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Foto 1. Budynek Szkoły nr 93 w Rydze – Łotwa.   

Foto 2. Sesja szkoleniowa w Szkole nr 93 w 

Rydze –widoczne wymogi Covid -19 na 

Łotwie.   

KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH REALIZOWANE 
W SZKOŁACH NA ŁOTWIE 
 

W dniach od 20 września do 24 września 2021 roku na Łotwie 50 osobowa grupa 

nauczycieli reprezentująca partnerów brała udział w kolejnym 5 dniowym szkoleniu w 

ramach projektu „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów” zorganizowanym 

przez partnerów z Łotwy. 

Pierwszego dnia, tj. 20 września 2021 szkolenie prowadziła Szkoła Nr 93 

w Rydze (Rīgas 93.vidusskolā) 
Dyskusję poprowadziła profesor Gunta Siliņa Jasjukeviča z Uniwersytetu Łotewskiego, która 

podjęła temat "Jak promować czytanie 

mające osobiste znaczenie w edukacji 

podstawowej". W jej wystąpieniu przewijał się 

wątek tzw. czytania użytkowego: 

 czytamy , aby uszczęśliwić drugą 

osobę np. aby napisać wiersz dla babci czy 

dziadka, trzeba go najpierw wybrać, 

przeczytać, potem zastanowić się jak go 

zinterpretować; 

 czytamy przepisy kulinarne, które 

przydadzą się nam do przygotowania posiłku; 

 przygotowujemy przedstawienia teatralne, które motywują nas do przeczytania dzieła 

i odpowiedniej jego interpretacji; 

 czytamy teksty odnoszące się do tradycji, kultury, które pomogą przygotować imprezę 

na temat zwyczajów np. świątecznych; 

 na kartce piszemy zdanie rozpoczynające się od słów „Ja lubię…” i prosimy o jego 

uzupełnienie. 

Następnie, swoje doświadczenia w zakresie promowania umiejętności czytania przedstawili 

nauczyciele ryskiej szkoły: 

1) logopeda Anda Mauriņa mówiła na 

temat  "Możliwości wykorzystania 

testu DIBELS NEXT do oceny  

umiejętności czytania i określenia 

działań wspierających";  DIBELS 

mierzy umiejętności związane z 

procesem czytania. Wyniki DIBELS 

mogą być wykorzystane do oceny 

indywidualnego rozwoju ucznia. Są 

stosowane na Łotwie do oceny 

umiejętności czytania i określania 

środków wsparcia.  

2) Indra Siksaliete w wystąpieniu na temat 

„O różnych platformach i zadaniach promujących umiejętność  czytania przedstawiła 
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aplikacje, (są w większości używane również w Polsce): learning apps, edupuzle, 

padlet, classick, powerpoint, genially wykorzystanie w nauce czytania w sposób, który 

jest atrakcyjny zarówno dla uczniów jaki i nauczycieli na każdym poziomie nauczania. 

Indra omówiła również „Promowanie umiejętności czytania w Szkole nr 93 w Rydze”, 

które odbywa się poprzez  gry planszowe, zabawę z pacynkami, aranżację miejsc do 

czytania dzieciom w supermarketach, zakładaniem klubów językowych, 

wykorzystywaniem do przekazywania treści - muzyki, mody, wszystkiego co może 

być atrakcyjne dla nastolatków, tworzeniem tekstów z użyciem kodów, szyfrów, 

wykorzystywaniem gier na tworzenie słów, itd. 

3) Liene Valdmane, pracownica Państwowej Agencji Języków Obcych, zaprezentowała 

materiały dydaktyczne i metodyczne opracowane na Łotwie w celu promowania 

umiejętności czytania i pisania wśród reemigrantów, osób ubiegających się o azyl 

i uczniów, których rodzice zdecydowali się zamieszkać na Łotwie.  

4) Inga Volfa przedstawiła „Umiejętność czytania w języku obcym  (niemiecki)” 

5) Ponadto nauczyciele Szkoły Nr 93 omówili problem ewaluacji podręczników 
do literatury.  

Uczestnicy szkolenia podzieleni na grupy zostali też zaproszeni do biblioteki szkolnej  

 

  

 

Po południu grupa szkoleniowa realizowała zajęcia w Ryskim Centrum Młodzieży 
„Kaņieris” Rīgas jauniešu centrs "Kaņieris"   

Foto 3. Grupa uczestników szkolenia w bibliotece szkolnej Szkoły Nr 93  

„Ryskie Centrum Młodzieży „Kaņieris” to przestrzeń możliwości dla ryskiej młodzieży 

i jej organizacji, gdzie mogą zdobywać wiedzę, umiejętności i rozwijać 

współpracę. Zadaniem Młodzieżowego Ośrodka jest tworzenie i utrzymywanie w 

życiu codziennym inkluzywnego, życzliwego i otwartego na społeczeństwo 

środowiska. Siłą napędową „Kaņieris” są organizacje młodzieżowe Rygi, ich potrzeby 

i wyzwania związane z ich rozwojem”  (cytat z wizytówki Centrum) 
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Pomieszczenia „Kaņieris”, ich układ i wyposażenie techniczne, były projektowane 

i tworzone wspólnie z młodzieżą. Ich potrzeby zostały uwzględnione przy określaniu funkcji 

i stylu wizualnego ośrodka  Młodzi ludzie uczestniczyli w powstawaniu centrum na każdym 

kroku, zdobywali nowe umiejętności i uczyli się twórczej współpracy.  

Dzieci i młodzież z Łotwy uczestnicząc 

aktywnie w życiu ośrodka mogą 

kształtować nawyki czytania i rozwijać 

swoje zainteresowania  czytelnicze.  

Wizyta w Centrum Młodzieży, pokazała 

jak młodzież w działaniu może uczyć 

się jak tworzyć, jak wyszukiwać 

odpowiednie informacje, jak rozwijać 

znaczenie i rozumienie tekstu oraz jak 

zastosować zdobytą wiedzę.   

 

 

 

 

Szkolenie w drugimi dniu pobytu w Rydze organizowała Litewska 

szkoła średnia w Rydze  (Rīgas Lietuviešu vidusskola).  
 

 

Jest to jedyna na Łotwie szkoła litewska, która liczy 480 uczniów i 55 nauczycieli. 

Grupa szkoleniowa uczestniczyła w lekcji otwartej prowadzonej przez nauczyciela 

Reinisa Vējiņša. Po krótkiej rozgrzewce, kilku ćwiczeniach mowy, młodzież przeszła do 

czytania i analizowania fragmentu tekstu „Romea i Julii” a następnie przedstawiła go w 

formie teatralnej. Dzięki zajęciom teatralnym (dramowym) uczeń rozumie tekst czytany, uczy 

się pracować w grupie, przygotowuje się do wystąpień publicznych i oczywiście ćwiczy 

dykcję. 

Foto 5. Przed Szkoła Litewską w Rydze 

Foto 4. Panie z projektowej grupy szkoleniowej w Centrum Kaņieris w Rydze. Wystrój Ośrodka 

zaprojektowany przez młodzież w ramach projektu transgranicznego jest zbieżny z rozwiązaniami 

stosowanymi w Bibliotekach w Szwecji. 
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Lekcja była żywym przykładem rozumienia tekstu. Interpretacje tekstu przez dzieci 

były bardzo piękne. Sami uczniowie potrafią już określić, czego im brakuje w zrozumieniu 

tekstu: więcej czytania, obejrzenia filmu o tym okresie, więcej ćwiczeń w czytaniu na głos, 

wymowy itp. Nauczycielka teatru podzieliła się kilkoma zabawnymi ćwiczeniami na 

koncentrację 

 

Następne zajęcia to prezentacja nauczycielek szkoły D. Potashovej i S. Pauli, 
"Pedagogiczne i psychologiczne aspekty umiejętności czytania i pisania". Panie  
wykładowczynie określiły możliwości i trudności dzieci w czytaniu oraz role nauczyciela 
i psychologa. Zaprezentowały metody nauki czytania dla uczniów z dysleksją 

i nadpobudliwością psychoruchową. 
Prezentacja była bardzo pouczająca i oparta 
na metodach naukowych a zaprezentowane 
strategie mogą one być z powodzeniem 
stosowane w każdej szkole. 

Po wykładzie zwiedzano szkolne 
„zakamarki” i bibliotekę szkolną. Uczestnicy 
byli pod wielkim wrażeniem wyposażenia 
szkoły. Zgodzili się, że każda szkoła powinna 
mieć takie zaplecze. Dzieci mają wiele zajęć, 
projektów, wycieczek, które są w pełni 
opłacane z funduszy szkoły. Podkreślono 

Foto 6. W bibliotece dla dzieci w Szkole Litewskiej w Rydze 
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doskonałe wyposażenie biblioteki w książki i czasopisma.  

Po południu grupa zwiedzała Bibliotekę Narodową Łotwy w Rydze. 

Instytucja mieści się w specjalnie zbudowanym budynku, oddanym do użytku w 2014 
roku. Charakteryzuje się imponującą, nowoczesną bryłą , z mnóstwem szkła, betonu i stali 
(Zamek Światła).  

Biblioteka Narodowa Łotwy od ponad 20 lat inicjuje ciekawy projekt czytelniczy LASI 

UN VERTE „Wsparcie rozwoju indywidualnych kompetencji uczniów”, propagujący czytanie 

poprzez dobre książki. Książki co roku rekomenduje grupa ekspertów, pozycje sponsoruje 

Ministerstwo Edukacji Łotwy i przekazuje przez BN instytucjom zgłaszającym udział w 

programie. Zadaniem bibliotek jest zachęcenie do przeczytania 6 książek w danej kategorii 

wiekowej. Do każdej lektury BN przygotowuje materiały pomocnicze. Po przeczytaniu 

wybranych pozycji uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacyjną Jury tworzą dzieci, młodzież i 

rodzice. Wiosną- podczas święta czytelników – Wielkiego Festiwalu Czytania. odbywa się 

wręczanie nagród. W zabawie czytelniczej 

nagradzane są całe rodziny. Mamy otrzymują 

m.in. nagrody książkowe a tatusiowie np. bilety 

do kina. 

22 września 2021 litewscy, łotewscy i polscy nauczyciele – uczestnicy projektu 

odbywali zajęcia szkoleniowe w Muzeum Rainis’a i Aspazija’i w Rydze. 

 

 

Rainis, właśc. Jānis Pliekšāns (1865 -  1929) – łotewski pisarz, dramaturg i dziennikarz, tłumacz 
literatury rosyjskiej, niemieckiej i angielskiej, autor książek dla dzieci. Polityk 
socjaldemokratyczny, w latach 1926-1928 minister oświaty Łotwy. Wywarł znaczny wpływ na 
rozwój łotewskiego języka  literackiego oraz literatury łotewskiej. 
W 1897 ożenił się z Aspazją. 
Aspazija, właśc. Johanna Emīlija Lizete Rozenberga, Elza Pliekšāne 1865 -  1943 w Rydze) –
 łotewska poetka i dramatopisarka, zwolenniczka emancypacji kobiet, posłanka 
na Sejm (1920–1934). 
Źródło – Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Rainis 
,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Aspazija 

Foto 7. W perspektywie budynek Biblioteki 

Narodowej Łotwy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rainis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aspazija
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Dom Rainisa i Aspazijas przy ulicy Baznīcas 30 jest unikalnym zabytkiem XIX wieku 

w centrum Rygi. Dom, w którym mieszkało małżeństwo po powrocie ze Szwajcarii był 

centrum łotewskiej działalności kulturalnej i politycznej. Mieszkanie - muzeum zostało 

odrestaurowane i urządzone według zdjęć i materiałów dokumentalnych, wspomnień, 

pamiętników poetów. W bibliotece Rainisa i Aspazji znajduje się ok 6 tys. książek w 14 

językach oraz ok. 3 tys. czasopism. 

Nauczyciele zwiedzili „pokoje pamięci poetów”, bibliotekę, a w holu ( osobny budynek 

na dziedzińcu, w którym można oglądać wystawy) wysłuchali prezentacji pracowników 

Uniwersytetu Łotewskiego (profesor nadzwyczajnej Antry Ozola i docent Rity Kiselovej) 

dotyczącej ewaluacji badań LU OESD, PIZA, PIRLS i wykorzystania wyników do 

promowania umiejętności czytania.  

Badanie PIRLS, czyli Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu, 

w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA . Przedmiotem pomiaru jest czytanie pod względem 

doświadczenia literackiego (czytanie tekstów literackich) oraz czytanie w celu uzyskania 

informacji (czytanie tekstów użytkowych).  

W ostatnio przeprowadzanych badaniach w 2016 uczniowie z Łotwy wypadli bardzo 

dobrze, uzyskali średnio 559, to porównywalny poziom jak w Norwegii, Tajwanie, Anglii. 

Najwięcej punktów w tym badaniu uzyskały dzieci z Rosji (581), Singapurze, Hongkongu, 

Irlandii, Finlandii …. Polski. W samej Rydze dzieci zdobyły 571 punktów. Jednocześnie 

z badań wynika, że dziewczynki na Łotwie czytają więcej niż chłopcy a im więcej książek 

w domu, tym uczniowie osiągają lepsze rezultaty.  

Niestety, podobnie w Polsce dzieci nie chcą chodzić do bibliotek, czytanie nie jest dla 
nich ciekawe, nie lubią otrzymywać książek w prezencie.  

Więcej informacji można przeczytać w monografii „Osiągnięcia uczniów w czytaniu 

Foto 8. Nauczyciele – uczestnicy projektu podczas słuchania prezentacji w muzeum 
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na poziomie edukacji podstawowej” pod redakcją Antrasa Ozoli 

https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/PIRLS_20
16_monografija_gatava_ar_vakiem.pdf 

Po obejrzeniu krótkiego filmu o Rainisie i Aspazji nauczyciele zapoznali się z 
rozprawą doktorską Andy Kauliņa, psycholożką z Liceum nr 93 w Rydze pt. „Integracyjna 
metodologia nauczania w celu zmniejszenia liczby uczniów ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu w szkołach podstawowych” „Integratīvā mācību metodika sākumskolās skolēnu 
specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanai”) oraz dokonali przeglądu skuteczności tych 
metod. 

Więcej informacji 

https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45267/a_kaulinas_disertacija.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 

 

W kolejnym dniu szkolenia tj. 23 września 2021 w zajęcia były realizowane 
w instytucjach pozaszkolnych miasta Rygi, których działalność wpływa na intensywność 
czytelnictwa. 

Przed południem szkolenie było realizowane się w Fundacji Ziedonis. Fundacja 

Ziedonis to nowoczesne centrum edukacyjne mieszczące się w starej fabryce, atrakcyjne dla 

młodych ludzi. Zapewnia warunki do organizacji spotkań, nauki i czytania książek.  

Nauczycieli zachwyciła estetyka przestrzeni wnętrza. Zatęsknili za możliwością 

uczenia dzieci i uczyć się estetyki otoczenia, która nie powinna  traktowana jako  luksus, ale 

elementarne warunki. Z uznaniem zauważyli trzy escape roomy czytelnicze. 

W Fundacji Ziedonis nauczyciele uczestniczący w szkoleniu spotkali się z Ivetą 

Ratiniką przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Rygi, politykiem, 

nauczycielką, poetką. W wystąpieniu „Kreatywne pisanie i inne techniki czytelnicze” 

zaintrygowała uczestników mobilności poezją pisaną na ciele i na przedmiotach użytkowych. 

Kreatywne czytanie, „prowokacyjne”, chodzenie z poetami, czytanie na dachu, wcielanie się 

w bohatera książki i odpowiadanie na pytania osób w kręgu, monolog-wcielanie się w rolę, 

itp. – to niektóre pomysły do wykorzystania również w Polsce i na Litwie. Następnie wystąpił 

Kaspars Špūle, kierownik Wydziału Egzaminacyjnego Wydziału Ogólnego VISC, który mówił 

na temat rozwoju testów czytania. Rozumienie tekstu jest ważne w szerokim zakresie 

problemów, zarówno technicznych, inżynieryjnych, artystycznych, historycznych, jak i innych. 

Każde źródło pisane wymaga zrozumienia. Przedstawił również jakie postępy poczynili 

łotewscy uczniowie w zakresie rozumienia tekstu. 

Imants Ziedonis (1933 – 2013). Jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych poetów 

Łotwy, publicysta, autor opowiadań i scenariuszy filmowych, aktywna osobowość 

kulturalna i publiczna. Zasłynął zarówno ze swojej twórczości literackiej, jak i niezwykłej i 

potężnej osobowości. Jego twórczość, ekspresja, styl życia i wyrażane idee wciąż budzą 

ogromne zainteresowanie w dużej części współczesnego społeczeństwa. 

Źródło https://www.ziedonamuzejs.lv/lv/engrus 

 

 

https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/PIRLS_2016_monografija_gatava_ar_vakiem.pdf
https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/PIRLS_2016_monografija_gatava_ar_vakiem.pdf
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45267/a_kaulinas_disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45267/a_kaulinas_disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ziedonamuzejs.lv/lv/engrus
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Po południu grupa realizowała zajęcia w dwóch kolejnych muzeach.  

Muzeum Jānis Akuraters mieści się w rodzinnej rezydencji poety, zbudowanej w 

1933 roku. Autentycznie urządzone pokoje, sala kominkowa, jadalnia, kuchnia, naczynia 

kuchenne, gabinet poety, jasny salon, pokój córki i żony, prace znanych łotewskich artystów 

na ścianach, a nawet zawartość szafki łazienkowej robią wrażenie. W bibliotece poety 

znajdują się książki w różnych językach. Budynek jest zabytkiem architektury o znaczeniu 

narodowym i historycznym, gdzie współcześnie gromadzą się pisarze, artyści, muzycy i 

aktorzy.  

W niecodzienną atmosferę lat XX wprowadziła nauczycieli niesamowita, elegancka 

starsza pani, która z wielką pasją opowiadała o życiu i twórczości poety. Mieliśmy również 

okazję wziąć udział w zajęciach dramowych, które odkryły w niektórych uczestnikach 

szkolenia talenty aktorskie.  

  

Foto 9. W czytelniczym escape room’ie 

John Akuraters (1876 - 1937) był łotewskim poetą , pisarzem i politykiem. Jeden z inicjatorów 

powstania niepodległej Łotwy, uczestnicy zebrania założycielskiego Rady Ludowej 17 listopada 

1918 r. i aktu założycielskiego Łotwy 18 listopada 1918 r. Został pierwszym laureatem Literackiej 

Nagrody Ojczyzny. Źródlo https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Akuraters 

Foto 10. Zajęcia dramowe w muzeum 

https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Akuraters
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Muzeum Ojārsa Vācietisa to nieduże muzeum, znajdujące się w mieszkaniu, 

w którym poeta mieszkał przez kilka lat wraz ze swoją rodziną. W zbiorach znajduje się ok. 

20 tys. obiektów: rzeczy osobiste poety, rękopisy, zeszyty poetyckie, zeszyty, listy, fotografie, 

książki, artykuły papiernicze, maszyny do pisania oraz wiele innych ciekawych przedmiotów 

Muzeum realizuje dla dzieci i młodzieży projekt łączący elementy poezji i ekologii. 

Mieliśmy okazję uczestniczyć w takich zajęciach literacko-ekologicznych promujących 

twórczość Ojārsa Vācietisa. Mnóstwo rekwizytów, poetycki wątek, kreatywność uczestników 

i nauczycielka -pedagożka prowadząca zajęcia z pasją przybliżyły nam twórczość tego 

litewskiego poety.  

 

 

Ostatniego dnia mobilności na Łotwie tj. 24 września 2021, szkolenie odbywało się 

w Szkole Technicznej w Jelgawie - Centrum kształcenia zawodowego w Jełgawie (łot. 

Jelgavas Tehnikum - .Profesionālās izglītības kompetences centrs) 

 

 

 

W tej szkole nauczyciele wysłuchali wykładów/ prezentacji o promowaniu czytania:  

1) nauczycielka języka ojczystego mówiła  o metodach aktywizacji uczniów poprzez 

uzupełnianie pustych miejsc w tekście, wizualizację tekstowa, porównywanie tekstu 

Foto 11. W muzeum Ojārsa Vācietisa  

Ojārs Vācietis  (1933.  1983.  ) był łotewskim poetą ludowym. Więcej informacji                        

https://lv.wikipedia.org/wiki/Oj%C4%81rs_V%C4%81cietis 

 

Foto 12. Budynek Szkoły 

Technicznej w Jełgawie 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzejnieks
https://lv.wikipedia.org/wiki/Oj%C4%81rs_V%C4%81cietis
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do naszych osobistych doświadczeń, czytanie lektur: cała klasa czyta wstęp lektury, 

wspólnie dyskutuje o myśli przewodniej, nauczyciel dzieli klasę na grupy, każda 

grupa otrzymuje do przeczytania fragment tekstu, następnie fragmenty są 

analizowane na forum klasy, zakończenie książki jest czytane przez wszystkich; 

2) nauczycielka języka rosyjskiego omówiła swoje doświadczenia w zakresie nauki 

czytania i pisania na prowadzonych przez nią lekcjach; 

3)  bibliotekarka opowiedziała nam o wystawach malarskich w bibliotece, spotkaniach 

autorskich, o dniach poezji, gdzie uczniowie czytają swoje własne wiersze, 

o konkursach, teatrzykach, pacynkach, dyktandach, itp. formach, które zachęcają 

uczniów do sięgnięcia po książkę.  

W przestronnej auli uczestnicy obejrzeli prezentację o Szkole Technicznej w Jełgavie, 

a następnie zostaliśmy zwiedzili szkołę (bibliotekę, pomieszczenia do nauki, laboratoria, 

warsztaty). 

 

Kolejnym etapem pobytu grupy w Jełgawie była wycieczka do Biblioteki Miejskiej 

w Jelgavie (ul. Akadēmijas 26, Jelgava).  Biblioteka Jelgava jest instytucją kulturalną, 

edukacyjną i informacyjną gminy Jelgava, główną biblioteką regionu, największą biblioteką 

publiczną w Semigalii (jednej z czterech krain historycznych składających się na współczesną 

Łotwę, która leży w jej południowej części na lewym brzegu Dźwiny) łot. Zemgale. Biblioteka 

posiada 3 filie - bibliotekę Miezīte, bibliotekę Pārlielupe i bibliotekę dla dzieci. Biblioteka 

tworzy wspólny katalog miejskich i powiatowych bibliotek miejskich i szkolnych Jełgawy, 

bazę danych historii lokalnej Jełgawy, bazę danych wybitnych osobistości itp. Jest centrum 

konsultacyjnym i metodycznym dla 26 bibliotek miejskich regionu Jelgava; regionalnym 

centrum szkoleniowym z salą komputerową, centrum wypożyczeń międzybibliotecznych. 

Budynek biblioteki jest zabytkiem architektury o znaczeniu lokalnym. 

Foto 13. W bibliotece Szkoły Technicznej 
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Edukację na Łotwie zakończyło poznanie pracy Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży 

"Zinitis" w Jełgawie 

 

Podstawowe usługi biblioteki są bezpłatne i dostępne dla czytelników w każdym 

wieku. Subskrypcja dziecięca biblioteki obejmuje druki dla dzieci w wieku przedszkolnym do 

szóstej klasy: beletrystykę, bajki, encyklopedie, eksperymenty i wiele innych książek 

służących do zdobywania nowej wiedzy zarówno w języku łotewskim, jak i rosyjskim. W 

bibliotece jest kącik zabaw dla dzieci z ładnymi książeczkami i grami planszowymi dla 

najmłodszych. Subskrypcja młodzieżowa  obejmuje kolekcję beletrystyki tematycznej - sztuki 

autorów łotewskich, fantasy, horrory w języku łotewskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim. 

Biblioteka oferuje również zbiór literatury branżowej w języku łotewskim i rosyjskim, 

specjalnie wydzielone i zaaranżowane tematycznie płyty DVD, animowane (kreskówki) i 

familijne płyty filmowe, audiobooki i muzyczne płyty CD. Książki, które zdobyły uznanie w 

programie promocji czytelnictwa  Dzieci i Młodzieży są oznaczane specjalnymi etykietami w 

działach beletrystyki. 

 

 Od 2017 roku Biblioteka Miejska w Jelgavie realizuje projekt „Rozwój innowacyjnych 

rozwiązań w bibliotekach dla różnych pokoleń odwiedzających w regionie przygranicznym”. 

Dzięki temu odwiedzający Bibliotekę Dziecięcą Jelgava „Zinītis” mają dostęp 

do samoobsługowego urządzenia do wydawania/przekazywania książek oraz 

interaktywnego stołu do gry edukacyjnej . Technologie te pomagają w interakcji 

międzypokoleniowej i wzajemnej edukacji. Wraz z wprowadzeniem tych technologii coraz 

więcej rodzin w bibliotece spędza wolny czas i chętnie poznaje nowe możliwości. 

Foto 14. W bibliotece dzieci i młodzieży 



str. 12 

 

Biblioteki, z pracą których zapoznali się uczestnicy szkolenia na Łotwie zarówno 

te szkolne, jak i publiczne są przestronne, z wypożyczalnią, magazynem na zbiory i 

czytelnią, w której mogą odbywać się różne formy pracy zbiorowej. Większość z nich 

przeszła gruntowną modernizację. Pólki z książkami przyciągają kolorowymi okładkami, 

zaaranżowane przestrzenie z kanapami, pufami zachęcają do dłuższego przebywania wśród 

książek. Przepiękne dekoracje tworzą niepowtarzalny klimat. Wygląd biblioteki i osoby w niej 

pracującej, zaangażowanej w pozyskanie nowych, atrakcyjnych zbiorów i szukającej coraz to 

nowych form pracy z czytelnikiem, mogą mieć znaczący wpływ na rozwijanie zainteresowań 

i kształcenie kompetencji czytelniczych.  

 

Opis szkolenia na Łotwie  w Rydze i Jełgawie 
wykonała 

Grażyna Imporowicz 
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku 

 

 


