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„Bezrobocie i chaos lat 90. były tym dotkliwsze, że pozbawiły, zamkniętej w wyniku recesji, księgarni.
Od zawsze mieliśmy dostęp do polskich, rosyjskich i litewskich gazet i literatury. Nauczeni, że
pocieszenia, nadziei czy styczności z kulturą szuka się w książkach, to właśnie wtedy, znaleźliśmy się
na przysłowiowym „końcu świata”. Dlatego też, gdy tylko pojawiła się ku temu okazja, postanowiliśmy
otworzyć księgarnię”- powiedziała zw.lt właścicielka Lucyna Jundo.

Sprzedaż online daje większe możliwości

Pomysł okazał się trafiony. Od kilkunastu lat rodzina Jundo prowadzi lokalną Księgarnię w
Ejszyszkach. Przeważający odsetek miasteczka i okolic, stanowią Polacy. Na potrzeby klienta, oferta
została uzupełniona o artykuły biurowe, gry planszowe i zabawki dla dzieci, głównie w języku polskim.
Wielkość miejscowości i popyt na określony produkt determinuje asortyment. Tak więc po latach pracy
z indywidualnym klientem, księgarze z Ejszyszek odważyli się na kolejny krok w rozwoju i przenieśli
się do sieci. Dziś na Wileńszczyźnie startuje jeszcze jedna polska księgarnia internetowa www.e-
ksiegarnia.lt.

„Sprzedaż on-line daje większe możliwości i nie tylko w zakresie dotarcia do klienta, ale też w kwestii
poszerzenia asortymentu” – opowiadają właściciele. „Zawsze zależało nam na ambitnej ofercie.
Wreszcie, oprócz podstawowych pozycji, możemy zaproponować również wydania ekskluzywne
najpiękniejszych pozycji na rynku książki dziecięcej. Jest to na przykład przecudne wydanie „Pinokia” z
ilustracjami wybitnego malarza Roberto Innocentiego. Chcemy, by polskie dzieci na Litwie miały
dostęp do wartościowej literatury, dlatego w naszej ofercie znalazły się takie klasyki, jak „Przygody
Tomka Sawyera” Marka Twaina czy „Karlsson” Astrid Lindgren. Oczywiście, nie zabraknie pozycji
najbardziej poczytnych polskich autorów, w tym autora współczesnych bestsellerów książkowych dla
dzieci – Grzegorza Kasdepke ” – tłumaczy Jundo.

Praca indywidualna z pedagogami

Mocną stroną firmy jest wieloletnie doświadczenie na rynku księgarskim. Współpraca ze szkołami i
przedszkolami w znaczącej mierze wpłynęła na dobór asortymentu. W związku z tym w e-
księgarni.lt zostały wyodrębnione strefy skierowane do nauczycieli czy logopedów.

„Z naszymi pedagogami zawsze pracowaliśmy indywidualnie. To w oparciu o tę wiedzę, staramy się
tworzyć internetową ofertę. Od wielu lat współpracujemy z wydawnictwami i księgarniami
edukacyjnymi w Polsce. Oczywiście, w dalszym ciągu jesteśmy otwarci na propozycje i chętnie
będziemy wychodzić na spotkanie naszym klientom i sprowadzać książki na zamówienie” – deklarują
właściciele księgarni.

W internetowej filii Księgarni w Ejszyszkach znalazł się dział z zabawkami, na który składają się gry
planszowe, puzzle, mówiące po polsku lalki i zabawki interaktywne. Są to jednocześnie pomoce
edukacyjne, które nie tylko rozwijają wyobraźnię czy twórcze myślenie, ale w znaczącym stopniu
wpływają na poszerzanie zasobu słownictwa dziecka.

Kontakt ze słowem polskim

Pierwszym lokalem rodziny Jundo był hol Domu Polskiego w Ejszyszkach, gdzie właściciele łączyli
biznes z działalnością społeczną. Te dwie cechy towarzyszą im na przestrzeni piętnastu lat. Kilka lat
temu pani Lucyna Jundo była inicjatorką powołania oddziału Critas w Ejszyszkach. Rodzina Jundo od
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wielu lat działa na rzecz pozyskania sponsorów i udzielania wsparcia dla najbardziej potrzebujących
mieszkańców rejonu solecznickiego. Księgarnia, która nie doczekała się własnego lokalu, spełnia
znaczącą rolę kulturotwórczą w życiu rejonu solecznickiego.

„Bardzo nam zależało na tym, by mieszkańcy Ejszyszek nieustannie mieli kontakt ze słowem
drukowanym, a zwłaszcza w z literaturą w języku polskim. Jeżeli spojrzymy na tę kwestię w szerszej
perspektywie, to zauważymy, że rynek książek drukowanych coraz bardziej się kurczy. Znacząco
obniża się też poziom czytelnictwa i w związku z tym na świecie podejmuje się określone kroki w
kierunku ustawowej ochronie książek jako dobra kulturowego. Taką ochroną jest np. obniżona stawka
VAT (PVM) na książki. Stosuje się aż w 26 państwach członkowskich UE. Niewielu wie, że w Wielkiej
Brytanii i Irlandii stawka VAT na książki wynosi 0 procent! W Polsce – 5 procent. Na Litwie płacimy VAT
na książki w wysokości 9 proc., który (razem z kosztami dostawy z Polski) dodatkowo generuję cenę
produktu” – wyjaśniła zw.lt Barbara Jundo-Kaliszewska, córka państwa Jundo, obecnie mieszkająca w
Łodzi.

W chwili obecnej księgarze z Ejszyszek skupiają się na rozwijaniu oferty księgarni internetowej www.e-
ksiegarnia.lt. „Już od paru dobrych lat nosiliśmy się z zamiarem uruchomienia sprzedaży internetowej.
Wreszcie postanowiliśmy spróbować i będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie udzielone dla
naszej inicjatywy. Na stałych klientów czekają miłe niespodzianki w postaci rabatów na zakupy czy
darmowej dostawy”- obiecują właściciele.
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