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ĮVADAS 

 

„Biblioteką suvokiu kaip nepaliaujamą pokytį, o pokytis talpina savyje ir iššūkį, grėsmę, ir galimybę. 

Galimybę keistis, sukurti kažką nauja, pasiekti, mokytis, tobulėti, sužinoti, išbandyti“ 

                                                                                                       Audronė Glosienė (2006) 

Šis teiginys taikliai apibūdina naujoviškos bibliotekos veiklos kontekstą. Juk vienas šiuolaikinės 

postmodernistinės visuomenės bruožų yra kitimo pirmenybė prieš amžiną pastovumą. Naujoviška 

biblioteka turėtų egzistuoti pagal tą patį principą – ne sustingti pasiektoje būsenoje, o nuolat žengti 

koja kojon su laiku, visuomene. Ji turi taikytis prie naujų pasaulio reikalavimų, ,,taisyklių“. 

Norėdama atsakyti į postmodernizmo iššūkius, biblioteka privalo stebėti ir analizuoti aplinką, 

ieškoti būdų, kaip save realizuoti sparčiai kintančiame konkurenciniame pasaulyje, išnaudoti 

galimybes, numatyti pavojus, nuolat keistis, mokytis ir žvelgti į ateities perspektyvas. 

Besirūpindama naujų vizijų, strategijų kūrimo ir savo intelektinio potencialo panaudojimo 

galimybėmis, biblioteka neturi bijoti griauti vyraujančias tradicinės bibliotekos sampratas ir veiklos 

rėmus. Tačiau, būdama dinamiška institucija, įsisavinanti ir išnaudojanti technologinius pranašumus, 

biblioteka neturi prarasti savo tapatumo – ji privalo išsaugoti esmines bibliotekos nuostatas ir 

svarbiausius principus, turi atitikti ne tik vyraujančius šio laikmečio, bet ir mažiau populiarius, 

senus, bet vis dar egzistuojančius visuomenės narių poreikius. Taigi, biblioteka turi aiškiai matyti 

savo kryptį, kad sėkmingai pasinaudotų atsiveriančiomis galimybėmis ir įveiktų iššūkius. 

Kita vertus, šiuolaikinėje organizacijų ir informacijos gausoje, atsiradus įtampai bibliotekų 

finansavimo srityje bei didėjant keliamiems reikalavimams mokesčių mokėtojų lėšomis 

išlaikomoms institucijoms, bibliotekai nebeužtenka tik būti. Biblioteka turi būti matoma! Ji turi pati 

visuomenei priminti apie save, pristatyti save, demonstruoti savo vertę ir naudą visuomenei, 

valdžios institucijoms, potencialiems rėmėjams. Šiame veiklos kontekste atstovavimas bibliotekoms 

tampa ypač svarbia ir reikšminga bibliotekos veiklos dalimi. Plačiąja prasme atstovavimas yra 

palaikymo, užtarimo, įtikinėjimo veiksmas ar procesas, kuriuo siekiama įrodyti kažką svarbaus. Šis 

veiksmas gali būti spontaniškas. Tačiau dažniausiai atstovavimo veikla yra prasminga, turinti 

konkretų tikslą ir nuosekliai planuojama, kadangi atstovaujama tam tikriems realiems interesams. 

Taigi, kas yra atstovavimas bibliotekoms? Kodėl atstovavimas bibliotekai yra tiks svarbus? Kokie 

atstovavimo bibliotekoms tikslai? Kaip efektyviai pristatyti biblioteką? Apie tai yra plačiau rašoma 

šiame metodiniame leidinyje.  

Tačiau, kalbant apie realius bibliotekų pokyčius ir realias veiklas tų pokyčių link, jų branduolys ir 

garantas šiuo metu yra aktyvūs bibliotekininkai. Ir kaip tik tie aktyvūs bibliotekininkai privalo turėti 

tokias savybes kaip drąsą, aukštą intelektą ir autonomijos pojūtį. Mat, bibliotekininkas privalo 

veikti, ir veikti protingai, drąsiai, kartais netgi konfrontuodamas su dar išlikusiu totalitarinės 
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santvarkos palikimu. Todėl užimkime aktyvią poziciją, dalyvaukime strateginių mūsų bibliotekos 

tikslų įgyvendinime, atviro klausimo forma kelkime sau gerai žinomą maksimą „Jei ne aš, tai kas? 

Jei ne dabar, tai kada?“ 
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ATSTOVAVIMAS IR ATSTOVAVIMO TIKSLAI 

 

„Jei nepavyks, galbūt nusivilsite, tačiau jei nebandysite, esate pasmerkti nesėkmei“ 

                                                                                                                         Joe B. Sills 

 

KAS YRA ATSTOVAVIMAS IR KODĖL JIS SVARBUS? 

 

Kas yra žmogaus atstovavimas sau? Plačiąja prasme, atstovavimas sau yra kalbėjimas savo vardu, 

t.y.,  pasakymas kitiems žmonėms, ką galvoji, kaip jautiesi ir kas tau rūpi, net jei tavęs to neklausia. 

Kiti žmonės negali žinoti, ką mes galvojame vienu ar kitu klausimu, taigi turime jiems tai patys 

pasakyti. Atstovauti sau reiškia kalbėti savo vardu taip, kad tavo gyvenimas būtų toks, kokio TU 

nori. Tai reiškia, kad žmogus pats pasirenka, kaip jis nori gyventi, ir daro tai, ką nori daryti.  

Antra vertus, atstovavimas sau — tai savo teisių žinojimas ir reikalavimas jas gerbti. Ar mes gerai 

žinome savo teises? Svarbiausia – žinoti, kad mes tas teises turime ir kiekvieną kartą renkamės: 

pasinaudoti jomis ar ne. Taigi, atstovauti sau reiškia kalbėti savo vardu taip, kad tavo gyvenimas 

būtų toks, kokio TU nori.  

Bet kaip aš, atskiras asmuo, galiu tai padaryti? Tam tikrą mano veikimo galią garantuoja 

demokratinės institucijos: įstatymai, rinkimai, dalyvavimas visuomeninėse organizacijose, viešas 

nuomonės reiškimas, mitingavimas ir t.t. Tačiau tos institucijos nieko nereiškia, jeigu jose nėra 

žmonių, kurie aktyviai naudotųsi tomis institucijomis ir patys jas plėtotų. Tam, kad tai vyktų, 

žmonės turi organizuotis: kurti draugijas, bendrijas, kurios atstovautų pačius įvairiausius interesus ir 

juos gintų. Atskiri žmonės yra silpni tol, kol nesivienija. Reikia organizuotis, imtis iniciatyvos 

bendrai spręsti bendras problemas! 

Atstovavimo idėja yra pagrįsta pilietinės visuomenės principais ir jų realiu funkcionavimu. 

Pilietinės visuomenės sąvoka reiškia organizuotą visuomenę. Žmonės buriasi į grupes pagal savo 

interesus, juos išreiškia, siekdami daryti įtaką valstybės sprendimams. Kokybiškoje demokratinėje 

visuomenėje sprendimai yra veikiami interesų, kurie išreiškiami ir atstovaujami organizuotai. 

Sprendimus priimantys asmenys ir valdžios institucijos gauna išsamią informaciją apie tuos 

interesus. Todėl kiekvienoje pilietinėje visuomenėje yra svarbu suderinti interesus taip, kad nebūtų 

akivaizdžių pralaimėtojų. Šia prasme atstovavimas - tai tiesioginis ir aktyvus piliečių įsitraukimas į 

bendradarbiavimą su valdžia, priimant sprendimus, įtakojančius ir jų bendruomenės gyvenimą.  

Kodėl atstovavimas yra svarbus? 

 Atstovavimas suteikia žmonėms saviraiškos galimybę: jie gali išsakyti savo nuomonę apie 

veiksnius, darančius įtaką jų gyvenimui.  
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 Atstovavimas suteikia žmonėms galimybę dalyvauti priimant sprendimus.  

 Atstovavimas sutelkia dėmesį į žmogų, individą ir į jo teises.  

 Atstovavimas suteikia žmonėms galimybę pasirinkti. Pasirinkimas – tai elementariausia 

žmogaus teisė, jo orumo ir garbės pagrindas.  

 Atstovavimas suteikia žmonėms galimybę mesti iššūkį specialistams ir institucijoms.  

 Atstovavimas suteikia žmonėms didesnes galimybes.  

 Atstovavimas padeda valdžiai efektyviai dirbti.  

 Atstovavimas skatina pasitikėjimą.  

 Atstovavimas padeda spręsti visuomenėje kylančius konfliktus.  

 Atstovavimas padeda išrinktiems valdžios atstovams, naudojant ribotus resursus, patenkinti 

bendruomenės poreikius bei norus. 

Kad būtų galima tai realizuoti, reikalinga žmonių iniciatyva, jų aktyvumas. Bet ne toks, kurio kryptį 

ir uždavinius nubrėžia aukščiausioji valdžios instancija. Reikalingas aktyvus, kylantis iš pačių 

piliečių interesų ir jų galimybės savarankiškai daryti sprendimus. Visi žmonės turi savo interesus, 

bet ne visi juos ryžtasi ir sugeba ginti. Savarankiškas pilietis stovi ant savo kojų, savo rankomis 

tvarko savo gyvenimą, kuris vyksta valstybėje ir yra nuo jos priklausomas. Akivaizdu, kad toks 

pilietis negalės tvarkyti savo gyvenimo, jeigu nesikiš į visuomenės reikalų tvarkymą. Visuomeniniai 

reikalai ir apskritai valstybės reikalų tvarkymas jam yra savo paties gyvenimo tvarkymo dalis.  

Naujoviškų bibliotekų pokyčiams itin didelį poveikį turi valdžios institucijų priimami sprendimai. 

Deja, dažnai jie būna priimami ne iki galo įsiklausius į bibliotekininkų, kuriuos šie sprendimai 

labiausiai paveiks, argumentus. Kita vertus, neretai valdžios ir bibliotekų atstovai kalba „skirtingu 

žodynu“, o jų efektyviai komunikacijai trukdo išankstinės nuostatos, nepasitikėjimas vienų kitais. 

Tačiau valdžios sprendimai negali būti priimami vienašališkai – dialogas yra būtinas! Todėl 

bibliotekoms yra svarbu užmegzti ryšius su valdžios institucijomis bei ieškoti tinkamų 

komunikacijos formų, kad jų argumentai būtų išklausyti ir suprasti. Bibliotekos privalo būti 

aktyvios, gindamas savo interesus įstatymų numatytose ribose, o santykiai tarp bibliotekų ir 

valdžios institucijų turi remtis bendradarbiavimu ir partnerystės principais. Taigi, atstovavimas 

bibliotekoms gali būti puikiu katalizatoriumi šiam dialogui vykti bei garantu, kad bibliotekų 

interesai nebus ignoruojami arba apeinami. 

 

KAS YRA ATSTOVAVIMAS BIBLIOTEKAI? 

 

Atstovavimas bibliotekai – naujoviškos viešosios bibliotekos naudos ir vertės pristatymas 

visuomenei, verslui, valdžios institucijoms, žiniasklaidai, vietos bendruomenei ar įstaigoms, 

siekiant rėmimo ir/ar abipusiai naudingos partnerystės, pakeisti valdžios institucijų formuojamą 

politiką viešosios bibliotekos atžvilgiu.  
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Šiame aprašomojo pobūdžio apibrėžime yra svarbūs du aspektai:  

o Atstovavimas bibliotekai yra siekimas daryti įtaką valdžios institucijų formuojamai 

politikai, kad sprendimų priėmimas būtų palankus viešosios bibliotekos atžvilgiu. 

Pavyzdžiui, gali būti siekiama pakeisti valdžios institucijų nepalankų požiūrį į 

bibliotekų finansavimą. Šis apibrėžimo aspektas akcentuoja pačią atstovavimo esmę, 

tarsi atsakydamas į strateginį klausimą, ko siekiame?  

o Atstovavimas bibliotekoms nėra vien tik rėmimo ir /ar abipusiai naudingos 

partnerystės siekimas su verslu, žiniasklaida, bendruomene ar netgi valdžios 

institucijomis. Šis apibrėžimo aspektas akcentuoja atstovavimo veiksmu ir žingsnius 

kaip priemones ir būdus atstovavimo perspektyvinėms nuostatoms pasiekti, t.y., 

atsako į klausimą „Kaip?“ 

Atstovavimo veiklos prioritetai skiriasi nuo atstovavimo strateginių prioritetų. Strateginiai 

prioritetai tai veiklos orientyrai, kuriuos realizavę gauname kokybišką ilgalaikį pokytį, jie yra 

perspektyvinio pobūdžio, bet ne operatyvinės veiklos gairės.  

Kuo skiriasi bibliotekos rėmimas nuo atstovavimo bibliotekoms? Atstovavimas yra įtakos darymas 

sprendimų priėmimui vietiniame, regioniniame, valstybiniame ar net tarptautiniame lygmenyje, 

siekimas pakeisti valdžios institucijų formuojamą politiką bibliotekos atžvilgiu. Valdžios institucijų 

sprendimų priėmimai turi ilgalaikes ir esmines pasekmes bibliotekos pokyčiams. Strategiškai visada 

yra svarbu siekti ilgalaikio poveikio. Tai įmanoma, tik darant įtaką asmenims ar asmenų grupei, 

kurie priima įvairius sprendimus bibliotekų atžvilgiu, t.y., valdžios institucijoms. Svarbu, kad tie 

sprendimai būtų bibliotekoms palankūs. Pavyzdžiui, bibliotekų finansavimas ekonominės krizės 

sąlygomis. Jis gali būti sumažintas, bet gali būti ir nepaliestas.  

Tačiau tam, kad šie perspektyviniai atstovavimo bibliotekai tikslai būtų pasiekti, yra labai svarbu 

bibliotekai imtis iniciatyvos kurti ir palaikyti santykius su vietos bendruomene, ieškoti partnerių, 

rėmėjų, bendradarbiauti su visuomene, verslu, žiniasklaida, t.y., neužimti pasyvios pozicijos, 

neužsidaryti, nelikti vienišai ir nesijausti bejėge. Kuo daugiau visuomenė ir jos nariai palaiko, remia 

biblioteką, tuo daugiau atsiveria galimybių daryti įtaką valdžios institucijų formuojamai politikai 

bibliotekos atžvilgiu.  

Todėl atstovavimas nėra vien kova dėl pinigų ar priėjimo prie jų, svarbesnis yra turinys ir naudingos 

idėjos. Atstovaujant aktualias ir reikšmingas idėjas visada bus pasiekti ir pinigai jų įgyvendinimui, 

bet nebūtinai geros idėjos bus įgyvendintos, siekiant vien tik pinigų. Ilgalaikio rezultato siekimas ir 

strateginis mąstymas yra vienas kertinių atstovavimo bibliotekoms aspektų. Atstovavimas nėra ir 

negali būti spontaniškas veiksmas, siekiant vienkartinės naudos, pavyzdžiui, trumpalaikis 

bendravimas su valstybės institucija arba prašymas pinigų vienam nedideliam projektui. Bibliotekų 

rėmimas iš nevyriausybinių šaltinių, tokių kaip privatūs asmenys, verslas, korporacijos ar specialūs 

bibliotekų rėmimo fondai, žiniasklaida ir t.t., yra veiksmai, turintys trumpalaikį poveikį. Rėmėjai -  
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bibliotekos partneriai, suinteresuoti jos pokyčiais ir statusu visuomenėje, tačiau jie neturi galios 

daryti įtaką bibliotekos esminiams pokyčiams visuomenėje. Visada reikia prisiminti: rėmimas yra 

tam tikras susitarimas, kuris yra naudingas abiems šalims. Susitarimo pagrindas - abiejų šalių 

motyvacija, kuri, nors ir turi labai skirtingus tikslus, yra vienintelis rėmimo stimulas ir svarbiausias 

rėmimo kriterijus. Taigi, rėmimas yra sandoris, derybos, nes jo pagrindas - pasiūlos ir paklausos 

lemiami mainai. Šis sandoris reikalauja daug pastangų, atkaklumo, kompromisų, išradingumo ir 

geranoriškumo. To neužtenka, jei nėra žinių, sėkmės ir, svarbiausia, kantrybės! Tačiau tik kurdama 

ir palaikydama ilgalaikius santykius su rėmėjais, partneriais, biblioteka yra pajėgi daryti įtaka 

valdžios institucijoms. 

 

KAS IR KODĖL ATSTOVAUJA BIBLIOTEKOMS? 

 

Atstovauti bibliotekoms gali kiekvienas bibliotekos darbuotojas, bibliotekos lankytojai, partneriai, 

rėmėjai, bendruomenės nariai, rinkėjai, BET KAS! Kai yra problema, kelianti grėsmę mūsų 

gyvenimo kokybei, mes galime rinktis: ar gyventi toliau su problema, priklausyti nuo jos ir jaustis 

nelaimingais, ar rizikuoti veikti ir spręsti problemą. Dažnai tas pasirinkimas priklauso ne nuo 

problemos dydžio ar sunkumo, bet nuo mūsų požiūrio į ją. Jeigu pasirenkame požiūrį „Aš galiu“ – 

žygiuojame toliau, veikiame, imamės atstovavimo veiksmų. Tinkamai vykdomos atstovavimo 

veiklos gali padėti bibliotekos darbuotojams įveikti konkrečias problemas, tokias kaip finansavimo 

trūkumas, pasenusios technologijos, nepakankamas knygų fondas, darbuotojų skaičius. Tai 

problemos - iššūkiai, reikalaujantys asmenų, nepriklausančių bibliotekai, veiksmų: įsikišimo ar 

sprendimo. Bet kokia veikla, kuri padeda pakeisti požiūrį ir mąstyseną žmonių, priimančių 

sprendimus jūsų bibliotekos atžvilgiu, gali vadintis atstovavimu. Taigi, informuokite, reklamuokite, 

panaudokite ryšius su visuomene, rašykite laiškus asmenims, priimantiems sprendimus, 

organizuokite susitikimus su svarbiais žmonėmis, dalyvaukite viešuose biudžeto svarstymuose. Tai 

yra pavyzdžiai aktyvaus atstovavimo bibliotekai veiksmų, kurių visuma formuoja palankias 

visuomenės nuostatas bibliotekos atžvilgiu ir, tuo pačiu, daro įtaką valdžios institucijų sprendimams, 

pavyzdžiui, pakeisti finansavimo strategiją ir pagerinti bibliotekos biudžetą.  

 

ATSTOVAVIMO BIBLIOTEKAI TAKTIKOS ARBA VEIKSMŲ KRYPTYS BIBLIOTEKOS 

STRATEGIJOS LINK 

Yra daug įvairių ir skirtingų atstovavimo bibliotekai taktikų, kuriomis galima pasinaudoti, siekiant 

atstovavimo savo bibliotekoms tikslų. Kai kurios iš jų dubliuojasi viena su kita, be to, kai kurie iš 

mūsų gali naudoti skirtingus terminus, apibūdindami panašias taktikas. Paminėsime tik keletą jų. 

Visuomenės informavimas. Pagrindinis informacijos sklaidos tikslas yra kuo išsamiau ir kuo 
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dažniau informuoti apie įvairius bibliotekos veiklos aspektus. Kaip rodo visuomenės apklausų 

duomenys, kuo daugiau jos nariai žino apie organizaciją, tuo palankiau ją vertina. Visuomenės 

informavimas yra susijęs ne tik su gero bibliotekos įvaizdžio kūrimu, bet ir su pozityvių nuostatų 

bibliotekos atžvilgiu formavimu ar krizinės situacijos valdymu. Tai ne tik informacija apie jau 

įvykusius, bet ir apie būsimus įvykius, renginius, siūlomas naujas paslaugas. Informacijos apie 

biblioteką ir jos veiklas sklaida yra svarbi bendravimo forma ne tik su esamais ar būsimais 

lankytojais, bet ir su partneriais bei rėmėjais. Be to, informavimas gali būti netiesioginė paskata 

bibliotekos lankytojams, partneriams ar rėmėjams kalbėti apie bibliotekos vertę ir naudą asmenims, 

kurie formuoja politiką viešosios bibliotekos atžvilgiu, t.y., priima sprendimus.  

Ryšiai su visuomene. Ryšiai su visuomene grindžiami paprasta filosofija: turint visuomenės 

pritarimą ir palaikymą, galima sėkmingiau siekti savo tikslų, nei priešingu atveju, kai visuomenė 

priešinasi organizacijos tikslams arba yra jiems abejinga. Todėl pagrindinės ryšius su visuomene 

apibūdinančios sąvokos yra patikimumas, pasitikėjimas, komunikacija ir abipusio supratimo 

siekimas. Ryšiai su visuomene yra vienas iš būdų, kuriais visuomenė prisitaiko prie pokyčių ir juos 

priima, suderina skirtingus ir konfliktuojančius požiūrius, vertybes, idėjas, institucijas ir individus. 

Jie ne tik sukuria bibliotekos įvaizdį, bet ir padeda bibliotekai koreguoti savo paskirtį ir misiją. 

Efektyviai funkcionuojanti biblioteka turi ne vien skleisti informaciją apie save, bet ir paisyti kitų 

nuomonės, t.y., turėti grįžtamąjį ryšį. Tyrimu, grįžtamuoju ryšiu, vertinimu nustatomi visuomenės 

lūkesčiai ir rūpesčiai, kuriuos ryšių su visuomene vadybininkas pristato bibliotekos vadovybei. 

Vadinasi, ryšiai su visuomene gali būti suprantami plačiai ir apimti visą spektrą funkcijų: 

 įvaizdžio formavimas, 

 organizacijos reprezentavimas, 

 krizių ir konfliktų vadyba, 

 ryšiai su vyriausybe (lobizmas), 

 papildomo finansavimo paieška (fondoieška), 

 ryšiai su vartotojais, 

 ryšiai su bendruomene, 

 ryšiai su žiniasklaida.  

Dažniausiai bibliotekos ryšiai su visuomene suprantami kaip ryšiai su žiniasklaida arba kaip 

reklama, kadangi šie veiklos elementai yra akivaizdūs ir matomi, o kita ryšių su visuomene veikla 

yra nematoma. Priklausomai nuo bibliotekos veiklos pobūdžio, gali skirtis vykdomų ryšių su 

visuomene prioritetiniai tikslai, pavyzdžiui: 

 skleisti informaciją apie biblioteką; 

 kurti ir skleisti teigiamą bibliotekos įvaizdį; 
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 tobulinti ryšius su bibliotekos bendruomenei svarbiais asmenimis, institucijomis, 

žiniasklaida; 

 ieškoti rėmėjų; 

 daryti įtaką valstybinių institucijų sprendimams. 

Rinkodara. Kaip beapibūdintume rinką, už jos visada slypi realūs žmonės: studentai, verslininkai, 

jaunos šeimos, namų šeimininkės, senjorai arba asmenys, kurie naudojasi tam tikromis paslaugomis, 

vadinasi, priima atsakingus sprendimus. Šie žmonės yra esami arba potencialūs jūsų bibliotekos 

siūlomų paslaugų vartotojai: jiems kažko trūksta, jie turi nepatenkintų poreikių ir norų, kuriuos 

realizuoja naudodamiesi arba ne bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Kas yra jūsų bibliotekos 

lankytojai? Kokie yra jų norai? Su kokiomis neišspręstomis problemomis, nepatenkintais poreikiais 

jie susiduria? Esmė viena - jūs galite daryti įtaką jų sprendimams naudotis tam tikromis jūsų 

bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Ir ši įtaka gali būti jūsų bibliotekos labui!  

Ką jūs galite padaryti šiam tikslui pasiekti? Jei suvokiate vartotojo poreikius ir problemas, tai jums 

belieka būti pasiruošusiam spręsti šias problemas ir patenkinti vartotojo norus. Neužmirškite, kad 

jūsų biblioteka nėra vienintelė rinkoje, jūs turite konkurentų, kurie gali jums trukdyti tenkinti 

vartotojų poreikius bei didinti jūsų bibliotekos vertę ir naudą visuomenei. Rinkodara yra naudojama 

skatinti jūsų bendruomenės narius naudotis paslaugomis, kurias siūlo biblioteka. Tačiau tam, kad 

rinkodara būtų veiksminga, svarbu suprasti esamų ir potencialių vartotojų poreikius ir lūkesčius. 

Pavyzdžiui, jei jūs žinote, kad bendruomenėje yra žmonių, kurie nežino, kokias paslaugas teikia jūsų 

biblioteka, galite organizuoti renginį "Pažink Biblioteką”. Rinkodara gali pritraukti potencialius 

partnerius, rėmėjus, kurie, savo ruožtu, stiprintų bibliotekos vertę tarp bibliotekas finansuojančių 

žmonių. 

Prekės ženklas. Prekės ženklo tikslas – padėti atskleisti organizacijos ar paslaugos išskirtinumą, 

pritraukti lankytojų, rėmėjų, strateginių partnerių, o, gal būt, ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesį. 

Lengvai atpažįstamas ir suvokiamas įvairioms tikslinėms grupėms, ženklas formuoja vientisą 

bibliotekos įvaizdį pasaulyje. Prekės ženklas - tai žodžiai, ženklai, spalvos, šūkiai, dizainas, garsai, 

kuriuos pamačius ar išgirdus žmonių mintyse modeliuojama tam tikra informacija ir lūkesčiai, 

susiję su organizacija ar paslauga. Tai daugiau emocinis paslaugos vertinimas. Taigi koks jūsų 

bibliotekos kaip institucijos ar teikiamos paslaugos prekės ženklas? Geriausia, jei jis bus nuoširdus, 

vientisas ir žadantis tik tai, ką iš tiesų įmanoma įgyvendinti. Taip pat paprastas, lengvai suvokiamas 

ir greitai įsimenamas.  

Prekinio ženklo sklaida - išskirtinis veiksmas, kuriant organizacijos įvaizdį. Tai paprastai apima ir 

pavadinimą, ir logotipą, kuris padės žmonėms lengvai identifikuoti vietą ar paslaugą. Pavyzdžiui, 

bibliotekos po visą šalį gali panaudoti bendrą emblemą, vardą, ir gal būt, šūkį, kuris leis visiems 

žinoti, kad internetas gali būti konkrečioje vietoje.  
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Lobizmas. Lobizmas yra procesas, kurio metu apsikeičiama informacija ir grupės, organizacijos ar 

jos dalies nuomonė perduodama valdžios atstovams, turint pagrindinį tikslą – daryti įtaką, kad būtų 

priimtas palankus sprendimas. Tai gali būti įgyvendinta bendraujant su valdininkais asmeniškai arba 

raštu, pavyzdžiui, laiškais, deklaracijomis, išreiškiant savo nuomonę ar poziciją apie formuojamą 

politiką ar konkrečius teisės aktus, kurie turi įtakos jūsų problemai spręsti. Dažnai svarbiau yra 

išreikšti savo poziciją nei siekti, kad valdžios institucijos patvirtintų tam tikrą nuostatą, nes iki to 

laiko, kol ši pozicija bus vyriausybės priimta, gali praeiti daug savaičių, mėnesių ir net metų. O 

aiškiai išdėstytas ir paremtas faktais požiūris gali daryti įtaką valdžios politikai – priversti su jums 

rūpimais dalykais susijusius valdžios atstovus apgalvoti pateiktus argumentus ir prisiderinti prie jų. 

Taigi, lobizmas yra bet koks komunikacijos tipas su valstybės tarnautoju, kurios metu išreiškiama 

nuomonė dėl konkrečių įstatymų.  

Kokia taktika atrodo jums veiksmingiausia? Kurią taktiką jūs dažniausiai naudojate savo veikloje? 

Kodėl? Kurios atstovavimo taktikos nenaudojate? Kodėl?  

 

ATSTOVAVIMO TIKSLAI 

 

,,Atsiprašau, kurį kelią man pasirinkti?“ – Alisa paklausė katino. 

,,O kur tu nori nueiti?“ – išmintingai paklausė šis.  

,,Nežinau“, – suabejojo Alisa.  

,,Tokiu atveju, – atsakė katinas, – visiškai nesvarbu, kuriuo keliu eisi.“ 

                                                                                               Cit. L. Carroll ,,Alisa stebuklų šalyje“ 

 

Tikslai prasideda nuo svajonių, bet svajonės gali likti gražiomis iliuzijomis, jeigu nebus veiklos. 

Tačiau, prieš imdamiesi konkrečios veiklos, mes turime žinoti ne tik ką? reikės padaryti, bet ir 

kodėl? esame nusiteikę tai daryti. Kitais žodžiais, kiekvienas turime turėti aiškų veiklos motyvą.  

Pagalvokime apie tai, kas mus mobilizuoja? Kas skatina veikti? Kodėl vienos formuluotės virsta 

tikslais, kitos ne?  

Atsakymas paprastas – tikėjimas, kad tai svarbu asmeniškai. Todėl ir turime atsakyti į savo paties 

klausimą: kas asmeniškai man yra svarbu? Antrasis klausimas – kodėl man svarbu? – yra išvestinis, 

tai pagrindimas. Aiškumas – žinau, ko noriu, kodėl to noriu, kaip konkrečiai atrodys mano veiklos 

rezultatas, kokios bus to rezultato charakteristikos. Perspektyvos aiškumas sudaro sąlygas 

tikslingiems žingsniams. Anglai turi žodį assertiveness, kurį galima versti „tikslingas atkaklumas“. 

Taigi, su šiuo tikslingu atkaklumu ir turėtume veikti! 

Kokybiška veikla visada reikalauja tikslumo. Siekite kuo konkretesnių tikslų. Kuo aiškiau 

suformuluosite tikslą, tuo lengviau jį pasieksite. Tyrimai rodo, kad pamatuojamus siekius žmonės 

daug lengviau įgyvendina nei abstrakčius. Kaip manote, kurį tikslą pasiekti lengviau – išmokti 
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ispanų kalbą ar įsiminti 1000 ispaniškų žodžių? Pagrindinį tikslą išskaidykite į tarpinius uždavinius, 

reikalingus jam pasiekti (tarkime, kas mėnesį po 200 naujų žodžių ir vieną gramatikos taisyklę). Tai 

– jūsų tarpiniai tikslai, vedantys į didįjį finišą. Išsikėlę per didelį uždavinį dažnai pasmerkiame save 

nesėkmei. Akivaizdu, kad per mėnesį neišmoksime ispanų kalbos, tačiau bent 200 naujų žodžių 

tikrai galime įsiminti. Pagrindiniai tikslo įgyvendinimo etapai, arba tarpiniai tikslai, padeda įvertinti 

pažangą ir pasitikrinti, ar einame teisingu keliu. Be to, pasiekę nors ir mažą tikslą, jaučiamės 

pakylėti ir motyvuoti dirbti toliau. Taigi savo svajonės link eikime žingsnis po žingsnio! 

Įsivaizduokite tikslo siekimą kaip kelią su daugybe stotelių. Pasiekus stoteles, atstumas vis trumpėja, 

o galiausiai pasiekiamas galutinis maršruto taškas. Kiekviena stotelė atspindi jūsų įgytas žinias ir 

naują patirtį. Taip mes tobulėjame. Jeigu kurioje nors stotelėje suklumpate, bet kada galite sugrįžti 

žingsniu atgal ir dar kartą atlikti veiksmus arba pakeisti maršrutą. Būkite lankstus!  

 

TIKSLO FORMULAVIMAS PAGAL S.M.A.R.T REIKALAVIMUS 

 

Kokiomis savybėmis turi pasižymėti gerai suformuluotas tikslas? Protingas (angl. smart) tikslas 

turėtų atitikti S.M.A.R.T reikalavimus. Tikslo formulavimas pagal šiuos reikalavimus yra įrankis 

bet kokiai veiklai: 

1. Konkretus (Specific), t.y., tikslas turi apibrėžti vieną konkrečios veiklos kryptį ir turi 

būti apibrėžtas ne bendromis sąvokomis, o konkrečiai. 

2. Išmatuojamas (Measurable), t.y., tikslas turi turėti suformuluotus veiklos rodiklius. 

Tam, kad žinotume, kokios pažangos pasiekėme, reikalingi kriterijai mūsų 

veiksmams įvertinti. 

3. Pasiekiamas (Achievable), t.y., tikslas visada yra mums tam tikras iššūkis, tačiau iš 

esmės mes esame pajėgūs jį įvykdyti. 

4. Kryptingas (Relevant), t.y. tikslas visada turi atsakyti į klausimą, ką jis mums duos? 

Kokią naudą mes turėsime? Kur link jis mus veda?  

5. Apibrėžtas laike (Time keeping): t.y., tikslas turi atsakyti į klausimus, kada 

pradedame? Kada baigiame? 

Laimėtojus ir pralaimėtojus skiria vienas dalykas – tai nemokėjimas prisipažinti, kad kelias ne 

visada yra tiesus. Atminkite, kad kartais reikės sugrįžti atgal, nuklysti į šoną, kol pasieksite galutinį 

tašką. Svarbiausia – nenusiminti ir nepamesti tikslų po pirmos nesėkmės. Kiekviena nesėkmė yra 

pamoka ir, jei iš jos pasisemsite teigiamų dalykų, įgytos naujos žinios padės nusibraižyti reikiamą 

maršrutą tikslo link. Paklauskite savęs, dėl ko nepavyko įvykdyti užduoties. Su kokiomis kliūtimis 

susidūrėte ir kaip jas galima būtų įveikti ar apeiti? Galbūt, nusistatėte nepasiekiamus tikslus, juos 

peržvelkite ir, jei reikia, pakoreguokite. Galbūt, siekdami tikslo, praleidote svarbią stotelę, be kurios 

negalite nukeliauti iki galutinio taško. 
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ATSTOVAVIMO BIBLIOTEKAI TIKSLAI 

 

Tam, kad jūsų atstovavimas bibliotekai taptų kokybiška veikla, svarbu aiškiai suformuluoti 

atstovavimo bibliotekai tikslą. Tikslo formulavimas prasideda nuo bibliotekos problemos 

įvardinimo. Kuo tiksliau mes įvardinsime problemą, tuo didesnė tikimybė rasti tinkamą sprendimą. 

Panašiai, kaip ir gydytojas, tikslią diagnozę nustato tik turėdamas simptomų sąrašą. Taigi, su kokia 

problema susiduria jūsų biblioteka? Pavyzdžiui, problema gali būti nepakankamas bibliotekos 

finansavimas. Kaip ši problema daro įtaką esamai bibliotekos situacijai? Kas atsitiks, jeigu jos 

nespręsime? Ar nebūtų lengviau tikėtis, kad problema išsispręs savaime? Deja, taip nebūna...  

Nepamiršk: gr. problēma – uždavinys, užduotis: 1. uždavinys, iškylantis tikslingoje žmonių veikloje 

ir reikalaujantis teorinio arba praktinio sprendimo. 2. sudėtingas sunkiai išsprendžiamas klausimas 

(Tarptautinių žodžių žodynas).  

Kai turime problemą – ieškome sprendimo. Visos problemos turi daugiau nei vieną sprendimo 

variantą, o akivaizdus variantas nebūtinai yra geriausias. Vadinasi, kuo daugiau sprendimo variantų 

žinome, tuo didesnę veikimo laisvę turime. Pasinaudokime „minčių lietumi“. „Minčių 

lietaus“ taisyklės:  

 Užsirašykite visas kilusias mintis. 

 Pasiūlykite kuo daugiau minčių. 

 Neskirstykite minčių į geras ir blogas. 

 Nesvarstykite kilusių minčių. 

Taigi, įvardinkime visus įmanomus sprendimus. Priimant sprendimus, labai svarbu įvertinti riziką ir 

suprasti priimamo sprendimo įtaką jūsų gyvenimui. Prioritetas turi būti skirtas toms problemoms, 

kurios gali labiausiai veikti jūsų gyvenimą. 

Priimant svarbų sprendimą, reikia atsakyti į keletą pagrindinių klausimų: 

 Kodėl turiu priimti sprendimą? Kas atsitiks, jeigu nesiimsiu veiksmų? 

 Ką noriu pasiekti priimdamas sprendimą – kokie yra mano tikslai? 

 Ką žinau apie situaciją, dėl kurios tie sprendimai priimami? Į kokias priežastis ir 

pagrindinius veiksnius turiu atkreipti dėmesį? Ko šioje situacijoje nežinau? 

 Kokios yra alternatyvos priimant sprendimą? Ar jas visas apgalvojote? 

 Kurios iš šių alternatyvų padės pasiekti užsibrėžtų tikslų? Kuris sprendimas yra 

efektyviausias? Ar tai naudinga finansiškai ir t.t? 

Ar gali atstovavimas padėti įgyvendinti bent vieną jūsų įvardintų problemos sprendimų? 

Pavyzdžiui, pirmas sprendimas gali būti įgyvendintas atstovaujant, kadangi yra įvardinama, kad 

valdžios institucijos turi bibliotekai skirti daugiau lėšų. Apsispręskime - pasirinkime būtent jį kaip 

geriausią.  
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Tačiau, norint įgyvendinti sprendimą – reikia veikti. Veiklos kokybė susijusi su tikslo aiškumu. 

Taigi, pabandykime suformuluoti savo atstovavimo tikslą.  

Prisiminkime atstovavimo apibrėžimą. Atstovavimas bibliotekai yra naujoviškos bibliotekos naudos 

ir vertės pristatymas visuomenei, verslui, valdžios institucijoms, žiniasklaidai, vietos bendruomenei 

ar įstaigoms, siekiant rėmimo ir/ar abipusiai naudingos partnerystės, pakeisti valdžios institucijų 

formuojamą politiką viešosios bibliotekos atžvilgiu.  

Taigi, galutinis arba strateginis atstovavimo bibliotekai tikslas yra daryti įtaką valdžios institucijų 

formuojamai politikai viešosios bibliotekos atžvilgiu. Kokius konkrečius veiksmus turi padaryti 

konkretūs konkrečios valdžios institucijos asmenys, priimantys sprendimus, kad jūsų bibliotekos 

problema būtų išspręsta? Pavyzdžiui, Šiaulių regiono Akmenės rajono savivaldybės taryba priima 

sprendimą padidinti bibliotekos finansavimą 5 procentais. 

Deja, mes nesugebėsime pasiekti tokio palankaus bibliotekai finansavimo sprendimo priėmimo tuoj 

pat arba ateinančią savaitę. Galutinio atstovavimo tikslo siekimas yra ilgas ir sudėtingas procesas, 

užimantis pakankamai daug laiko, sąnaudų, reikalaujantis pastangų. Tam, kad pasiektume šį 

užsibrėžtą galutinį tikslą, yra būtini mažesni žingsniai – trumpalaikiai tikslai, prisidedantys prie 

galutinio tikslo įgyvendinimo. Kaip pasiekti atstovavimo tikslą mažiausiomis sąnaudomis? Kaip 

mes to sieksime? Ką konkrečiai reikia padaryti? Kas mums padės? Kas dar, be mūsų, yra ar gali 

būti suinteresuotas mūsų bibliotekos problemos sprendimu? Kokie konkretūs asmenys ir konkrečios 

įstaigos, organizacijos? Kas mūsų partneriai? Pavyzdžiui, ryšiai su visuomene – panaudoti 

žiniasklaidą tam, kad informuoti bendruomenę apie bibliotekos sunkią finansinę situaciją. 

Susitikimas su regiono valdžios atstovais tam, kad pristatyti bibliotekos vertę ir naudą, ir t.t. 

Vadinasi, yra būtinas atstovavimo bibliotekai veiksmų planas, kuriame turi būti apibrėžti ir 

konkrečiai suformuluoti tarpiniai tikslai.  

Apibendrinkime, kaip formuluoti efektyvius atstovavimo bibliotekai tikslus? 

 Pirma, jūsų bibliotekos atstovavimo tikslas turi tiesiogiai palaikyti jūsų bibliotekos viziją ir 

misiją.  

 Antra, atstovavimo bibliotekai galutinis tikslas yra ilgalaikė perspektyva, strateginė kryptis, 

kuriai įgyvendinti reikalingi tarpiniai veiksmai su aiškiai suformuluotais tų veiksmų tikslais. 

Pavyzdžiui, jeigu jūs turite susisiekti su žiniasklaida, kuri padės jums papasakoti istoriją 

apie jūsų biblioteką vietos laikraštyje, bendravimas ir bendradarbiavimas su žiniasklaida 

nėra ir negali būti jūsų atstovavimo bibliotekai galutinis tikslas. Tai yra tik tarpinis žingsnis, 

taktika, kurią jūs pasirenkate, žengdami atstovavimo galutinio tikslo link.  

 Trečia, jūsų atstovavimo tikslai turi būti formuluojamas  pagal S.M.A.R.T reikalavimus.  

Jeigu jūsų tikslas atitiks šiuos tikslo formulavimui keliamus reikalavimus, jo įgyvendinimas 

neįstrigs!  
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KODĖL SVARBU SUSIDARYTI VEIKSMŲ PLANĄ? 

 

Net ir geriausiai suformuluotas tikslas bus bevaisis, jei nesiimsime konkrečių veiksmų. Būtent nuo 

veiksmų intensyvumo ir priklauso mūsų galutinis rezultatas. Turime didelių svajonių? Vadinasi, 

turime imtis ir didelių darbų. Sudarykime kiekvieno tikslo etapo planą ir numatykime jų terminus. 

Pavyzdžiui, galime nusistatyti, kad kasdien prie savo svajonės priartėsime vienu procentu. Tikslų 

siekimo planą pasižymėkime darbo kalendoriuje. Nuspręskime, kokiomis savaitės dienomis ir 

valandomis skirsime laiko tikslams įgyvendinti - konkrečioms užduotims vykdyti, ir pažymėkime 

jas pasirinkta spalva. Įsipareigokime šį pažymėtą laiką skirti tik užsibrėžtiems tikslams įgyvendinti. 

Jei atsiranda nenumatytų reikalų, praleistas „darbo valandas“ perkelkime į kitą dieną. Apgalvokime, 

kiek laiko užims kiekvieno veiksmo įgyvendinimas, ir pasižymėkime jį savo plane.   

Kodėl svarbu turėti surašytą veiksmų planą? Juk tai galima padaryti ir mintyse, negaištant laiko 

jokioms papildomoms veikloms. Ar tai nėra tuščias laiko švaistymas? Deja, ne. Mintyse dažnai 

blaškomės tarp idėjų, kartais – net pamirštame, ką norėjome padaryti. Konkretaus veiksmų plano 

turėjimas padeda sutelkti dėmesį į tikslą. Jūs žinote, kada, kodėl ir ką reikia padaryti. Taip 

gyvenimas įgauna prasmę, o kaskart įvykdęs „dienotvarkėje“ užfiksuotus uždavinius tobulėjame 

kaip asmenybės ir užtikrintai judate reikiama linkme. Prisiminkime kelio ir stotelių metaforą. 

Turėdami numatytą maršruto grafiką, nesunkiai pasieksime galutinį tikslą. Tačiau, jei neturėsime 

tikslaus plano ar brėžinio, kaip iki tų stotelių nukeliauti, mes blaškysimės pirmyn ir atgal, ir 

nebūtinai 

pasieksime 

užsibrėžtą 

tikslą.  

Kita vertus, 

planuojant 

veiklas , 

dažnai tenka 

veiksmus 

derinti su 

kitais 

žmonėmis –  

vykdyti kartu 

su kolegomis, 

partneriais, 
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rėmėjais. Kuo daugiau asmenų dalyvauja įgyvendinant veiksmų planą, tuo anksčiau konkretūs 

veiksmai turi būti pradėti! Neatidėliokime! Ar norime atsidurti pelkėje! Ne, norime saugiai ir tvirtai 

stovėti ant žemės. 

1 Pav. Pelkė 

 

Kiekvienas mūsų veiksmas veda artyn tikslo arba tolyn nuo jo. Jei kasdien mūsų daromi darbai nėra 

susiję su mūsų norais, kaip galime būti užtikrinti, kad susikursime tokį gyvenimą, apie kurį 

svajojame? Veiksmai, kurie padeda priartėti prie svajonės, turi būti įtraukti į mūsų dienotvarkę. 

Tikiu, kad mūsų svajonės bus pasiektos! Žinoma, jeigu turėsime aiškų planą ir sistemingai judėsite 

tikslo link... 

VIETOJE IŠVADŲ... 

 

Ne visada lengva įgyvendinti sprendimus, gali kilti įvairių kliūčių, ir žmonės tokiose situacijose 

elgiasi nevienodai: vieni stengiasi realiai įvertinti sunkumus ir siekia juos pašalinti, kiti laukia, kol 

situacija pasikeis pati arba kol tai padarys kiti žmonės. Elgesys sėkmės ar nesėkmės atveju 

priklauso nuo gebėjimo jaustis atsakingu už savo sprendimus ir rezultatus. Galvojantys, kad yra 

patys atsakingi už pasiektą rezultatą, net jei jis neigiamas, stengiasi aktyviai šalinti kliūtis, 

kryptingai siekti sprendimo įgyvendinimo. Jeigu žmogus galvoja, kad situacija priklauso nuo 

aplinkybių, kitų žmonių ar išorinių „jėgų, jis elgsis pasyviai, laukdamas, kol situacija išsispręs 

savaime. Žmonės skiriasi pagal tai, kaip jie supranta, kas kontroliuoja jų gyvenimą – jie patys ar 

likimas, kiti žmonės ir pan. Taigi, ar aš prisiimu atsakomybę už savo atstovavimo bibliotekai tikslus 

ir jų įgyvendinimą? 
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2. BIBLIOTEKOS VERTĖS SUVOKIMAS IR JOS DEMONSTRAVIMAS 

 
 „Kai pakankamas kiekis geru skoniu pasižyminčių meno mėgėjų palankiai įvertina meno kūrinį, jis 

įgauna tvirtą rinkos vertę arba, kitais žodžiais tariant, pavirsta „meno kūriniu“. 

                                                                                                                   John Gallsworthy 

 

Pozityvus visuomenės bibliotekų kaip institucijų vertės suvokimas reiškia, kad bibliotekos yra 

pripažįstamos reikalingomis, priimtinomis ir prasmingomis visuomenei, atitinkančios konkrečios 

visuomenės socialinių vertybių ir įsitikinimų sistemą. Nuo to, kiek biblioteka yra laikoma natūralia 

priemone tam tikriems visuomenės gyvenimo procesams ir aktualioms problemoms spręsti, 

priklauso jos paramos ir palaikymo lygis, t.y., tiek finansavimas, tiek atskirų rėmėjų parama, tiek 

visuomenės narių palaikymas. Taigi, kaip visuomenė, valdžios institucijos suvokia bibliotekos 

vertę? Ką aš, kaip bibliotekininkas galiu padaryti, kad požiūris į biblioteką būtų pozityvus?  

 

KAS SUDARO BIBLIOTEKOS VERTĘ ? 

 

Ilgą laiką bibliotekų vertė buvo nusakoma tokiomis kategorijomis kaip teikiamų paslaugų kokybė, 

prieinamumas, efektyvumas bei ekonomiškumas. Bibliotekos vertei apibrėžti pakako statistinių 

rodiklių: aptarnaujamų lankytojų skaičius, fondų dydis, tarpbibliotekinis abonementas, personalo 

skaičius, išlaidos, pajamos ir kt. Deja, XXI amžiuje atsakymai į klausimą „kiek daug“ nepateikia 

išsamaus vaizdo apie bibliotekos vertę vartotojams ir kitoms suinteresuotoms grupėms. (U. 

Rutkauskienė, 2008). Vertė vartotojui yra visų institucijų, tame tarpe ir bibliotekos strateginių 

sprendimų pagrindas, kadangi didesnės vertės vartotojui teikimas yra vienas iš svarbiausių 

konkurencinį pranašumą didinančių bei vartotojo lojalumą užtikrinančių veiksnių. Taigi, kas sudaro 

bibliotekos vertę? Šiuolaikinėje mokslinėje literatūroje ir praktinėje veikloje vertės sąvoka 

naudojama įvairiomis prasmėmis, tačiau joms visoms yra būdinga tai, kad bibliotekos vertės 

apibrėžimas siejamas su bibliotekos kaip institucijos arba atskiros jos paslaugos (pvz., renginio) 

verte individams ar bendruomenei. Taigi, klausimą, kas yra bibliotekos vertė galima formuluoti 

kitaip: kas yra bibliotekos vertė vartotojo požiūriu. 

 

KAS YRA VERTĖ VARTOTOJO POŽIŪRIU? 

 

Vertė vartotojui visada atspindi tai, ko vartotojas nori ir tai, ką jis gauna, naudodamasis tam tikra 

bibliotekos teikiama paslauga. Vadinasi, biblioteka pati savaime neturi jokios objektyvios vertės. 

Vertė jai yra priskiriama subjektyviai ir yra susijusi su vartotojų suvokiama aktualia ar potencialia 
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nauda (J. Cram, 1996). Vertės subjektyvumas reiškia viena - skirtingų vartotojų poreikių, požiūrių ir 

vertybių įvairovė lemia tai, kad tos pačios institucijos ar jos teikiamos paslaugos vertė skirtingiems 

vartotojams nebus identiška! Tai, kas vertinga senjorams, gali neturėti jokios vertės paaugliams. Tai, 

kas naudinga verslo atstovui, gali būti visai nenaudinga namų šeimininkei. Bendruomenės, verslo, 

valdžios, žiniasklaidos atstovai, lankytojai ir mes patys, bibliotekininkai, turime skirtingus poreikius 

ir norus, todėl ir bibliotekos vertę suvokiame skirtingai. Todėl klausimas, kaip bibliotekos vertę 

suvokia visuomenė, atskiri jos nariai ir aš pats, bibliotekininkas, yra labai svarbus ir reikšmingas. 

Juk kiekvienos institucijos sėkmingo funkcionavimo visuomenėje pagrindas – gebėjimas teikti 

visuomenės nariams tokią vertę, kurios negalėtų suteikti konkuruojančios institucijos. Bibliotekos 

tiesiogiai gali kontroliuoti tam tikrus procesus ir paslaugas, priimti sprendimus, kurie daro 

tiesioginę įtaką lankytojų, partnerių ar rėmėjų bibliotekos vertės suvokimui bei galimybę kurti 

naujas vertes. 

Tačiau vertės vartotojui suvokimas yra pakankamai dinamiškas ir nuolat besiplėtojantis konceptas. 

Jis yra nustatomas tik inicijuojant, kuriant, vystant ir palaikant santykius su vartotojais - bibliotekos 

tikslinės grupės nariais. Vadinasi, vertės vartotojui koncepcijoje išryškėja dar vienas aspektas, 

potencialiai sąlygojantis didesnę vertę vartotojui – santykiai. Ilgalaikių santykių su biblioteka kaip 

institucija palaikymo nauda lankytojui ir kitiems suinteresuotiems asmenims gali būti susijusi ne tik 

su pagrindine gaunama paslauga, bet ir su pačiais santykiais.  

 

KOKIĄ NAUDĄ GAUNA VARTOTOJAS IŠ SANTYKIŲ? 

 

Šiuolaikinėje marketingo teorijoje santykių nauda vartotojui yra siejama su emociniais santykių 

aspektais, individualizuojant santykius su lankytojais, partneriais, rėmėjais ir kitais bibliotekos 

tikslinės grupės nariais. Dažniausiai tai vyksta tiesioginio kontakto tarp lankytojo ir aptarnaujančio 

personalo metu. Tačiau santykius galima ir inicijuoti, pavyzdžiui, kuriant tam tikras bendruomenes, 

kviečiant bendruomenės narius į įvairius renginius ir pan. Dar daugiau, daugelio tyrimų 

duomenimis, individualizuoti santykiai su bibliotekos darbuotojais lemia tam tikrus emocinius 

bendruomenės narių įsipareigojimus bibliotekai kaip institucijai bei jų pasitenkinimą arba 

nepasitenkinimą bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Kitaip tariant, santykiai gali daryti įtaką 

bibliotekos kaip institucijos ir jos teikiamų paslaugų vertės suvokimui. Kuo ilgiau yra palaikomi 

santykiai tarp vartotojo ir paslaugos teikėjo, tuo didesnę funkcinę ir socialinę naudą gauna 

vartotojas. 
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SANTYKIŲ NAUDA – PAPILDOMA VERTĖ VARTOTOJUI? 

 

Vadinasi, naujoviška biblioteka, norėdama išlikti intensyvios konkurencijos sąlygomis sparčiai 

besikeičiančiose rinkose, turėtų daug dėmesio skirti ilgalaikių santykių su vartotojais palaikymui, 

akcentuojant bibliotekos pastangas išlaikyti esamus vartotojus. Kitaip tariant, ji turėtų koncentruoti 

savo dėmesį į nuolatinę sąveiką su tikslinės grupės nariais, o ne apsiriboti vienkartine transakcija.  

Naujoviška biblioteka gali vartotojui pasiūlyti tokią vertę, kuri reiškiasi ne tik didesne apčiuopiama 

nauda, bet ir papildoma verte, sukuriama vartotojo ir bibliotekos ilgalaikėje sąveikoje, t.y. santykių 

naudą. Santykių nauda – tai papildoma vertė vartotojui. Vartotojai tikisi gauti ne tik jo lūkesčius bei 

poreikius atitinkančias paslaugas, bet ir papildomą naudą iš ilgalaikių santykių su biblioteka kaip 

jam vertingas paslaugas teikiančia institucija.  

 

AR VERTĖS VARTOTOJUI KŪRIMAS YRA PROCESAS? 

 

Vertės vartotojui kūrimas yra procesas, orientuotas į didesnės vertės vartotojui kūrimą. Paprastai yra 

skiriami šie vertės vartotojui kūrimo proceso etapai: 

Pirma, vertės nustatymas ir kūrimas. Bibliotekos paslaugų vartotojai paprastai pasirenka tam tikrą 

paslaugą, nes tiki, kad ji atlieps tam tikrus jų poreikius, suteiks tam tikrą naudą. Šiame kontekste, 

biblioteka kaip institucija turėtų išsiaiškinti du esminius dalykus: besikeičiančius vartotojų 

poreikius ir, ar konkuruojančios organizacijos tenkina šiuos poreikius? Kita vertus, kiekvienas 

bibliotekos teikiamų paslaugų vartotojas subjektyviai suvokia gaunamą paslaugos vertę. Remiantis 

suvokiamos vertės kriterijais, bibliotekai turi segmentuoti rinką, t.y., aiškiai ir konkrečiai atsakyti į 

klausimą, kas yra mano bibliotekos tikslinė grupė? Vartotojų suvokiamą bibliotekos vertę 

lemiančios dimensijos bei tam tikros taikomos metodikos gali padėti nustatyti vartotojus, 

pasižyminčius panašiais vertės lūkesčiais, tam, kad būtų suformuotas jų lūkesčius atitinkantis vertės 

paketas.  

Antra, vertės demonstravimas. Šis vertės vartotojui kūrimo ir vystymo proceso etapas apima 

įvairius paslaugos rėmimo veiksmus, kurių tikslas įtikinti tikslinės grupės narius, kad jūsų 

bibliotekos pasiūlymas yra unikalus, lyginant su konkuruojančių organizacijų pasiūlymais.  

Taigi, kokias darome išvadas? 

 Vertės vartotojui kūrimo procesas yra orientuotas ne tiek į pačią paslaugą, kiek į paslaugos 

didesnės vertės vartotojui kūrimą.  

 Biblioteka kaip institucija, siekdama sukurti didesnę vertę vartotojui, turėtų išsiaiškinti, kaip 

vartotojai suvokia vertę (vertės nustatymas), remiantis vartotojų vertės preferencijomis 

suskirstyti juos į segmentus, pasiūlyti jų vertės lūkesčius atitinkantį paslaugos pasiūlymą 
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(vertės kūrimas), demonstruoti sukuriamos vertės konkurencingumą rinkoje (vertės 

demonstravimas) bei atlikti vartotojų pasitenkinimo tyrimus (vertės įvertinimas). 

 

AR EGZISTUOJA RYŠIAI 

TARP VERTĖS KŪRIMO IR SANTYKIŲ SU VARTOTOJAIS PROCESŲ? 

 

Visos paslaugos, nukreiptos į žmogų, vartotoją, reikalauja didesnio ar mažesnio jo dalyvavimo 

paslaugų kūrimo procesuose. Juk paslauga iš potencialios virsta realia tik tada, kai suteikiama 

vartotojui. Jei nėra arba teikėjo, arba vartotojo, jei neužtikrinta jų sąveika, paslauga iš potencialios 

niekada nevirs realia! Pavyzdžiui, jeigu į spektaklį neatvyks aktoriai arba žiūrovai, aktorių 

meistriškumas neleis žiūrovams patirti malonumo. Taigi, bibliotekos kaip institucijos, teikiančios 

tam tikras paslaugas ir jos bendruomenės narių savitarpio santykių procese yra kuriama vertė tiek 

bendruomenei, tiek bibliotekai. Kadangi bibliotekos lankytojų bei kitų suinteresuotų asmenų 

suvokiamai vertei daro įtaką ir nauda, gaunama iš pozityvių ilgalaikių santykių, todėl vertės 

vartotojui kūrimas, kaip ir santykių palaikymas yra nuoseklus procesas, evoliucionuojantis 

pakankamai ilgoje laiko atkarpoje.  

Tarp santykių su vartotojais proceso etapų bei vertės vartotojui kūrimo etapų egzistuoja šie 

hipotetiniai ryšiai: 

 Santykių inicijavimo bei santykių kūrimo su vartotojais rezultatas yra vartotojų vertės 

poreikių bei lūkesčių nustatymas; 

 Santykių su vartotojais palaikymo rezultatas – papildomos vertės vartotojui sukūrimas; 

Santykių su vartotojais palaikymo etape demonstruojamas bibliotekos siūlomų paslaugų 

išskirtinumas rinkoje –  vertės demonstravimas. 

Kiekvieno santykių etapo rezultatas – kuriamos bei vystomos vertės vartotojui įvertinimas. 

 

KAIP SUŽINOTI, KOKIAS VERTES BIBLIOTEKA TURI VISUOMENEI? 

 

Kaip sužinoti, kokie yra jūsų lankytojų poreikiai, požiūriai ir vertybės, nes pastarieji turės įtakos 

bibliotekos kuriamai vertei? Kaip bibliotekos vertę suvokia kiti jūsų bendruomenės nariai? Ar jūsų 

biblioteka atitinka esamų ir potencialių partnerių lūkesčius? Ką žino apie jūsų biblioteką ir jos 

teikiamas paslaugas esami ir potencialūs rėmėjai? Koks jūsų bibliotekos įvaizdis ir kuo jis skiriasi 

nuo kitų bibliotekų? Visais šiais klausimais informaciją surinkti jums padės tyrimai.  

Kokius tyrimo metodus galime pasirinkti? Kokie tų metodų privalumai ir trūkumai? Tyrimo 

metodai yra skirstomi į kiekybinius ir kokybinius tyrimus, atsižvelgiant į nagrinėjamos problemos 

specifiką, tyrimo objektą ir tyrimo tikslus. Dažniausiai yra naudojami šie informacijos rinkimo 

metodai:  
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 Interviu (Face-to-face)  

 Interviu telefonu 

 Internetinis (Online) tyrimas  

 In hall testai  

 Focus grupės  

 Giluminiai interviu  

 Anketavimas  

 Pašto apklausos  

 Turinio analizė 

INTERVIU (Face-to-face interviu) - tai duomenų rinkimo metodas, kai tiesiogiai bendraujama su 

pašnekovu pagal tam tikrus, parengtus priklausomai nuo tyrimo tikslo klausimus. Šiuo metodu 

gaunama faktinė informacija, vertinimai, nuostatos, preferencijos ir kita informacija prieinama 

pokalbio su respondentu metu. Interviu metodas užtikrina duomenų išsamumą, mažina neatsakytų 

klausimų skaičių. Standartizuoti ir pusiau standartizuoti interviu taikomi kiekybiniuose tyrimuose.  

INTERVIU TELEFONU- tai duomenų rinkimo metodas, kurio metu su respondentu bendraujama 

ne tiesiogiai, o telefonu, pagal parengtą klausimyną. Telefoninėms apklausoms rekomenduojami 

standartizuoti uždaro tipo klausimai, į kuriuos atsakyti galima tik trumpai – Taip arba Ne. 

Telefoninė apklausa yra trumpa, fokusuota į koncentruotos informacijos rinkimą. Pasirinkę 

telefoninę apklausą mes operatyviai gauname atsakymus į dominančius klausimus. Telefoninės 

apklausos atlikimo terminas yra nuo 3 iki 14 dienų. Telefoninės apklausos taikomos kiekybiniuose 

gyventojų (pavyzdžiui, nuomonės), taip pat vartotojų ar kitų tikslinių grupių segmentų tyrimuose.  

TYRIMAS INTERNETU (ONLINE). Internetinis tyrimas yra naudingas tada, kai reikia ištirti 

konkretaus rinkos segmento (pavyzdžiui, esamų ar potencialių klientų) pasitenkinimą tam tikra 

paslauga arba vartotojų poreikius. SP online – tai internetu atliekamų tyrimų operatorius:  

 renka pasirinktų interneto svetainių lankytojų anketas, 

 iš elektroninio pašto adresų duomenų bazės siunčia anketas tikslinės auditorijos 

respondentams. 

Šis metodas leidžia operatyviai surinkti, apdoroti duomenis ir pateikti rezultatus. Internetinis 

tyrimas padeda išvengti respondentų darbo bei duomenų kodavimo netikslumų. Respondentui 

atveriama lengvai suprantama ir patogiai pildoma anketa, atsakymus tiesiogiai persiunčianti į 

elektroninę duomenų bazę.  

TESTAI (pvz., IN-HALL)- tai tyrimai, kai respondentas yra apklausiamas ne tradicinėje aplinkoje 

(pvz. namuose), o tyrimų kompanijos studijoje. Respondentai atrenkami pagal tikslinius kriterijus 

(priklausomai nuo tyrimo poreikių) ir kviečiami atvykti į tyrimus vykdančią kompaniją. Tyrimo 

dalyvių skaičius priklauso nuo tyrimų problematikos ir gali svyruoti nuo 15 iki 200 respondentų. 

Testas vidutiniškai trunka apie 45 minutes. Jo metu moderatorius demonstruoja tyrimo medžiagą 
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(pvz. paslaugą, video medžiagą, spausdintą reklamą) ir koordinuoja savarankišką klausimynų 

pildymą. Tyrimo duomenų analizė leidžia išsiaiškinti: 

 kokias testuojamos paslaugos savybes potencialūs vartotojai vertina palankiausiai 

 nustatyti testuojamos paslaugos poziciją konkurentų atžvilgiu 

 įvertinti atskirų testuojamos paslaugos savybių daromą įtaką bendram jos patrauklumui 

 iš kelių naujų arba esamų paslaugų išrinkti populiariausią arba savo savybėmis išskirtinę. 

 nustatyti paslaugų vertinimo bei vartojimo įpročių skirtumus, pavyzdžiui, pagal vartotojų 

demografines charakteristikas 

FOCUS GRUPĖS. Fokusuota grupinė diskusija -  organizuota diskusija su tikslingai surinkta 

dalyvių grupe, siekiant sužinoti jų nuomonę tam tikra tyrėjui rūpima tema. Dalyviai atrenkami, 

naudojant klausimyną, skirtą atrinkti dalyvius pagal pageidaujamas socialines – demografines 

charakteristikas (pvz., amžių, išsilavinimą, pajamas, pareigas ir pan.). Diskusiją veda profesionalus 

vedėjas – moderatorius. Diskusijos trukmė apie 1,5-2 val. Dalyvių skaičius nuo10 iki 12 žmonių. 

Užsakovui suteikiama galimybė stebėti diskusijos eigą ir pagal poreikius koreguoti diskusijos 

scenarijų. Modifikuotos fokusuotos grupinės diskusijos - tai organizuota diskusija su dalyvių grupe, 

panaudojant papildomas technines priemones ir specialias adaptuotas kompiuterines programas. 

Diskusijos metu dalyviams papildomai yra demonstruojama tam tikra medžiaga ir techninių 

priemonių pagalba fiksuojamos dalyvių spontaniškai kylančios reakcijos – komentarai, vertinimai. 

Modifikuota fokusuota grupinė diskusija sudaro galimybes maksimaliai greitai įvertinti surinktus 

duomenis, atlikti jų analizę bei pateikti rezultatus lentelių ir grafikų pavidalu. Tyrimo duomenims 

netaikomi kiekybiniai parametrai. Šiuo atveju svarbu turinio gilumas, išsamumas ir interpretacija, o 

ne statistinė analizė.  

GILUMINIS INTERVIU - tai duomenų rinkimo metodas, kai moderatorius tiesiogiai bendrauja su 

pašnekovu pagal teminį pokalbio planą. Vyksta išsamus pokalbis, kurio trukmė vidutiniškai 1 - 2 

val. Šio interviu metu atskleidžiamos pašnekovo nuostatos, vertinimai, įsitikinimai, preferencijos, 

pomėgiai, asociacijos, vertinimai ir pan. Šis metodas taikomas vartotojų pasitenkinimo ir lūkesčių, 

reklamos poveikio tyrimuose, ekspertų apklausose.  

ANKETAVIMAS - tai duomenų rinkimo metodas, kai respondentas pats savarankiškai pildo 

pateiktą klausimyną. Respondentas gali pildyti klausimyną jam patogiu laiku, išsaugoti 

informacijos privatumą, išvengiama moderatoriaus daromos įtakos.  

APKLAUSOS PAŠTU. Klausimynai respondentams yra siunčiami paštu. Respondentas pats 

savarankiškai pildo gautą klausimyną ir grąžina jį tyrimus atliekančiai kompanijai. Tai sudaro 

sąlygas respondentui atsakyti į klausimus jam patogiu laiku, išsaugoti informacijos privatumą. Taip 

organizuotose apklausose išvengiama moderatoriaus daromos įtakos. Apklausos paštu taikomos 

visos dalyvių rinkos, pavyzdžiui, šalies gyventojų arba vienos kokios nors tikslinės grupės 

(pavyzdžiui, bibliotekos lankytojai ) tyrimams.  
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TURINIO ANALIZĖ - tai kiekybinė turinio analizė, taikoma žiniasklaidos tyrimuose. Turinio 

analizė leidžia įvertinti, kiek dėmesio vienai ar kitai socialinei problemai ar reiškiniui skiria 

žiniasklaidos. 

KAIP BIBLIOTEKOS VERTĘ SUVOKIA VISUOMENĖ? 

 

KAIP AŠ GALIU DEMONSTRUOTI BIBLIOTEKOS VERTĘ VISUOMENEI? 

Bibliotekos vertės demonstravimas yra, visų pirma, veiksmas. Gebėjimas veikti arba veikimo galia 

yra susiję su gebėjimu, noru ir pasirengimu koreguoti savo veiklą, atsižvelgiant į bendruomenės 

norus ir poreikius, siekiant nuolat didinti kuriamą visuomeninę bibliotekos vertę. Bibliotekos turėtų 

sąmoningai ir tikslingai atsiverti visuomenei. Ši nuostata turi būti ne tik viešai deklaruojama, tačiau 

ir įgyvendinama. Būtent gebėjimo veikti reikia tam, kad žmonėms, kurie niekada negalvojo apie 

naudojimąsi biblioteka, kiltų tokia mintis: ji motyvuotų praverti bibliotekos duris. Taigi, kokius aš, 

bibliotekininkas, galiu atlikti veiksmus, kurie padėtų didinti mano bibliotekos vertę bendruomenės 

nariams? Kaip aš galiu demonstruoti savo bibliotekos vertę visuomenei?  

 Susitikimai 

 Vieši pasisakymai 

 Žiniasklaida 

 Asmeniniai pokalbiai 

 TV transliacijos 

 Dalyvavimas visuomeninėje veikloje, renginiuose 

 

KOKS TURI BŪTI MANO ELGESYS ATSTOVAUJANT? 

 

Skirtingose situacijose mes visi elgiamės skirtingai. Nepaisant to, kiekvienas iš mūsų turi vieną 

dažniausiai naudojamą elgesio su kitais arba bendravimo stilių. Koks jūsų labiausiai 

„mėgstamas“ bendravimo su kitais žmonėmis stilius?  

Pasyvus bendravimo stilius: 

1. Neatskleidžia savo jausmų ir minčių. 

2. Grupėje dažniausiai stovi „kitiems už nugaros“. 

3. Dažniausiai pasirenka "vidurinę" pozicinę, vengia išsakyti savo nuomonę. 

4. Vengia potencialių draugų ar bendravimo, nes galvoja, kad tai pareikalaus perdaug pastangų. 

5. Kalba tyliai, vengia akių kontakto, nenori, kad į jį būtų  atkreiptas dėmesys. 

6. Žodžiu sutinka su kitais, nors galvoja kitaip. 

7. Sutinka prisiimti darbus, atsakomybę, kad nebūtų nepatogumų kitiems. 

8. "Tempia laiką", neskuba priimti sprendimus, spręsti klausimus. 

9. Dažniausiai vertina save kaip mažiau sugebantį, negu kiti žmonės. 
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10. Dažnai vengia atsakomybės, sugalvoja "geras" priežastis, atsiprašinėja. 

Agresyvus bendravimo stilius: 

1. Nutraukia kitus, kai jie kalba. 

2. Siekia paveikti kitų nuomonę, įpiršti savo. 

3. Linkęs priimti sprendimus už kitus žmones, neatsižvelgia į jų nuomonę. 

4. Kalba garsiai ir stengiasi būtinai patraukti kitų dėmesį. 

5. Nelinkęs palaikyti draugiškus santykius. 

6. Kaltina kitus, ieško jų klaidų, negalvodamas apie jų jausmus. 

7. Įžeidžia ar suteikia nepatogumų greičiau kitiems , negu sau. 

8. Siekdamas jam reikalingų sprendimų, kalba ne į temą, manipuliuoja faktais arba juos 

klaidingai pateikia. 

9. Vertina save, kaip žymiai gabesnį, stipresnį, protingesnį, lyginant su kitais. 

10. Siekia valdžios, kad galėtų valdyti kitus žmones. 

11. Siekia savo asmeninių tikslų kitų sąskaita. 

Tvirtas elgesio stilius: 

1. Leidžia kitiems išreikšti pilnai savo mintis. 

2. Užima poziciją, kuri aiški kitiems, t.y. išreiškia savo nuomonę ir jausmus. 

3. Priima patys sprendimus, kurie yra pagrįsti tuo, ką jie mąsto ar  jaučia. 

4. Draugystę ir bendravimą supranta kaip galimybę sužinoti daugiau apie save ir kitus. 

5. Bendraudami kalba vidutinio stiprumo balsu. 

6. Bando suprasti, visų pirma, kitų žmonių jausmus ir mintis ir tik po to išreikšti savo. 

7. Siekia išvengti nemalonių situacijų, nekalbėdami apie problemas, kurios dar nepasireiškė 

arba ieško racionalių būdų, kaip jas galima spręsti. 

8. Stengiasi nagrinėti problemas ir sprendimus  ne dviprasmiškai, bet konkrečiai. Nevengia 

išsakyti savo nuomonę. 

9. Vertina save kaip stiprius ir sugebančius, bet ne daugiau negu kiti žmonės. 

10. Prisiima atsakomybę už sprendimus, atsižvelgiant į situaciją ir savo galimybes. 

Tvirtas elgesys - tai sugebėjimas perteikti kitiems žmonėms atvirai ir aiškiai savo mintis bei 

emocijas. Tai reiškia žinoti ir išreikšti, koks aš esu ir ko aš noriu. Tvirtumas bendravime – atviras, 

dalykiškas savo nuomonės, pageidavimų, požiūrio išsakymas, nepažeidžiant kitų žmonių teisių, 

neįžeidžiant jų. Tvirti žmonės bendravime nebijo atsiskleisti. Bendravimas yra atviras, nuoširdus, 

tiesioginis, nukreiptas į kitus žmones. Veikia labiausiai priimtinu būdu, bet gerbia ir kitų žmonių 

nuomonę, poreikius, poziciją. Žino, kad ne visada gali laimėti. Supranta savo galimybių ribas, 

tačiau nepriklausomai nuo situacijos, bando veikti taip, kad nepažeminti kitų ir savęs. 

Tvirto elgesio pagrindas – pozityvus mąstymas. Kai mąstome ir elgiamės pozityviai, mažesnė 

tikimybė sulaukti pasipriešinimo savo veiksmams. Geranoriškumas skatina atsakomąjį 
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geranoriškumą. Pozityvus mąstymas taip pat kelia mūsų savęs vertinimą, nes mes patys dažnai savo 

mintimis žeminame patys save. Tokios mintys, kaip: „o ką kiti pagalvos; o kas, jei manęs nesupras; 

man atsakys; negaliu; nemoku; nesugebėsiu...” ir panašios, išreiškia ir įtvirtina nepasitikėjimą 

savimi ir parodo, kad mes nesame savo gyvenimo šeimininkais. 

 

AR MANO ELGESYS PRIKLAUSO NUO POŽIŪRIO Į SAVE? 

 

Savęs vertinimas – tai, kaip žmogus vertina pats save. Savęs vertinimas pasireiškia visų mūsų 

elgesyje, nepriklausomai nuo mūsų norų. Todėl, apmąstant atsakymą į klausimą: “Kodėl aš darau 

taip, o ne kitaip?”, kiekvienas iš mūsų turi kreiptis į savęs vertinimą. Kaip Aš vertinu save? 

Savęs vertinimas yra tai, kiek mes patys save laikome vertais pagarbos, dėmesio ir meilės aplinkinių, 

nepriklausomai nuo rezultatų ir laimėjimų, kuriuos mes šiuo metu demonstruojame. Savęs 

vertinimą (savigarbą) galima palyginti su ypatingu “indu” mūsų viduje, kuris mažiau ar daugiau 

“pripildytas” ar “tuščias”. Tomis minutėmis, kai mums viskas sekasi, mūsų pastangų dėka pavyko 

kažkoks svarbus ir geras darbas, mes jaučiame didelę jėgą, norą daryti žmonėms gerą, neabejodami 

pasaulio teisingumu, mes tikime savimi ir žmonėmis. Tačiau būna ir taip, kad mes jaučiamės 

“sugniuždyti”: nieko nenorime matyti, netikime savimi ir bijome savęs. Tai yra žemo savęs 

vertinimo požymis. Pasislėpti nuo savęs ir paslėpti žemą savęs vertinimą nuo kitų – tai pirmas mūsų 

noras tuo momentu. Taip mes statome puikybės ar pykčio sieną, užsidedam paklusnumo, 

nuolankumo ar cinizmo kaukę. Bet būtent šie “apsisaugojimai” ir išduoda mūsų vidines problemas, 

“šaukia” apie žemą savęs vertinimą. “Žemai save vertinantis žmogus ne tik apimtas baimių, bet dar 

ir kaupia nesėkmių, klaidų, pralaimėjimų patirtį ir palaipsniui ima laikyti save visai beviltišku” (V. 

Satir). 

PASITIKĖJIMAS SAVIMI – ATSTOVAVIMO SĖKMĖS PAGRINDAS! 

 

“Gali galvoti, kad gali arba kad negali: abiem atvejais būsi teisus”  

                                                                                                       (H. Fordas)    

Kai mes jaučiame savo vertę, mes pasitikime savimi. Kas yra pasitikėjimas savimi? Pasitikėjimas 

savimi yra mūsų mąstymas apie save! Tai mūsų lūkesčiai arba įsitikinimai, kaip sėkmingai mes 

sugebame įvykdyti tam tikrą užduotį. Kitais žodžiais, svarstydami, ar verta ko nors imtis, mes tarsi 

klausiame savęs, ar esame pajėgūs tai atlikti. O atsakyti į šį klausimą galima dviem būdais: taip arba 

ne, priklausomai nuo to, ką galvojame apie save ir ką jaučiame sau.  

Pasitikėjimo savimi pasekmės yra žmogaus pasitikėjimas savo gebėjimais veikti, įtakoti situaciją. 

Pasitikėjimas savimi tiesiogiai susijęs su mūsų motyvacija siekti tam tikrų tikslų, psichologiniu 

atsparumu nesėkmėms. Pavyzdžiui, pasitikintys savimi žmonės kelia sau sudėtingesnius tikslus, 

įdeda daugiau pastangų, turi sėkmės scenarijų, yra optimistai, daugiau linkę rizikuoti, gebėjimus 
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laiko įgūdžiais, kuriuos galima išmokti, akcentuoja privalumus, atsparūs kylantiems sunkumams. 

Priešingai, nepasitikintys savimi žmonės kelia paprastesnius tikslus, mažiau deda pastangų, kuria 

nesėkmės scenarijų, yra pesimistai, sugebėjimus laiko įgimtomis savybėmis, akcentuoja trūkumus, 

jaučiasi negalintys tvarkytis su grėsme. 

Svarbu yra tai, kad pasitikėjimas savimi yra starteris veiksmui. Priešingai, nepasitikėjimo savimi 

pasekmė yra dalinis arba visiškas neveiklumas. Neveiklumas veikia mūsų mąstymą - iškraipo jį. 

Kodėl? Kadangi jaučiame įtampą, kyla poreikis pateisinti savo situaciją. Ši būsena vadinama 

pažintiniu disonansu: žmonės, norėdami sumažinti įtampą, mąstymą priderina prie veiksmų. Taigi, 

pasaulis mąstomas kraštutinėmis – juoda arba balta kategorijomis, įvykiams suteikiama katastrofinė 

reikšmė, o mus supanti aplinka, kiti žmonės perleidžiami per negatyvaus suvokimo filtrą. Kaip 

galima jaustis tokiame priešiškame, grėsmingame pasaulyje? Susidaro uždaras ratas: Negatyvūs 

jausmai sustiprina ir taip negatyvų mąstymą apie save ir pasaulį, o tai daro įtaką mūsų gebėjimui 

veikti, siekti, keisti situaciją: jaučiuosi bejėgis, neveiksnus. Ratas užsidaro? Ne, jis sukasi toliau, 

kiekvieną kartą pastiprindamas kiekvieną savo grandį ir, tuo pačiu, apsunkindamas žmogui 

galimybę įveikti jį. Negatyvus mąstymas, mintis apie save tampa įsitikinimu, tikėjimu, kad nieko 

negali pakeisti! Taip pradingsta bet kokia prasmė veikti... 

Ar galima įveikti šį uždarą ratą? Taip, galima, keičiant mąstymą arba rizikuojant veikti! Ar lengva 

pa(si)keisti? Juk viskas, kas kartojama, dažnai tampa įpročiu. Žalingus įpročius lengva įgyti, bet 

sunku su jais gyventi, naudingus įpročius kartais sunku išsiugdyti, bet su jais lengva ir gera gyventi. 

Norint pakeisti kokį nors trukdantį įsitikinimą arba neigiamą įprotį, visų pirma, reikia turėti aiškų 

tikslą ir norą, bet, svarbiausia, kryptingai ir atkakliai veikti! Taigi, koks mano požiūris į save ir į 

kitus? Kokie mano jausmai? Kodėl aš nuolat taip elgiuosi? Kuo man naudingas toks elgesys? 

Žmonės įpranta prie neefektyvaus elgesio, nes jaučiasi saugūs. Tačiau toks elgesys dažnai ne 

padeda, o trukdo! Bijome rizikuoti elgtis kitaip? Tačiau be rizikos nebus ir pokyčių. Judėjimas nuo 

įprasto ir žinomo link nežinomo visada rizikingas!  

Vienas iš būdų, siekiant neprarasti motyvacijos ir įkvėpimo veikti - tai atlikti nors vieną veiksmą, 

susijusį su tikslu. Ir nesvarbu, kad šis veiksmas nėra didelis. Šis vienintelis veiksmas, gal būt, jūsų ir 

neuždegs, bet apsaugos nuo galimybės “įstrigti”. Mes galime atlikti vieną mažą veiksmą, po to kitą, 

tada dar vieną, ir t. t. Dažnai visus šiuos nedidelius veiksmus apjungę į vieną visumą, gauname 

efektą, kurio mums ir reikia, kad išlaikytume motyvaciją. Veiksmas skatina veiksmą. Paskata kuria 

motyvaciją. Sėkmė kuria sėkmę!  
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KAIP PLANUOTI, SIEKTI IR TURĖTI? 

1. Užsibrėžkite ambicingus tikslus. Kai mes įvertiname savo esamas galimybes, praeities patirtį ir 

pagal tai išsikeliame tikslus, nieko išskirtinio nepasiekiame. Liekame ten, kur ir buvome, nes 

galimybės liko tos pačios. Ką daryti žmogui, kuris praeityje patyrė daug nesėkmių, o šiandien turi 

minimalias galimybes? Ir toliau tenkintis nesėkmių maratonu bei minimaliais rezultatais? Žinoma, 

ne. Visų pirma, klausti savęs „ko aš iš tikrųjų noriu?“ ir tik tada žiūrėti, kokių galimybių jau turiu 

dabar ir kokių priemonių man dar trūksta. Ambicingi tikslai visada skatina ieškoti naujų galimybių, 

rasti arba net sukurti reikalingas priemones, susipažinti su žmonėmis, išbandyti naujus dalykus. Tai 

mažų mažiausiai garantuoja tobulėjimą. 

2. Apimkite visas gyvenimo sritis. Tam, kad gyvenimas būtų harmoningas ir nepultumėte į 

kraštutinumus, sutelkite dėmesį į visas svarbiausias sritis – asmeninis ir šeimyninis gyvenimas, 

finansai ir karjera, asmeninis bei profesinis tobulėjimas. Anksčiau ar vėliau tie žmonės, kurie skiria 

per daug laiko, pavyzdžiui, darbui ir turto krovimui, palaipsniui apleidžia šeimą, laisvalaikį. Tuomet 

seka konfliktai, skyrybos, vienatvė, išsekimas, sveikatos sutrikimai. Stebėkite, ar viskam padalinate 

laiko. Jei kažkas yra svarbu, skirkite tam savo dėmesį. Taip, kaip mityba neturi būti apribota vien 

baltymais, taip ir tikslų negalima susiaurinti iki vienos srities.  

3. Naudokite teigiamas kalbos formas. Kuo mažiau žodelio „ne“ – nenoriu, nereikia, nebebūsiu… 

Tikslas turi būti pozityvus „ko noriu?“, o ne „ko nebenoriu?“; „kaip nuo šiol gyvensiu?“, o ne „nuo 

ko pabėgsiu?“; „kaip dabar bus?“, o ne „kaip daugiau nebebus?“. Neigiama forma rodo, ką norime 

„ištrinti“ iš savo gyvenimo, nuo ko išsivalyti, tačiau nieko nesiūlo į likusią tuščią vietą - „aš daugiau 

nebenoriu gyventi skolose“. O teigiama forma parodo kryptį, link kur einu - „aš noriu būti 

finansiškai laisvas“. Kuris variantas skatina veikti?  

4. Nustatykite terminus. Šalia tikslo užrašykite laiko terminą, t.y. iki kada norite jį pasiekti. Tai 

pažadina motyvaciją, didina adrenalino kiekį kraujyje. O tai didelė pagalba keliaujant link svajonės. 

Taip pat terminas padeda planuoti laiką kasdien ir imtis konkrečių veiksmų dabar pat.  

5. Detalizuokite tikslą. Kuo aiškesnis tikslas, tuo daugiau galimybių jį pasiekti pastebėsite 

aplinkoje. Neužtenka norėti „namo“. Pasvarstykite kaip atrodo namas, kur jis yra, kiek jame 

kambarių, kokia jo vertė ir t.t. Tokiu atveju vartydami nekilnojamojo turto skelbimus, naršydami 

agentūrų svetainėse, jūsų akį patrauks būtent tokie skelbimai, kuriuose parduodami panašūs namai. 

Be to, detalės padeda įvertinti, kaip toli esate link tikslo. Jei svajojate apie „gerą algą“, apibrėžkite 

konkrečią sumą, pvz., 5000 litų. Dabar jau galite įvertinti, kiek uždirbate šiandien ir kiek dar trūksta, 

kokia papildoma (ar nauja) veikla padėtų uždirbti šią sumą.  
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6. Sudarykite efektyviausių veiksmų sąrašą. Tam, kad pasiektumėme vieną ar kitą tikslą, tenka 

imtis konkrečių veiksmų. Surašykite, ką reikia padaryti, kad pasiektumėte tikslą. Kurie iš išvardintų 

veiksmų yra patys efektyviausi, t.y. kurie labiausiai padeda pasiekti tikslą. Imkitės jų. Mes dažnai 

apkrauname savo dienas įvairiais reikalais, kurie iš esmės neduoda rezultatų. Esame 

„atseit“ užsiėmę. Kartais užtenka padaryti vieną, du, tris naudingus žingsnius ir tikslas pasiektas. 

Likusį laiką galima skirti poilsiui.  

7. Atlikite pirmąjį žingsnį. Kai tik užbaigsite planavimą, nedelsiant imkitės pirmosios užduoties 

praktiškai. Per pirmąsias 15 minučių atlikite nors mažą žingsnelį link tikslo. Neatidėkite rytdienai 

arba kitam  pirmadieniui. Taip išlaikysite motyvaciją, ‚užsikabinsite“ už proceso. Pateksite ne tik į 

teoretikų kategoriją, bet ir į praktikų. Nei jei labai ko nors norime ir ryžtamės tai pasiekti, tačiau 72 

valandas nesiimame jokių praktinių veiksmų, visas entuziazmas nukrenta iki nulio. Tada save 

kaltiname, kad ir vėl nepavyko, esame tinginiai, bevaliai. Tai netiesa. Tiesiog neišlaikėme 

motyvacijos.  

8. Planuokite laiką. Nuo šiol kasdien planuokite savo laiką taip, kad jo užtektų tikslams – 

planavimui, vykdymui, koregavimui. Veikdami kasdien, išsiugdysite naują įprotį. Tikslų siekimas 

taps savaime suprantamu, kasdieniniu „reikalu“.  
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3.TIKSLINĖS GRUPĖS IR PARTNERYSTĖ  
 

Visuomenėje realiai funkcionuoja skirtingos asmenų grupės su skirtingais poreikiais, norais ir 

interesais. Paauglius domina visai kiti dalykai nei penkiasdešimtmečius. Ar gali biblioteka siūlyti 

tokias paslaugas, kurios galėtų patenkinti visų vartotojų norus? Reikėtų labai gerai pagalvoti, prieš 

atsakant teigiamai... 

 

KAS YRA TIKSLINĖ GRUPĖ? 

 

„Nesielvartauk, kad žmonės tavęs nepažįsta, liūdniau, kai tu nepažįsti žmonių“ 

                                                                                                                       Konfucijus 

 

Tikslinė grupė – tai žmonių grupė, kurią norime sudominti savo biblioteka, jos teikiamomis 

paslaugomis, vykdomais projektais ir pan. Taip galima vadinti ir bet kokį visuomenės segmentą, 

kuris apie idėją ar reiškinį kol kas neturi jokio supratimo, tačiau jį siekiama tuo sudominti.  

Kitais žodžiais, taip vadinamos bibliotekai svarbios visuomenės grupės, besidominčios ar 

potencialiai galinčios susidomėti tam tikra problema, išskirtiniais bibliotekos ypatumais ar 

konkurenciniais pranašumais ir padėti siekti bibliotekai strateginių tikslų.  

Strateginiame lygmenyje tikslinė grupė dažnai apibrėžiama gana abstrakčiai - tai padeda geriau 

suvokti bibliotekos kaip institucijos veiklos sistemą. Tačiau, planuojant konkrečius taktinius 

atstovavimo bibliotekai veiksmus, tikslinės grupės turi būti konkrečiai įvardinamos kiekvienai 

situacijai arba problemai spręsti. Tinkamas tikslinės grupės parinkimas visada yra tiesiogiai 

proporcingas veiklos efektyvumui ir sėkmei.  

 

VISUOMENĖS SEGMENTŲ NUSTATYMAS 

 

Tikslinės grupės išskyrimas pagal svarbą gali būti tapatinamas su rinkodaros metu atliekamu rinkos 

segmentų nustatymu. Dažniausiai, siekiant galutinių atstovavimo bibliotekai tikslų, yra skiriamos 

šios tikslinės grupės : 

 Pirminė grupė  – apima valdžios ir valdymo institucijas (tiek nacionalines, tiek ir vietines ar 

regionines), nuo kurių informuotumo ir nuostatų gali priklausyti bibliotekai lemtingi ar 

kasdieniai sprendimai. Juos galima dar vadinti sprendimų priėmėjais, potencialiais rėmėjais. 

Pavyzdžiui, jeigu galutinis atstovavimo tikslas yra padidinti bibliotekos finansavimą, tai už 

finansavimo skyrimą yra atsakingas meras. Pagal savo turimą galią jis yra pirminėje 

grupėje. 

http://www.kabutes.lt/autorius/_konfucijus/72
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 Antrinė grupė – bendruomenės nariai, darantys įtaką pirminei grupei. Juos dar galima 

vadinti įtakojančiais asmenimis arba grupėmis. Pavyzdžiui, koks asmuo gali turėti įtakos 

mero apsisprendimui priimti vieną ar kitą sprendimą? Gal būt, vietinio verslo vadovas, 

kuris aktyviai dalyvauja bendruomenės gyvenime ir asmeniškai pažįsta merą, galėtų 

panaudoti savo įtaką merui, siekiant bibliotekos palaikymo.  

 Trečia grupė – suinteresuotos šalys - partneriai, prisidedantys prie bibliotekos vertės 

formavimo bei siekiantys bendruomenės palaikymo. Pavyzdžiui, žiniasklaidos grupės, 

lankytojai, atskiri asmenys, organizacijos, fondai, verslininkai. 

Visa visuomenė yra svarbi bibliotekai, kaip ir kiekvienai organizacijai jau vien dėl to, kad ją sudaro 

įvairios grupės. Bendros visuomenės nuostatos vienaip ar kitaip veikia ir kiekvienos smulkesnės 

grupės požiūrį bei elgseną, ir atvirkščiai. Todėl visuomenės segmentų nustatymo tikslas yra 

užtikrinti, kad jūsų bibliotekos turimi ištekliai būtų nukreipti į tas visuomenės narių grupes ar 

atskirus jos narius, iš kurių galima tikėtis didžiausios naudos. Kurie iš šios rinkos segmentų yra 

bibliotekai svarbiausi? Ne veltui vienas iš pagrindinių gerai žinomų verslo principų skelbia: 

“Visiems geras nebūsi”. Galimybės visada yra ir bus ribotos. Jūsų bibliotekos turimi riboti ištekliai 

turi būti nukreipti į tas konkrečias visuomenės narių grupes ar atskirus jos narius, iš kurių galima 

tikėtis didžiausios naudos.  

 

TIKSLINĖS GRUPĖS PAŽINIMAS IR VERTINIMAS 

 

Norint suprasti ir įvertinti tikslinę grupę, į kurią bus nukreipta, pavyzdžiui, jūsų atstovavimo 

bibliotekai veikla, reikia žinoti, kas lemia vienokį ar kitokį tikslinės grupės ar atskiro jos nario 

nuostatas ir elgesį. Kiekvienas žmogus formuojasi tam tikroje kultūrinėje, socialinėje ir 

ekonominėje aplinkoje ir jį nuolat veikia įvairūs faktoriai, veiksniai. Sėkmė tiesiogiai priklauso nuo 

to, kaip tiksliai identifikuosite ir suprasite savo tikslinę grupę ar atskirus jos narius, įvertinsite jų 

savybes. Tik tokiu atveju galite tikėtis sėkmės. Pirminį tikslinės grupės vaizdą padeda sukurti 

atsakymai į šiuos klausimus: 

 Kas priskiriama mano tikslinei grupei? Kam biblioteka yra svarbi šiandien? 

 Kokius poreikius, norus ar problemas turi mano tikslinės grupės nariai? 

 Kaip tikslinė grupė vertina biblioteką ir jos teikiamas paslaugas? 

 Kaip šios tikslinės grupės asmenys elgsis ateityje? Kokių poreikių, interesų jie dar turi? 

 Kam biblioteka galėtų būti svarbi rytoj? 
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BIBLIOTEKOS TIKSLINĖS GRUPĖS SUVOKIMAS  

 

Žmonių tarpusavio santykiai sudėtingi ir įvairialypiai. Norint suprasti ir numatyti žmogaus elgesio 

pasekmes, būtina žinoti, kaip jis suvokia pasaulį – taigi jo nuostatas. Nuostata – tai pasirengimas į 

tam tikrus žmones, jų grupes ar situacijas reaguoti tam tikrais vaizdiniais, jausmais ir veiksmais. 

Nuostatos yra gana stabilios ir sunkiai koreguojamos. Bet jeigu aš jas įsisąmoninu, vadinasi, jau 

galiu jas valdyti. Nuostatų valdymas rodo, kad mano elgesys nuo jų nepriklauso, ne jos valdo mane 

- mano reakcijas ir veiksmus, bet aš jas valdau. Vadinasi, turiu pasirinkimą reaguoti ir elgtis 

adekvačiais situacijai būdais. Pavyzdžiui, žinodama savo neigiamas išankstines nuostatas tam tikrų 

žmonių atžvilgiu, esu laisvesnė rinktis – ar ir toliau elgtis pagal jas ir užkirsti kelią sėkmingam 

bendravimui ir bendradarbiavimui, ar bandyti koreguoti savo priešiškas nuostatas, atrasti tame 

žmoguje pozityvių savybių, bruožų, gebėjimų. Nuo to, ką mąstau, priklauso tai, ką darau, kaip 

elgiuosi, kaip bendrauju. O nuo to, ką darau, kaip bendrauju priklauso , ką turiu. Veiksmas turi 

pasekmes, ir tos pasekmės gali būti man naudingos arba ne... 

Kita vertus, didelę įtaką kitų žmonių suvokimui ir nuomonės apie juos susidarymui daro stereotipai. 

Stereotipai – tai supaprastintas tam tikros žmonių grupės įvaizdis, tikėjimas, kad šioje grupėje visi 

žmonės yra vienodi. Todėl atskiram žmogui kažkokios savybės gali būti priskiriamos vien dėl to, 

kad jis priklauso kokiai nors visuomenės grupei. Natūralu, ne išimtis ir žmonės, kurie jau yra arba 

potencialiai gali būti Jūsų tikslinė grupė. Ką Jūs galvojate apie vyriausybės atstovus, verslo žmones 

ar žurnalistus? Ką Jūs mąstote apie turtingą verslininką? Ką Jūs galvojate apie miesto merą? Kokio 

elgesio tikitės iš romų bendruomenės atstovo? O iš namų šeimininkės? Tendencija viską skirstyti ir 

viskam klijuoti etiketes, viską įsprausti į schemas iškreipia tikrovės vaizdą. Kaip teisingai pastebi 

garsus praėjusio amžiaus pradžios gydytojas Charles D. Cooper: „Diagnozė sužlugdo galimybę 

pažinti kitą“. Bet kokia griežta klasifikacija neatitinka sudėtingos ir prieštaringos žmogaus 

prigimties.  

Neigiamos nuostatos suponuoja priešišką, geriausiu atveju, formalų elgesį. Ar tai padeda palaikyti 

gerus savitarpio santykius? Ar tokie santykiai taps ilgalaike partneryste? Žinoma, NE! 

Kai jūs identifikuojate ir pradedate užmegzti ryšius su savo skirtingomis tikslinėmis grupėmis, labai 

svarbu suprasti, kaip jūsų nuostatos, stereotipai apie juos gali paveikti jūsų gebėjimą efektyviai 

bendrauti su jais.  

 

KAS YRA PARTNERIS ARBA KAIP GALIU PADARYTI DARBUS, PADEDAMAS KITŲ? 

 

Dirbame kartu, ne po vieną, todėl reikia derinti tiek mūsų žingsnius, tiek mūsų interesus. Idėjoms 

reikia palaikymo. Neretai mūsų geri sprendimai yra visiškai neįgyvendinami. Ar tai yra tik todėl, 

kad pritrūksta laiko tinkamai numatyti visus žingsnius? Ne. Dažnai nekreipiame dėmesio į sukūrimą 
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aplinkos, kurioje tas sprendimas turės gyvuoti. O tai reiškia, kad pradėdami nagrinėti problemą, į šį 

procesą turėtume įtraukti žmones, kurie vienaip ar kitaip galėtų būti suinteresuoti sprendimu.  

Taigi, būdami pasmerkti visuomeniškumui, savo veikla mes kuriame kontekstą, kuriame dėl mūsų 

veiklos rezultatų turėtų būti geriau ne tik mūsų bendražygiams, bet ir žmonėms, suinteresuotiems 

mūsų veikla. Suprantama, sukviesti visus tuos, kurie būtų suinteresuoti sprendimu, nėra lengva, 

nors ir stengiamasi tai daryti per tų intereso grupių atstovus. Taigi kalbame apie mūsų partnerius – 

tuos, kurie yra suinteresuoti mūsų veikla arba tam tikromis problemomis. Partneriai yra asmenys 

arba asmenų grupė, kurie yra atsakingi už galutinį rezultatą, įgyvendina sprendimą, paremia jį arba 

užkerta kelią jo įgyvendinimui, gali būti paveikti sprendimo (rezultato).  

 

KAIP MES TURĖTUME ELGTIS PARTNERIŲ ATŽVILGIU? 

 

Dauguma bibliotekų turi savo partnerius. Ar galite įvardinti bent 10 savo bibliotekos partnerių? 

Svarbu būti konkretiems, t.y., nurodyti konkrečius asmenis ir organizacijos, o ne abstrakčius 

teiginius, pavyzdžiui, visuomenė, Seimas ir pan. Ar galite kiekvieną iš įvardintų partnerių įvertinti 

pagal svarbumą? Kaip lengvai jūs galite „pasiekti“ konkretų partnerį?  

Atlikę šį vertinimą, turime gana vertingos informacijos apie savo biblioteką – jos įtaką problemų 

sprendimui, patirtį, veiklos perspektyvas. Įdomu palyginti, kiek šie įvertinimai skiriasi? Ar 

svarbiausi partneriai nėra sunkiausiai pasiekiami? Jeigu taip, ką turėtume daryti? Kaip juos 

pasiekti? Tuo tikslu ir atliekama partnerių analizė. Turėtume atsakyti į šiuos klausimus: 

 Kokios naudos gali gauti kiekvienas iš įvardintų partnerių, dalyvaudamas sprendžiant 

problemas? 

 Kuo partneris gali būti nepatenkintas ir kokie sprendimo variantai jam gali būti nenaudingi? 

 Kaip jis gali daryti įtaką problemos sprendimui? Pavyzdžiui, savo ryšiais, tiesiogiai 

biudžetui, mūsų bibliotekos įvaizdžiui? 

 Kokiais kriterijais partneriai vertina mūsų bibliotekos veiklą ir konkrečių problemų 

sprendimo efektyvumą? 

 Kokias galimybes turime mes daryti įtaką šiems kriterijams? 

Tai pagrindiniai klausimai, kuriuos kiekvienas suinteresuotas savo bibliotekos kaip institucijos 

sėkme turėtų užduoti prieš imdamasis veiklos ar bent jau pradėjęs ją. Atsakę į šiuos klausimus, 

galime žengti kitus žingsnius, kurie gali būti susiję su pasipriešinimo įveikimu. Partneriai, kurie 

suinteresuoti problemų sprendimu, gali tapti mūsų sąjungininkais prieš tuos, kurie nesuinteresuoti ar 

priešinsis. Ypač atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kurie mums palankūs partneriai gali būti sunkiai 

pasiekiami. Tuomet link jų galime „artėti“ su kitų, mums palankių, partnerių pagalba. Čia reikėtų 

vadovautis principu, kad nėra neįmanomų darbų, yra darbai, kuriems atlikti reikia daugiau pastangų.  
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Taigi, tolesni žingsniai būtų: 

 Kaip ir kiek mums palankūs partneriai gali paveikti mums nepalankius partnerius? 

 Numatyti, su kuriuo iš nepalankių partnerių bus pradedama dirbti pirmiausiai, ir aiškiai 

patiems sau atsakyti, kodėl būtent su jais? 

 Numatyti poveikio formas ir aplinkybes – kas ir su kuo? Kada ir kokiu momentu? Kaip? 

Kaip intensyviai? 

 Numatyti, kokie galėtų būti alternatyvūs žingsniai? 

Žengiant šiuos žingsnius, būtų pravartu turėti savo interesų lauke ir žiniasklaidos atstovus. Kas, jei 

ne ši grupė, gali daryti didžiausią įtaką bibliotekos įvaizdžio formavimui?  

Antra vertus, ar ne su žurnalistų pagalba galime užmegzti reikiamus ryšius su kitais partneriais? 

 

SĖKMINGAS BENDRAVIMAS SU PARTNERIAIS - SĖKMINGOS DERYBOS 

 

Partnerystė – abipusiai naudingų santykių kūrimas, bendradarbiavimas, siekiant bendrų tikslų. 

Teisingi santykiai visada remiasi abipusiai naudingais mainais. O kur mainai – ten visada derybos. 

Čia pateiksime keletą pasiūlymų, kad derybos su partneriais būtų sėkmingesnės: 

 Jeigu vyksta derybos – vadinasi, šalys viena nuo kitos priklauso. Tai reiškia, kad abi yra 

svarbios ir šią svarbą abi jaučia. Derybų ,iniciatorius turėtų rodyti deramą pagarbą kitai 

pusei, kad ši tą pagarbą jaustų. 

 Kita vertus, svarbus yra nusiteikimas. Jeigu nors viena pusė nėra suinteresuota pačiu derybų 

procesu, be jokios abejonės, netikslinga pradėti šį procesą. Būtų gerai šią informaciją turėti 

prieš galvojant apie derybas, tačiau jeigu ji paaiškėja jau prasidėjus deryboms, tuomet 

reikėtų keisti ryšių pobūdį ir sutarti tik dėl pozicijų pristatymo. Tokia patirtis galėtų būti 

gera pamoka ateičiai – rink daugiau informacijos prieš imdamasis darbų. 

 Derybos ir vyksta todėl, kad nėra iš anksto žinoma, koks bus susitarimas. Derybų 

susitarimas – tai sprendimas, kuris tam tikrą laiką tenkins proceso dalyvius. Susitarimas turi 

apibrėžti šalių įsipareigojimus viena kitai, jeigu kalbama apie bendrą veiklą, ir sąlygas, 

kurios netrukdytų šalims savarankiškai veikti, jeigu kalbama apie intereso zonų pasidalijimą. 

Akivaizdu, kad susitarimas turi būti pagrįstas argumentais ir realiai įvykdomas. Pagrindinis matas – 

realumas: ar užteks laiko? Ar turėsime žmonių? Kiek turime išteklių? Ar įvertinome galimus 

trukdymus? 

 Todėl derybininkų įgaliojimai nėra antraeilis reikalas. Kad pasiektume susitarimą, mums turi 

būti aišku, į kokį pagrindą jis remsis, kiek derybininkai turi laisvės, kokios išlygos jiems 

svarbios? 
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 Dažna kliūtis sėkmingoms deryboms – psichologinis derybininkų nesuderinamumas. Todėl 

svarbu numatyti, koks bus psichologinis klimatas susitikus keliems žmonėms. Numatyti 

viską, žinoma, neįmanoma, bet reikia stengtis kuo daugiau sužinoti apie konkretų asmenį 

dar iki susitikimo su juo ir parinkti tokį žmogų, kuris geriausiai atstovautų jūsų bibliotekos 

interesams bei galėtų palankiausiai veikti kitą šalį. 

Svarbu įsidėmėti, kad derybose su partneriais svarbu ne tik pasiekti rezultatą, bet ir sukurti savo 

bibliotekos kaip patikimo partnerio įvaizdį. Visada stenkitės atsakyti į klausimą, ar būdamas jo 

vietoje sutiktumėte su jo siūlymais? Jeigu taip, tai kodėl? 

Palaikanti aplinka – tai dirva, kurioje dygsta mūsų idėjos. Todėl ši dirva turi būti gerai išpurenta ir 

turėti pakankamai maistingų medžiagų, kad išaugintų derlių. Turėtume suprasti, kad ne tiek grūdo 

kokybė lemia jo augimo greitį, kiek aplink jį esančios aplinkos nusiteikimas būtent tokiu greičiu jį 

brandinti. Taigi, sprendimų įgyvendinimo greitį lemia ne sprendėjai, o įgyvendintojai. 

 

AR RĖMĖJAS YRA PARTNERIS?  

 

Jeigu suprantame partnerystę kaip santykius, kurie teikia abipusę naudą ir bibliotekai ir partneriui,  

TAIP, rėmėjas yra partneris. Rėmėjas gali tapti partneriu, bet yra viena sąlyga, - jeigu sukursime 

abipusiai naudingus santykius ir sugebėsime juos palaikyti.  

Ką reikėtų žinoti, norint pradėti ilgalaikį bendradarbiavimą su rėmėjais? Rėmimas yra tam tikras 

susitarimas, kuris turi būti naudingas abiem šalims. Susitarimo pagrindas – abipusiai naudingi 

mainai. Plačiąja prasme bibliotekos rėmimas yra ne vien finansai. Jau vien tai, kad Jūsų lankytojai 

ateina į biblioteką ir naudojasi jos teikiamomis paslaugomis, galima vadinti juos Jūsų bibliotekos 

rėmėjais. Tačiau šiuo atveju kalbama daugiau apie finansinį aspektą, kadangi dažnai bibliotekos 

projektams įgyvendinti reikia lėšų. Projektu vadiname bet kokias laikinas pastangas, kuriomis 

biblioteka siekia sukurti naują paslaugą ar išspręsti bibliotekai aktualią problemą. Kitais žodžiais, 

projektas -  priemonė permainoms bibliotekoje įgyvendinti. O finansų paieška yra taip pat ir 

partnerių „finansinių draugų" paieška! 

Kodėl biblioteka remiama ir kodėl neremiama?  

Kalbant apie bibliotekos rėmimo motyvaciją, galima tik iš dalies kalbėti apie tuos pačius rėmėjų 

lūkesčius, kaip ir jiems finansuojant sporto, naujųjų technologijų ar kitų sričių projektus, nes 

kultūriniai projektai labai skiriasi nuo daugelio nekultūrinių projektų ne tik savo „ne-verslumu". 

Istoriškai susiformavęs kultūros išskirtinumas dažnai rėmėjams ir tampa pagrindiniu akstinu šiuos 

projektus remti. Šalia to dar yra ir kitų motyvų - jie garsina ir stiprina firmą bei jos vardą, skatina 

kūrybingą darbuotojų bendradarbiavimą, sukuriant jiems papildomas, neįprasto bendravimo ir 

buvimo kartu formas. Nestandartinėje aplinkoje galima praplėsti pažinčių ratą ir atrasti jų verslui 
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naujų galimybių. Tačiau neretai, pasiūlius remti kokį nors stambesnį bibliotekos projektą, dažnai 

išgirstamas neigiamas atsakymas. Tokiam atsakymui rėmėjai gali turi rimtą pagrindą:  

 Kreipiamasi ne laiku  

 Bibliotekos pristatymas yra per mažai argumentuotas bei struktūruotas  

 Kreipimasis yra per mažai asmeniškas arba kreipiamasi į netinkamą lygmenį 

 Iniciatoriai per mažai žino apie rėmėją, pavyzdžiui, jeigu tai yra firma, tai būtina gerai žinoti 

jos struktūrą, prioritetus, misiją, tikslus, rėmimo patirtį ir toje firmoje dirbančius žmones  

 Nesugebama rasti ir pristatyti sąsajų tarp bibliotekos misijos ir potencialių rėmėjų veiklos 

bei jos krypčių 

Kita vertus, kokios rėmėjų nuostatos bibliotekos atžvilgiu? Potencialūs rėmėjai dažnai galvoja, kad 

biblioteka - tai išskirtinė sritis, kad ją remti yra privilegija, bendradarbiavimo pasiūlymas yra 

nerealus - prašoma per daug arba per mažai, nepasiūloma nieko, kas iš tiesų galėtų sudominti. Jei 

bendradarbiavimas su biblioteka neatitinka rėmėjų tikslų, nieko nebus. Negalima pamiršti, kad 

verslininkai „skaičiuoja" visuomet tiksliau negu kultūrinio sektoriaus darbuotojai, ir 

pragmatiškumas yra labai svarbus rėmimo kriterijus. Ir vis dėlto, kad biblioteka paramos sulauktų, 

reikia jos prašyti!  

Siekiant, kad finansų paieška būtų sėkminga, neatsižvelgiant net į tai, kur pinigų ieškoma: tarp 

draugų, fondų ar firmų, yra keletas taisyklių, galiojančia ir visada:  

 Būtina turėti kaip galima platesnę ir išsamesnę potencialių rėmėjų duomenų bazę 

 Rėmėjų ieškoti tikslingai ir kryptingai 

 Siekti ilgalaikių santykių, ilgalaikio bendradarbiavimo tarp bibliotekos ir rėmėjų  

O tam, kad visa tai įgyvendinti, negalima pamiršti, kad, visų pirma, žmonės duoda žmonėms!  

 

KAIP SUKURTI PARTNERYSTĖS SANTYKIUS SU POTENCIALIAIS RĖMĖJAIS? 

 

Pradedant bendradarbiavimą su rėmėju, turi būti atlikta išsami bendradarbiavimo privalumų analizė, 

atsakanti į klausinius, ką biblioteka gali pasiūlyti ir ką gali paaukoti potencialiems rėmėjams. Tuo 

tarpu rėmėjams įdomu, kokios išskirtinės naudos jie gali tikėtis.  

Kokia gali būti išskirtinė nauda rėmėjams? Be anksčiau išvardytų: logotipo eksponavimas - firmos 

vardo pagarsinimas, produkto pristatymas - dėmesio į firmos produkciją atkreipimas, prestižas tapti 

rėmėjais, juolab, jei projektą remia kiti vardą turintys rėmėjai, nemokama reklama, galimybė 

praplėsti firmos ryšius su visuomene, galimybė dalyvauti projekto renginiuose arba netgi patekti į 

išskirtinius renginius, skirtus specialiai projekto rėmėjams, dovana firmos darbuotojams ar 

partneriams ir malonus priminimas apie rėmėjo firmą jos klientams, išskirtinės dovanos ir pan. 

O gal biblioteka gali pasiūlyti rėmėjams pasinaudoti ryšiais su visuomene, neįprastą reklamos formą, 

priėjimą prie sunkiau pasiekiamos tikslinės grupės, specialius pasiūlymus rėmėjams ar partneriams?  
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Rėmėjų paieška yra ne tik pinigai, o ir mūsų laiko sąnaudos. Labai svarbus klausimas: Kaip surasti 

tuos optimaliai tinkamus potencialius rėmėjus, pasiekti, kad finansų paieška būtų kaip galima 

rezultatyvesnė laiko sąnaudų atžvilgiu?  

Pradedant rėmėjų paiešką ir sudarant potencialių rėmėjų duomenų sąrašą, labai svarbu žinoti, 

kokius projektus jie yra rėmę ir remia ir, jei įmanoma, sužinoti, kokia buvo jų motyvacija remti 

vieną ar kitą projektą. Tad apie rėmėjus, į kuriuos ketinama kreiptis, reikia žinoti viską, kas 

įmanoma! Labai svarbios gali pasirodyti netgi jų asmeninės savybės, o ką jau kalbėti apie jų 

pomėgius. Kuo daugiau numatysime, tuo tvirčiau galima tikėtis, kad bendradarbiavimas ne tik įvyks, 

bet bus sėkmingas ir ilgalaikis.  

Kai visa tai yra žinoma, belieka žengti keletą žingsnių, palengvinančių rėmėjų atrankos procesą: 

pravartu sužinoti jų profesinius interesus, verslo orientaciją ir planus. Taip pat reikia žinoti, ko 

reikia, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas, ko reikia iš kiekvieno konkretaus rėmėjo, ko ir 

kiek galima ir negalima jų prašyti. 

Kaip pradėti bendradarbiavimą su rėmėjais? Jis dažniausiai prasideda trumpu laišku, kuriuo 

kreipiamasi į rėmėją. Jame trumpai aprašomas bibliotekos projektas, nurodomos rėmimo sąlygos ir 

privalumai rėmėjams. Kai laiškas išsiųstas, laukiama atsakymo. Nesulaukus, kreipiamasi dar kartą, 

trumpai apibūdinant pasiūlymo esmę. Svarbiausias tikslas - sudominti rėmėją, kad jis sutiktų su 

jumis susitikti. Jei tai pavyksta, pirmasis žingsnis į sėkmę yra žengtas, nes susitikimas reiškia laiką, 

kuris nėra švaistomas, jei projektas nepasirodo nors kiek įdomus. Tad belieka tik dar kartą apgalvoti, 

kuo šis projektas rėmėją galėtų labiausiai sudominti, ir siekti, kad šis susitikimas turėtų tęsinį.  

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį asmeniškai susitinkant su rėmėjais ir kaip tinkamai pasiruošti? Kaip jau 

buvo minėta, prieš einant, būtina apie rėmėją sužinoti viską, kas įmanoma. Reikia pasiruošti 

įvairiems klausimams apie projektą ir turėti visus atsakymus, rėmėjai neturi suabejoti organizacinės 

komandos kompetencija. Susitikime reikia siekti dialogo, tai yra, ir klausti, ir atsakyti, vadinasi, 

susitikimas neturi pavirsti monologu.  

Dažniausiai patariama į tokius susitikimus eiti dviese, ir tam yra keletas priežasčių: dviese paprastai 

jaučiamasi tvirčiau, ypač jei su rėmėjais kalbatės pirmą kartą ir susitikimo aplinka jums 

nepažįstama, lengviau likti objektyviems analizuojant pokalbio eigą, įsidėmima daugiau detalių, yra 

galimybė vienas kitą papildyti, išsamiau atsakyti į klausimus ir t.t. Neetiška į tokius susitikimus 

ateiti trise ir daugiau, nes kita pusė gali pasijusti labai nejaukiai. 

Jei pavyks užmegzti pokalbį, projekto organizatoriams atsiras išskirtinė proga išsiaiškinti rėmėjų 

norus, sužinoti apie jų rėmimo patirtį ir rėmimo strategiją bei motyvaciją. Taigi susitikimo metu 

galima klausti, aiškintis ir prašyti, tik negalima atsisakyti rėmimą priimti, jeigu jis pasirodo esąs kur 

kas mažesnis, nei tikėjotės, arba, jei vietoj planuotos pinigų sumos pasiūloma paremti iš pirmo 

žvilgsnio visai su projektu nesusijusiomis paramos formomis. Atsisakymas reikštų paramos 
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atsisakymą ne tik šiam, bet ir ateities jūsų projektams. Na, o paramą priėmus, gali būti pradėtas 

ilgas ir sėkmingas bendradarbiavimas.  

Antra vertus, dažnai pirmą kartą remiama ne itin ženkliai, tarsi „testuojant" potencialų partnerį, nes 

finansų paieška - ilgas procesas, dažnai reiškiantis ilgametę draugystę, kurios pradžioje abi pusės 

turi turėti laiko ir galimybių geriau ir nuodugniau pažinti vienas kitą.   

Jei susitikime pavyksta susitarti dėl rėmimo, būtina parašyti rėmėjui laišką, kuriame šalia padėkos, 

reikia dar kartą išvardyti svarbiausius susitarimo punktus ir paprašyti rėmėjo patvirtinimo. 

Padėka - neatskiriama bendravimo su rėmėjais etikos dalis. Niekada nepamirškite rėmėjams 

padėkoti, nes padėka ir pripažinimas yra labai svarbi rėmimo motyvacijos dalis. Padėka negali būti 

interpretuojama kaip formalumas, ji turi būti nuoširdi ir asmeniška. Juk dažniausiai rėmėjų 

išsakomas pageidavimas - paramos satisfakcija, tad kuo išradingesnė ir nuoširdesnė ji bus, tuo 

daugiau bus ir galimybių partnerystei ir ilgalaikiams santykiams. 

Projektui pasibaigus, labai svarbu dar kartą padėkoti jo rėmėjams, nusiunčiant jiems padėkos raštą, 

projekto informacinius leidinius, ypač jeigu juose yra rėmėjų logotipas, atsiliepimus apie projektą 

spaudoje. Padėkos parašymas neatims daug laiko, bet tai gali tapti labai svarbiu žingsniu į sėkmingą 

bendradarbiavimą ir partnerystę ilgalaikius santykius.                 

Jeigu projektas yra tęstinis, jo organizatoriai turi reguliariai informuoti rėmėjus apie projekto eigą, 

pasikeitimus ir su projektu susijusias sėkmes bei nesėkmes. Nereikėtų bandyti ką nors nuslėpti, 

tikintis, kad apie tai nebus sužinota arba bus sužinota tik tuomet, kai projektas ir rėmimas jau bus 

pasibaigę. Jeigu apie pasikeitimus ir nesėkmes bus informuojama laiku ir rėmėjai neturės priežasties 

manyti, kad jų partneriai elgiasi neetiškai, tikėtina, kad jie stengsis padėti ir kartu spręsti problemas, 

likdami partneriais ir ateityje.  

Kodėl žmonės duoda žmonėms? Kaip jau minėta, mecenatai teigia remia, nes sutampa jų ir projekto 

ar organizacijos tikslai ir siekiai. Mecenatai dažniausiai tikisi pripažinimo, padėkos ir galimybių 

rėmimu prisidėti prie kasdienio visuomeninio gyvenimo. Jie nori padėti kitiems ir dalytis su jais tuo, 

ką patys turi. Tačiau jie labai pabrėžia, kad jie remia, nes jų prašo. Fondai remia tuos projektus ar 

organizacijas, kurios atitinka jų pačių misijas ir tikslus, tad fondams projektų reikia taip pat kaip ir 

projektams rėmėjų. Firmos remia, nes jos suinteresuotos komerciniais susitarimais. Taigi lėšų 

ieškotojams labai svarbu suvokti, kad sėkmė ateina ne tuomet, kai sėkmingai manipuliuojama 

rėmėjų motyvacija, bet tuomet, kai yra suprantami rėmėjų norai ir jų paisoma.  

Finansų kultūriniams projektams paieškoje galima išskirti keletą taisyklių, kurios, jas išmoningai 

taikant, gali palengvinti kelią į sėkmę, nors tai tik formulės, kurios kiekvienu atveju turi būti 

interpretuojamos labai kūrybingai. Jos vienu metu ir paprastos, ir sudėtingos:  

 Norint gauti, reikia prašyti.  

 Rėmėjų paieška yra draugų paieška. 

 Žmonės duoda žmonėms.  
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 Rėmėjai remia ne tik pinigais. 

 Bendravimas su rėmėju turi savo etiką.  

 Visuomet reikia sakyti tiesą.  

 Reikia nepamiršti padėkoti.  

Labiausiai pasiteisinanti finansų paieška yra ne ta, kuri manipuliuoja nors ir labai profesionaliai 

taikomais lėšų paieškos mechanizmais, bet ta, kuri remiasi žmogiškomis vertybėmis, kurių 

svarbiausia - pagarba rėmėjui. Nors rėmimas - komercinis susitarimas, jis bus lydimas sėkmės tik 

tuomet, kai rėmėjas jausis esąs pripažintas ir kai bus pateisinti jo lūkesčiai. 

SUDĖTINGA PARTNERYSTĖ 

 Bloga komunikacija ir nesusikalbėjimas  

 Partneris tampa per daug valdingas  

 Partnerystė tampa vienpusė – didesnę iniciatyvą rodo viena kuri nors pusė 

 Partneris nepakankamai ar visai nevykdo finansinių ar kitų įsipareigojimų  

 

ĮTAKOS KITIEMS DARYMAS 

Norint daryti įtaką kitiems, reikia domėtis kito žmogaus mintimis ir pasiūlymais, pačiam siūlyti ir 

išreikšti padėką partneriams. Daryti įtaką kitiems yra svarbiausias efektyvaus žmogaus bruožas. 

 

Daryti kitiems įtaką – reiškia kitiems priimtinu būdu perduoti savo mintis, jausmus ir idėjas; 

įtikinti kitus palaikyti jūsų idėjas, planus ir veiksmus.  

 

Surasti tą vienintelį būdą, kaip daryti įtaką kitiems, neįmanoma. Visi mes įtakojame ir esame 

įtakojami kitų žmonių. Kartais mes tai jaučiame labai stipriai, kartais visai nejaučiame, bet iš tikrųjų 

mums daro įtaką tiek aplinka, tiek kiti žmonės.  

Įtakos kitiems darymo įgūdis apjungia bendravimo, prezentacijos ir atkaklumo gebėjimus. Tai lyg ir 

adaptavimas ir modifikavimas savo elgesio, prisitaikant prie kitų, kai jūs bandote paveikti juos, bet, 

tuo pačiu, jūs išliekate savimi. Jūs keičiate savo kalbą ir elgesį, bet ne tai, ką jūs manote ar jaučiate. 

Darant įtaką kitiems netinka naudoti prievartos, spaudimo, moralizavimo  – tai provokuoja kitų 

žmonių pasipriešinimą, gynybines reakcijas. Žmonės vertina, jei yra pripažįstami, gerbiami ir 

vertinami. Tuomet jie gali atlikti ir tai, ko anksčiau niekada nėra darę. 

Jūs geriau įtakosite kitus tuomet, kai gerai pažinsite save. Žinodami savo stipriąsias puses, galite jas 

panaudoti, darant įtaką kitiems. Įtakos kitiems darymo įgūdžiai yra labai svarbūs tiek užmezgant 

santykius, tiek juos palaikant. Dažniausiai žmonės, kurie yra išlavinę įtakos darymo įgūdžius, 

sugeba įkvėpti kitus žmones naujiems pokyčiams, priimti naujas idėjas, imtis veiksmų. Juk bet 

kokie pokyčiai nėra tai, kas patinka žmonėms, žmonės priešinasi pokyčiams.  
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Kaip jūs galite daryti įtaką kitiems, kad jie keistų savo nuostatas? 

1. Pažiūrėkite iš kitų žmonių perspektyvos. Jūsų požiūris, tikslai ir lūkesčiai į biblioteką 

šiuo atveju, visiškai nėra svarbūs. Svarbu, koks yra kitų žmonių požiūris į biblioteką, jų 

tikslai ir lūkesčiai. Pradėkite nuo to, kad suprantate jų požiūrį į pasaulį, jų interesus, 

baimes ir prielaidas. Taip suprasite jų interesus, o tai padės jums lengviau koreguoti jų 

nuostatas. Bet didžiausia nauda yra ta, kad žmonės supras, jog jūs vertinate jų nuomonę.  

2. Pripažinkite jų požiūrį. Jūs galite nesutikti su jų prielaidomis, tačiau jūs negalite neigti 

kito požiūrio. Gal būt, jūs, būdami to žmogaus vietoje, galvotumėte lygiai tą patį, ką 

galvoja jis. Leiskite žmonėms suprasti, kad suprantate jų požiūrį ir kad tai vertinga 

nuomonė. Dauguma žmonių negirdi kitų vien todėl, kad niekada nebuvo įvertinti ar 

pripažinti. 

3. Atkreipkite dėmesį į jų pomėgius. Kai jau žinote jų lūkesčius, interesus, galite jiems 

paaiškinti ir kitą, kitokį požiūrį. Kadangi jų požiūris buvo pripažintas, jie bus atviri bei 

palankesni ir kitokiam požiūriui. Pakalbėkite su jais apie jūsų požiūrio skirtumus, 

sumažinkite jų baimes, aiškiai pasakykite, kokia bus jų ateitis, kokias naudas jie gaus. 

4. Pripažinkite asmenines tendencijas. Kiekvienas iš mūsų turi asmenines tendencijas į 

naujas idėjas. Vieni esame daugiau atviri ir žymiai greičiau priimam naują požiūrį ar 

pokyčius. Kiti gali būti atsargesni. Atkreipkite dėmesį, kad visi keičia savo požiūrį 

skirtingu ritmu. 

5. Būkite kantrūs. Skirkite žmonėms laiko. Leiskite jiems apgalvoti jūsų požiūrį. Leiskite 

jiems savo galvoje įvertinti visa tai, ką išgirdo. Skirdami jiems laiko, kaip ir leidžiate 

jiems „išlaikyti savo veidą“ priimant požiūrį, kuris iš pradžių buvo priešingas jūsiškiam. 

Elgdamasis taip, jūs geriau įtikinsite kitus. Naudodami šiuos pasiūlymus mažiausia, ką jūs 

pasieksite, tai sumažinsite žmonių pasipriešinimą savo požiūriui. Daugiausia, ką jūs galite 

pasiekti – jie priims jūsų požiūrį lyg jie būtų jų pačių sugalvotas ir pasiūlytas. 

 

VIETOJ IŠVADOS - KODĖL VERTA KURTI SANTYKIUS? 
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Bendraudami su jums svarbiais žmonėmis, pirmiausia, gauname labai daug informacijos ir ją 

kontroliuojate, nes jumis pasitikima. Esant tvirtiems santykiams, jums atleis klaidas, netgi parems, 

priešingu atveju net ir vienintelis netikslumas gali būti lemiamas. Santykiai yra ryšiai tarp žmonių. 

Todėl kuriant santykius svarbu suprasti - daugybės ryšių negalima suvaldyti. Tiesiog nukentės jų 

kokybė. Todėl verta pagalvoti, su kuo man svarbu bendrauti, su kuo – ne taip svarbu, o su kuo – 

visiškai nesvarbu. Tai vadinama prioritetais. Teisingų santykių pagrindas yra abipusiai naudingi 

mainai. Todėl, jeigu aš gaunu mažiau, negu duodu, greičiausiai jausiu pyktį, kuris daro įtaką 

santykių kokybei. Kita vertus, jeigu aš gaunu daugiau negu duodu, greičiausiai jausiu kaltę. Kaltės 

jausmas darys įtaką santykiams. Aš nepajėgsiu užimti lygiavertės pozicijos, todėl užkirsiu kelią 

ilgalaikiams santykiams. Palaikant santykius, svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad tarpusavyje 

bendrauja ne organizacijos, o darbuotojai, turintys asmeninių pažiūrų, principų ir interesų. Todėl 

reikia nuoširdaus ir sąžiningo noro padėti kitiems, skirti laiko kuriant abipusį pasitikėjimą. Santykių 

kūrimas – tai procesas, susidedantis iš tam tikrų etapų, ir kiekviename jų reikia imtis konkrečių 

veiksmų, leidžiančių pereiti į kitą, kokybiškesnį santykių lygmenį. 
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4. ATSTOVAVIMO ŽINUTĖ IR BIBLIOTEKOS ISTORIJA  

Efektyvios bibliotekos atstovavimo žinutės padeda pateikti aiškią informaciją apie atstovavimo 

tikslus ir padeda suvokti, kaip konkretus asmuo ar organizacija gali prisidėti prie iškelto tikslo 

įgyvendinimo. Kiekviena komunikacija, nepriklausomai nuo to, kas yra jos siuntėjas – įmonė, 

institucija ar individualus asmuo – siekia ne tik perduoti informaciją, bet ir ja įtikinti savo tikslinės 

grupės asmenis. Tačiau atkreipti žmonių dėmesį ir jiems daryti įtaką šiuolaikinėje triukšmingoje 

komunikacijos erdvėje darosi vis sudėtingiau. Jau Senovės Graikijoje daug dėmesio buvo skiriama 

perduodamos žinutės tobulinimui, kad ji pasiektų maksimalų efektyvumą. Šiam tikslui buvo 

kuriami ir tobulinami vis sudėtingesni komunikacijos modeliai.  

KAS YRA ATSTOVAVIMO BIBLIOTEKAI ŽINUTĖ? 

Visų pirma, žinutė yra pranešimas. Tai - teiginys ar keletas teiginių, kuriose yra pateikiama arba 

atskleidžiama informacija, susijusi su mūsų biblioteka. Informacija pateikiama taip, kad būtų 

atsakyta į šiuos klausimus: 

 Kokią problemą yra bandoma išspręsti šia žinute? 

 Koks šios žinutės pagrindinis tikslas?  

 Kodėl visuomenei ar atskiriems žmonėms turėtų tai rūpėti?  

 

 Ką žmonės galėtų padaryti, kad pasiekti ši tikslą?  

 

KODĖL ŽINUTĖ YRA SVARBI ATSTOVAVIMO VEIKLAI? 

 

Efektyvūs pranešimai - žinutės suteikia žmonėms aiškią informaciją apie bibliotekos svarbą 

bendruomenei, apie bibliotekos atstovavimo tikslus bei nurodo konkrečius būdus, ką ir kaip žmonės 

turi daryti, kad padėtų bibliotekai pasiekti jos tikslus. Pranešimas - žinutė gali būti vienas sakinys 

arba du. Dažnai rekomenduojama, kad žinutė nebūtų ilgesnė nei du sakiniai. Atstovavimas 

bibliotekoms apima daug įvairių veiklų, taktikų, siekiant pagrindinio strateginio atstovavimo tikslo. 

Visos šios veiklos gali būti atstovavimo žinučių perdavimo kanalais, pvz., bendruomenės 
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informavimas, pranešimai apie bibliotekos teikiamas paslaugas, pristatymai ar prezentacijos 

valdžios institucijų asmenims, priimantiems sprendimus, žiniasklaidos informavimas, reklama.  

TIPINIŲ ŽINUČIŲ ANALIZĖ 

 

Tam, kad suprasti kuo konkrečiai skiriasi efektyvi žinutė nuo neefektyvios, panagrinėkime dviejų 

tipinių žinučių pavyzdžius. Perskaitykime du pranešimus – tipinių žinučių pavyzdžius, kuriuos 

organizacijos naudoja, siekiant atstovavimo tikslų.  

Pirmas pavyzdys. Tipinė organizacijos žinutė.  

Tai vienos visuomeninės tarptautinės organizacijos, kurią daugelis iš mūsų žinome – Tarptautinis 

Raudonasis Kryžius, tipinė žinutė. Žinutės tikslas - padėti visuomenei suprasti ir palaikyti 

organizacijos vykdomas veiklas. 

TIPINĖ ŽINUTĖ: Siekiant užtikrinti, kad Tarptautinis Raudonasis Kryžius ir toliau teiktų pagalbą 

nuo katastrofų nukentėjusioms aukoms, mums reikalinga Jūsų pagalba. Mes kviečiame kiekvieną iš 

Jūsų susisiekti su savo rinkiminės apygardos seimo nariu ir paprašyti jo paremti Tarptautinio 

Raudonojo Kryžiaus pagalbos katastrofos aukoms fondą, kuris Raudonajam Kryžiui suteiks 

galimybę paremti katastrofos aukas, kad ir kur įvyktų katastrofa.  

Aptarkime šią žinutę: 

 Kokią problemą buvo bandoma išspręsti su šia žinute? Organizacijai reikia 

daugiau išteklių toliau teikiant ypatingos svarbos pagalbą katastrofų atveju. 

 Koks šios žinutės pagrindinis tikslas? Atkreipti visuomenės dėmesį -  susisiekti su 

jų rinkiminės apygardos seimo nariu ir paprašyti, kad jis paremtų pagalbos 

katastrofos aukoms fondą. 

 Kodėl žmonėms turėtų tai rūpėti? Organizacija suteikia paramą, kad ir kur 

katastrofa beįvyktų ir parama aukoms yra būtina; tai yra svarbi paslauga, kurią 

mes visi norime gauti, jei mums kada nors jos reikėtų. 

 Ką žmonės galėtų padaryti, kad padėtų Organizacijai pasiekti ši tikslą? Prašyti 

savo rinkiminės apygardos seimo nario paremti fondą; dalintis šia žinute su 

kitais parlamento nariais. 

Kaip galima dar padidinti šios žinutės įtaigumą?  

 Įtraukti paramos paslaugų konkrečius aprašymus, kas teikiama nelaimės metu, pavyzdžiui : 

pastogė, maistas ir konsultavimas nelaimės atveju. 

 Pateikti informaciją, kaip susisiekti su seimo nariu, kuris galėtų paremti pagalbos katastrofų 

aukoms fondą. Pavyzdžiui, nurodyti nemokamą telefono numerį ar internetinį puslapį, 

kuriame galima gauti daugiau informacijos. 
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Antras pavyzdys. Tipinė Bibliotekos žinutė 

TIPINĖ ŽINUTĖ: Mūsų biblioteka yra aktyvus bendruomenės centras, kur žmonės susirenka, 

susitinka su kitais bendruomenės nariais, kaimynais, mokosi, aptaria svarbias problemas, turi 

galimybę prieiti prie kompiuterių, informacijos, naudotis internetu, bet bibliotekai reikia daugiau 

vietinės valdžios finansavimo, kad teiktų šitas paslaugas bendruomenei.  

Ką Jūs manote apie šią žinutę? Ar tai įtaigi žinutė? Panagrinėkime ją pateikiamos informacijos 

turinio atžvilgiu.  

o Kokią problemą yra bandoma išspręsti šia žinute? Biblioteka turi padidinti vietinės valdžios 

finansavimą, kad tęstų savo paslaugų teikimą. 

o Koks šios žinutės pagrindinis tikslas? Kad žmonės žinotų, jog bibliotekos teikiamos paslaugos 

yra be galo svarbios ir jų nebus, jei negaus finansavimo iš vietinės valdžios. 

o Kodėl žmonėms turėtų tai rūpėti? Paslaugos, kurias biblioteka teikia yra naudingos 

bendruomenės nariams. 

o Kokius veiksmus žmonės turi atlikti, kad padėtų pasiekti šį tikslą? Nėra atsakymo į šį klausimą. 

Aiškiai turite žinoti, kokių žmonės turi imtis veiksmų, kad biblioteka gautų didesnį finansavimą. 

Žinute pranešama, kad vietinės valdžios finansavimas yra būtinas, bet tai man dar nepasako, 

kaip aš galiu padėti bibliotekai gauti didesnį vietinės valdžios finansavimą. Nėra jokio 

“starterio veiksmui” – ką jūs norite, kad darytų žinutės gavėjas su visa šita informacija, kurią 

gavo? 

Kaip mes galėtume sustiprinti šią žinutę? Pagalvoti ir įvardinti, ką konkrečiai žmonės turi padaryti, 

kad vietinė valdžia skirtų finansavimą. Žinutė nėra tokia stipri kokia galėjo būti, kad įtrauktų 

žmones atstovaujant dėl bibliotekos paramos. 

 

EFEKTYVIŲ ŽINUČIŲ KŪRIMO PRINCIPAI  

 

Kaip sukurti žinutę, kad pasiektume savo tikslinės grupės asmenis ir atkreiptume jų dėmesį į 

bibliotekos problemų sprendimo aktualumą? Visada turime galvoti apie savo tikslinę grupę, kuriai 

yra adresuojama žinutė. Mūsų tikslas, šiuo atveju, pateikti tokią informaciją, kuri nepaliktų žmonių 

abejingais, motyvuotų juos imtis veiksmų. 

Štai keletas idėjų, kurias reikėtų prisiminti, kuriant efektyvią žinutę: 

 Visos žinutės turi padėti mums siekti bibliotekos atstovavimo tikslų.  

 Visos efektyvios atstovavimo žinutės turi vieną bendrą žinutę (kuri gali būti 

vadinama PAGRINDINE žinute) ir tris PAPILDANČIAS žinutes.  



 44 

 Papildančios žinutės yra konstruojamos taip, kad būtų orientuotos į konkrečias 

tikslines grupes. BET KURIUO ATVEJU, jos turi papildyti pagrindinę 

svarbiausią žinutę.  

 Žinutės turi būti trumpos. Mes turime sugebėti paaiškinti atstovavimo esmę 

vienu ar dviem sakiniais.  

 Žinutės turi būti pozityvios. Nusiskundimai ar daugybė argumentų dažnai sukelia 

priešiškas, neigiamas reakcijas.  

 Visada prisiminkite: kas svarbu Jūsų tikslinei grupei, t.y. žmonėms, kuriuos jūs 

norite pasiekti? Galvokite, koks jų požiūris?  

 Efektyviai žinutei sukurti prireiks laiko. Įsitikinkite, ar turite realių galimybių 

skirti laiko žinutei sukurti ir tobulinti.  

 Pranešimai - žinutės turi būti pastoviai komunikuojami mūsų tikslinei grupei. 

Tada jos turės didesnį poveikį. Svarbu sukurti tokią žinutę, kad ją būtų lengva 

panaudoti ir tęsti tiek mums ir mūsų kolegoms.  

 Geriausios žinutės yra išbandomos praktikoje su tiksline auditorija - NET 

NEOFICIALIAI! – tik taip mes galite suprasti, ar jos pakankamai efektyvios ir 

įtaigios. Taigi, kaip veikia grįžtamasis ryšys 

 

EFEKTYVIOS ATSTOVAVIMO ŽINUTĖS KŪRIMAS  

 

Tam, kad įtikinti savo tikslinės grupės asmenis remti biblioteką, turime suprasti, kokie yra jų 

jausmai, požiūriai, vertinimai bibliotekos atžvilgiu ir ką turime jiems pasakyti, kad gautume jų 

paramą. Taigi, svarbu nustatyti savo tikslinę grupę. 

Kai Jūs nustatysite savo tikslinę grupę, sekantis žingsnis yra surinkti informaciją, kurią Jūs galėsite 

panaudoti atstovavimo žinutei kurti. Šiuo atveju Jums gali padėti „Septyni atstovavimo žinutės 

klausimai“  

1.Koks yra Jūsų bibliotekos atstovavimo tikslas? 

2.Kokių veiksmų gali imtis Jūsų tikslinė grupė, kad padėtų pasiekti atstovavimo tikslą?   

3.Kokia yra bibliotekos problema, kurią Jūs stengiatės išspręsti? 

4.Kodėl tikslinei grupei turėtų tai rūpėti?   

5.Jeigu Jūsų tikslinė grupė imsis veiksmų, kaip tai pagerins Jūsų bendruomenės gyvenimo kokybę?   

6.Kokie faktai ar statistiniai duomenys padėtų Jūsų tikslinei grupei apsispręsti dalyvauti, 

sprendžiant bibliotekos problemas? 

7.Kokie faktai ar statistiniai duomenys galėtų padėti koreguoti klaidingus Jūsų tikslinės grupės 

požiūrius ir nuostatas Jūsų bibliotekos atžvilgiu? 
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Remiantis duomenimis ir atlikta analize, konstruojame žinutę. Kokia yra Jūsų pagrindinė žinutė? 

Kokios galėtų būti dar trys ją papildančios? Pavyzdžiui: 

 

 

BIBLIOTEKOS PRISTATYMAS KAIP GALIMYBĖ PAPASAKOTI ISTORIJĄ 

 

Perfrazuojant rašytoją U. Eco, gerą pasakojimą “galima palyginti su geru džiazu ar klasikine 

muzika – klausant dar kartą ar analizuojant partitūras atsiskleidžia daug dalykų, pirmą kartą 

nepastebėtų, tačiau jau pirmą kartą turi būti taip sužavėtas, kad norėtum klausytis vėl...“ 

 

Pasakojimas yra įvykio vaizdavimas. Viena vertus, jis yra dinamiškas, pagrįstas laiko tėkme – tai 

tam tikra istorija, turinti pradžią, vidurį - svarbiausią įvykį ir pabaigą. Pasakojimo struktūra atitinka 

fabulos elementų seką nuo užuomazgos iki atomazgos. Fabula, kaip tam tikrų įvykių seka 

priešinama siužetui – įvykių išdėstymui ir jų perteikimo būdui. Fabula atskleidžia, kas vyks toliau, o 

siužetas – apie ką ir kaip pasakojama. Bibliotekos pristatymas – tai yra pasakojimas apie bibliotekos 

vertes ir jos teikiamas paslaugas, apie įvykius ar problemas. O kadangi tai yra pasakojimas, vadinasi, 

jį galima nagrinėti dviem aspektais – kokia yra fabula? Koks siužetas? Kita vertus, tam, kad 

pasakojimas būtų įdomus ir įtaigus, mums rūpi daugiau siužetas. Juk mes kuriame pasakojimą, 

turėdami tikslą daryti tam tikrą įtaką klausytojo požiūriui, motyvuoti jį veiksmui. Skirtingos mūsų 

tikslinės grupės skirtingai suvokia biblioteką ir jos vertę, todėl kiekviena tikslinė grupė turi išgirsti 

tokią bibliotekos istoriją, kuri atlieptų jos poreikius ir prioritetus. Turime gerai pažinti savo tikslines 

grupes, kad tinkamai pateikti tinkamą istoriją.  

 

Pagrindinė žinutė: Mūsų biblioteka yra aktyvus bendruomenės centras, į kurį žmonės 

susirenka bendrauti, naudotis internetu, įgyti kompiuterinio raštingumo žinių, tačiau iki šiol vis 

dar vienas svarbiausių bibliotekos lankytojų poreikių yra knyga – tiek laisvalaikio, tiek 

akademinė, todėl bibliotekai ypač svarbu yra užsitikrinti pakankamą finansavimą, kuris leistų 

įsigyti naujų bibliotekos aptarnaujamai bendruomenei reikalingų knygų. 

 
2.KOKIA 

INFORMACIJA 

GALIMA 
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PAGRINDINĘ 

ŽINUTĘ? 

 

3.KOKIA 

INFORMACIJA 

GALIMA 

PAPILDYTI 

PAGRINDINĘ 

ŽINUTĘ? 

 

1.KOKIA 

INFORMACIJA 

GALIMA 

PAPILDYTI 

PAGRINDINĘ 

ŽINUTĘ? 



 46 

BIBLIOTEKOS ISTORIJA 

 

Bibliotekos pristatymas informuoja visuomenę apie bibliotekos vertę ir apie tai, kokią naudą gauna 

bendruomenė ir atskiri jos nariai, naudodamiesi bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Tai istorija 

apie bibliotekos poveikį žmogaus ir bendruomenės gyvenimo kokybei. Aš galiu demonstruoti savo 

bibliotekos naudą, sakydama visuomenei, kiek žmonių naudojasi biblioteka ir kokios paslaugos yra 

naudojamos dažniausiai. Svarbiausia – istorija turi būti „gera“, t.y., tokia, kuri prikausto dėmesį. 

Taigi, kas yra „gera“ istorija?  

Perskaitykime šią istoriją. 

M. yra keturių vaikų tėvas, dirbo samdomu darbuotoju vienoje vietinėje verslo įmonėje daugiau nei 

10 metų. Ekonominės krizės metu, įmonė buvo priversta atleisti daugybę darbuotojų, tame tarpe ir 

M. M. nutarė susirasti kitą darbą kiek įmanoma greičiau. Savo ankstesnį darbą M. buvo suradęs, 

vartydamas laikraščius bibliotekoje. Dabar jis sužinojo, kad daugelis žmonių, ieškančių darbo 

suranda laisvas darbo vietas internetu. Tačiau M. neturėjo kompiuterio ir interneto prieigos namie 

ir nemokėjo naudotis kompiuteriu.  

Iš vienos savo dukters M. sužinojo, kad biblioteka turi kompiuterius su interneto prieiga, kuria jis 

galėjo naudotis nemokamai ir kad biblioteka taip pat siūlo nemokamus kompiuterinio raštingumo 

mokymus. M. užsirašė į mokymus ir sužinojo, kaip naudotis darbo paieškos įrankiais internete, kaip 

užpildyti internetinius prašymus, kad priimtų į darbą. Po kompiuterinio raštingumo mokymų, M. 

kreipėsi dėl kelių darbo vietų tinkle. Tuo metu, kol laukė atsakymų, M. internete tyrinėjo patarimus 

kaip geriau pasiruošti pokalbiui su darbdaviu. Jis lankėsi bibliotekos renginiuose, kuriame buvo 

diskutuojama apie darbo paieškas, dalinamasi patarimais apie pokalbį su darbdaviu ir t.t. Po kelių 

ieškojimo ir interviu mėnesių, jam pasiūlė darbą mažoje pramonės kompanijoje. 

Kaip Jūs manote, ar tai „gera“ istorija? Ką galėtų ši istorija sudominti ir motyvuoti? Tik atsakius į 

pastarąjį klausimą, mes galime kalbėti apie jos efektyvumą, t.y., „gerumą“. Jeigu teigiamo 

atsakymo nėra, vadinasi, apie istorijos efektyvumą kalbėti nėra prasmės. Kodėl? 

Skirtingi žmonės skirtingai galvoja ir vertina biblioteką, kadangi skirtinga jų asmeninė patirtis, 

žinios, vertybės ir t.t. Todėl ta pati bibliotekos istorija kiekvienam žmogui turės skirtingas prasmes. 

Vienam ji bus labai efektyvi, motyvuos veikti, kitam – jis tiesiog nieko neišgirs.  

Nėra ir negali būti vieno efektyvios istorijos trafareto. Gali būti tik bendri efektyvios istorijos 

kūrimo principai. Atsižvelgdami į tuos bendrus principus, mes kūrybiškai pateikiame savo 

bibliotekos vertes ir naudas. Ir tokių efektyvių istorijų gali būti daug, priklausomai nuo to, kokie 

žmonės sudaro mūsų bendruomenę. Todėl pirmas ir pagrindinis bibliotekos istorijos efektyvumo 

kriterijus –  bibliotekos tikslinė grupė. Kas yra mūsų bibliotekos tikslinė grupė? Ką ji žino apie 

biblioteką? Ar yra kokių nors galimybių išplėsti jų supratimą apie biblioteką ir jos teikiamas 

paslaugas? Pavyzdžiui, jei mūsų tikslinė grupė žino biblioteką kaip vietą, kur galima peržiūrėti 
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spaudą, pavartyti knygas, mes galime, palaikydami jų nuostatas, tuo pačiu daryti įtaką joms, 

pavyzdžiui, praplėsti – parodyti, kad biblioteka teikia ir kitas naudingas paslaugas. Kuo daugiau 

mes žinome apie savo tikslines grupes ir jų bibliotekos suvokimą, tuo lengviau mums sukurti 

patrauklią bibliotekos istoriją ar istorijas, kurios bus efektyvios tikslinės grupės asmenims.  

Dar vienas pavyzdys. Mes norime pranešti dviejų skirtingų grupių asmenims - jaunai motinai ir 

miesto merui - kaip svarbu yra padidinti bibliotekos finansavimą, kad galėtume įsigyti daugiau 

kompiuterių. Įvardinkime pagrindinę žinutę konkrečiau: 

Pagrindinė žinutė: Kad patenkintų vartotojų norus bendruomenėje, bibliotekai reikia papildomo 

finansavimo tam, kad galėtų nupirkti tris kompiuterius ir pasamdytų nepilnai darbo dienai 

darbuotoją, kuris prižiūrėtų visus kompiuterius, teiktų pagalbą ir vestų kompiuterio raštingumo 

mokymus.  

Ką Jūs papasakotumėte jaunai motinai, kad ji susidomėtų ir būtų motyvuota paremti Jus? 

Pavyzdys pagrindinės žinutės, kurią galima būtų modifikuoti jaunos motinai atveju: “ Mums reikia 

padidinti bibliotekos finansavimą, tam, kad galėtume įsigyti daugiau kompiuterių, nusamdyti 

papildomą darbuotoją, kuris užtikrintų, kad vietinės mokyklos vaikai galėtų naudotis mokomąja 

medžiaga internetu, padėtų vaikams ruošti namų darbus, tokiu būdu pagerindamas jų pažangumą 

mokykloje.” 

Ar ši žinutė paveiktų jauną mamą?  

Ką Jūs papasakotumėte miesto merui, kad jis susidomėtų ir būtų motyvuotas paremti Jus?  

Pavyzdys pagrindinės žinutės, kurią galima būtų modifikuoti miesto mero atveju: “Biblioteka 

padėtų nustatyti skaičių vieno iš bendruomenės prioritetų, tokių kaip bedarbystė. Gavus paramą 

trims papildomiems kompiuteriams ir pusę etato darbuotojo nusamdymui, biblioteka galėtų padėti 

bendruomenės bedarbiams ieškoti darbo: bus nemokama prieiga prie interneto, naujas darbuotojas 

vestų kompiuterinio raštingumo, gyvenimo aprašymo parengimo mokymus, kurie būtų naudingi 

žmonėms, ieškantiems darbo.” 

Ar ši žinutė paveiktų miesto merą?  

Žinoma, realiame gyvenime visko nenumatysi. Jauna motina gali domėtis bedarbystės klausimais, o 

miesto meras - vaikų lavinimo problemomis. Šiuo atveju, mums svarbu suprasti, kad efektyvumas 

bet kokios žinutės, pasakojimo priklauso nuo adresato. Taigi, lavinkime gebėjimą adekvačiai 

formuluoti žinutes!  

INFORMACIJOS PATEIKIMO BŪDAI 

Kas suteikia istorijai įdomumo ir įtaigumo? Prisiminkite istoriją, kurią Jūs nesenai girdėjote ar 

skaitėte. Istorija nebūtinai turi būti susijusi su Jūsų biblioteka. Ką konkrečiai Jūs prisimenate? Juk 

istorija Jums įstrigo! Kas joje Jus sudomino? FAKTAI? HUMORAS? EMOCIJOS? 

Perskaitykime tris tos pačios istorijos variantus. Įsivaizduokime, kad bibliotekos darbuotojas 

pasakoja apie paauglių programą. Ta pati istorija pateikiama trimis skirtingais būdais.  
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Pirmas variantas – faktinė istorija: „Paauglių nusikalstamumas paprastai padidėja 100 procentų 

tarp 15.00 val. ir 18.00 val. po pamokų. Mes paprašėme 20 vidurinės mokyklos mokytojų, paskatinti 

paauglius po pamokų lankyti mūsų naujos bibliotekos Paauglių klubą, kur paaugliai gali naudotis 

bibliotekos kompiuteriais ir saugiai praleisti savo laisvą laiką. Mes nustatėme, kad paauglių 

lankytojų skaičius per mėnesį padidėjo 100 procentų. 10 paauglių suteikėme galimybę vesti 

kompiuterinio raštingumo mokymus, kurie vyksta tris dienas per savaitę. Policijos statistika rodo, 

kad paauglių nusikalstamumas rajone aplink biblioteką po pamokų sumažėjo 50 procentų.“ 

Kaip Jūs manote, kokiai tikslinei grupei ši istorija pasirodytų svarbi? Kodėl? 

Ši istorija remiasi faktais, statistiniais duomenimis kaip svariais argumentais, įrodančiais 

bibliotekos vertes ir naudas.  

Antras variantas – humoristinės arba epizodinės istorijos: „Aš norėčiau papasakoti jums apie 

Dovydą, paauglį moksleivį, kuris dažnai turėjo elgesio problemų po pamokų. Tačiau mokytojų 

paragintas, Dovydas pradėjo lankyti bibliotekos Paaugliai klubą, kur jis galėjo naudotis 

kompiuteriu, atlikti namų darbus, skaityti žurnalus arba tiesiog leisti savo laisvą laiką su draugais. 

Lankydamas Paauglių klubą, Dovydas ypač domėjosi kompiuteriu ir jo teikiamomis galimybėmis, 

be to, Dovydas sužinojo, kad jam gerai sekasi aiškinti kitiems, kaip naudotis kompiuteriu. Jam ypač 

patiko padėti vyresnio amžiaus žmonėms. Kitų mokymas skatino Dovydą ir toliau domėtis 

pažangiomis technologijomis. Vienas vyresnio amžiaus žmogus padėjo Dovydui baigti IT 

technologijų sertifikavimo mokymo programą.“ 

Humoristinės arba epizodinės istorijos yra tikros gyvenimiškos istorijos apie atskirus asmenis, 

įvykius ar konkrečią veiklą.  

Trečias variantas – įkvepiančios istorijos: „Įsivaizduokite, kas atsitinka, kai suteikiama galimybė 

paaugliams daryti kažką produktyvaus, vietoj to, kad po pamokų jie bastytųsi gatvėse. Tai, ką 

padarė biblioteka, įsteigusi Paauglių klubą, yra nuostabu. Paaugliai, kurie kažkada kėlė rūpestį 

teisėtvarkai, dabar ne tik mokosi, bet ir padeda mokytis kitiems.“ 

Įkvepiančios istorijos įkvepia klausytojus ir „užkabina“ jų emocijas.  

Taigi, tos pačios istorijos trys skirtingi variantai. Kuris variantas Jus labiausiai įtikino ir kodėl? 

Kaip Jūs manote, kokioms tikslinėms grupėms šios istorijos būtų įdomios ir kurioms - ne? Kodėl?  

Ar galėtume sujungti visus tris istorijos elementus – faktus, emocijas ir humorą - į vieną? 

Integruota istorija: „Mūsų bendruomenė turėjo rimtų problemų su paauglių nusikalstamumu, 

nusikaltimų skaičius ypač išaugdavo po pamokų. Norėdami suteikti šiems paaugliams daugiau 

užimtumą, mūsų biblioteką įkūrė Paauglių klubą, kur jie gali naudotis kompiuteriais, skaityti 

knygas, ruošti namų darbų, dalyvauti savanoriais įvairiuose projektinėse veiklose arba tiesiog 

linksmai praleisti laiką su savo draugais saugioje vietoje. Dovydas - vienas tokių paauglių, kurie 

nuolat patekdavo į policijos akiratį, per pastaruosius keletą mėnesių moko mūsų miesto senjorus 

kompiuteriu įgūdžių. Šiuo metu jis mokosi IT sertifikavimo programą. Vietos policijos 
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departamentas yra labai patenkintas mūsų paauglių programa, kadangi paauglių nusikalstamumas 

sumažėjo iki minimumo. Mūsų bibliotekos Paauglių Klubas teikia naudą bendruomenei -  mažesnis 

nusikalstamumas, laimingi paaugliai ir pagalba senjorams. “ 

Vadinas, tam, kad sukurti „gerą“ , įtikinančią istoriją, turime sau atsakyti į keletą klausimų.  

1. Kas yra Jūsų tikslinė grupė  - konkretus asmuo? 

2. Ko Jūs tikitės iš šio konkretaus asmens savo istorijos kontekste? 

3. Ką Jūsų tikslinė grupė – šiuo atveju, konkretus asmuo – žino apie biblioteką? 

4. Kokią žinutę Jūs norite jam perduoti? Ką jis turėtų sužinoti apie Jūsų biblioteką? 

5. Kokio tipo istoriją Jūs pateiksite – faktinę, epizodinę, įkvepiančią ar integruotą – tam, kad 

pasiekti maksimalų efektą kalbant su pasirinktu asmeniu. Kodėl? Nusistatykite, kokio tipo 

duomenis norėtumėte panaudoti, kad „sustiprintumėte“ savo istoriją. 

Duomenys - tam tikra informacija, pvz., statistika, tyrimų duomenys, faktai ar epizodai.  

Yra svarbu identifikuoti bibliotekos duomenis ir žinoti, kur, kada ir kaip juos panaudoti, kuriant 

atstovavimo žinučių ir bibliotekos istoriją. Jeigu naudosime duomenis teisingai, jie gali tapti stipriu 

geros istorijos akcentu. Į kokio tipo duomenis mes turėtume atkreipti dėmesį?  

 Duomenys, kurie yra orientuoti į žmones ir naudojimąsi biblioteka, o ne į turimą bibliotekos 

knygų kolekciją. 

 Duomenys, kurie padeda mums sukonstruoti bibliotekos istoriją.  

 Duomenys, kurie parodo teigiamus bendruomenės pokyčius.  

Papildomi patarimai efektyviai naudojantis duomenimis: 

 Nenaudokite per daug duomenų vienoje istorijoje , per didelis kiekis informacijos gali 

trikdyti klausytojus. 

 Išsiaiškinkite, ką būtent nori žinoti Jūsų tikslinė grupė ir pasirūpinkite, kad ta informacija 

būtų teisinga ir pakankamai aiškiai pateikta. 

 Neįtraukite duomenų, kurie visiškai nedomina ir nesusiję su Jūsų tiksline grupe.  

 

VIETOJE IŠVADŲ... 

„Buvau jaunas, badmiriavau, girtuokliavau ir mėginau būti rašytojas. Dažniausiai skaitydavau Los 

Andželo viešojoje bibliotekoje miesto centre, bet nė viena knyga nebuvo susijusi nei su manimi, nei 

su aplinkinėmis gatvėmis, nei su mane supančiais žmonėmis. Man atrodė, kad visi tik žaidžia 

žodžiais, o tie, kurie nesugebėjo išspausti nieko doro, laikomi puikiais rašytojais. Savo kūryboje jie 

supynė subtilumą, amato gudrybes bei formą, ir ta kūryba buvo skaitoma, jos buvo mokoma, ją 

prarydavo ir perduodavo kitiems... 

Traukdavau iš lentynų knygą po knygos. Kodėl niekas nieko neišstena? Kodėl neišrėkia?... Atrodė, 

kad to, ko reikia man, niekur nėra.... 
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Aš vis vaikštinėjau po didžiąją salę, vis traukydavau knygas iš lentynų, perskaitydavau kelias eilutes, 

kelis puslapius ir padėdavau jas atgal... 

Paskui sykį išsiėmiau knygą, atverčiau ją ir  štai ji – toji. Mažumėlę pastovėjau, paskaičiau. O tada 

lyg žmogus, miesto šiukšlyne atradęs aukso grynuolį, nusinešiau ją prie stalo. Eilutės lengvai ritosi 

per puslapį, sklandžiai skambėjo. Kiekvieną eilutę maitino jos pačios energija, o ją vijosi kita, 

panaši. Puslapiui formą suteikė pati kiekvienos eilutės substancija, į ją įsirėžė jausmas. Štai, 

pagaliau atsirado žmogus, kuris nebijojo emocijų. Humoras ir skausmas buvo sumišęs su 

neprilygstamu paprastumu. Knygos pradžia man atsivėrė kaip pribloškiantis stebuklas... 

Knyga vadinosi „Paklausk dulkių“, o ją parašė Johnas Fante. Jam buvo lemta paveikti viso mano 

gyvenimo kūrybą...“  

Taip apie J. Fante kuriamos istorijos poveikį rašo Ch. Bukowski, J. Fante romano „Paklausk 

dulkių“ pratarmėje.  
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5. EFEKTYVI PREZENTACIJA 

 

 
„Kad uždegtum, visų pirma, pats turi degti tuo jausmu. Kad pravirkdytum, visų pirma, ašaros turi 

tekėti pačiam. Kad įtikintum, visų pirma, pats turi tikėti.“ 

                                                                                                                          Winston Churchill 

 

Prezentãcija (lot. praesentatio) yra pristatymas, pateikimas, parodymas, supažindinimas. Koks gali 

būti, pavyzdžiui, savęs pristatymo tikslas? Kurti kitiems sumanytą įvaizdį. Ne bet kokį, bet 

tinkamiausią, efektyviausią. Šiam tikslui įgyvendinti būtina žinoti, ką, kokias savybes vertina 

žmonės, kuriems norima padaryti įspūdį. Žinant šią aplinkybę, galima ir demonstruoti savyje tai, ką 

kiti nori matyti. Tad įžvalgus politikas iš pradžių išsiaiškina, kokio kandidato žmonės pageidautų, o 

paskui tokį save ir pristato. Tai yra socialiai pageidaujamo elgesio esmė: juk žmogus turi jaustis 

pripažintas, gerbiamas ir vertingas. Norint būti pastebėtam, reikia mokėti save pristatyti! Šis 

principas tinka ir bibliotekai.  

Kasdien pasaulyje rengiama milijonai prezentacijų, deja, daugelis iš jų nevykusios. Nesvarbu, kad 

klausytojai sėdi ir žiūri, neatitraukdami akių nuo pranešėjo. Jeigu pranešėjas sugebėtų skaityti jų 

mintis, oi, kaip nustebtų, nes, galbūt, tik keletas iš sėdinčiųjų bando suprasti tai, ką jis nori pasakyti.  

Kada paskutinį kartą buvote prezentacijoje? Ko gero, ne per seniausiai. O kada buvote tokioje, kurią 

mielai rekomenduotumėte savo kolegoms? Sunku tokią prisiminti? 

Kaip pasiekti, kad bibliotekos prezentacija būtų sėkminga, kad įrodytų siūlomą bibliotekos vertę bei 

naudą klausytojams, o jie sušuktų „Matai kaip?!" Kaip rasti klausytojų stiklinių akių sindromo 

priešnuodį? Atsakymas paprastas: papasakokite jiems savo istoriją. Bet papasakokite ją taip, kad 

sudomintumėte nuo pirmojo žodžio. O tai padaryti - menas.  

Pirmiausia, norėdami pasakoti apie biblioteką ar jos kuriamą vertę - o tai ir yra jūsiškė istorija, - 

turėtumėte žinoti, ką pasakoti. Kaip rodo patirtis, daugelis pranešėjų dėmesį pirmiausiai kreipia visai 

priešinga linkme: jie bando išsiaiškinti, kaip istoriją papasakoti. Nes nori, kad juos išgirstų, suprastų, 

įsimintų. Čia slypi pirmasis pavojus - jei neturėsite ką svarbaus pasakyti, galite nors ir išdainuoti 

savo kalbą, laukiamo efekto vis tiek nebus. Taigi jūsų pasakojama bibliotekos istorija auditoriją 

privalo pirmiausia sudominti. Geras pranešėjas užvaldo klausytojus prezentacijos pradžioje, veda 

juos per visas prezentacijos dalis, temas, idėjas ir, jų nepaleisdamas, kelia norą klausytojams imtis 

veiksmų. Žinoma, prieš tai jie mintyse turėtų sušukti savotišką burtažodį „Matai kaip?!", reiškiantį 
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„Ir kaip aš anksčiau pats to nepastebėjau!". To pasiekti įmanoma tik įsijautus į auditorijos advokato 

vaidmenį, o ne kemšant informacija, kuri atrodo svarbi jums, bet klausytojams iš tiesų nieko 

nereiškia. Todėl, prieš rengdamiesi prezentacijai, pabandykime įsivaizduoti save klausytojo vietoje - 

tai padės išvengti esminių klaidų: neaiškių minčių, painios sekos, smulkmenų gausos, monotonijos ir 

galybės kitų kliūčių, kaišiojančių prezentacijos sėkmei pagalius į ratus. Bet, visų pirma, pakalbėkime 

apie sėkmingos prezentacijos pagrindą – kokybiško bendravimo esmę.  

 

PREZENTACIJA YRA BENDRAVIMAS 

 

Prezentacija, visų pirma, yra bendravimas. Tačiau ne bet koks bendravimas, o kokybiškas 

bendravimas. Toks bendravimas, kurio tikslas – padaryti kitam žmogui įtaką. Ir ši įtaka turi būti 

tokia, kad žmogus norėtų keisti savo požiūrį, nuostatas, elgesį.  

Bendravimo yra procesas, vadinasi, galime sąlyginai skirti tam tikrus to proceso etapus. Tam, kad 

bendravimas būtų efektyvus, būtina žinoti, kas vyksta kiekviename etape. Tai padės įvairius 

bendravimo įgūdžius taikyti skirtinguose prezentacijos etapuose. 

 

BENDRAVIMO ETAPAI 

 

 

 

 

 

 

PSICHOLOGINIO KONTAKTO 

UŽMEZGIMAS 

PASIKEITIMAS INFORMACIJA: 

KALBĖJIMAS – KLAUSYMAS 

KONTAKTO UŽBAIGIMAS 
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PSICHOLOGINIO KONTAKTO UŽMEZGIMAS 

Norint efektyviai bendrauti su žmogumi, būtina užmegzti psichologinį kontaktą. Šis etapas trunka 

vos kelias sekundes, bet jis lemia visą tolimesnio bendravimo eigą. Kas yra kontaktas? Ar mes 

spėjame per tokį trumpą laiką parodyti savo išprusimą ir išskirtines žinias? Ar kontakto užmezgimui 

turi reikšmės intelektas, dalyko išmanymas? Tikrai ne! Kontakto užmezgimui svarbu mūsų 

nuostatos ir jausmai. Kodėl? Todėl, kad jos atsispindi mūsų kūne! Emocijos signalizuoja 

aplinkiniams informaciją apie mus! O kiti tuos signalus supranta vienareikšmiškai.  

                                 

 

PYKTIS – SLĖPKITĖS ARBA RUOŠKITĖS KOVAI! 

LIŪDESYS – MAN REIKIA PAGALBOS! 

DŽIAUGSMAS – EIKŠ ARČIAU PRIE MANĘS! 

BAIMĖ – BĖGU! Į KOJAS! 

Šios emocijos yra mums įgimtos, todėl mes jas neklystamai „nuskanuojame“. Gal pastebėjote, kai 

esame supykę, liūdni, dažnai kiti mūsų klausia: „Kas atsitiko?“. Jeigu mes atsakome: „Viskas gerai“, 

kiti tuo netiki! Žmonės pirmenybę teikia kūno siunčiamiems signalams. Mes pasisveikiname ir 

netgi nusišypsome, bet kiti visada atskirs mūsų nuoširdžią, natūralią ir formalią šypsenas. Todėl 

kontaktas yra žmonių emocinis susiderinimas saugumo poreikių lygyje. Abi pusės turi jaustis 

saugiai ir pasitikėti vieni kitais. Tai pamatas, ant kurio toliau statomi kokybiško bendravimo rūmai. 

Todėl kontakto, dažnai vadinamo „pirmo įspūdžio“ psichologinis pagrindas – ne tiek mūsų 

šukuosena ar stilingas kostiumėlis, bet mūsų savijauta ir mintys „čia ir dabar“, t.y., kontakto metu. 

Tam, kad padarytume tai, kas nuo mūsų priklauso, - turime susitvarkyti su savo jausmais ir 

negatyviomis nuostatomis į save ir į kitą dar iki kontakto užmezgimo Žinoma, jeigu man reikalingas 

dizainerio G. Armani kostiumėlis tam, kad aš jausčiau savo vertę – čia jau nieko nepadarysi, teks 

pirkti... Kita vertus, svarbu perkelti savo dėmesį nuo tos veiklos, kuria mes buvome užsiėmę iki 
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kontakto pradžios, nuo negatyvių minčių dalyviams, su kuriais mes ketiname bendrauti 

prezentacijos metu.  

PASIKEITIMAS INFORMACIJA: KALBĖJIMAS – KLAUSYMAS 

Tai bendravimo etapas, kurio metu mes kalbame, klausomės ir vėl kalbame. Šiame etape mes 

dėstome, keičiamės informacija, dalijamės mintimis ar jausmais, žodžiu, kalbame. Pokalbis yra 

monologas ar dialogas? Netgi, jei tavęs klausosi penkiasdešimt žmonių? Deja, dialogas! Ką tai 

reiškia? Mes atliekame dvi roles – kalbėtojo ir klausytojo. Ar galime jas atlikti vienu metu? Tikrai 

NE! Vienu metu aš galiu būti arba klausytojas, arba kalbėtojas. Rolė gali būti palyginta su skrybėle. 

Jeigu mes išeitume į gatvę su dviem skrybėlėmis ant galvos, galima tik įsivaizduoti, kaip reaguos 

praeiviai. Tas pats principas ir bendraujant: aš arba kalbu, arba klausau! Apie kalbėjimą plačiau 

rašysiu sekančiame skyriuje. Čia noriu akcentuoti aktyvaus klausymosi įgūdžius. Kodėl? Todėl, kad 

aktyviai klausydami, mes galime kontroliuoti arba valdyti visą bendravimo situaciją. Kita vertus, 

geriau suprasdami klausymosi psichologinius pagrindus, mes geriau suprasime savo prezentacijos 

dalyvius, klausytojus, o tai leis atsižvelgti į kai kuriuos aspektus, pateikiant savo prezentaciją. 

KLAUSYMOSI YPATUMAI 

 Mūsų normalus klausymosi naudingumo procentas yra 11-15% 

 Trys dalykai, veikiantys mūsų klausymosi galimybes: 

1. Selektyvi atranka (mes girdim tai, į ką atkreipiam dėmesį) 

2. Selektyvus išlaikymas atmintyje (mes prisimename tik tai, kas mums yra svarbu) 

3. Selektyvus suvokimas (tai, ką išgirstame, mes interpretuojame, pasiremdami savo 

poreikiais, emocine savijauta, prielaidomis, asmenybės savybėmis) 

 Informaciją mes apdorojame daug greičiau nei kalbame... 550 žodžių per minutę 

pagalvojame ir tik 150 žodžių per minutę pasakome... todėl esame linkę atsirandančias 

spragas užpildyti savo pačių mintimis. Beklausant pranešėjo, mes turime daug galimybių 

savo mintimis ir mintelėmis nuskrieti toli nuo to, kas vyksta „čia ir dabar“. Mes žiūrime į 

pranešėją tarsi stiklinėmis akimis, kadangi mūsų čia jau nėra... 

 Kitas svarbus aspektas, būtinas sėkmingai prezentacija - gamta žmogų apdovanojo dviem 

ausimis, bet girdimąją informaciją mes suvokiame keturiomis ausimis. Tai, ką girdime, kuri 

ausis tuo metu „aktyvesnė“, į tai mes ir reaguojame – nuo šiol situacija gali tapti nevaldoma 

- pokalbis ir jo supratimas gali nukrypti bet kuria kryptimi. Iš čia atsiranda nesusikalbėjimas, 

nesupratimas, gandai. 

Pavyzdžiui, man  sako  „Šiukšlių pilnas kibiras“. Kaip aš galiu išgirsti šią informaciją? 

 

Informacija apie kitą Neutrali faktinė informacija 

„Nuostabu, jis ruošiasi išnešti                                              Aš girdžiu, kad kitas konstatuoja faktą, 

šiukšlių kibirą!“ arba „Ir vėl bloga                                      kad šiukšlių kibiras yra jau pilnas. 
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Nuotaika. Net ir šiukšlių kibiras  

jam užkliuvo!“  

Priekaištas Raginimas, prašymas 

„Jis sako, kad aš apsileidusi,                                               „Prašo, ragina mane atlikti veiksmą -  

niekam tikusi, netvarkinga?“                                                išnešti šiukšles“ 

Svarbu suprasti, kad priklausomai nuo to, ką aš girdžiu, atitinkamai ir reaguoju. Todėl reakcijos gali 

būti labai įvairios ir skirtingos, pavyzdžiui, čiupti šiukšlių kibirėlį ir išnešti, ginčytis, neigti, teisintis, 

džiaugtis ir pan. Šiame kontekste aktualumą įgauna tokia aktyvaus klausymo technika, kaip 

perfrazavimas. Perfrazavimas - kitais žodžiais pakartojame tai, ką mes supratome. Tai vienintelis 

būdas konkretizuojame girdimosios informacijos turinį. Pavyzdžiui, „Jeigu aš tave teisingai 

supratau, tu nori, kad aš išneščiau šiukšles?“. Ir tik išgirdus atsakymą TAIP, - reaguojame! Taigi, 

neskubėkime nešti šiukšlių ar ginčytis. Visada pasitikrinkime, ar mus suprato taip, ką mes ir 

norėjome pasakyti. 

KONTAKTO PABAIGA  

Tai paskutinis bendravimo etapas, kuris yra ne mažiau svarbus nei kiti. Mūsų bendravimą svarbu 

tinkamai užbaigti. Pabaigoje paprastai mes atsisveikiname. Būtų keista, jei mes tiesiog 

apsisuktumėme ir nueitumėme. Tai ypač svarbu prezentacijose, pristatymuose. Nesvarbu, kas vyko 

prieš tai, - gal mes nusišnekėjome, gal nepasiekėme savo prezentacijos tikslų, gal klausytojai 

žiovavo, o mes esame įsižeidę ir pikti, bet kuriuo atveju pabaiga turi būti pozityvi. Formaliai - bent 

ištarkime elementarų AČIŪ. Šiam atvejui būtina turėti kokią frazę ar pozityvų posakį. Taip Jus 

paliksite „praviras“ duris sekančiam kartui iš naujo bandyti užmegzti kontaktą. 

ŽODINĖ IR NEŽODINĖ KALBA 

 

Žodinė kalba – tai yra visa tai, ką mes pasakome ar perteikiame žodžiais. Nežodinė (kūno) kalbą – 

tai informacija, kurią mes perteikiame kitomis priemonėmis. Tai mūsų kūno padėtis, laikysena, 

gestai, veido išraiška, balso ypatumai ir t.t.  

Visada prisiminkite, kad efektyvi prezentacija - tai kalbinių, garsinių ir vizualių signalų 

derinys. 

Kūno kalba ir balso ypatumai yra labai informatyvi, tik ją sunkiau išmokti „skaityti“ ir suprasti. 

Paprastai mes tai darome nesąmoningai.  

Ką klausytojai geriausiai suvokia, klausydamiesi pranešėjo? Ką geriausiai įsidėmi?  

Vaizdžiai tai atrodytų taip: 
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7%

38%55%

Žodinė kalba Balso tonas Kitos kūno kalbos priemonės

 
 

                                                                            Pagal Dr. A. Mehrabian 

Klausytojai prisimena ... 

 Kalbinis signalas 

       7 %  to, KĄ SAKAI (t.y. pristatymo esmę) 

 Garsinis signalas 

38 % to, KAIP TAI PASAKAI (balsas, intonacijos, entuziazmas) 

 Vizualus signalas 

        55 % to, KĄ MATĖ (kūno kalba, judėjimas, vizualios priemonės) 

Ar šie skaičiai mūsų nesutrikdė? Išvada - ne tiek svarbu, ką sakome; ne mažiau svarbu, kaip 

sakome! 

PAGERINKIME ĮSPŪDĮ APIE SAVE, NAUDODAMI KŪNO KALBĄ! 

 

Kaip teisingai spręsi apie žmogų, priklausys nuo tavęs: kaip supranti tai, ką MATAI. Kita vertus, 

stebėdami tave, kiti žmonės gali remtis tik tuo, ką jie MATO. Todėl nenuvertinkime laikysenos, 

gestų ir veido mimikos reikšmės. Įdėmiai stebėdamas šiuos signalus, prezentacijos dalyvis sužinos, 

ar pranešėjas pasitiki savimi, ar ne, jaudinasi ar yra ramus. Kai kurie žmonės, apimti streso 

spontaniškai reaguoja kūno kalba. Pravartu patyrinėti savo elgseną ir jos poveikį stebinčiajam.  

Kodėl ypač svarbi veido mimika ir akių kontaktas?  

Žmogaus veido išraiška – geriausias vidinės būsenos atspindys. Burnos, kaktos ir akių sąveika  

atskleidžia daugybę jausmų niuansų. Pavyzdžiui, kakta pakelta – galime galvoti, kad žmogus 

įsitempęs, o tvirtai sučiaupta burna rodo, kad žmogus viduje mėšlungiškai įsitempęs. Jei jis šypsosi 

– atsipalaiduoja veidas. Žmogus atrodo atviras bei draugiškas. Ypatingos reikšmės turi akys: 

pažvelgę į žmogų, užmezgame kontaktą, pabrėžti tai, ką pasakėme, išlaikyti klausytojo dėmesį, 

stebėti ir vertinti pašnekovo reakcijas. Be to, akių kontaktas yra labai išraiškingas žmogaus 

pasitikėjimo savimi matas. Pranešėjas, nuolat kreipdamas akis į šalį arba grindis, parodo, kaip 

prastai jaučiasi ir nepasitiki savimi. Gali susidaryti klausytojams įspūdis, kad jie jums visai nerūpi 

arba jūs nusiteikęs jų atžvilgiu priešiškai. Taigi, susidaro užburtas ratas: klausytojai tiesiogine 
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prasme nesijaučia „pagerbti“ jūsų žvilgsniu, ir patys atsako tuo pačiu. Atviras žvilgsnis byloja, kad 

pranešėjas pasitiki savimi ir yra geranoriškai nusiteikęs klausytojų atžvilgiu. Tai klausytojams 

sužadina simpatiją ir sukuria pasitikėjimu grįstą prezentacijos atmosferą. 

Dar keletas patarimų: 

 Pamėginkite iš pat pradžių atrodyti kiek galima atviras, dalykiškas, natūralus. Sąmoningai 

atpalaiduokite veido raumenis. 

 Šypsena sukelia simpatiją. Nušvitusi reikiamu momentu, ji gali ištirpdyti išankstinio 

nusistatymo ledą arba sušvelninti situaciją. Dėmesio! Šiuo ginklu naudokitės saikingai. 

Nedingstanti nuo veido šypsena turės neigiamą poveikį. 

 Gebėjimas užmegzti akių kontaktą ir jį palaikyti rodo, kad jūs pasitikite savimi. Reikėtų 

vengti žiūrėti pro langą, spoksoti į grindis arba pro langą. Pasistenkite klausytojų negręžti 

žvilgsniu. 

Kokią informaciją perduoda jūsų gestai ir laikysena? 

Patyręs stebėtojas, pažiūrėjęs, kaip jūs artinatės, jau gali apie jus daug pasakyti. Ar jūs einate tiesus 

ar palinkęs? Kaip jūs laikote galvą? Kalboje vartojama formuluotė, pabrėžianti tiesios laikysenos 

reikšmę: „jo laikysena tiesi ir jis atvirai gina savo įsitikinimus“. Visi žinome, kad pakumpusi 

nugara, įtraukti pečiai ir nunarinta galva daro neigiamą įspūdį. 

Apie jus galima spręsti ir iš to, kaip gestikuliuojate rankomis. Intravertiški žmonės mažai judina 

rankas, ekstravertiškos natūros gestikuliuoja noriai ir daug. Harmoningas žmogus rankas judina 

automatiškai, judesiai teisingi ir pabrėžia asmenybę. Tačiau ir toks žmogus gali susijaudinti. 

Drabužių pešiojimas, žaidimas rašikliu, beldimas pirštais dažnai kitų asmenų yra vertinamas kaip 

nerimo, susijaudinimo, nepasitikėjimo ženklas. 

Pozityvaus vertinimo sulauksite, jeigu atkreipsite dėmesį į šiuos dalykus: 

 Pasistenkite kontroliuoti nerimą ir venkite žaidimo pirštais, pešiojimo, staigių judesių. Jeigu 

nežinote, kur dėti rankas, bus geriausia, jei pasidėsite priešais save ant stalo arba ant kėdės 

ranktūrių. Gali padėti rašymo priemonė. Sėdėdamas su rašikliu rankoje atrodysite 

dėmesingas, rankos turės darbo. Tačiau juo nežaiskite ir kiekvieną kartą, ką nors užsirašę, 

pažvelkite į pašnekovus. Kontroliuokite save, kad nebūtumėte mėšlungiškai įsitempę. 

Rankas laikykite laisvai, neįsitverkite ranktūrių ar stalo krašto. Sekite pečių padėtį, ypač, jei 

esate linkęs juos įtempti ir pakelti, kai jaučiate įtampą.  

 Jei stovite, būkite tiesus ir kojomis tvirtai remkitės į žemę, vienodai paskirstę svorį. Tai 

suteiks orumo, laisvumo ir patikimumo. Jeigu pečiai ir galva bus nusvirę, atrodysite bejėgis 

ir nesuinteresuotas.  

 Laikysena turi labai didelės reikšmės sėdint. Ji turi būti tiesi. Negalima persikreipti, kiūtoti 

ant kėdės krašto. Sėdėkite ant viso kėdės paviršiaus, pėdas laikykite viena prie kitos ant 
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žemės. Galite kiek palinkti į dalyviu pusę. Tai rodys, kad esate susidomėjęs ir dėmesingai 

klausotės. 

 Svarbu! Jūs galite ir net privalote gestikuliuoti. Taip pabrėšite, ką pasakėte ir parodysite, 

kad tai svarbu. Klausytojams tai patinka. Tačiau gestai turi būti tik natūralūs! 

 

KAIP TINKAMAI PANAUDOTI BALSĄ IR INTONACIJĄ? 

 

Balsas taip pat daro įtaką tam, kaip jus suvoks klausytojai. Malonaus tembro balsas turi daugiau 

pozityvaus poveikio, negu aukštas ir karštligiškai greitas, spigus arba vos girdimas. Šaižus balso 

tembras niekada nebuvo ir nebus patrauklus. Labai svarbu balso garsumas bei kalbėjimo tempas. 

Pranešėjo nepasitikėjimą savimi išduoda tylus ir trūkčiojantis balsas. Susijaudinęs žmogus dažnai 

kalba greitai ir aukštomis intonacijomis, o tai mažina įtaigumą.  

Savimi pasitikinčio žmogaus kalbėsena leidžia suprasti, kad jis gali patvirtinti tai, ką sako. Balsas 

tvirtas ir išraiškingas. Bus geriau, jeigu iš pat pradžių pasistengsite kalbėti kiek galima ramiau ir 

sąmoningai akcentuoti reikalingus momentus. Nereikia skubėti dėstyti ar tuoj pat pateikti atsakymą. 

Atsakymą verta gerai apmąstyti ir tinkamai suformuluoti. Po pirmųjų sakinių įtampa išsisklaido 

savaime. 

Taigi, ką reikėtų prisiminti, kad įtaigiai kalbėti? 

 Kalbėkite kiek įmanoma ramiau ir ne per greitai. 

 Kalbėkite trumpais sakiniais ir darykite pauzes. 

 Stenkitės aiškiai dėstyti savo mintis. Nenurykite atskirų žodžių ar sakinio dalių. Visus 

žodžius tarkite aiškiai. 

 Kalbėseną galite patobulinti ir išmokti kalbėti įtaigiau, jei sąmoningai pabrėšite, kas 

reikalinga ir svarbu bei keisite intonacijas. 

 Kalbėdami venkite krenkštimo arba kosčiojimo. Tai trukdo, be to, pašnekovas susidarys 

nuomonę, kad esate neužtikrintas savimi ir įsitempęs. 

Nuolat prisiminkite, kaip atrodo ir kalba pasitikintis savimi žmogus ir į ką jūs turite kreipti 

dėmesį pristatymo metu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestai ir kūno laikysena. Tiesi laikysena ir stovėsena. Kūnas šiek tiek 

palinkęs į klausytojus. Judesiai ramūs, išsakomas mintis pabrėžiame gestais.  

 

Mimika. Užmezgame akių kontaktą, žvelgiame į visus draugiškai 

šypsodamiesi. 

 

Balsas ir kalbėjimo maniera. Pasirenkame tinkamą balso stiprumą. Vidutinis 

kalbėjimo tempas. Darome pauzes minčių formulavimui. Kalbame ir tariame 

aiškiai. 
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 KAIP KALBĖTI, KAD MUS IŠGIRSTŲ? EFEKTYVAUS KALBĖJIMO ELEMENTAI 

 

Vienas išminčius yra pasakęs: „Geriau nieko nekalbėti ir pasirodyti kvailiu, negu prasižioti ir 

išsklaidyti bet kokias abejones“. 

Tačiau šie žodžiai ne visada yra tiesa. Efektyvaus kalbėjimo elementai gali padėti žmonėms geriau 

suvokti, ką norime jiems pasakyti. Informacija turi būti pateikta priimtinausia klausytojui forma – 

tokia, kuri žmones skatintų svarstyti, mąstyti, veikti. Todėl čia pateikiame keletą praktinių patarimų, 

kaip efektyviau išdėstyti savo poziciją. Tai vadinama efektyvaus kalbėjimo elementais. Taigi, mes 

turime kalbėti aiškiai, tiksliai, įtaigiai, patikimai ir pagarbiai. Ką tai reiškia? 

Aiškumas. Kas turi būti pasakyta? Koks pristatymo tikslas? Koks turinys? Svarbu suplanuoti savo 

pristatymo struktūrą. Žmonės turi žinoti, apie ką bus kalbama ir į ką būtina atkreipti dėmesį. 

Kiekvieną kalbą turėtų sudaryti trys dalys: 

1. Pradžia. Informuojama, apie ką bus kalbama. Tokiu veiksmu padėsime prezentacijos dalyviams 

koncentruoti dėmesį į svarbiausius pristatymo aspektus. Kita vertus, parodysime dėmesį ir 

dalyvių pastangoms: jeigu žmonės žinos, kad 15 – 20 min. pranešėjas kalbės apie jiems ne itin 

svarbius klausimus, tai, dėkodami už šią informaciją ir būdami tylūs (tokia galimybė išlieka!), 

jie leis mums temą išdėstyti daugiau besidomintiems. 

2. Dėstymas. Pateikiami argumentai, nuomonės ir juos pagrindžiame. Svarbu, kad argumentų seka 

būtų logiška, kad jie vienas kitą papildytų. Siekdami išlaikyti klausytojų dėmesį, turėtume 

stipriausius argumentus pateikti kalbos pradžioje ir pabaigoje. Taip mes tarsi „įrėminame“ savo 

kalbą. Kita vertus, reikėtų gerai apgalvoti klausimus, kuriuos, iš vienos pusės, būtume linkę 

užduoti dalyviams, iš kitos pusės, kurių tikėtumės iš dalyvių. Rekomenduojama susirašyti tuos 

„sunkiuosius“ klausimus, kurių nenorėtume gauti. Turint laiko, galima paieškoti atsakymų į taip 

vadinamus „nepatogius“ klausimus. Tačiau svarbiausia, kad jų sulaukę iš klausytojų, jau 

turėtume preliminarius atsakymus arba numatę galimus reagavimo būdus. 

3. Pabaiga. Primename, apie ką buvo kalbėta ir pateikiame savo pasiūlymus.  

Tikslumas. Niekas taip klausytojų netrikdo, kaip nekonkreti kalba! Kalbėdami turėtume operuoti 

faktais ir skaičiais, ypač aiškiai nurodyti jų kilmės šaltinius. Jeigu operuojate skaičiais, juos 

turėtumėte pateikti ir vizualiai, t.y., arba užrašyti lentoje, arba pateikti dalomojoje medžiagoje, arba 

demonstruoti projektoriumi.  

Įtaiga. Kaip, kokiais būdais aš suteiksiu savo kalbai įdomumo? Kalba turi įtraukti klausytoją. Kaip 

sukurti intrigą? W. Churchill žodžiais, "kiekviena kalba yra eilės, tik be rimo ir ritmo". Todėl 

svarbu suskaidyti tekstą grafiškai taip, kad kalbant ne tik nereikėtų skaityti, bet iš karto matytųsi, 

kurios frazės yra esminės.  
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Mūsų kalbos įtaigą didina nesudėtingos konstrukcijos sakiniai. Todėl vartokite nesudėtingus ir daug 

aplinkybių neturinčius sakinius. Įtaigai padidinti yra naudojami įvairūs būdai: 

 Prieštaravimai, pvz.: „Jeigu tai būtų taip paprasta padaryti, kaip ir pasakyti, tai 

šie darbai jau būtų buvę atlikti seniai”. 

 Palyginimai, posakiai ir metaforos, kuriuos gerai žino arba nežino dalyviai. 

Pavyzdžiui, „Aš gerbiu kiekvieną įsitikinimą, ir visų pirma tuos, kurie nesiderina 

su mano.“ S. Dali, arba „Gyvenimas nenumatė padaryti iš mūsų tobulybės. 

Tobulybių vieta muziejuje“. Verta naudoti antonimus kalbai nuspalvinti. Atgarsis 

frazėje susistiprina mintį. Verta pakartoti esminį žodį kalboje (veiksmažodį, 

daiktavardį). 

 Klausimų galia. Užduokite esminį klausimą, kad jis trenktų kaip žaibas. Tačiau 

neverta užduoti klausimo, nežinant atsakymo į jį. 

 Retoriniai klausimai, pvz.: „Kas galėtų paneigti šių darbų reikšmę pilietiniam 

visuomenės stiprinimui?” Retorika gali būti skirta klausytojų motyvacijai skatinti. 

 Įspūdingų žodžių vartojimas. Nužudykite būdvardžiu! Sustiprinkite žodį pauze! 

Patikimumas. Kuo mes esame linkę tikėti? Atsakymų gali būti , tačiau atsakant į šį klausimą 

trumpai, greičiausiai, tai būtų – patikimumas. Vadinasi, jeigu norime būti išgirsti, turėtume atrodyti 

patikimai – tiek turiniu, tiek forma. Turinio patikimumą sąlygoja informacijos kilmės šaltiniai ir tai, 

kaip jie tarpusavyje yra siejami. Formos patikimumą – išraiškos priemonės, kurios rodo, ar 

pateikiantis informaciją asmuo pats tiki tuo, ką kalba. Pristatymas nėra neutralus procesas. Mes 

sąmoningai arba ne perteikiame ir savo asmeninį santykį į pristatomą dalyką. Taigi, kokios mūsų 

nuostatos? Ar aš suprantu tai, ką kalbu? Ar aš tikiu tuo? Kas didina pranešėjo patikimumą? 

Šiek tiek didesnis nei įprasta kalbėjimo greitis. Žmonės mąsto: „Jeigu šis žmogus gali taip 

sklandžiai kalbėti, tai, matyt, jis tiki tuo, ką kalba”. Kai žmonės girdi užtikrintą kalbėjimą, jie ne 

visuomet linkę tikrinti turinio patikimumą. O tai reiškia, kad mažiau kritiškai nusiteikusioje 

klausytojų grupėje forma kartais nustelbia turinį ir dalyviai patiki tais pranešėjais, kurie sudaro 

patikimumo įspūdį, nors iš tikrųjų tokie nėra.  

Monotoniška kalba labai vargina klausytoją. Apie mūsų patikimumą dalyviai sprendžia ir iš 

varijuojančio kalbos tono bei pauzių. Pauzė suteikia svarbos! „Kuo ilgesnė pauzė, tuo didesnis 

aktorius“, -  yra sakęs vienas klasikas ir jis buvo šimtą kartų teisus. Įtaigiai ir patikimai atrodantis 

kalbėtojas toks ir turėtų būti!  

Pagarba sau ir kitiems. Kiekvienas žmogus nori jaustis svarbus. Pranešėjo siunčiama informacija 

tėra siūloma „prekė“, kurią girdintysis vartos arba ne. Pateikiama informacija yra priimama laisva 

valia – mes esame bejėgiai priversti žmogų išgirsti, klausyti, jeigu jis pats to nenori. Todėl, 

norėdami, kad klausytojai mus girdėtų, turime rodyti jiems savąjį palankumą, pagarbą. Jeigu 

http://www.kabutes.lt/autorius/salvadoras_dali/414
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žmonėms neparodome, kokie jie yra mums svarbūs, tikėtis jų palankumo būtų pernelyg optimistiška. 

Šiuo atveju, kaip neprisiminti H. Hendricks, Dalaso Teologijos universiteto profesoriaus, žodžius: 

„Žmonėms nerūpi tai, ką jūs kalbate, kol neįsitikina, kad jie jums rūpi“. Kita vertus, turėtume 

vengti perdėto savęs nuvertinimo, kurį dažnai painiojame su kuklumu ir mandagumu: „Atsiprašau, 

kad Jus sutrukdysiu…, žinau, kokie jūs užsiėmę...”, „Na, nežinau, ar sugebėjau Jums ką nors 

paaiškinti”. Tokie ar panašūs „reveransai“ nustato nelygiavertį santykį tarp kalbančiojo ir 

klausančiųjų, pamina abipusės pagarbos principą. Būdama klausytojo vietoje, pagalvočiau: „Jeigu 

žmogus negerbia savęs, tai ar jis gerbia kitus?“. 

 

ŠEŠI PAGRINDINIAI KLAUSIMAI Į KURIUOS BŪTINA ATSAKYTI, RUOŠIANTIS 

PREZENTACIJAI ARBA „6 K“ 

 

KAS? Kas bus mūsų klausytojai ir kas jiems būtų įdomu? Koks jų požiūris į renginį? Kokia jų 

materialinė padėtis? Koks jų išsilavinimo lygis? Kokie jų charakteriai, mąstymo stilius, vertybės? 

Kokios jų nuostatos į biblioteką? Ar aš teisingai įsivaizduoju jų problemas, baimes ir prioritetus?  

KO? Ko aš sieksiu? Kokie mano tikslai?  

 Ar noriu tik ką nors informuoti, paaiškinti, patikslinti? 

 Ar noriu įtikinti klausytojus pakeisti savo požiūrį, nuomonę? 

 Ar noriu, kad klausytojai imtųsi konkrečių veiksmų? 

KAM? Kam man to reikia? Kokių pasekmių aš tikiuosi iš savo prezentacijos? Ką tai duos mano 

bibliotekai? Kokią naudą turės mano biblioteka? Kas pasikeis? Kokią atsivers perspektyva? 

KĄ? Ką klausytojai iš to pristatymo turės? Kokias vertes ir naudas aš jiems siūlau? Kas jiems iš to?  

Kokią naudą jie turės? Ką sužinos? Ką dalyviai būtinai privalo sužinoti?  

KAIP? Kaip aš to sieksiu? Kokius naudosiu būdus ir vaizdines priemones? Ar tai bus 

„PowerPoint“ prezentacija? Kaip galėčiau padaryti savo pranešimą įdomų ir įtaigų? Kokią 

pristatymo struktūrą panaudosiu? Koks bus mano pristatymo stilius?  

KUR? Kur prezentacija vyks? Kiek laiko tęsis? Kokio dydžio patalpa? Kokios bus vaizdinės 

priemonės ir technika? Kas dar kalbės, ar bus diskusijos ir pan. 

 

 APIE KĄ DAR REIKĖTŲ PAMĄSTYTI, RUOŠIANTIS PREZENTACIJAI? 

 Apgalvokite, ką tiksliai norite pasakyti auditorijai. Trumpinti savo paties prezentaciją – 

tikrai sunku. Todėl geriausia jos... visai netrumpinti ir net nepradėti kurti! Nes pirmiausia 

svarbu kitkas – susimąstyti: o ką būtinai turėčiau pasakyti, jei man skirtų tik 30 sek.? 

Kokius svarbiausius 5 dalykus atsirinkčiau? Kai pasiseks susidėlioti trumpą prezentacijos 

variantą – jį praplėsti iki 10 ar 20 min. bus daug lengviau, negu valandinę prezentaciją 

trumpinti trigubai. Ir greičiau. 
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 Sutrumpinkite prezentacijos pradžią – idealu, jei pavyks neviršyti 90 sek. Kaip susidoroti su 

šia sunkia užduotimi? Vienas iš greitų „chirurginių“ trumpinimo metodų: paprašykite, kad 

geras draugas pasiklausytų, kaip repetuojate prezentacijos pradžią. Ir tegu duoda signalą toje 

prezentacijos vietoje, kur jam pirmą kartą pasirodys tikrai įdomu. Štai tuomet iš 

prezentacijos galite ramiai išmesti viską, kas buvo iki tos pirmos įdomios akimirkos. 

 Apgalvokite, kokią papildomą informaciją bei pavyzdžius galėtumėte panaudoti, jeigu liktų 

laiko arba dalyviams kiltų klausimų. 

 Naudokite vaizdines priemones. Vaizdinės priemonės turi būti pakankamai didelės, 

spalvotos, paprastos, bet rūpestingai paruoštos. Gerai išmanydamas skaidrių turinį, būtų 

nuostabu, jeigu galėtumėte kalbėti, jų neskaitydamas. Pagalvokite ir apie dalomąją medžiagą.  

 

 AŠTUONIOS EFEKTYVIOS PREZENTACIJOS TAISYKLĖS 

 

Pirma – galvokite apie pagrindinius dalykus! 

Pamąstykite, kodėl esate čia? Esate todėl, kad galėtumėte BENDRAUTI su auditorija. Esate ne 

todėl, kad paveiktumėte auditoriją žinių gausa!  

Antra – kalbėkite!  

“Pirmiausia pasakykite, apie ką ketinate jiems pasakoti 

Tada papasakokite. 

O tada pasakykite tai, apie ką papasakojote“ 

                                                                         Sena airių patarlė apie pristatymo struktūrą  

Taigi, ar atlikote namų darbus? Kokia Jūsų bibliotekos istorija? Kokia pradžia, dėstymas, pabaiga? 

Svarbu – kuo įspūdingesnė įžanga ir kuo įsimintinesnė pabaiga! 

Prisiminkite savo pristatymo tikslą, nenukrypkite nuo jo. Kalbėkite aiškiai, paprastai, suprantamai ir 

naudingai kitiems. Susikoncentruokite tik į svarbiausius dalykus. Dauguma mano, kad svarbu 

išvardinti kuo daugiau punktų. Tačiau prezentacijoje svarbiau ne tai, kiek pranešėjas pasako, bet tai, 

kiek klausytojas išgirsta ir įsisavina. Septynios temos arba požemės įsimenamos sunkiau negu viena. 

Jei esmės neišdėstote per dvidešimt minučių, gal būt, informacija nepakankamai susisteminta arba 

per daug temų? 

Trečia – bendravimo stilius: palaikykite ryšį su auditorija! 

 Kalbėdami žiūrėkite į auditoriją, stebėkite, kaip ji reaguoja į Jūsų dėstomas mintis. Žmonės 

atidžiau klausosi, jeigu yra akių kontaktas. Skaityti kalbą galima, tačiau geriau skaitant 

žiūrėti į klausytoją. Taip kalba bus natūrali, išraiškinga ir įtikinama. Įsimink ir tik tada 

skaityk! 
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 Būkite energingas ir entuziastingas. Labiausiai auditorijos dėmesį išlaiko energija ir 

entuziazmas. Prezentacija nėra skirta aktoriniams sugebėjimams demonstruoti, tačiau verta 

naudoti gestus savo kalbai iliustruoti. Gestai gali padėti reikšti mintis ir sumažinti įtampą. 

 Kūno kalba turi signalizuoti kitiems, kad esate natūralus ir atviras. Tiesiog esate „čia ir 

dabar“ be jokių išankstinių nuostatų. Šypsena. Pasitelkite mimiką. Besikeičiančios veido 

išraiškos išlaiko žmonių susidomėjimą. 

 Pasitelkite savo balsą: leiskite balsui pakilti ir nusileisti. Kaitaliokite intonacijas. 

Akcentuokite esminius žodžius. Grupuokite žodžius į frazes. Stebėkite, kokius žodžius 

pabrėžiate ir kokius norėtumėte pabrėžti. 

 Jauskite savo balsą – išgirskite balso pakilimus ir toną. Ar jis yra pokalbio tipo? 

Prieštaraujantis? Per nosį? Ar kalbate aiškiai? Ar nepraryjate žodžių? Ar kalbate per greitai? 

Per lėtai? Su pauzėmis? Ar esate suprantamas? 

Ketvirta – panaudokite vaizdinę medžiagą!  

Mes kiekvienas esame matę daugybę „PowerPoint” prezentacijų. Tačiau kiek prisimename tokių, 

kurios buvo pritrenkiančios? Paprastai prezentacijos būna sėkmingos ne todėl, kad pranešėjas 

ekrane rodė skaidres. Devyniais iš dešimties atvejų projekcija prietemoje žudo susidomėjimą, 

atbukina dėmesį ir sunaikina įtaigos jėgą… O juk geroje prezentacijoje turėtume ne vardinti 

esminius teiginius skaidrėse, bet parodyti ir įrodyti - kodėl mūsų siūlomas sprendimas yra 

naudingas auditorijai.  

Taigi, pirma žodį ištarkite, tik po to – rodykite užrašą. Įprastas vaizdas: viena po kitos ekrane 

rodomos „PowerPoint“ skaidrės, o pranešėjas balsu skaito tai, ką klausytojai jau spėjo perskaityti. 

Tai nepagarba dalyviams: juk žmonės ir patys moka skaityti. Štai ir praradote dalyvių dėmesį, 

niekas nesiklauso, visi žiūri pro langą, skaito žinutes...Efektyviau būtų pirmiausia pasakyti, o tik po 

to įjungti skaidrę. Prisiminkite, prezentacija esate Jūs, bet ne skaidrės. 

Penktas – išlikite savimi! 

Prezentacijos metu mes esame pranešėjai. Tai - tam tikras mūsų atliekamas situacinis vaidmuo. Kai 

elgiamės taip, kaip reikalauja vaidmuo, dažnai apribojame savo galimybes, susiauriname galimų 

elgesio būdų ratą. Pavyzdžiui, „kaip žmogus aš norėčiau elgtis taip ir anaip..., bet kaip pranešėjas 

aš privalau elgtis štai šitaip ir anaip...“. Reaguoti iš vaidmens pozicijos dažnai yra paprasčiau, nes 

pačiame vaidmenyje tarsi užkoduoti tam tikri elgesio būdai, pavyzdžiui, „geras pranešėjas privalo 

viską žinoti“. Tai apsaugo nuo būtinybės rinktis, spręsti. Pavyzdžiui, kaip žmogus aš galėčiau 

atvirai pasakyti: „Nežinau“, bet to nedarau, nes šiuo metu esu pranešėjo vaidmenyje, ir elgiuosi 

taip, kaip dera geram pranešėjui. Šiuo atveju, tikėtinas mano formalus ar atvirai agresyvus elgesys.  

Taigi, ką reiškia būti savimi? Atliekami vaidmenys neturi tapti varžtais, rėmais, į kuriuos reikia 

įtilpti, įsisprausti tarsi į Prokrusto lovą. Atliekamas vaidmuo yra priemonė išreikšti save, dalytis su 

kitais tuo, ką geriausio turi, perteikti savo išmintį ir vertybes. Pasitikėjimas realiu savimi, bet ne 
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idealiu vaizdiniu yra vertingiausias pranešėjo turtas. Priešingu atveju, teks paaukoti kontaktą su 

klausytojais. Kontaktas yra žmogaus santykis su žmogumi, bet ne rolė su role. Taigi, nebijokite 

reaguoti iš asmeninių pozicijų, klysti, juokauti...  

Šešta – pabaiga, kuri ilgam įsimins ! 

Teatro profesionalai žino: žiūrovus reikia apstulbinti prieš nusileidžiant uždangai. Tai galioja ir 

prezentacijoms: pabaigoje reikalinga kulminacija, atmintyje išliksianti ryškiau negu visa kita. Gerą 

prezentaciją užbaigti žodžiais: „Tai tiek šiam kartui...“ arba : „Ačiū už dėmesį“ – tas pats, kaip 

laiminčiai krepšinio komandai palikti aikštelę, likus dar keturioms minutėms iki žaidimo pabaigos. 

Pergalės kaip nebūta! 

 Tiesiogiai kreipkitės į dalyvius. 

 Užbaikite pristatymą apibendrindamas pagrindines mintis. Galite panaudoti „klausimų – 

atsakymų“ taktiką. Tačiau po viso to, būtinai pateikite „desertą“ – šmaikštų posakį, istoriją, 

frazę. 

 Jei pristatymo tikslas yra įtikinti žmones, tai pateikiant išvadas, pakvieskite veiksmui. 

Septinta – valdykite konfliktines situacijas!  

 Atkreipkite dėmesį į priešiškai nusiteikusį dalyvį, neignoruokite jo klausimų. Negalvokite 

apie atsakymą, kol nesupratote klausimo. Tiesiog klausykite. 

 Nereaguokite spontaniškai: neneikite, neaiškinkite savo nuomonės, priežasčių. Tiesiog 

pakartokite, t.y., perfrazuokite klausimą, repliką savais žodžiais, ką jūs supratote. Tai 

galimybė ne tik neutralizuoti priešiškumą, bet ir konkretizuoti nepasitenkinimo priežastis. 

Pavyzdžiui, „jeigu aš teisingai jus supratau, jus galvojate, kad...“ 

 Pripažinkite jam teisę taip galvoti. Pavyzdžiui, „ Jūsų vietoje aš galvočiau taip pat...“. Tai, 

kad jūs suprantate jo poziciją, dar nereiškia, kad jūs jai pritariate. Tai padės išvengti 

tolimesnės konfrontacijos su priešiškai nusiteikusiu dalyviu.  

 Dabar galite paaiškinti savo poziciją. Mąstykime logiškai – XXI amžiuje visiems yra aišku, 

kad vienos tiesos nėra. Natūralu, nuomonių tuo pačiu klausimu gali būti daug. Todėl ne 

ginčas veda konstruktyvių sprendimų link, bet derybos, pozicijų derinimas ir bendro 

sprendimo suradimas. Žinoma, jeigu įmanoma. 

 Jei pertraukinėjimai nesiliauja, galite paklausti atvirai visų dalyvių, pavyzdžiui, “Kiek iš jūsų 

norėtų išgirsti tolesnį pristatymą?”. Šis žingsnis sušvelnins situaciją.  

Aštunta – prisiminkite, kodėl esate čia!  

Esate tam, kad atlikti savo bibliotekos misiją, ir savo kalba parodote, ar tikite tuo, ką kalbate. 

Jei esate entuziastingas, energingas ir su kiekvienu auditorijos nariu elgiatės kaip su asmenybe, tai 

būsite toks pranešėjas, kurį auditorija atsimins. Taip pat atsimins ir jūsų išsakytas mintis. 
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KAIP ELGTIS SUNKIOSE SITUACIJOSE? 

 

Prezentacijos ne visada viskas vyksta taip sklandžiai, kaip norėtųsi. Rūpestingas pasiruošimas 

sumažinti kylančių pristatymo metu problemų skaičių, tačiau neužtikrina, kad viskas vyks puikiai.  

1. Painiojimasis 

Kartais kalbėdami galite „pamesti“ mintį arba galite nerasti savo užrašuose pagrindinės 

informacijos, arba gali nutikti dar kokia nors bėda, dėl kurios norėsite prasmegti skradžiai žemę. Ką 

turėtumėte daryti?  

 Sustoti. Nėra prasmės bandyti išsikapstyti! Kai jau atsiduriate duobėje, pirmas dalykas, ką 

turite daryti – liautis ją kasęs.  

 Atsiprašyti, bet nežeminti savęs. Turite prisipažinti, kad kažkas yra ne taip, tačiau 

neprašykite pasigailėti jūsų, lyg būtumėte nuteisiamas mirties bausme.  

 Skirkite laiko išsiaiškinti. Neskubėkite ir nepanikuokite. Juk karas dar neprasidėjo! Žmonės 

kantriai palauks kelias minutes, kol surasite pradingusią informaciją ir vėl susikaupsite.  

2. Atsakymo nežinojimas. Prezentacijos vedėjai dažnai mano, kad turi sugebėti atsakyti į visus 

dalyvių užduotus klausimus. Tačiau taip nėra. Kai nežinote atsakymo, tiesiog paklauskite likusių 

dalyvių, ką jie mąsto. Šis metodas yra  naudingas, net jeigu ir žinote atsakymą į klausimą. Tai padės 

“išjudinti“ dalyvius, privers juos mąstyti, o ne pasyviai dalyvauti, laukiant „sukramtyto“ atsakymo. 

Todėl atidžiai klausykite, ką sako kiti grupės nariai: jums yra skirtas labai svarbus vaidmuo - 

apibendrinti išsakytas idėjas ir suformuluoti atsakymą, kuris yra daugiau negu atskirų jo dalių suma. 

Jeigu nei Jūs, nei dalyviai negalite susidoroti su konkrečiu klausimu, užrašykite jį ant stendo ir 

ieškokite atsakymo vėliau.  

3. Nesupratimas. Stebint grupės dalyvius, tai, kad jie kažko nesupranta, yra nesudėtinga: tai 

tiesiogiai atsispindi veiduose. Ką daryti, jeigu pastebėjote šiuos signalus? 

 Išsiaiškinkite, ar dalyviai tikrai supranta, ką jūs bandote paaiškinti. Išsiaiškinti galima užduodant 

uždaro tipo klausimą, pavyzdžiui, „ar visi supratote?“ arba atviro tipo klausimą, pavyzdžiui, 

„kaip apibendrintumėte tai, ką aš pasakiau?“. Stebėkite reakcijas, ypač jeigu naudojate uždaro 

tipo klausimą. Kartais žmonės sako, kad supranta, tačiau jų veido išraiška rodo ką kita. 

 Perfrazuokite tai, ką esate pasakęs. Pateikite konkrečių pavyzdžių, iliustruojančių jūsų 

abstrakčias idėjas. Užduokite klausimus. Skatinkite diskusiją. Apibendrinkite. 
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DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS VIEŠO KALBĖJIMO KLAIDOS 

 

1. Siekimas būti tobulu pranešėju. Tobulumo siekimas visada sukelia nerimą, didelę vidinę 

įtampa, kurią klausytojai iš karto pajus. Tai atsispindi balso intonacijoje, mimikoje, gestuose, kūno 

laikysenoje – yra daugybė ženklų, išduodančių, jog nesate savimi, ramus ir pakankamai savimi 

užtikrintas, esate ne „savo kailyje“. Todėl siekite būti ne idealiu, o pakankamai geru pranešėju. 

Tiesiog viską atliksite kaip ir pirmu atveju, tik ramiai, neskubėdamas, be nerimo ir įtampos. Tai 

padės sukurti ir palaikyti santykius su dalyviais visos prezentacijos metu. 

2. Nesugebėjimas „patraukti“ klausytojų į savo pusę. Dalyviai nori žinoti, kas jūs toks. Juos 

dominate jus, kaip žmogus ir asmenybė. Formalumas, orientacija tik į informacijos gausumą, 

bendravimo gebėjimų stoka gali daryti įtaką pranešėjo ir dalyvių savitarpio santykių kokybei.  

3. Nepasitikėjimas savimi. Dalyviai sunkiai patikės savimi nepasitikinčio kalbėtojo žodžiais, todėl 

prieš pradedant kalbą, verta išbandyti viską, kas gali padėti sumažinti nerimą, baimę, įtampą: 

pasiklausyti muzikos, giliai kvėpuoti, atlikti fizinius pratimus, pvz., pakilnoti 

pečius. :Stop!“ negatyvioms mintims apie save! 

4. Skaidrių demonstravimas ir teksto skaitymas. Tai visiškas neprofesionalumas, dalyvius 

veikiantis migdančiai. Nėra jokio bendravimo, nekalbant jau apie jo kokybę. Ruošiantis kalbai 

verta susirašyti raktinius žodžius, į kuriuos užtektų žvilgtelėti. Kalbant, ypatingai svarbus akių 

kontaktas su klausytojais, o skaitant jo tiesiog nebelieka. Pasinaudokime G. Kawasaki patarimu: 20 

minučių pranešimui pakanka 10 skaidrių, o raidžių dydis ne mažesnis nei 30. 

6. Kalbėjimas be entuziazmo ir aistros. Kuo aistringiau šnekėsite, tuo didesnė tikimybė, kad 

dalyviai patikės tuo, ką sakote ir imsis veiksmų, kuriuos jus ir siūlote.  

7. Kalbos pabaiga klausimais ir atsakymais. Baigdami kalbą, užsiminkite, kad judate link 

pabaigos ir laukiate klausimų. Po klausimų ir atsakymų dar papasakokite istoriją, kuri siejasi su 

kalbos tema ar reziumuoja pagrindinius teiginius. Apibendrinkite citata ar paraginkite dalyvius 

imtis veiksmų.  

8. Kalbėjimas nepasiruošus. Kalboje neverta naudoti informacijos, į kurią nesate įsigilinęs, o tik 

paviršutiniškai susipažinęs ar žinote iš nuogirdų. Nepatingėkite parepetuoti, kad užsitikrintumėte, 

jog paliksite gerą įspūdį. Kalbėdami nepasiruošus – rizikuojate savo reputacija. Geras kalbėjimas 

nėra įgimtas, jis išmokstamas. Taigi, lavinkime šiuos įgūdžius. 
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BAIMĖ VIEŠAI KALBĖTI 

 

„Žmogaus smegenys yra nuostabus dalykas. Bet gerai veikia tik iki to momento, kai atsistoji sakyti 

kalbos“.  

                                                                                                                                     Markas Tvenas  

Ar atpažįstate tą jausmą, kai žinome, kad po kelių valandų teks daryti kažką mums neįprasto, bet 

svarbaus? Pavyzdžiui, bibliotekos pristatymą valdžios institucijų darbuotojams? Dar tik laukiame to, 

tačiau jaučiame, kaip greitai plaka širdis, imame greitai kvėpuoti, tampa sunku nustygti vietoje. Šie 

simptomai gali būti įvairūs - dalis žmonių stipriai prakaituoja, kitiems dažnai norisi šlapintis ar 

tuštintis, kartais galva pasidaro tarsi tuščia, atsiranda netikrumo jausmas. Atrodo, kad didelė mūsų 

dalis pasitraukia iš šios bauginančios situacijos ir yra kažkur kitur. Jeigu pastebėtume, kas tuo metu 

vyksta mūsų galvose, tai suprastume, kad didelę laiko dalį prieš akis plaukia baisūs scenarijai to, 

kas netrukus gali įvykti. Jeigu žmogus ruošiasi viešai kalbėti, ir labai to bijo, tai greičiausiai jam į 

galvą plūsta vaizdiniai apie tai, kaip jis apsikvailina, atrodo apgailėtinai, niekas jo nesiklauso ir 

nesupranta, ką jis sako, kaip jis labai blogai jaučiasi ir pan. Kokia realios grėsmės tikimybė, 

pavyzdžiui, kad aš, pasiruošusi prezentacijai, kalbėdama nusišnekėsiu? Tikrai gana nedidelė, 

minimali. Tačiau mūsų smegenys šiuo atveju per daug nesirūpina objektyvumu. Tiesiog jos kažkada, 

nežinia kokiomis aplinkybėmis, užfiksavo, kad viešo kalbėjimo situacijos yra pavojingos. Būtent 

todėl, artėjant šiam įvykiui, mąstymas siunčia mums gąsdinančius vaizdinius, matyt, tam, kad mes 

suprastume "padėties rimtumą" ir priimtume "teisingą" sprendimą - nekišti nosies ten, kur nereikia. 

Savo mąstymu mes pasitikime - kuo daugiau mums pasitikėti? Todėl ir paklustame: vengiame viešų 

pristatymų. Tačiau kas įvyksta, kai mes nenueiname ir nepatikriname, ar iš tiesų įvyks drama, mus 

nukryžiuos, apmėtys akmenimis? Deja, kuo daugiau tokių gąsdinančių situacijų mes vengiame, 

baimė tik stiprėja. Šiuo atveju mūsų mąstymas elgiasi panašiai, kaip rūpestinga močiutė, kuri sako 

"Niekur neik, vaikeli, pasaulis pavojingas, geriau sėdėk namie." Močiutei svarbiausia, kad vaikui 

nieko neatsitiktų, ir jai mažai rūpi, kad jis gali neturėti draugų, prasmingų veiklų, nepasitikėti 

savimi ir kitais. Tačiau močiutė bijo, todėl ji ir gąsdina vaiką. Ji primena baidyklę javų lauke! 

Vaikui lieka dvi išeitys. Pirma, paklausyti močiutės, ir likti namie. Bet kaina, kurią vaikas sumoka 

yra pernelyg aukšta – jis moka savimi! Kokia bebūtų nuostabi močiutė, ji tikrai tokios aukos 

neverta! Bet yra ir kita išeitis. Vaikas galėtų rizikuoti veikti - atsisveikinti su močiute gražiuoju, 

palikti ją su jos baimėmis arba tiesiog pasipriešinti ir pabėgti, iškeliauti į platų pasaulį. Įveikdamas 

to pasaulio sunkumus, patirdamas jį, vaikas išmoktų susirasti draugų ir prasmingų veiklų, pradėtų 

pasitikėti savo gebėjimais veikti, priimti sprendimus ir atsakyti už juos. Tai būtina kiekvieno 

žmogaus prasmingo ir laimingo gyvenimo sąlyga. Veiki, vadinasi kažką turi: draugų, darbą, įgūdžių, 

patirtį. Jeigu veiksmo nėra, priešingai, tu nieko neturi, o nieko neturėdamas jautiesi nelaimingas, 

kitų arba aplinkybių auka. 
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Mūsų mąstymas, kaip rūpestinga močiutė stengiasi mus apsaugoti nuo "baisaus" pavojaus, bet jam 

mažai rūpi mūsų vengiančio elgesio pasekmės. Ką daryti, kaip tvarkytis su šiomis baimėmis? 

Paklauskime savęs, ką mums duoda baimė? Ar ji mums naudinga? Nuo ko ji mus saugo? Jeigu 

nuolat ją jaučiame, vadinasi, bent iš dalies laikome ją naudinga. Ką mes prarandame? Ką daryti, kad 

ne baimė valdytų mus, bet mes ją? Svarbu labai aiškiai suvokti, kodėl norime tai daryti. Kaip 

pasikeis mūsų gyvenimas, jeigu atliksime veiksmus, kuriuos dabar yra užblokavusi baimė? 

Surašykime tai.  

Dažnai žmonės galvoja, kad galės kažką daryti tik tuomet, kai nejaus baimės. Jeigu jie bijo skristi, 

tai tiesiog laukia tos dienos, kai nebijos, ir tuomet skris. Deja, stebuklas neįvyksta, tačiau to ir 

nereikia. Mūsų baimė puikiausiai gali skristi kartu su mumis. Galime ją imti kartu su savimi! Kas 

yra drąsa? Drąsa - kai aš bijau, bet vis tiek darau! Jeigu nebūtų baimės, nebūtų galima apibrėžti 

tokios puikios savybės kaip drąsa! Todėl yra labai svarbu atlikti veiksmą. Tik padarius veiksmą, 

baimė sumažėja.  

Kokie žingsniai, vedantys baimės įveikos link? Visų pirma, nebijokime savo baimės! Pripažinkime 

ją, tik neneikime, neignoruokime jos. Klauskime savęs, kas iš tikrųjų mane šioje situacijoje 

gąsdina? Įvardinkime konkrečiai: suklysiu, kvailai atrodysiu, apsijuoksiu...Paklauskime savęs, ar ji 

reali? Ar man iš tikrųjų taip buvo įvykę? O gal aš pats save gąsdinu? Tai vadinama išmokta baimė. 

Kažkada mane gąsdino močiutė, o dabar aš išmokau gąsdinti pats save. Kas gali nutikti blogiausio, 

jei suklysiu? Apsijuoksiu? Visi dalyviai vienu balsu pasakys: „kvailys“? Baimė mus taip sustingdo, 

kad mūsų fantazijos neleidžia aiškiai ir konkrečiai įsivaizduoti pasekmių. Kaip viskas atrodys, kai 

aš nusišnekėsiu? Kokias konkrečiai kitų reakcijas aš stebiu? Kaip jaučiuosi, stebėdamas tas 

reakcijas? Mąstydami apie blogiausio scenarijaus pasekmes, jį praplėsdami ir konkretizuodami, 

dažnai pamatome, kad jis nėra jau toks beviltiškai baisus. 

Kita vertus, baimė apima tuomet, kai susiduriame su nežinomais ir sunkiai įvertinamais dalykais. 

Galima nepažįstamus veiksnius dar iki prezentacijos pradžios paversti žinomais arba 

nebekeliančiais papildomo nerimo. Ar žinote patalpą, kur sakysime kalbą? Ar prieš prezentaciją 

laiku susirasime vietą automobiliui statyti? Ar veiks visa pristatymui reikalinga demonstracinė 

technika? Kiek dalyvaus žmonių? Tokie ir panašūs klausimai turėtų neberūpėti, kai iki prezentacijos 

lieka pora minučių. Ar pasiruošėte prezentacijos turinį? Jeigu taip,  – nėra jokių racionalių 

argumentų panikos fantazijoms. Pasakykite sau: „Esu pasiruošęs. Gali atsirasti įvairių nenumatytų 

aplinkybių, kaip ir kiekvienam iš mūsų. Kažkaip susitvarkysiu su tuo. Juk visko numatyti negali“. 

Dar keletas patarimų, kaip išgyventi su baime: 

Palaikykite akių kontaktą nors su vienu jus klausančiu dalyviu. Tarp klausytojų gali pasitaikyti 

tokių, kuriems jūsų pasisakymas tarsi ir ne itin įdomus: jie rašys žinutes, o gal spoksos pro langą. 

Neapsistokite žvilgsniu ties jais – tai gali jus trikdyti. Susiraskite pozityviai nusiteikusių klausytojų. 
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Juos atpažinsite iš galvos linktelėjimo, šyptelėjimo ar kitų signalų, patvirtinančių, kad jie seka jūsų 

minčių eigą. Akių kontaktas su tokiais entuziastais padės jaustis geriau!  

Net jei nepasitikime savimi – atrodykime gerai. Pasisakymo pradžioje sąmoningai kalbėkime 

garsiau – tai klausytojams sudarys pasitikėjimo savimi įspūdį. Intrigai sukurti, dėmesiui patraukti ir 

publikos šurmuliui sutramdyti patyręs kalbėtojas naudoja išbandytą triuką: prieš pradėdamas 

pasisakymą, jis daro kelių sekundžių pauzę, žvelgdamas į savo klausytojus. Svarbu nežiūrėti į 

grindis – tai pasimetimo požymis.  

Išvada. Nebūkime sau per griežti teisėjai – niekas nėra tobulas. Net jeigu padarysime klaidą, 

klausytojai gali reaguoti teigiamai, nes klysti – žmogiška, o pernelyg tobuli – nebūtinai mėgstami… 

Svarbiausia – atlaidžiau reaguoti į savo nerimą ir baimes, einant sakyti kalbos, nes kaip teigia kinų 

išmintis: „Baimė pabeldė į duris, pasitikėjimas jas atidarė, ir paaiškėjo, kad už durų nieko nėra!“. 

 

 

 


