
PARODOS BIBLIOTEKOJE -  ATGYVENA 
AR BŪTINYBĖ?

a l d o n a  Š i a u l i e n ė

Įžanga

Paroda -  labiausiai paplitusi prioritetinė bibliotekos fondo propa- 
rivimo forma, tapusi bibliotekų veiklos klasika. Parodų organizavimas 
t i ir viena seniausių veiklos sričių. Nors pastaraisiais dešimtmečiais at
rado nauja technologija grįstų vaizdinių renginių eksponavimo būdų, 

: :  kių kaip virtualios parodos, tinklaraščiai ar skaitmeninių vaizdų pro- 
zr aminė įranga, tradicinės bibliotekų parodos lieka kone svarbiausiu 
veiklos įrankiu populiarinant bibliotekų išteklius. Siame straipsnyje 
r.enagrinėsime teorinio parodų aspekto, parodų rūšių arba jų rengimo 
metodikos, tačiau pabandysime atsakyti į vis dažniau reiškiamus bib- 
Lotekininkų samprotavimus: „tiek darbo įdedame, o niekas nežiūri", 
d-cam jų reikia, atgyvena, ir tiek" arba „nežinau, ko jiems (lankytojams) 
reikia". Straipsnyje išsakytos mintys ir samprotavimai yra paremti sta
žuočių metu užsienio bibliotekose įgytomis žiniomis, skaityta literatūra 
ir asmenine darbo patirtimi.

Lietuvos viešosiose bibliotekose knygų, spaudinių ir kitokios pa
rodos gausumu viršija kitus organizuojamus renginius — žodinius, kom
pleksinius bei edukacines programas. Iš ataskaitų matyti, kad spaudinių 
parodos rajonų bibliotekose sudaro 50—60 proc. visų organizuojamų 
renginių. Vidutiniškai viename kaimo filiale per metus surengiama 
20 parodų. Tai trigubai daugiau negu atitinkamose Didžiosios Brita
nijos bibliotekose. Lietuvos bibliotekose parodų ypač pagausėjo per



pastaruosius kelerius metus. Ir kodėl patys bibliotekininkai mano, li.nl 
rengiamos parodos nėra efektyvios, nesulaukia teigiamų rezultatų? < > 
gal jie klysta? Šio svarbaus darbo baro šalyje niekas išsamiai netyrim y. 
nėra analizės, nėra duomenų, nėra išvadų.

K ą gali parodos?

Didžiosios Britanijos Šefildo bibliotekos tyrimo duomenims 
(1989 m.), knygų paroda gali padidinti grožinės literatūros išduoiį ‘>0 
proc., o šakinės literatūros -  25 proc. Pasak D. Goodall, knygų išduni.i 
net 72 proc. daugiau po jų eksponavimo parodoje. Todėl, skatinam 
bibliotekos paslaugas, knygų parodos ir skelbimų lentos gali būti sv.u 
bios didinant spaudinių išduotį. Naudodamiesi biblioteka, skaitytojai 
dažnai ieško konkretaus pavadinimo ar konkrečios informacijos. Re n 
giant knygų parodas galima atkreipti dėmesį į naujas knygas, specialia-, 
kolekcijas, nepakankamai paklausias knygas ir paslaugas, kurios dažnai 
nepastebimos.

Kita vertus, knygų parodos vartotojams suteikia naujų galimybių 
susipažinti su atskiromis fondo dalimis, knygų naujienomis, didina in 
formuotumą apie bibliotekos paslaugas, atkreipia dėmesį į dinamišk.| 
bibliotekos prigimtį. Bibliotekos personalui suteikiama galimybė iš 
reikšti kūrybingumą ir patirti malonumą.

Sėkm ingos parodos

Tai kas gi yra sėkminga paroda? Visų pirma gera paroda yra ta, kuri 
atkreipia dėmesį, kitaip tariant, ji turi „kristi į akį“ . Naudojamas koks 
nors atributas (rekvizitas), kuris veikia kaip signalas ir verčia atsisuk 
ti. Tačiau šią priemonę reikia naudoti protingai. Pvz., vienas dviračio 
ratas šalia parodos apie dviračius. Mažas gražus lagaminas -  geografi 
nei kelionių parodai. Minkšta kėdė su storu meškiu -  knygoms apie

pu n ilgymą, nesveiką mitybą. Geriau rinktis vieną elementą nei daug 
m 11111 11 į I ’a rodai apipavidalinti ir papuošti pasitelkite tampomą popie- 

ilų, (iinstelcs, plakatus, atributus.
Knygos parodoje turėtų imponuoti. Patartina eksponuoti geros 

Imli k knygas vizualiai patraukliais viršeliais. Parodoje neturėtų būti 
knygų, j rišlų kolenkoru, suteptų ir sugadintų. Jei tik įmanoma, ne
it iluų apsiriboti vien knygomis. Raskite ir kitų laikmenų: garso įrašų, 
i 1 I >, G I), plakatų, atvirukų, žaidimų.

I'.n odos turėtų būti veiksmingos. Tenka nemažai laiko sugaišti ieš- 
i *in šaltinių, tačiau galutinis tikslas yra tas, kad knygos sudomintų. Jei 
I", dienos ar dviejų knygos parodoje dar vis nieko nesudomino, ieško- 
|.u. naujos temos. Niekada nežinai, kuo domisi žmonės, todėl svarbi 
n 1111 į įvairovė. Teminės parodos gali tapti gairėmis tiems vartotojams, 
i m ir nežino, ko nori. Pravartu priminti užmirštas knygas. Renkite ir 
lu ihIiesnio pobūdžio parodas, pavyzdžiui:

• Rekomenduoja bibliotekininkai;
• Skaitytojų mėgstamiausios;
• /Įmonės, kuriuos reikėtų pažinti (biografijos);
• ( ieros knygos, ar jau skaitei?
• Praėjusio dešimtmečio populiariausios;
• Ką skaito Jūsų kaimynai.
Parodos pavadinimas -  „užkabinantis", trumpas, aiškus, įskaito- 

Mi e., (y-iiau mažiau žodžių.
Parodos turėtų atitikti vartotojų interesus bei poreikius ir būti re- 

Inillaii.ii keičiamos.

Įsidėmėkite, kad...

I’aii kūrybiškiausią ir įdomiausia paroda nepasiseks, jei lanky
to j a m s  tema neaktuali.

Skaitytojai yra labiau linkę išsirinkti knygą ar naudotis paslau
gi. kuri yra eksponuojama aiškiai, patrauklioje aplinkoje. Parodos,



eksponuojamos ant palangių ir kitose izoliuotose vietose bibliotekoje, 
yra laiko švaistymas.

Parodos turi būti eksponuojamos ten, kur jos labiausiai matomos. 
Tinkamiausia vieta — prie įėjimo ir kitose strateginėse vietose. Eksperi
mentas, atliktas su Sharono Bakerio paroda trijose viešosiose Anglijos 
bibliotekose, parodė, kad, jei paroda rengiama šalia registratūros, kny
gos išduodamos nuo 3 iki 10 kartų dažniau nei tiesiogiai iš knygų len
tynų. O  iš parodos, eksponuotos grožinės literatūros fondo gilumoje, 
išduota, geriausiu atveju, tik 60 proc. daugiau nei tiesiogiai iš lentynų.

Klausimai bibliotekininkams

< ii jži.mt prie bibliotekininkų nusiskundimų, kad bibliotekose paro- 
• „ m m i v i  ilu.i", teikeii| gerai pagalvoti ir užduoti sau tokius klausimus:

• Ai paimla mientiioi.i į lankytoją ir amžių?
■ Ai   i Ii p.mugi.i i š  apdulkėjusių knygų? Ar yra ryškus akcentas?
• Ai km yl>r.k.n paicngia? < ialbūt vėl atsibodę pavadinimai ir te- 

i ii 11 v v.c.aią apie garnių, rudenį — apie grybus.
• < .ai paroda eksponuojama po stiklu ir neparašyta, kad knygas 

galima rinktis? /.inoma, išskyrus atvejus, kai knygos yra retos ir 
vertingos.

• O gal atvirkščiai — paroda tokia išblizginta, tokia nepriekaištin
ga, kad atrodo geriau prie jos nelįsti?

Kai kurie bibliotekininkai skundžiasi, kad rengdami parodas susi
duria su tokiomis kliūtimis, kaip laiko stoka, tinkamos vietos ir įrangos 
parodoms nebuvimu, pagaliau nežinojimu, kaip parodą rengti. Visi šie 
dalykai yra svarbūs ir taisytini.

Parodų mados ir naujovės

Tiek literatūroje, kultūroje, tiek kitose gyvenimo srityse ateina ii 
praeina įvairios mados, apraiškos ir tendencijos. Moteris, užėjusi į mo

■ I. imą drabužių parduotuvę ir norėdama išsirinkti sau suknelę, turės 
i ilimybę rinktis pagal spalvų gamą ir dydžius. Jos patogumui prekybi
ninku sicngiasi išdėstyti drabužius taip, kad nereikėtų gaišti daug lai- 
lm < ) luirybingi bibliotekininkai taip pat ieško naujų būdų patraukti 
kiityioją. Suomijos bibliotekose teko matyti parodų, kurios rengiamos 
Hidridais išklotose knygų lentynose. Dažniausiai tai vienspalvės ryškios 
nu ibiagos, kurios pagyvina parodą, atkreipia dėmesį, sukuria šventišką 
puodus akcentą. Kitur stalai klojami staltiesėmis, jos puošiamos ryš
ku-. akcentais ir dėkojamos teminės parodos.

I )idžiosios Britanijos ir JAV viešosiose bibliotekose atsirado mada 
n ugi i parodas žaidžiant su spalvomis. Pvz., iš fondų išrenkamos kny- 
i baliais, raudonais, geltonais viršeliais ir sugalvojamas intriguojantis 
pavadinimas. Tokios parodos puošia biblioteką ir kelia smalsumą. Pas- 
i n alsiais metais išpopuliarėjo parodos, skirtos Valentino dienai, „Aklas 
pasimatymas su knyga“: skaitytojas tarsi „katę maiše" pasiima gražiai 
įvyniotą knygą, nežinodamas jos pavadinimo. Daug knygų reklamų 
n iigiama ant didelių skelbimo lentų. Parodoms kuriama įvairi butafo- 
ii| i. gaubliai, dideli piešiniai.

I-ąunijos Karalystės Salamankos vaikų literatūros centre parodos 
n i lgum os ir ant laiptų. Lankytojai negaišdami laiko, kildami į viršų ar 
Ii l-.d.uniesi žemyn, turi galimybę pamatyti kiekvieną knygą.

Parodos vaikams

Parodas vaikams reikėtų rengti dar atidžiau. Jos nebus efektyvios, 
ji i vyraus monotonija, eksponuojamos tik negražios ir neįdomios kny- 
gi i ■■ Jei paroda neturi jokios užduoties ar paskatinimo ką nors padaryti,
' alkai praeis pro šalį. Tačiau neliks abejingi, jei kartu su literatūra ekspo
nuosime ir atitinkamą atributiką: žaislus, vaizdinę medžiagą (relikvijas, 
iiivcnyrus, atvirukus, marškinėlius, piešinius, iliustracijas, nuotraukas, 
luiiis parodos temą atspindinčius daiktus). Vaikų literatūros skyriuje 
■ s.mic išmėginę parodas — ikebanas, parodas su įvairiomis užduotimis:



atsakyti į viktorinos klausimus parodoje, išrinkti gražiausiai iliustruot;) 
knygą, surasti seniausią nuotrauką ir t. t.

Organizuojant vaikų bibliotekų temines knygų lentynas, tiktų 
žaislai, iliustruojantys temą: dinozauras prie knygų apie išnykusius gy
vūnus, robotas prie knygučių apie techniką, princesė prie pasakų ir t. t. 
Paskatinkime vaikus rekomenduoti knygas vieni kitiems.

Bibliotekos fondas ir jo dėstymas

Pats bibliotekos fondas yra tarsi didelė paroda, skatinanti naršyti 
ir rinktis knygas. Nuo to, kaip fondas yra organizuotas, kaip išdėstytos 
lentynos ir knygos jose, ar jos tinkamai eksponuojamos, priklausys ir 
išteklių panauda. Svarbiausias tikslas yra pritraukti lankytojus. Kaip tą 
padaryti, gerai išmano knygynai, iš kurių bibliotekos turėtų pasimo
kyti. Tačiau panašu, kad jos dar nesuvokia rinkodaros elementų, pagal 
kuriuos, anot prekybos korporacijos Raynetmarketing Business andM ar- 
keting Glossary, „knygynai projektuoja pardavimų aplinką, kuriančią 
specifinę pirkėjų reakciją ir tuo didinančią perkamumo pajėgumus". J 
tokią aplinką įeina suplanavimas, spalvos, kvapai, muzika, apšvietimas, 
medžiagos ir t. t. Palyginkime bibliotekos ir knygyno aplinką.

Kvapai

Knygynų klientai, įeidami į parduotuves, pajunta kavos aromatą ir 
pyragaičių kvapą, o bibliotekoje, atrodo, kvapus draudžiame. Pasak Jo- 
sepho Weisharo, skirtingi kvapai kelia skirtingas asociacijas: cinamonas, 
kava, obuoliai — maisto gaminimas namuose, šiluma, šeima, jaukumas; 
apelsinas — sveikata ir šviesa; citrina — gaivumas ir švara; pelėsis — drė
gmė, rūsys. Iš tiesų dar yra neremontuotų kaimo bibliotekų, kuriose 
vyrauja pelėsių ir pleko kvapas. Padeda kvapių žvakių deginimas, kedro

1 • ■ I. !ių i i  šalavijų mišinio pakaitinimas mažoje keptuvėje. Keptuvę pa 
m. lojus po visą biblioteką, patalpa pakvips gardžiu aromatu.

Muzika

Alų vaizdu, kad muzika veikia lankytojų elgesį. Knygynuose rami 
miiuli.i padidina pardavimus 38 proc. Klasikinė ir popmuzika labiau 
4 n 1111 pi ckybą negu tyla. Muzika bibliotekose ne visada reikalinga, nes 
daugi Ii', vartotojų skaityklose nori tylos. Vis tik abonementuose, kur 
> 1 1 i  i  Knygų išdavimas, arba poilsio zonose, muzika galėtų skambėti.

Apšvietimas

I 'augelis knygynų yra šviesesni už bibliotekas. Ekspertai tvirtina, 
I ui i yškesnis  apšvietimas turi klientams įtakos. Jei norite, kad biblio- 
m I i lapių antraisiais namais, sukurkite skaitymo erdves menkiau ap- 

i• m  ,e vietose, panaudodami stalines ar sienines lempas. Jei bendra 
ti ii i ne tokia ryški, reikia ryškiau apšviesti knygų parodas. Apšviestos 
I' u c u K is sulaukia didesnio skaitytojų dėmesio.

I ’a 11 >dos išdėstymas

l yrėjai sako, kad žmonės, įėję į parduotuvę, suka į dešinę pusę. 
I 'i I šios priežasties daugelio didelių knygynų parodos yra rengiamos 
u ■ .’() žingsnių į dešinę įėjus pro paradines duris. Lankytojai tuomet
juda pagal laikrodžio rodyklę. O bibliotekos giriamos už tai, kad turi 
ai vii a s erdves, tačiau dauguma lankytojų užsuka visų pirma dėl knygų, 
h I vai lotojai už 10 žingsnių nuo durų gali matyti šimtus knygų pavadi
nimu, ,a‘ yra privalumas. O jei jie mato tik tuščią erdvę arba registraci
jos stalą, tai yra trūkumas.



Patarimai interjero kūrėjams

Stebėkite skaitytojų judėjimą bibliotekoje. Pažymėkite baldus, len 
tynas, kitus objektus, kurie yra naudojami. Skaitytojams vaikštant po 
biblioteką, pieškite jų  vaikščiojimo takus. Stebėkite 25—50 skaitytojų 
judėjimą. Svarbesnės knygų parodos turi būti išdėstytos pagal judėjimo 
takus.

Informacijos kiekio mažinimas

Įėję į knygyną per 10 minučių galite išeiti su knyga, nes knygos 
dėstomos pagal žanrus. Stebėjimai rodo, kad vartotojams tai yra nau
dinga. Sharonas Bakeris 1990 m. ištyrė, kad pagal žanrus išdėstytos 
knygos buvo išduodamos daug dažniau.

Tuo tarpu bibliotekininkai skundžiasi, kad senesnės geros knygos 
būna neskaitomos. Skaitytojai, nežinantys rašytojų ir knygų pavadini
mų, yra tarsi pasiklydę narai, ieškantys perliuko vandenyne. Jie grei
čiau ras tas vertingas knygas, kai jos bus iškeltos mažesniais kiekiais 
matomoje vietoje. O  vartotojai suras greičiau naujas knygas, jei jos bus 
sudėtos vienoje vietoje, neišskirsčius.

Išvados ir siūlymai

Parodų rengimas yra svarbi bibliotekų veikla. Kai kurie biblioteki
ninkai dar nesuvokia, jog parodos yra arba gali būti veiksminga komu
nikacijos priemonė, skatinanti skaitymą, reklamuojanti paslaugas bei 
gerinanti bibliotekos veiklos rodiklius. Tačiau neturime tyrimų, kurie 
išsamiai atskleistų šią veiklos sritį. Pasigendame ir parodų rengimo stra
tegijos. Nesuvokiame rinkodaros dėsnių svarbos ir įtakos. Darbuoto
jams šia tema neorganizuojami mokymai. Parodų rengimui biblioteko
je reikėtų skirti daugiau dėmesio.
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