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Lietuvos bibliotekininkus jau sunku nustebinti pasako
jimais apie Šiaurės Europos šalių bibliotekas. Vis dažniau 
profesinėje spaudoje pasirodo ten besilankančių kolegų 
įspūdžiai. Beje, daugelis dalykų jau nėra naujiena ir Lietuvos 
bibliotekose. Norėčiau ir aš pasidalyti savo patirtimi.

Lankymasis bibliotekose buvo įtrauktas į konferencijos 
„Next Library 2013: -  Re -  imagination -  Civic engage- 
m ent -  Colloborative innovation“ papildom ų renginių 
programą. Į šią konferenciją mūsų biblioteka buvo pakviesta 
kaip viena iš 2013 metais gavusių EIFL-PLIP (angį. Public 
Library Inovation Programai -  Viešųjų bibliotekų inovacijų 
programos) grantus už inovatyvių paslaugų diegimą biblio

tekoje. Dalyvavimą konferencijoje finansavo EIFL (daugiau 
informacijos -  h ttp ://www.nextlibrary.net/).

Šias išvykas, kaip ir interaktyvias sesijas konferencijoje, 
galėjome rinktis. Pasirinkau Joringo miestelio ir Olborgo 
miesto viešąsias bibliotekas (Hjorring Bibliotek, Aalborg 
Bibliotek). Joringo miestelis įsikūręs šiaurės vakarinėje Jut
landijos dalyje -  maždaug už 100 km  į šiaurę nuo Orhuso. Jo
ringo viešoji biblioteka yra prekybos centro „M etropok dalis. 
Pasak darbuotojų, taip galima pritraukti daugiau lankytojų, 
nes miestelis nėra didelis ir daugum a gyventojų užsuka į šį 
prekybos centrą. Lietuvoje, mano žiniomis, Plungės miesto 
filialas irgi įsikūręs prekybos centro „Maxima“ patalpose,

įėjim as į Jo rin go  viešąją bib lioteką prekybos centro  antram e aukšte ir šios bibliotekos interjero fragm entas

Biblioteka tarp Jo rin go  gyven to jų  labai populiari

bet Joringo bibliotekos mastai 
vis dėlto yra kiek kitokie.

Biblioteka užima antrą pre
kybos centro aukštą (5 000 m 2). 
Iš jų  3 000 m 2 yra atviros bibli
otekos erdvės, 300 m 2 užim a 
kavinė, 300 m 2 -  un iversa li 
salė, kuri lengvai pritaikom a 
prezentacijoms ar edukaciniams 
užsiėm im am s. Šias pa ta lpas 
biblioteka nuom oja -  nuom os 
sutartis pasirašyta 30 metų.

Nauja biblioteka, suprojek
tuota „Bosch & Fjord“ architek
tų, buvo atidaryta 2008 metais 
ir iš karto sulaukė gražių atsi-

http://www.nextlibrary.net/


Elegantiškas Česterfildo stiliaus skaityklos interjeras

liepimų Danijos bibliotekininkų profesinėje spaudoje ir iš 
bibliotekos lankytojų. Ji apibūdinama kaip vienas įdomiausių 
XXI a. viešosios bibliotekos pavyzdžių, nes išsiskiria ypatin
gu ir neparastai žaismingu dizainu: labai spalvinga aplinka, 
įvairiais neįtikėtinų form ų ryškiaspalviais baldais, jaukia 
kavine. Per visą biblioteką „vingiuoja1' neįprasta dizaino 
detalė -  raudona plastikinė juosta. Vienoje vietoje ji kyla, 
kitoje -  nusileidžia žemyn. Vienur ji pavirsta knygų lenty
na, kitur -  „vartais" į biblioteką. Ją galima panaudoti kaip 
karstykles vaikams žaisti, o prireikus -  „įpinti" į vykstantį 
renginį. Joringo viešoji biblioteka laikoma viena iš dešimties 
žaismingiausių bibliotekų pasaulyje.

Biblioteka nustebina tuo, kad nėra jokių sienų -  tiesiog 
atvira plati erdvė. Su kolegomis juokavome: „Gal todėl ir 
atrodė, kad biblioteka pilna lankytojų, nes visi jie matosi 
atviroje erdvėje?"

Atvirumas -  tai ne tik bibliotekos interjero ypatumas. 
Nors biblioteka turi vaikų ir suaugusiųjų sektorius, tačiau 
šios teritorijos nėra griežtai atskirtos, nėra m um s įprasto 
padalijimo į skyrius. Bibliotekos lankytojas, nesvarbu, ko
kio amžiaus, laisvai gali judėti po visą biblioteką. Net atvira 
žaidimo erdvė su karstyklėmis ir batutais nėra atskirta. Prie 
pat karstyklių stebėjau sėdintį pagyvenusį vyrą su laikraščiu, 
ir atrodė, kad jam  netrukdė šalia žaidžiantys vaikai.

Bibliotekos interneto svetainėje perskaičiau šūkį: „Laikai, 
kai bibliotekoje buvo tylu kaip karste -  jau praeityje!" Nors 
bibliotekoje m ūsų apsilankymo metu buvo vaikų, triukšmo 
neišgirdau. Pasak bibliotekos darbuotojų, skirtingo amžiaus 
ir įvairių interesų žm onių -  vaiko, paauglio, suaugusiojo, 
senjoro -  buvimas kartu ugdo toleranciją ir abipusę pagarbą.

Biblioteka labai aktyviai bendradarbiauja su Olborgo 
universitetu naujų technologijų pritaikymo ir panaudojimo 
srityje -  bibliotekoje diegiamos įdomios technologinės nau
jovės, kurias net sunku apibūdinti: tai interaktyviosios lentos, 
į judesius reaguojantys ekranai ir pan. Jie kviečia išbandyti, 
žaisti, kurti, aktyviai veikti.

Be abejo, bibliotekoj e yra vietų, kur galima „pasislėpti", kai

Čia v ieta susikaupti ir ramiai paskaityti

norisi ramiai pabūti, padirbėti ar paskaityti. Pavyzd/:. 
Česterfildo stiliaus skaityldoje, apstatytoje masyviais bald. 
ir odiniais foteliais. Pasak darbuotojų, šios skaityklos dizair 
įpareigoja atitinkamai elgtis.

Joringo viešoji biblioteka -  ne tik sielai, bet ir kūnui, 
tik skaitymui, bet ir aktyviai, įvairiai veiklai. Skaitymą- 
knyga čia yra šalia daugelio kitų įdomių dalykų, kuriu 
galima nuveikti bibliotekoje (daugiau informacijos adre 
http://www.bibliotekerne.hioerring.dk/).

Kitas mūsų išvykos tikslas -  Olborgo miesto pagrind: 
biblioteka. Tai yra didžiausia biblioteka šiaurinėje Dani 
dalyje. Regione veikia 12 jos filialų, viena su moky! 
sujungta biblioteka, trys mobilios bibliotekos ir Olbor 
istorijos padalinys (veikiantis bendradarbiaujant Olbor 
miesto archyvui, bibliotekai ir Šiaurės Jutlandijos istori 
muziejui). Norėčiau trum pai pristatyti šio padalinio ve: 
lą, nes vieno langelio principu aptarnaujantis kraštotyr 
skyrius m an pasirodė įdomus. Jis teikia bendrą prieigą p 
vietinių muziejų, archyvo ir bibliotekos sukauptų lobių, t: 
pat konsultacinę pagalbą visiems, kurie domisi savo kras 
miesto, šeimos istorija. Šiame padalinyje rengiami seminar 
parodos, m okom a sudaryti genealoginius medžius.

Olborgo miesto viešojoje bibliotekoje pirmą kartą išgird 
sąvoką „open library". Būtent ši biblioteka 2011-2012 m. vie 
iš pirmųjų Danijoje pradėjo dirbti kaip atviroji bibliote/ 
Atviroji biblioteka (danai ją dar vadina savitarnos bibliotei 
suteikia vartotojams, turintiems sveikatos draudimo korte 
galimybę įeiti į biblioteką net ir tuomet, kai joje nėra darbi 
tojų. Toks darbo organizavimas žymiai pailgino bibliotek
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darbo valandas ir, žinoma, padidi
no lankytojų skaičių. Pavyzdžiui, 
anksčiau biblioteka dirbo nuo 10
iki 17 val., o dabar, įgyvendinant 
atvirosios bibliotekos koncepciją, -  
nuo 8 iki 22 val. Tačiau darbuotojai 
joje dirba kaip ir anksčiau -  nuo 10 
iki 17 val. Jei skaitytojui reikalinga 
bibliotekininko pagalba, jis ateina 
į biblioteką tomis valandomis, kai 
joje yra darbuotojų. Kitu metu lan
kytojas, pasinaudodamas sveikatos 
draudimo kortele, gali grąžinti kny
gas, pasirinkti ir pats sau išduoti kitas 
Įmygąs, naudotis kompiuteriu, apžiū
rėti parodas, pagroti pianinu, susitikti 
su draugais. Olborgo miesto viešoji 
biblioteka atidaryta 1 084 vai per Viena didžiausių šiaurinėje D an ijo je- O lb o rg o  m iesto biblioteka

savaitę -  421 val. d irban t personalui ir 663 val. be darbuotojų .

Atvirosios bibliotekos idėja Danijo je  p lin ta  labai greitai 
tokiu p r in c ip u  jau veikia 150 biblio tekų ir d a r  d idelė  dalis 
p lanuo ja  a r t im iaus iu  m e tu  p radė t i  taip dirbti.  Toks d a rb o  

o rg an izav im as  ypač  p as i te is ino  m a že sn ėse  gyvenvietėse, 
kuriose  bibliotekos anksčiau  d irb d av o  p o  kelias valandas 
ir l a n k y to ja m s  d ažn iau s ia i  tai n eb u v o  p a ts  pa tog iau s ia s  
d a rb o  laikas.

Atviroji b ib lioteka priima lankytojus nuo 8 iki 22 val., tačiau darbuotojai 
dirba tik nuo 10 iki 17 val.

Nuo pirmųjų atvirųjų bibliotekų atidarymo užfiksuota tik 
pavienių vandalizmo ar chuliganizmo atvejų. Pasak Danijos 
kolegų, tarp piliečių pradėjo veikti nerašytas susitarimas -  
biblioteka yra gera vieta visiems ir ją reikia saugoti. Tad 
atviroji biblioteka tapo ne tik savarankiškumo, bet ir gera 
pilietiškumo ugdymo priemone.

Atvirosiose bibliotekose užfiksuotas dar vienas įdomus 
dalykas: lankytojai, būdam i bibliotekoje be personalo, 
kartais užsiima tokia veikla, apie kokią bibliotekininkai net 
nepagalvojo. Vadinasi, vartotojai patys kuria bibliotekos pas
laugas, pasufleruoja jų  plėtros galimybes. Kaip teigia vienos 
bibliotekos direktorė: „Mes grąžinome bibliotekos erdvę į 
viešumą, mes grąžinome bibliotekos erdvę vartotojams. Tai 
yra jų  biblioteka."

2013 m. pavasarį atlikti tyrimai (National Benchmark 
Study) rodo, kad 60 proc. vartotojų dažniau naudojasi 
savo biblioteka nuo tada, kai ji pradėjo dirbti kaip atviroji 
biblioteka. 91 proc. respondentų atsakė, kad atvirosios bib
liotekos yra labai patogios. 45 proc. apklaustųjų nurodė, jog 
jiems nėra svarbu, ar bibliotekoje yra darbuotojas, ar ne. Ir 
35 proc. respondentų lankosi bibliotekoje tik tuomet, kai 
joje yra personalas.

Olborgo miesto viešojoje bibliotekoje mus pasitiko direk
torė ir inovacijų vadybininkė (įdomi pareigybė biblioteko
je?). Apžiūrėję biblioteką buvome pakviesti pasivaišinti kava 
ir atsigaivinti gėrimais bei vaisiais. Tuo pat m etu klausėmės 
direktorės pasakojimo apie bibliotekoje vykdomą tęstinį

projektą, kai organizuojant bibliotekos veiklą tikslingai tai
komi darbo su klientais principai, būdingi paslaugų verslui. 
Pranešimas buvo tikrai labai įdomus, ypač patiko mintis:

„Nuo išteklių -  prie ryšių, nuo operacijų -prie  santykių kū
rimo (bendravimo) “ (augi. From collections to connections -  

from  transaction to relation).
Bibliotekos veiklos centras yra vartotojas. Būtent lan

kytojų skaičius, o ne fondų dydis parodo realią bibliotekos 
vertę. Tai jau suvokiame ir Lietuvoje, todėl svarbu atsisukti 
į vartotoją. Vartotojo aptarnavimas nėra mechaniškai atlikta 
išduotis -  tai santykių su klientu kūrimo menas. Danijos bib
liotekoms nėra naujiena, kad biblioteka yra toks pat rinkos 
žaidėjas, kaip bet kuri verslo įmonė, kad reikia kovoti už 
savo vartotoją. Direktorės teigimu, bibliotekininkams reikia 
keisti požiūrį, nuostatas, tik tada keisis elgsena -  tiek atskiro 
bibliotekininko, tiek ir visos organizacijos (bibliotekos).

„Mąstyk kaip svečias, o veik kaip šeimininkas, priimantis 
svečią!“ (angį. Think as a guest... act as a host).

V iena iš svarbiausių bib lio tekininko kom petencijų  
D anijos bibliotekose laikomas paslaugum as, gebėjimas



būti šeim ininku, priim ančiu svečią taip, kad pastarasis 
norėtų sugrįžti. Šito siūloma mokytis iš prekybos ir turizmo 
srities atstovų. Šių specialistų sėkmės receptai taikytini ir 
bibliotekai. Vienas iš jų  -  nuolatinis ir nuoseklus vartotojų 
(bibliotekos lankytojų) poreikių analizavimas (apklausos, 
neformalūs pokalbiai, įvairūs tyrimai), nes būtent poreikiai 
turi diktuoti paslaugų plėtrą. Įdomi pasirodė patirtis, kad 
informacinėse skelbimo lentose ne tik biblioteka „palieka" 
savo vartotojui informaciją, bei ir vartotojas turi galimybę 
parašyti pastabas, pageidavimus, palinkėjim us ir kt. Apsi
lankymo m etu lenta tikrai nebuvo tuščia.

Dar vienas paminėtinas, beje, labai akivaizdus dalykas -  
draugiškas bendravimas, šypsena, supratimas, kad bibliote
kos svečias neturi nutuokti apie mūsų asmenines problemas. 
Į akis krito Olborgo miesto bibliotekos darbuotojai, dėvintys 
uniformą, -  ryškiai oranžinius marškinėlius. Darbuotojai 
yra matomi bibliotekos lankytojams ir jaučiasi priklausantys 
vienai komandai. Stipri kom andos vidinė komunikacija, 
bendras uždavinių supratimas -  labai svarbūs dalykai sie
kiat tikslo. Didelis dėmesys skiriamas reklamai, bibliotekos 
atributikai, nes biblioteka ir jos paslaugos turi būti matomos.

Direktorė pacitavo vieną Kopenhagos verslo mokyklos 
dėstytoją, Danijoje žinomą verslo vadybos konsultantą Steffe- 
ną Gulmanną. Ši citata privertė nusišypsoti ir susimąstyti:

„Lengviau išmokyti pardavėją bibliotekininkystės pagrin
dų, nei bibliotekininką verslumo abėcėlės“ (angį. Itš easier to 
teach a shop assistant the basics o fthe librarian’s trade than 
teachinga librarian the basics o fthe service trade).

Ar tikrai esame tokie beviltiški?
Daugiau informacijos adresu http://www.aalborgbiblio- 

tekerne.dk/Aalborg Public Libraries-467.aspx.
Paskutinę konferencijos dieną buvo numatyta dar vie

na išvyka, per kurią lankėmės Orhuso regiono viešosiose 
bibliotekose (filialuose): Skiodstrupo miestelio, Liustrupo 
gyvenvietės ir Riuskovo miestelio. Šios trys bibliotekos buvo 
pasirinktos neatsitiktinai. Kiekviena jų yra savotiška regiono 
„laboratorija" naujoms idėjoms išbandyti.

Skiodstrupo miestelio biblioteka (Skodstrup Kombi-bib- 
liotek) yra jungtinės -  mokyklos ir viešosios -  bibliotekos 
pavyzdys. Orhuso regione, kuriame veikia ši biblioteka, prieš 
8 metus kilo „kombinuotos" bibliotekos idėja, kuri ilgainiui 
tapo strateginiu tikslu, siekiant optimizuoti bibliotekų darbą 
ir jų  išlaikymą, ypač nedidelėse gyvenvietėse. Ši biblioteka 
veikia principu „du viename": jos ištekliai naudojam i ir 
mokyklos, ir vietos bendruomenės poreikiams tenkinti. Bib
liotekoje dirba du žmonės: mokyklos bibliotekininkas dirba 
tik pamokų metu, o viešosios bibliotekos darbuotojas -  tik 
2 dienas (po 4 val.) per savaitę. Kitomis dienomis tas pats 
bibliotekininkas dirba jau kitoje gyvenvietėje, t. y. kitame 
filiale. Tuo metu, kai bibliotekoje nėra viešosios bibliotekos 
darbuotojo, vartotojai gali ja naudotis, nes tai yra atviroji 
biblioteka (daugiau informacijos -  h ttps://www.aakb.dk/ 
biblioteker/skodstrup).

L iustrupo  gyvenvietės viešoji b ib lio teka (Lystr 
Bibliotek) yra v iena iš p irm ųjų  bibliotekų, teikiau 
vad in am ąsias  „p ilie tin es  paslaugas" -  gyventoja 
užtikrinam a pagalba naudojantis valdžios teikiamo: 
paslaugomis, taip pat ir elektroninėm is. Ši konsultac 
pagalba nėra teikiam a atsitiktinai, tai bendras projel 
su valstybinėm is institucijom is, kuriam e biblioteka, y 
klausom ai nuo jos dydžio ir aptarnaujam os teritori 
atlieka tam  tikras funkcijas (daugiau inform acijos ad r-. 
https://w w w .aakb.dk/biblioteker/lystrup).

Riuskovo miestelio viešoji biblioteka (Rysskov Bib 
tek) gali būti puikus pavyzdys, kaip biblioteka tam pa t: 
bendruom enės centru. Čia vykdom i įvairaus pobūc 
projektai, į kuriuos įtraukiami bendruom enės nariai. Y 
daug dėmesio skiriama darbui su jaunim u, nes šią tiks. 
grupę sunkiausia pasiekti ir sudominti.

Bibliotekoje buvo pristatytas šiais metais vykdomas p 
jektas [GROW!yourlibrary] (daugiau informacijos -h tty  
www.aakb.dk/proiects/grow-your-library). Projekto tiks 
grupė -  jaunimas nuo 14 iki 24 metų. Šis projektas ska: 
mokymąsi per aktyvią veiklą (angį. learningby doing). Vic 
jaunim ui „atiduotas" bibliotekos kiemelis -  jame iš apv 
kėse surinktų atliekų (medienos, metalo nuolaužų ir pa 
padarytose dėžėse sodinami įvairūs sodinukai. Jaunir. 
renka atliekas ir tvarko aplinką (aplinkosauginis projekto 
pektas), konstruoja dėžes (mokosi tam  tikrų amato daly. 
sodina ir kartu džiaugiasi derliumi (socialinis bendravn 
aspektas). Kartu jaunim as atranda biblioteką kaip e iv 
susitikimams, bendrai veiklai (nebūtinai susijusiai su kmy 
Bibliotekos darbuotojai džiaugiasi, kad į projektą įsiju: 
visa vietinė bendruom enė. Žmonės dalyvauja šeimor. 
klasėmis, įmonėmis ir kt. Bibliotekos kiemelis tapo savotb 
bendruom enės sodu (daugiau informacijos adresu http 
www.aakb.dk/biblioteker/risskov).

Lankymasis Danijos bibliotekose ir bendravim a- 
kolegomis buvo labai naudinga ir įdomi patirtis. Šioje v. 
tybėje daug dėmesio skiriama skaitymo skatinimui, kmy 
populiarinimui, intensyviai dirbam a su šeimomis ir vaik. 
Danijos bibliotekos vykdo nuo senų laikų įprastas veik 
tačiau išvykų tikslas buvo parodyti kitas, naujas bibliote- 
veiklos galimybes bei kryptis, kurios pastaraisiais me: 
akcentuojamos ir Lietuvoje. Daugelis dalykų nustebino, 
kartą kilo mintis, ar pas mus taip įmanoma? Juk pas ir 
kitokie žmonės, skirtingas mentalitetas, kitoks finansavin 
emigracija, demografija ir kt. Žinoma, ne kiekviena konk 
patirtis gali būti pritaikyta. Bet yra ir daug bendrų tend. 
cijų, į kurias tiesiog negalime nekreipti dėmesio.

Ir paskutinis pastebėjimas: trys aplankyti bibliote) 
filialai nenustebino šiuolaikiškai įrengtu interjeru ar na 
technologijų gausa. Lankytojų juose buvo daug, taip pa' 
įdomios veiklos. Tad gal visų pirm a reikėtų pradėti galv 
„kaip svečiui, o veikti kaip šeimininkui"? Tokią „prabam 
galime sau leisti.

http://www.aalborgbiblio-
https://www.aakb.dk/
https://www.aakb.dk/biblioteker/lystrup
http://www.aakb.dk/proiects/grow-your-library
http://www.aakb.dk/biblioteker/risskov

