Kur savo kaimynystėje geriausia statyti bibliotekėlę?
Praktiniai patarimai
Jūsų tikslas, kad dauguma žmonių galėtų jaustis taip, jog bibliotekėlė priklauso ir jiems, ne tik
jums. Vis dėl to, tai jūsų dovana kaimyniškai bendruomenei. Todėl užtikrinkite, kad
bibliotekėlė būtų lengvai randama ir prieinama, matoma važiuojant gatve ar einant šaligatviu.
Jeigu knygų namelis matosi dar ir pro langus, tai tikrai padės.
Bibliotekėlė puikiai reklamuoja save pačią, ypač jeigu žmonės keliaudami gali pamatyti ir
sustoti šalia jos, netrukdydami judėti kitiems. Esant galimybei statykite bibliotekėlę apšviestoje
vietoje, taip ji bus pastebima ištisą parą.
Kaip elgtis su: vietos pasirinkimu, savivaldybės ar vietinių gyventojų leidimais ir taisyklėmis
Daugelis žmonių stebisi, kodėl savivaldybės turi tiek daug įstatymų, taisyklių ir nuostatų;
kartais atrodo, kad susikuri sau problemų norėdamas padaryti ką nors gražaus? Bibliotekėlių
Valdytojai ir asmenys, palaikantys Dalinkis Knyga idėją nori žinoti - ar pastatyti bibliotekėlę
visuomenei priklausančioje teritorijoje yra gerai? Jeigu taip, su kuo reikia kalbėtis apie jos
statymą? Yra žmonių, kurie galvoja, kad savo valdose gali daryti ką tik nori. Įvairių namų,
biuro pastatų savininkai ar prižiūrėtojai gali pateikti papildomų reikalavimų.
Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduriama parkuose, mokyklų teritorijose, savivaldybės
valdomose vietuose yra:
- Atsakomybė ir saugumas.
- Tinkama vieta tiek įstatymiškai, tiek praktiškai: sniego valytuvai, dviratininkai, bėgikai,
automobiliai ir kitos transporto priemonės. Ar jūsų bibliotekėlė netrukdys eismui, kai ji
bus apžiūrinėjama? Jeigu taip atsitiko, kad bibliotekėlė trukdo kitiems, perstatykite ją
kelis žingsnius toliau nuo gatvės, tako ar praėjimo.
- Kas remontuotų bibliotekėlę, jeigu ji būtų suniokota ar nusidėvėjusi.
- Tinkama išvaizda visuomenei (vaikams ir suaugusiams).
Parko administracija ar miesto prižiūrėtojai gali paklausti: Kas bus atsakingas už bibliotekėlės
pastatymą ir jos ilgalaikę priežiūrą? Pavyzdžiui, ką reikėtų daryti valdžios atstovams, jeigu
atsakingas žmogus ar organizacija nebenori arba nebegali prižiūrėti savo bibliotekėlės?
Trumpiau tariant, valdžios atstovai mėgindami patenkinti visuomenės poreikius visada nori
nusimesti bet kokią naštą nuo savo pečių. Kuo didesnis miestas, tuo daugiau teritorinių
taisyklių jame yra. Mažo miestelio valdžia dažniausiai yra lengviau sukalbama.
Dalinkis knyga iniaciatoriai jau turi keletą pavydžių, kai parkų administracijos ar savivaldybės
pačios nusprendžia įsigyti bibliotekėles ir jas pastatyti viešose teritorijose. Taip pat žinome, kad
kai kurios bendruomenės pergyvena, kad tokie statinukai joms gali kainuoti ateityje.
Todėl mes rekomenduojame:
Pirmiausia išsiaiškinkite kokios nuostatos ir taisyklės yra jūsų pasirinktoje teritorijoje. Ar tai
būtų parkas, dviračių takas, gatvė, mokyklos ar darželio teritorija - kiekviena vieta gali turėti
skirtingas taisykles. Atkreipkite dėmesį, ar tai ką norite daryti nepažeidžia vietos nuostatų.
Jeigu ne, nuspręskite kaip jūs tai galite padaryti kuo lengviau.
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Keletas patarimų:
1. Kad išvengtumėte problemos, savo bibliotekėlę statykite šalia visuomeninės teritorijos,
bet ne ant jos. Šalia gatvės, teritorijoje kuri priklauso privačiam asmeniui, kuris sutinka,
kad bibliotekėlė būtų jo teritorijoje. Statykite bibliotekėlę šalia šaligatvio arčiau jūsų
namų, o ne tarp šaligatvio ir gatvės esančioje teritorijoje.
2. Susitikite ir pasišnekėkite su žmogumi atsakingu už teritorijų priežiūrą ir taisyklių
laikymasi.
Geriau paklauskite jo ar jos patarimo negu leidimo. Paaiškinkite kaip bibliotekėlės
priklausys visai bendruomenei ir kad jos neturėtų sukelti didelių problemų.
Nufotografuokite vietą, kurioje norėtumėte pastatyti bibliotekėlę arba pasikvieskite
atsakingus asmenis, kurie galėtų parodyti jums dar tinkamesnę vietą. Klauskite visko
ko jums reikia tam, kad nenusižengtumėte vietos taisyklėms. Taip pasielgti yra daug
lengviau nei galvojote.
3. Jeigu prašoma, užpildykite ir perduokite reikiamas formas.
4. Jeigu reikalinga, pateikite kuo daugiau įrodymų, kad jūsų projektas (šiuo atveju
bibliotekėlė, yra skirta visai bendruomenei, ne tik vienai šeimai ar asmeniui) ir yra verta
čia būti.
5. Pasiūlykite vietinės valdžios atstovams įsigyti savo bibliotekėlę ir užtikrinkite, kad jūs ar
jūsų grupė dirbs su ja ir prižiūrės ją.
6. Būkite malonus.
Jeigu vis dėl to viskas klostytusi ne taip kaip norėta, galite paklausti: „Ar kur nors
netoliese yra kita vieta, tinkanti bibliotekėlei pastatyti? Kur Jūsų manymu būtų geriausia
vieta bibliotekėlei?“
Kitos idėjos:
- Statykite bibliotekėlę ant ar šalia sienos ar tvoros, arba šalia parko.
- Įrenkite jas poilsio zonose ar šalia suoliukų, kurie jau ir taip pastatyti tam tikrose
teritorijose.
Kai bibliotekėlę pastatysite:
- Nebijokite pasodinti gėlių ar kitaip pagrąžinti aplinką, supančią jūsų bibliotekėlę.
- Apsvarstykite galimybę šalia bibliotekėlės pastatyti suoliuką, kad jos lankytojai galėtų
atsisėsti ir skaityti vietoje.
- Palaikykite švarą aplink bibliotekėlę ir jos viduje.
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