
 

 

Kaip veikia ši bibliotekėlė? 
 
Turi unikalią galimybę pasidalinti knygomis, 
kurios Tau paliko įspūdį, mokė, intrigavo ir 
kurias norėtum rekomenduoti kitiems. 
 
Kieno ši bibliotekėlė? 
MŪSŲ VISŲ! Ji priklauso visiems žmonėms – 
pažįstamiems ir tiems, kurių mes nežinome. 
Kiekvienas gali ja naudotis. Todėl ir rūpinamės ja 
Mes visi. 
 
Paimk knygą 
Jeigu matai knygą, kuri Tave sudomino, paimk 
ją. 
Apžiūrėk vidų, gal rasi naudingos informacijos. 
 
Dalinkis 
Perskaitytos knygos nepalik namuose – grąžink į 
bibliotekėlę arba atiduok perskaityti draugui. 
 
Palik knygą 
Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie veiklos 
Dalinkis Knyga Nemokamai palikdamas Knygų 
Namelyje gerų skaitinių. 
Būk draugiškas, palik knygą. Rekomenduok, 
rašyk atsiliepimus facebook ir kituose tinkluose. 
Dalinkis savo džiaugsmais ir ne tik, rašydamas 
el. pašto adresu - dalinkisknyga@ lokva.lt 
 
Mūsų tikslas - skaitymo manija sudominti 
aplinkinius, draugus, kaimynus, o ypač vaikus. 
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