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ĮVADAS 

Skaitymas – vienas geriausių intelektualaus laisvalaikio praleidimo būdų. Knygos 

skatina tobulėti, atrasti, išmokti kaţką naujo, apmąstyti, ieškoti atsakymų. Tai vienas seniausių 

informacijos perdavimo būdų, ţmonijos sukurtas ir branginamas turtas. Skaitymas neabejotinai 

teikia naudą, ugdo asmenybę, tačiau šiandieniniame technologijų pasaulyje susidomėjimas 

knygomis maţėja. Įvairios organizacijos, mokyklos, bibliotekos, visuomenės veikėjai, aktyvūs 

knygų mylėtojai ieško įvairių skaitymo skatinimo priemonių. 

Kūrybinio darbo temą pasirinkau  laikraštyje perskaitęs straipsnį apie knygų namelius. 

Ši idėja kilo Jungtinėse Amerikos valstijose, dabar įgyvendinama įvairiose pasaulio šalyse, taip pat 

ir Lietuvoje. Manau, kad bibliotekėlė maţiesiems skaitytojams bus naudinga skaitymo skatinimo 

priemonė Linkuvos gimnazijoje. 

Darbo tikslas: pagaminti bibliotekėlę. 

Darbo uždaviniai: 

1. Apţvelgti skaitymo skatinimo būdus Lietuvoje; 

2. Susipaţinti su knygų namelių atsiradimo istorija; 

3. Atlikti apklausą ir pateikti jos analizę; 

4. Suprojektuoti ir sukonstruoti bibliotekėlę; 

5. Pristatyti pagamintą namelį. 
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SKAITYMO SKATINIMAS LIETUVOJE 

Ieškant informacijos apie skaitymo skatinimą, buvo įdomu suţinoti, kad Lietuvoje 

nuolat vykdomi įvairūs projektai, organizuojami renginiai, akcijos.  

Nuo 1999 metų vyksta Vilniaus knygų mugė – tarptautinis renginys, stebinantis visą 

pasaulį savo mastu ir knygų gausa. Tai didţiausia knygų mugė Baltijos šalyse, išsiskirianti įdomia 

kultūrine programa, skirta skaitytojui, autoriaus ir skaitytojo bendravimui, susitikimams, 

diskusijoms ir skaitymui. 

Nuo 2005 metų kasmet vyksta „Metų knygos rinkimai“. Akcijos tikslas – skatinti 

Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo 

prestiţą. Akciją rengia Lietuvos nacionalinė M. Maţvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerija, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei Skaitymo ir kultūrinio raštingumo 

asociacija. 

2006–2011 metais Lietuvos nacionalinei M. Maţvydo biblioteka vykdė Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė patvirtintą Skaitymo skatinimo programą. Šios programos paskirtis buvo 

skatinti įvairaus amţiaus ir socialinių grupių gyventojus kuo daugiau skaityti, gerinti jų skaitymo 

įgūdţius. 

2007–2011 metais vyko akcija „Keliaujantis knygų lagaminas“ – viena iš Skaitymo 

skatinimo programos veiklų, kurią vykdė Lietuvos nacionalinė M. Maţvydo biblioteka. Lagamine – 

naujai išleistos ir skirtos jaunesniojo amţiaus bei pradinių klasių vaikams knygos, atrinktos vaikų 

literatūros specialistų. Keliaujančių knygų lagaminų tikslas buvo paţadinti skaitymo poreikį, 

dalijimosi dţiaugsmą, taip pat uţpildyti vaikų laisvalaikį, bent kiek sumaţinti knygų trūkumą kaimo 

skaitytojams bei uţtikrinti, kad su naujai išleistomis knygomis galėtų susipaţinti atokiausių šalies 

kaimų maţieji skaitytojai.  Akcijai pasibaigus, lagaminai vėl grįţo į Lietuvos nacionalinę M. 

Maţvydo biblioteką. 

2008 metus Seimas paskelbė Skaitymo metais. Įgyvendinant projektą, buvo 

organizuojami įvairūs renginiai bei akcijos. 

Akcija „Knygų Kalėdos“ prasidėjo 2011 metais, kai Prezidentė gavo Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skaitytojų laišką su prašymu padovanoti naujų knygų jų 

bibliotekai. Per visą akcijos laikotarpį bibliotekoms padovanota per 272000 knygų. Prezidentės 

inicijuota akcija įgyvendinama kartu su Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos leidėjų 

asociacija, Spaustuvininkų asociacija, Maţų ir vidutinių leidėjų asociacija, Rašytojų sąjungos 

leidykla, Lietuvos nacionaline M. Maţvydo biblioteka, Ugdymo plėtotės centru, VšĮ „Laikas 

skaityti“, knygynais, leidyklomis, interneto prekybos portalais, prekybos centrais, nacionaliniu 

transliuotoju LRT, „Knygos per Penki TV“, naujienų portalu „15 min.lt“. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287765&p_query=&p_tr2=),
http://www.skaitymometai.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=80
http://www.skaitymometai.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=m_site_index2&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_id%5b1%5d=83
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Nuo 2015 metų Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) ir Lietuvos spaustuvininkų 

asociacijos (LISPA) rengia vienos dienos skaitymo skatinimo akciją „Lietuva skaito!“. Ji vyksta 

geguţės 7-ąją, kada Lietuva mini Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Jauniesiems autoriams 

ir jų kūriniams viešinti bei populiarinti kuriamas skaitymo e-portalas www.lietuvaskaito.lt. 

Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesį Vilniuje vyksta Skaitymo festivaliai. 

2016 metais šalies bibliotekose vykdytas projektas „Vasara su knyga“. Tais pačiais 

metais Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka ėmėsi iniciatyvos „Skaitymo iššūkis“, 

tuo įrodydama, kad skaitymas gali tapti patrauklia veikla, linksmu nuotykiu, ţaidimu. 

2017 metais ţaismingas varţytuves „Vasaros skaitymo iššūkį“ organizavo daug šalies  

bibliotekų. 

Įvairios akcijos, projektai, renginiai rodo, kad skaitymo skatinimas yra aktualus ir 

labai reikalingas Lietuvoje.  

 

  

http://www.lietuvaskaito.lt/
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KNYGŲ NAMELIŲ IDĖJA 

Viena iš skaitymo skatinimo idėjų yra knygų nameliai arba bibliotekėlės. Pirmąjį 

namelį knygoms 2009 metais įrengė Todd Bol Viskonsino valstijoje (JAV). Jis buvo skirtas skaityti 

mėgusios mamos atminimui pagerbti. Netrukus panašius namelius su uţrašu „Nemokamos knygos“ 

pasistatė T. Bol draugai ir kaimynai. Prie šios idėjos prisidėjo socialine rinkodara besidomintis Rick 

Brooks, kuris uţmezgė ryšius su ţiniasklaida, nepelno siekiančiomis organizacijomis, galimais 

rėmėjais. Visi originalūs namelių modeliai buvo gaminami iš antrinių ţaliavų. Jų paskirtis buvo 

sudaryti sąlygas keistis knygomis ir sutelkti ţmones bendrai naudingai veiklai. Nemokamų 

bibliotekėlių projektas susilaukė didelio dėmesio ir 2012 metais oficialiai įregistruotas kaip ne pelno 

organizacija „Little Free Library“ (liet. nemokama bibliotekėlė).  

Šiuo metu pasaulyje yra apie 25 tūkstančius knygų namelių, kuriems organizacija yra 

suteikusi oficialius numerius. Visus juos galima surasti svetainėje https://littlefreelibrary.org 

esančiame ţemėlapyje pagal pasirinktą vietą. Lietuvoje pirmoji bibliotekėlė įsteigta 2012 metais 

Vilniuje, Antakalnyje, Tramvajų gatvėje. Jos numeris 3756. Mūsų šalyje oficialiai registruotų 

bibliotekėlių yra apie 10. 

Kaune įsikūrusi organizacija „Dalinkis knyga“ veikia pagal tą patį principą kaip ir 

„Little Free Library“. Ji kuria nemokamą knygų mainų tinklą bei kviečia prisidėti prie maţųjų 

bibliotekėlių atsiradimo. Jos gali būti įkurdintos pačiose netikėčiausiose vietose bei tapti traukos 

centru bet kokio amţiaus ar profesijos, išsilavinimo, socialinių ar kultūrinių sluoksnių ţmonėms. 

  



7 
 

APKLAUSOS ANALIZĖ 

Norėdamas pagrįsti savo pasirinkto darbo reikalingumą ir suţinoti, ar skaitymo 

skatinimas yra aktualus įvairaus amţiaus Linkuvos gimnazijos mokiniams, atlikau nedidelę 

apklausą. Pateikiau klausimus pradinių klasių mokytojoms Daivai Kuginienei ir Joanai Gelţinienei, 

lietuvių kalbos mokytojai Danguolei Romanovienei, bibliotekininkėms Dalei Dambrauskienei ir 

Nijolei Lipinskienei bei klasės draugui Erikui Meškoniui, nes jis atliko tyrimą apie mokinių poţiūrį 

į skaitymą (1–5 priedai). 

Analizuodamas atsakymus, išsiaiškinau, kad jaunesnio amţiaus mokiniai skaito 

pakankamai aktyviai, tačiau augant susidomėjimas knygomis maţėja. Mokytoja D. Kuginienė kaip 

prieţastį nurodo didesnį vaikų uţimtumą, įvairias pareigas. J. Gelţinienė pastebi kai kurių mokinių 

motyvacijos maţėjimą dėl prastų skaitymo įgūdţių. Abi mokytojos bei bibliotekininkės pateikia 

pavyzdį, kad mokiniai mieliau laisvalaikį leidţia prie kompiuterio ar televizoriaus. D. Romanovienė 

teigia, kad vyresnio amţiaus mokiniams skaitymas tampa panašus į bausmę, o privaloma 

programinė literatūra jokio susidomėjimo nekelia. 

Apklaustieji neabejoja skaitymo nauda, reikalingumu. Jis taip pat turi įtakos 

asmenybės formavimuisi. D. Kuginienė teigia, kad skaitymas ţadina smalsumą, ţingeidumą, ugdo 

jausmus, emocijas, lavina vaizduotę, kūrybiškumą, skatina svajoti, didina optimizmą ir savivertę, 

lavina kritinį mąstymą, intelektą. J. Gelţinienės nuomone, groţinė literatūra padeda paţinti save, 

suprasti kitą, ugdo dorovines savybes, gėrio, groţio, teisybės sampratą, t. y. formuoja dvasingesnę, 

morališkai labiau subrendusią asmenybę. D. Romanovienė pastebi, kad tėvai turi skatinti vaikus 

skaityti nuo maţens, tuomet knyga turės tam tikrą vertybę. E. Meškonis teigia, kad knygose daug 

išminties, informacijos, todėl domėtis skaitymu būtina. 

Daugiausia skaitymo motyvacijos skatinimo metodų savo darbe taiko pradinių klasių 

mokytojos. Renkami ir apdovanojami geriausi, aktyviausi skaitytojai. Vaikai kuria, gamina savo 

knygutes. D. Kuginienės klasėje mokiniai pildo-augina skaitymo medţius. J. Gelţinienės mokiniai 

pristato klasei surinktą informaciją nurodyta tema bei įdomiausias perskaitytas knygas.   

Bibliotekininkės nurodo, kad knygų fondas nuolat papildomas naujomis knygomis 

tam, kad būtų patenkinti visų amţiaus grupių skaitytojų poreikiai. 

Apklausos analizė rodo, kad mokinių domėjimasis knygomis maţėja, būtini įvairūs 

skaitymo skatinimo būdai, todėl galiu teigti, kad mano pagaminta bibliotekėlė bus naudinga. 
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DARBO PROJEKTAVIMAS IR GAMYBA 

Pirmoji uţduotis – sukurti apytikslį bibliotekėlės 3D modelį. Šiam darbui atlikti 

pasirinkau technologijų mokytojo Ričardo Vengraičio parekomenduotą, nemokamą 3D 

modeliavimo programą „SketchUp“. Ši programa išsiskiria paprasta ir greitai perprantama aplinka, 

lengvu modeliavimu. Programą paprasta pritaikyti bet kokio dydţio projekte, bet kurioje jo 

stadijoje, tuo pačiu – „SketchUp“ lengva integruoti su kitomis programomis. Modeliavau tokia 

programa pirmą kartą, todėl prireikė šiek tiek praktikos. Apskaičiavau lentynos matmenis, kad 

lengvai tilptų knygos, ir kokiame aukštyje turėtų būti durelės, kad visi mokiniai galėtų jomis 

lengvai naudotis. Turėdamas visus reikiamus duomenis sukūriau bibliotekėles 3D modelį (1 pav.).  

 

1 pav. Bibliotekėlės 3D modelis 

Antroji uţduotis – medţiagų pasirinkimas. Mano tikslas buvo tvirta, ilgaamţė, maloni 

akiai, tačiau tuo pat metu ir nebrangi bibliotekėlė. Nemaţai tinkamų medţiagų turėjau namuose, o 

likusią dalį pirkau įvairiose statybinių medţiagų parduotuvėse. Rėmui pasirinkau pušinius tašus, 

atramai – fanerą. Bibliotekėlės sienoms, stogui ir lentynai pirkau laminuotą medieną (2, 3 pav.). 

Durelėms panaudojau pušines lenteles ir organinį stiklą. Medienai padengti pasirinkau baltus daţus 

ir laką. Montuodamas statinį, naudojau medsraigčius, vinis ir medienos klijus. 
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2 pav. Naudotos medţiagos: fanera ir laminuota mediena 

 

3 pav. Naudotos medţiagos: pušiniai tašai ir lentelės 

Trečioji uţduotis – darbo eiga. Konstruodamas namelį, rėmiausi patarimais, esančiais 

S. Corbett knygoje „Išsamūs iliustruoti medţio darbai“. Darbui atlikti buvo naudojami įvairūs 

įrankiai: medienos pjovimo staklės, akumuliatorinis suktuvas, elektrinis gręţtuvas, medienos 

pjūklas. Matavimui ir ţymėjimui – liniuotė, kampainis ir pieštukas. Visų pirma, išmatavau 

reikiamus ilgius ir pjūklu atpjoviau tašus. Medsraigčiais jungdamas tašus, sumontavau rėmą, 

skersinius stogui ir lentynai (4 pav.). Atramą pagaminau iš dviejų faneros plokščių, elektriniu 

siaurapjūkliu išpjaudamas dvi formas ir suklijuodamas jas per vidurį. Dėl papildomo stabilumo 

atramai buvo pridėti pailginimai (5 pav.). Vėliau rėmą ir atramą nudaţiau balta spalva. Bibliotekėlės 

dugną, lentyną, sienas ir stogą apkaliau laminuota mediena. Jai pjauti buvo naudojamos medienos 
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pjovimo staklės. Durelių rėmą pagaminau suklijuodamas keturias kampu nupjautas pušines lenteles, 

o kryţių viduryje suklijavau iš plonų apdailos juostų. Visus kampus dėl spalvų kontrasto padengiau 

išoriniu apdailos kampu. Visas vietas, kur buvo matomos vinys, padengiau medienos glaistu. 

Knygų namelio projektavimas ir gamyba uţtruko apie tris mėnesius. Esu patenkintas 

rezultatu, estetiškai atrodančiu, funkcionaliu gaminiu (6 pav.). 

 

4 pav. Namelio rėmas 

 

5 pav. Namelio atrama 
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.  

6 pav. Maţoji bibliotekėlė 
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DOVANOS MAŽIESIEMS SKAITYTOJAMS PRISTATYMAS 

Lapkričio 30 d. kartu su klasės draugu Eriku Meškoniu padėjome bibliotekoje pravesti 

renginį, kurio metu vaikams buvo papasakota apie senąsias daraktorių mokyklas. Ţvakių šviesoje 

jie turėjo ţąsies plunksnomis parašyti savo vardus. Visiems sėkmingai uţduotį įvykdţius, pirmokai 

susipaţino su biblioteka, mokėsi surasti nurodytas knygas (7 pav). 

 

7 pav. Pirmokai Joris ir Julius rado nurodytas knygas 

Renginio metu pristačiau savo kūrybinio darbo temą ir ruošiamą dovaną maţiesiems 

skaitytojams. Erikas palinkėjo vaikams kuo daţniau lankytis bibliotekoje. Aš, norėdamas suţadinti 

smalsumą, paţadėjau, kad sausį jie sulauks siurprizo. Apie šį renginį galima paskaityti gimnazijos 

tinklapyje (6 priedas). 

Sausio 19 d. pakviečiau visus pradinių klasių mokinius ir mokytojas į bibliotekėlės 

pristatymą bei labdaros akciją „Dalinkimės skaitymo dţiaugsmu!“. Direktoriaus siūlymu, namelį 

pastačiau gimnazijos pirmame aukšte. Kad vaikams būtų įdomiau, apgaubiau jį balta plėvele ir 

sugalvojau „pagyvinti“, pritaisydamas akis, uţdėdamas šaliką ir ţieminę kepurę (8 pav.). 

 

8 pav. Knygų namelis prieš pristatymą 
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Dţiaugiuosi, kad pristatymo metu pasirodė 4b klasės mokinės: Gabrielė Gaigalaitė 

padainavo dainą, o Milda Zajerskaitė padeklamavo eilėraštį. Darbo vadovė kartu su vaikais 

ţaismingai atidengė bibliotekėlę (9 pav.). 

 

9 pav. Bibliotekėlės atidengimas 

Visiems susirinkusiems trumpai papasakojau, kaip gimė kūrybinio darbo idėja bei kokios yra 

bibliotekėlės naudojimosi taisyklės. Visiems palinkėjau būti aktyviais skaitytojais (10 pav., 7 

priedas). Kiekvienam atnešusiam knygutę ar ţurnaliuką įteikiau saldţią staigmeną (11 pav.). 

 

 

10 pav. Pristatau bibliotekėlę maţiesiems skaitytojams 
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11 pav. Saldţios staigmenos uţ atneštas knygutes 

Labai tikiuosi, kad bibliotekėlės idėja gimnazijoje pasiteisins bei paskatins daţniau 

praleisti laisvalaikį skaitant. Norėtųsi, kad būtų aktyvūs ne tik maţieji skaitytojai, bet knygomis 

dalintųsi visa gimnazijos bendruomenė. 

Apmąsčiau ir kitas baldo panaudojimo galimybes. Namelis gali būti netradicinė 

lentyna mokymosi priemonėms, ţaidimams ar ţaislams sudėti pradinių klasių kabinetuose arba 

pailgintos grupės patalpose. Jame galima eksponuoti mokinių lankstinius iš popieriaus, vielos ar 

erdvinius darbelius iš medţio, molio, modelino, siūlų, karoliukų ir pan. Namelį galima panaudoti 

kaip dekoraciją vaikų vaidinimuose ar kituose renginiuose. 
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IŠVADOS 

 Susipaţinau su skaitymo skatinimo būdais ir knygų namelių istorija. 

 Apklausos analizė parodė, kad mano kūrybinis darbas yra aktualus ir reikalingas. 

 Išmokau naudotis 3D modeliavimo programa „SketchUp“. 

 Patobulinau medţio apdirbimo įgūdţius. 

 Įgavau viešo kalbėjimo prieš auditoriją patirties. 

 Prisidėjau prie skaitymo skatinimo gimnazijoje. 
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1 priedas 

Pradinių klasių mokytojos Daivos Kuginienės atsakymai į klausimus
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2 priedas 

Pradinių klasių mokytojos Joanos Gelţinienės atsakymai į klausimus 
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3 priedas 

Lietuvių kalbos mokytojos Danguolės Romanovienės atsakymai į klausimus 
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4 priedas 

Bibliotekininkių Dalės Dambrauskienės ir Nijolės Lipinskienės atsakymai į klausimus 
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5 priedas 

3ga klasės mokinio Eriko Meškonio atsakymai į klausimus 
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6 priedas 

Nepaprastas rytmetys bibliotekoje 

Paskutinį rudens rytą pirmokai buvo pakviesti į gimnazijos biblioteką, kuri trumpam 

pavirto senąja daraktorių mokykla. Maţuosius pasitiko bibliotekininkė-daraktorė Virginija Sidorova 

su padėjėjais 3ga klasės mokiniais Eriku Meškoniu ir Andriumi Gelţiniu. Vaikams teko mintimis 

nukeliauti į senąją Lietuvą. Susėdę prie ţvakutėmis apšviestų stalų, jie gavo neįprastą uţduotį – 

ţąsies plunksnomis parašyti savo vardus. Oi, kaip stengėsi mokinukai, kaip saugojo, kad rašalas 

neuţtikštų! Daraktorė ţadėjo ant ţirnių paklupdyti uţ netvarkingą darbą, bet pirmokėliai uţduotį 

vykdė labai stropiai, todėl senovinę bausmę išbandė tik savanoriai.  

Vaikams mintimis sugrįţus į dabartį, Erikas ir Andrius pristatė savo kūrybinių darbų 

idėjas. Erikas atliko apklausą ir pasidţiaugė, kad pirmokai yra vieni iš daugiausiai skaitančių 

gimnazijoje. Jis pasiūlė nepamiršti knygučių, kad šios neliūdėtų ir neverktų. Andrius paţadėjo 

maţiesiems skaitytojams staigmeną, kurios jie turėtų sulaukti sausio mėnesį. Gimnazistai patikrino, 

kaip pirmokai orientuojasi bibliotekoje. Jie turėjo surasti nurodytas knygas. 

Baigiantis renginiui, bibliotekininkė padėkojo pirmokams uţ dalyvavimą bei išdalino 

simbolinius skaitytojų paţymėjimus. Netradicinė paţintis su gimnazijos biblioteka ilgai išliks vaikų 

atmintyje. 

Mokytojos Joana ir Dalė 

Prieiga per internetą: 

https://www.linkuvosgimnazija.lt/index.php/pradinukas/367-nepaprastas-rytmetys-bibliotekoje 
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7 priedas 

Bibliotekėlės pristatymas 

Noriu jums pristatyti savo kūrybinį darbą – bibliotekėlę maţiesiems skaitytojams. 

Mintis apie knygų namelį kilo vasarą, perskaičius straipsnį laikraštyje. Pirma maţoji bibliotekėlė po 

atviru dangumi pastatyta 2009 m. Jungtinėse Amerikos valstijose. Dabar jas galima pamatyti 

įvairiose šalyse. Lietuvoje jų yra apie 30. Mano darbo vadovė, bibliotekininkė Virginija Sidorova 

pasiūlė namelį statyti ne lauke, o gimnazijoje. Uţ patarimus planuojant ir įgyvendinant savo idėją 

esu dėkingas technologijų mokytojui Ričardui Vengraičiui. 

Labai norėčiau, kad bibliotekėlėje apsigyventų tos jūsų knygelės, vaikiški leidiniai ar 

ţurnaliukai, kuriais norite  geranoriškai dalintis su kitais. Jei šiandien negalėjote padovanoti 

knygutės, tai galite padaryti ir vėliau. Svarbiausia, kad namelis nebūtų liūdnas ir vienišas, o jo 

dureles varstytų aktyvūs maţieji skaitytojai. Pasiimkit knygutes paskaityti jums patogiu metu, o 

perskaitę vėl grąţinkite. Knygeles saugokite, kad jos būtų mielos ne tik jums, bet ir kitiems.  Linkiu 

visiems draugiškai dalintis skaitymo dţiaugsmu. 
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8 priedas 

Maţoji bibliotekėlė 

Sausio 19 dienos penktadienis buvo nepaprastas mūsų mokykloje. Pirmame aukšte 

atsirado paslaptingas namas ir niekas neţinojo, nei kam jis skirtas, nei kaip jis ten atsidūrė. 

Pradinukams tai buvo nepaprastai smalsu suţinoti – kas tai yra?  

Kadangi yra smalsių jaunų skaitytojų, kad juos paskatintų skaityti, Andrius pagalvojo, 

„O kodėl mums neatnešus bibliotekėlės pas pačius pradinukus?“. Taip kilo idėja projektiniam 

darbui. 

Muzika, eilėraščiai, mikrofonas ir saldainiai – tai maţosios bibliotekėlės atidarymas 

mokykloje! Smalsūs ir linksmi vaikai nekantravo ją pamatyti, o kai kurie – įdėti savo knygeles. 3ga 

klasės mokinys Andrius Gelţinis ir bibliotekininkė Virginija Sidorova surengė smagų maţosios 

bibliotekėlės atidarymą. 

Šioje bibliotekėlėje visi gali įdėti savo knygutes, ţurnalus arba knygas. Gali jas 

pasiimti skaityti, bet privalo saugoti ir grąţinti atgal į namelį. Ačiū Andriui uţ šią dosnią dovaną, ir 

tikiuosi, kad šis namelis nebus tuščias. Kviečiu visus pripildyti namelį knygomis. Jeigu dar 

nematėte šios bibliotekėlės, galite ją pamatyti gimnazijos pirmame aukšte. 

Parengė Erikas Meškonis 3ga 

Prieiga per internetą: 

https://www.linkuvosgimnazija.lt/index.php?start=5 
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