašykite jų į šventę atsinešti „eurą ir knygą“ arba šiek tiek užkandžių. 

 Paruoškite  žmonėms kvietimus. Tikriausiai pats geriausias būdas pakviesti žmones 
naudotis mažąja bibliotekėle būtų ranka rašytas kvietimas. Elektroninis pakvietimas, ar 
Facebook žinutė taip pat padėtų, tik nepasikliaukite viena kvietimo forma. Ir 
nesijaudinkite dėl „profesionalaus“ pristatymo ir prisistatymo. Atminkite, kad draugiški 
veidai ir draugiška aplinka, tai yra viskas, ką šios bibliotekėlės simbolizuoja. 

 Praneškite apie bibliotekėlę per vietines žiniasklaidos priemones. Laikraščiai, 
televizija ar radijo stotys, internetiniai puslapiai ir organizacijų naujienlaiškiai. 
Nusiųskite jiems trumpas žinutes su savo vardu, bibliotekėlės buvimo vieta ir žmonių 
vardais, kurie galėtų pašnekėti apie bibliotekėles, kodėl ši veikla naudinga ir reikalinga. 
Būkite užtikrinti, kad paminėsite internetinį adresą: www.dalinkisknyga.lt 

 Pasakoti apie bibliotekelės susitikę su kaimynais, paprašykite, kad jie papasakotų 
kitiems. Kai sutinkate kaimynus tiesiog paklauskite ar jie kada yra matę naują 
bibliotekėlę jūsų rajone. Jie tikriausiai paklaus kas tai yra ir tada jūs galėsite apie tai 
papasakoti daugiau. 

 Ir svarbiausia... Užregistruokite bibliotekėlę mūsų žemėlapyje! Padarykite daugybę 
nuotraukų bibliotekėlės ir žmonių aplink ją. Apsilankykite www.dalinkisknyga.lt ir 
užregistruokite savo bibliotekėlės buvimo vietą, gaukite unikalų numerį ir tapkite visą 
gyvenimą veikančio tinklo nariu. Jūs taip pat būsite įtraukti į valdytojų forumą ir gausite 
geriausius mūsų rėmėjų pasiūlymus. 
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Kurkite ir išlaikykite 
Daugėlis bibliotekėlių per ilgą laiką nesugeba išsilaikyti, todėl geras valdytojas ir komanda yra 
labai svarbu! Būti bibliotekėlės valdytoju reiškia, būti ilgalaikiu raštingumo ir skaitymo 
propaguotoju. 
Po iniciatyvos ir noro dovanoti knygas sumažėjimo ką jūs galite padaryti, kad išlaikytumėte 
tolesnį žmonių susidomėjimą, ir toliau sulauktumėte bibliotekėlėje knygų? 

1. Skleiskite žinią, kad ši iniciatyva yra kilnus tikslas; kad duoti yra taip pat malonu kaip 
ir gauti. 

2. Jeigu asmuo ar organizacija nusiperka ar pastato savo bibliotekėlę, užtikrinkite, kad 
valdytojų - prižiūrėtojų grupė ir žmonės, naudojantys bibliotekėlę,  dalintusi gerais 
įspūdžiais. Štai todėl, surengti nedidelią šventę ar pikniką šalia bibliotekėlės yra 
naudinga. Tokie renginiai sukuria šansą visiems prisidėti prie iniciatyvos. 

3. Vadovaukitės pagrindine nekilnojamo turto taisykle: vieta, vieta ir dar kartą vieta. 
Pastatykite savo bibliotekėlę vietoje, kurioje yra daug praeivių, dviratininkų ir kitų 
eismo dalyvių. Prie bibliotekėlės galite pritaisyti užrašą „Tai yra dovana nuo 
bibliotekėlės savininkų ir draugų šiam rajonui. Jeigu dėl kažkokios priežasties ši 
bibliotekėlė neveikia taip kaip norėtumėte, perkelkite ją kitur.“ 

4. Kvieskite visus dalyvauti įvairias būdais. Padėkokite žmonėms rašytine padėka ir 
žodžiu. Bibliotekėlėje palikite užrašų knygutę, kad visi galėtų parašyti savo pasiūlymus, 
komentarus, rekomendacijas ar prašymus. 

5. Ne tik knygų turinys svarbus, taip pat atsiminimai ir mintys, kurias knygos sukuria. 
Rūpinkitės savo bibliotekėlės švara; sukurkite patrauklią aplinką ir taip žmonės 
nesustos ėję. 

6. Kaupkite atsarginį knygų rezervą įtraukdami knygų mylėtojus: knygų klubai, 
diskusijų grupės ar žmonės, kurie turi dideles bibliotekas namuose, taip pat draugai iš 
viešųjų bibliotekų ir naudotų knygų parduotuvių, tai tik kelios vietos kur galite gauti 
knygų bibliotekėlių rezervui. 

7. Kiti knygų šaltiniai - šalia esančios bibliotekėlės! Visada smagu praeiti pro visas 
bibliotekėles ir pamatyti jų turinį. Kiekvienas gali perkelti knygas iš vienos bibliotekėlės 
į kitą. Jums nereikia prašyti leidimo. 

8. Nesukelkite sunkumų bibliotekėlės naudotojams su daugybę taisyklių - ką galima ir 
ko negalima daryti. Priimkite faktą, kad ne visi žmonės yra pagarbūs ir tam tikri 
vandalizmo aktai gali nutikti. Jeigu didelį žmonių kiekį įtrauksite į bibliotekėlės veiklą 
nuo pat pradžių, jūs taip sukursite pagarbos kodeksą bibliotekėlės naudojimui. Jūsų 
draugai ir kaimynai padės jums, jeigu paprašysite jų pagalbos. 

9. Gerbkite išraiškos ir įvairovės laisvę, tačiau jauskitės laisvi palaikydami knygų balansą 
bibliotekėlėje. Jeigu bibliotekėlė taps pavyzdžiui, tik religiją ar tik politiką 
propaguojančiu šaltiniu, ji praras susidomėjimą. 
Jeigu yra toks tikslas – turėti teminę bibliotekėlę – pažymėkite tai registruodami. 

10. Svarbu! - geras bibliotekėlės valdytojas, kuris nebijos įtraukti kitus. Valdytojas 
neturėtų padaryti viso darbo vienas. Iš tiesų, kai kuriuose kaimynystėse, geriausias 
kelias į sėkmę ir ilgaamžiškumą yra vaikų ir suaugusių įtraukimas į bibliotekėlės veiklą. 
Šie žmonės padės ir suaktyvins bibliotekėlės lankymą vien ją reguliariai patikrindami. 
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