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1. Kelionės Knygų kelio bibliobusu.
Įvyko 15 kelionių: 1-oji – 2009 02 13 iš Vilniaus knygų mugės į Širvintas ir Gelvonus, paskutinė – 15-oji,
2009 07 04–06 dienomis į to paties krašto Kernavę (Gyvosios archeologijos dienos), Musninkus,
Čiobiškį.
Kelionių metu bibliobusu iš viso nuvažiuota apie 5300 km, aplankyta 110 miestų ir miestelių (100-asis –
Panevėžys) iš 300 Knygų kelyje. Kelionės truko beveik penkis mėnesius. Jų metu išdalinta apie 160
knygų dėžių (110 rinkinių). Vienoje knygų rinkinio dėžėje vidutiniškai būna apie 30 knygų.
2. 2-asis Knygų kelio etapas prasidėjo rugsėjo mėnesį. 1-ajame etape neaplankytų Knygų kelio miestelių
bendruomenės buvo kviečiamos atvykti į „Versmės“ leidyklą atsiimti jų pačių išsirinktų knygų rinkinių.
Šiame 2-ajame etape iki 2009 12 15 Knygų kelias pasiekė dar 133 miestelių bendruomenes, 112 iš jų jau
atsiėmė savo pasirinktus ir rezervuotus knygų rinkinius bei 21 dar laukiame atvykstant. Iš viso Lietuvos
Tūkstantmečio knygų kelio per Lietuvą renginyje iki 2009 12 15 jau dalyvavo 243 miestelių
bendruomenės, iš jų 222 jau yra gavę knygų rinkinius.
3. Baigiamasis Knygų kelio etapas – aplankytoms 1-ajame etape bendruomenėms – PABAIGTUVĖS. Jo
metu į „Versmės“ leidyklą kviečiami atvykti bibliobusu aplankytų miestelių bendruomenių atstovai
atsiimti baigiamųjų Knygų kelio dovanų: knygų, jų dovanojimo aktų ir lankymosi metu profesionalaus
fotografo darytų nuotraukų (maždaug po 20 nuotraukų kiekvienai bendruomenei). 49 miestelių
bendruomenės jau atsiėmė pabaigtuvių rinkinius, o 61 bendruomenės dar laukiame.
4. Dovanojamos knygos: iki 2009 12 15 Knygų keliui padovanota 8377 knygos, 622 žurnalai, 77 DVD
filmai, 113 leidinėlių, 100 žemėlapių, 300 plakatų, 50 tūkstančių knygų skirtukų. Visa tai Knygų
keliui padovanojo 88 skirtingi dovanotojai, iš jų – 66 privatūs asmenys, o 22 – įvairios įstaigos: fondai,
leidyklos, sąjungos, nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kitos institucijos. Visos dovanojamos
knygos paženklinamos Knygų kelio spaudu ir knygų dovanotojų vardiniais lipdukais, o visi dovanotojai
bei kita su Knygų keliu susijusi informacija skelbiama www.versme.lt.
5. Iki 2009 12 15 Knygų kelyje jau pasirašyta 115 Ketinimų parengti ir išleisti savo krašto knygą
sutarčių, jų pasirašymas tęsiamas. Tikimės, kad tokias sutartis sudarys visos Knygų kelio aplankytos
kraštiečių bendruomenės, dar neturinčios išleistų išsamių savo krašto knygų.

