Ispanijos lietuvių bendruomenės veidas Internete
Pirmoji Ispanijos lietuvių bendruomenės (ILB) internetinė svetainė www.lituanos.com buvo
sukurta ir paleista 2004 m. vasario mėn. Ją užregistravo tuometinė ILB Valdyba.
Puslapį tvarkė Eglė Barskaja ir rašė apie ILB veiklą, renginius, o taip pat talpino tautiečių
skelbimus bei dalinosi naudinga turistine ir komercine informacija.

www.lituanos.com gyvavo iki 2006 m. gruodžio pabaigos. Kai tinklapis nustojo veikti buvo
prarastas ir jo domenas. Nepratęsus prenumeratos lituanos.com perėmė internetinių
svetainių perpardavinėtojai ir nuo to laiko nebepavyko jo atgauti, nes šis domenas, kurio kaina
paprastai keli doleriai per metus, vis dar pardavinėjamas už ~3K USD.
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2008 m. vasario mėn. startavo nauja Ispanijos lietuvių bendruomenės internetinė svetainė
www.lituanos.net, kurią sukūrė ir administravo to meto ILB Valdybos pirmininkė
Ieva Čekuolytė ir Tomas Kriukelis, ILB Valdybos narys.
Šiame puslapyje buvo galima rasti bendruomenės naujienas, pagrindinę konsulinę
informaciją, nuorodas į kitų užsienio lietuvių bendruomenių svetaines, nuotraukas, skelbimus
ir forumą. Buvo itin daug informacijos apie kultūrą, Ieva Čekuolytė tame pačiame laikotarpyje
įkūrė Lietuvos Ispanijos Kultūros Asociaciją, kuri organizavo ir dalinosi veikla, vyko kelios
virtualinės parodos.

Lietuvos Ispanijos Kultūros Asociacija finansavo garsaus Ispanijos fotografo Adrian Tyler
projektą Labanoras (žr. http://www.adriantyler.net ).

Nacionalinei Galerijai buvo perduota informacija apie žinomo tapytojo, litvako J. Kazlausko
paveldą Maljorkos Bunyola miestelyje.
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2010 Asociacija dalyvavo „Francisco Goya. Los Caprichos“ graviurių parodos pristatyme
Vilniaus paveikslų galerijoje. Parodai sukurta užsklandėlė buvo rodoma svetainėje ir per LRT
(žr. https://www.youtube.com/watch?v=k7gperjv95U).
Svetainė www.lituanos.net taip pat turėjo dalį bendruomenės istorinės medžiagos, todėl čia
buvo galima rasti informacijos ir apie ILB veiklą, vykdytą iki 2008 metų.
Pažymėtina kad svetainės dizainui buvo skirta daug dėmesio. Ji buvo dažnai lankoma Ispanijos
ir Lotynų Amerikos piliečių, nes informacija buvo teikiama ir ispanų kalba, atsakoma į
klausimus, aktyviai teikiama turistinė informacija.
Svetainės medis puikiai iliustruoja kiek įvairių sričių ir temų apėmė www.lituanos.net
Svetainės medis
Pradžia
Lietuvių Bendruomenė
o "ILB švietimo reikalai" pristatymas
o ILB ir kraštų pirmininkų 2006 m. valdybos suvažiavimo protokolas
o Ispanijos LB istorija
o Istorija
o ILB pristatymas
 Naujienos
o Vyriausybė analizuos emigracijos padarinius
o flyLAL gimtadienio proga – iki 70 proc. pigesni skrydžiai
o Kitąmet jubiliejinis „Draugystės tiltas“ vyks Jungtinėje Karalystėje
o Jaunųjų menininkų grupės SINTEZĖ vizitas Santjago de Compostela
o DALYVAUKIME ARTĖJANČIUOSE SEIMO RINKIMUOSE !
o LTV World bus matoma Airijoje, Britanijoje ir Ispanijoje
 ------ Konsulinė info
o Įgaliota lietuvių-ispanų vertėja
o Ispanijos Karalystės ambasada Lietuvos Respublikoje
o LR ambasada Ispanijos Karalystėje (Madride)
o LR garbės konsulų funkcijos
o LR garbės konsulatai Ispanijoje
 Verslas
o Ispanijos verslininkų pasiūlymai Lietuvos verslininkams
o Privatūs Lietuvos - Ispanijos prekybos rūmai
o Ispanijos - Lietuvos verslo centras Barselonoje
o Mokymasis nuotoliniu būdu
 Turizmas
o Rengiamės Jurbarko 750 metų jubiliejui
o 10 vietų, kurias siūloma aplankyti 2008 metais
o Expo Saragosa 2008
o Tiesioginiai skrydžiai iš Ispanijos į Lietuvą!!!!
o Nuorodos
 Apie Ispaniją
o Transportas
o Parduotuvės ir kainos
o Studijos Ispanijoje
o Vaikų darželiai ir mokyklos
o Sveikatos priežiūra
o Socialinė apsauga
o Mokesčiai
o Būstas
o Banko sąskaitos
o Darbo sąlygos
o Bendra infomacija, leidimai
o Darbo paieška
o Bendra informacija
 Bendra infomacija, leidimai
o Administracinė info
o Būstas
 Būstas
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Darbas
Darbo sąlygos
Darbo paieška
o Socialinė apsauga
o Sveikatos priežiūra
 Sveikatos priežiūra
o Transportas
 Transportas
o Švietimas
 Studijos Ispanijoje
 Vaikų darželiai ir mokyklos
o Finansai
 Mokesčiai
 Banko sąskaitos
o Kita
 Parduotuvės ir kainos
------Bendruomenės
o Vakaronė madridiškiams
o "ILB švietimo reikalai" pristatymas
o Kasteljono folkloro grupė
o Katalonų - lietuvių asociacija
o ILB ir kraštų pirmininkų 2006 m. valdybos suvažiavimo protokolas
o Lietuvių namai ir mokyklėlė
o Valensijos ir Kasteljono LB valdyba
o Navaros lietuvių bendruomenės valdyba
o Madrido lietuvių bendruomenės valdyba
o Katalonijos lietuvių bendruomenės valdyba
o Andalūzijos lietuvių bendruomenės valdyba
o Alikantės lietuvių bendruomenės valdyba
o Ispanijos LB istorija
o Alikantės LB
 Alikantės lietuvių bendruomenės valdyba
o Andalūzijos LB
 Andalūzijos lietuvių bendruomenės valdyba
o Katalonijos LB
 Katalonų - lietuvių asociacija
 Katalonijos lietuvių bendruomenės valdyba
o Madrido LB
 Vakaronė madridiškiams
 Madrido lietuvių bendruomenės valdyba
o Navaros LB
 Navaros lietuvių bendruomenės valdyba
o Valensijos ir Kasteljono LB
 Kasteljono folkloro grupė
 Lietuvių namai ir mokyklėlė
 Valensijos ir Kasteljono LB valdyba
Mūsų draugai
o Kovo 11-osios minėjimas Almerijoje
o Įspūdžiai iš žvejų šventės
o Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centras Almerijoje
o Pagalbos rytų Europos šalių piliečiams organizacija Valensijoje
o Lietuvos Turizmo informacijos centras Ispanijoje
o Almerijos LKŠI centras
 Kovo 11-osios minėjimas Almerijoje
 Įspūdžiai iš žvejų šventės
 Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centras Almerijoje
o Pagalbos rytų šalims asociacija
 Pagalbos rytų Europos šalių piliečiams organizacija Valensijoje
o TIC Barselonoje
 Lietuvos Turizmo informacijos centras Ispanijoje
------Paieška
Svetainės medis
Administravimas
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www.lituanos.net svetainė buvo aktyvi iki 2012 m. vidurio. Vėliau nustojus mokėti už domeną
ir svetainės hostingą lituanos.net perėmė kiti naudotojai, nesusiję nei su lietuvių
bendruomene, nei su Ispanija.
2015 m. domeną pavyko atgauti ir šiuo metu lituanos.net vėl Ispanijoje gyvenančio lietuvio
rankose.
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Trečioji ILB svetainė www.lituanos.es turėjo visai kitokią užduotį. Naują svetainę 2012 metų
pabaigoje įregistravo tuometinė ILB Valdyba, turėdama koncepciją, kad www.lituanos.es būtų
minimali vizitinė kortelė ir pateiktų Ispanijos lietuvių benduomenės kontaktus, bei nukreiptų
lankytojus į Facebook grupę “Ispanijos lietuvių bendruomenė Comunidad Lituana en España”.
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Socialiniai tinklai labai greitai pakeitė daugelio įpročius ir FB grupė, sukurta 2012.04.20
ilgalaikės Ispanijos lietuvių bendruomenės narės Ievos Čekuolytės, tapo pagrindine vieta kur
ir vyko visas virtualus bendruomenės bendravimas ir keitimasis informacija. Taigi nenuostabu,
kad internetinė svetainė www.lituanos.es po metų tapo nebeaktuali ir nebenaudojama.

2015 m. kovo mėn. Henrikas Daukantas, tuometinis Ispanijos Lietuviu Jaunimo Sajungos
iniciatyvinės grupės narys užregistravo naują domeną ir sukūrė svetainę
www.ispanijoslietuviai.com. Tai buvo ketvirtas bandymas atgaivinti Ispanijos lietuvių
bendruomenės internetinę svetainę. Šis trumpas, poros metu projektas, buvo labiau
mėgėjiškas pabandymas, kurį asmeninėmis lėšomis ir savo jėgomis vykdė pats Henrikas.
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2019 m. vasarą, ruošiantis oficialaus įsteigimo 15-osioms metinėms iškilo viešai prieinamos
platformos poreikis. Kadangi Ispanijos lietuvių bendruomenės Facebook grupė yra uždara,
reikėjo rasti būdą kaip patalpinti ILB metraštį, pasidalinti bendruomenės istorijos
nuotraukomis.
Kadangi visi senieji ILB domenai nebuvo prieinami, buvo sugalvota pasinaudoti Galisijos
regiono svetaine www.gallit.org ir ten įkelti straipsnį skirtą Ispanijos lietuvių bendruomenės
sukakčiai (https://gallit.org/istorija/ ).
Netrukus, pasidėjus atsinaujinimo procesui bendruomenėje sveteinės prireikė ir kitai
informacijai dalintis: čia bendruomenės narių diskusijai buvo įkeltas naujų ILB įstatų redakcijos
tekstas, paskelbta ILB nario registravimosi anketa ir kiti pranešimai.
Šių metų (2020) vasario 20 d. pavyko atgauti domeną lituanos.es ir užregistruoti Ispanijos
lietuvių bendruomenės vardu.
Dabar www.lituanos.es yra pagrindinė ILB internetinė svetainė. Šis domenas ir svetainės
hostingas yra finansuojami privačiomis lėšomis; ir savanoriškais pagrindais prižiūrimi
profesionalaus IT specialisto.
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