Mici biblioteci – set de instrucțiuni
 Cost: ($-$$$)
 Durata: continuu, o săptămâna pentru organizare
 Abilități necesare - posibil îndemânare in construcții
Definiție
 mica bibliotecă este mică și gratis și poate avea orice formă dorești. Ideea este ca Mica
Bibliotecă stă pe pajistea ta sau intr-un spațiu public unde vecinii pot lua sau lăsa o carte.
Scop






Vecinii încep să se cunoască adunându-se în jurul bibliotecii.
Incurajează cititul atât la adulți cât și la copii.
Ajută la construirea rapidă a programelor și serviciilor pentru asociațiile comunitare.
Agajează comunitatea oferind participarea în mici bilioteci.
Încurajează folosirea pozitivă a comunității si bunurilor acesteia.

Lista
Inainte
□ Găsește o casă pentru mica bibliotecă a comunitații voastre. Aceasta poate fi pe
proprietatea ta sau intr-un spatiu public cum ar fi un parc sau o asociație comunitară.
Dacă alegeți un spațiu public asigurațivă că aveți aprobarea de la proprietar sau
Primarie.
□ Alegeți un ajutor care să aibă grijă de mica bibliotecă. Aceasta poate fi o persoană sau
câteva care vor asigura curățenia, stocul și invitarea publicului.
□ Construiți mica biblotecă sau achiziționati-o de la www.littlefreelibraries.org. Fiți
creativi! Mica bibliotecă poate arăta ca o cabină telefonică, cuib, cutie poștală.
□ Contactează Alberta One Call sau verifică website-ul lor www.albertaonecall.com
pentru a te asigura că in zona aleasă pentru bibliotecă nu este periculor sa faci săpături.
□ Strânge cărti de la familie, prieteni sau vecini.

□ Desemnați 1-2 persoane responsabile cu publicitatea. Aveți in vedere articole, gazete
de perete sau pagina de web a asociației comunitare.
Continuu
□ Ajutorul angajat va fi responsabil cu asigararea curățeniei și stoculuil micii biblioteci.
Aceasta va fi responsabilitatea permanentă după ce mica biblotecă este instalată.
Asigurațiva că ajutorul are un stoc de cărți de rezervă.
Considerații importante
 Micile bilioteci pot fi inregistrate internațional la www.littlefreelibraries.org pentru suma
de $34.95. Pentru a pune Mica Bibliotecă pe care o aveți pe harta Calgary fără a plati,
trimiteți un mesaj la yyclittlelibraries@gmail.com
 Gândițivă să planuiți o petrecere de inaugurare a micii Biblioteci in comunitate. Verifică la
‘Iubește unde trăiești’: ‘Găzduiește o petrecere! În Centrul Virtual de Resurse’ la
www..calgarycommunities.com.
 Pentru mai multe informații în legătură cu Micuțele Biblioteci verifică resursele la
Federația Comunităților din Calgary.

