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2015m Lenkijoje išleista knyga „Švedija skaito – 
Lenkija skaito", kurios autoriai yra Katarzyna 
Tubylewicz and Agata Didusz-Zyglewska.

Knygoje autoriai bando atsakyti į šiuos klausimus:

1) Kodėl dauguma žmonių Švedijoje skaito?

2) Kodėl maždaug kiekvienas švedas praleidžia 20 
minučių per dieną skaitydamas? 

3) Kodėl švedų literatūra užkariauja pasaulį, jeigu ji 
parašyta kalba, kuria tik 9 mln. žmonių kalba?

4) Kaip tai įmanoma, kad šioje artimoje šalyje 
skaitymas knygų toks populiarus tarp elito?

 5) Kodėl verta sukurti bibliotekas vaikams nuo 10 
iki 13 metų ir įtraukti sporto (fizinio lavinimo) 
mokytojus?



Kodėl švedai 
daug skaito 

ir ką iš to 
gauna?

Bandymas atsakyti



Šaltinis: Nuosavas darbas remiantis Cultural access and participation – Report, Special 
Eurobarometer 399, Survey coordinated by the European Commission, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ eb_special_399_380_en.htm#399



Skaitymo įtaka (intelektualinei raidai)

Skaitymas Inovacijos Padidėjimas turto

2000-2018m.
Švedija Švedija  Airija

Nyderlandai  Suomija Liuksemburgas
Danija  Danija  Malta

Vokietija  Nyderlandai  Lietuva
Estija Liuksemburgas  Švedija
Airija  Belgija  Slovakija

Prancūzija Vokietija  Nyderlandai
Suomija  Austrija  Vokietija
Latvija  Airija  Estija

Čekijos respublika  Prancūzija  Austrija

Šaltinis: Nuosavas darbas remiantis
1) Cultural access and participation – Report, Special Eurobarometer 399, Survey coordinated by the European 
Commission, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ eb_special_399_380_en.htm#399
2) European Innovation Scoreboard 2020 https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html
3)Informacija iš Vikipedijos https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed
%C5%82ug_PKB_(parytet_si%C5%82y_nabywczej)_per_capita

https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html


Vienas šaltinis, kuris sąlygoja aukštą skaitymo lygį, yra 
švedų bažnyčios požiūris į skaitymo po Reformacijos. 
Kiekvienas tikintis protestantas turi žinoti ir perskaityti 
Bibliją ir Katekizmą.
Nuo 1686 m. Švedijos bažnyčia įtraukė į įstatymą skaitymo 
gebėjimus, o tie, kurie neskaitė, negalėjo tuoktis ir gauti 
Komunijos. 
1850 m. Šiaurės šalyse skaityti ir rašyti mokėjo daugiau 
kaip 80 % gyventojų, Prancūzijoje - 50 %, dabartinės 
Lenkijos teritorijoje (buvusiose partijose) - apie 20-30 %, o 
Portugalijoje - tik 10-20 %. 
Šiandien kiekvienas jaunas žmogus Švedijoje turi skaitančią 
močiutę arba skaitantį senelį (ir mamą bei tėtį?). Taigi visą 
laiką egzistuoja kultūrinis modelis. Vaikai nuo pat gimimo 
turi skaityti aplink juos.
Švedų kalėdos atrodo taip: pirmiausiai vis susėda prie stalo, 
po to kiekvienas skaito knygą!!!
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Švedijoje yra daug labai įdomių bibliotekų

Obraz Andrew Tan z Pixabay 



Pagal Švedijos bibliotekų aktą (Act 2013), pagrindinis 
bibliotekų tikslas yra prisidėti prie demokratinės visuomenės 
plėtros prisidedant prie keitimosi žiniomis ir laisva nuomone 
(ne tik knygų kaupimas ir dalijimasis jomis).

Viešose bibliotekose yra atskiros erdvės, kurios turėtų 
„skatinti skaitymą ir prieigą prie literatūros“ ir dirbti su 
vaikais kalbos raidos ir skaitymo srityje.

 Švedijos bibliotekos daro viską, kad biblioteka būtų 
siejama su vaikų malonumais (pradedant infrastruktūra, 
įranga ir veikla, regis, nesusijusia su skaitymu).



Šeimos 
skaitymo 
kampelis 
Švedijoje, 
Malmo 
bibliotekoje

Autorius kanini_malmobibblan.  Šaltinis:. https://mataja.pl/2017/03/o-tym-jak-w-
szwecji-budzi-sie-w-dzieciach-milosc-do-ksiazek/

https://www.instagram.com/p/BJ5FKTUjoWJ/?utm_source=ig_embed


Malmės bibliotekos 
virtuvės kampelis, 
kuriame vaikai gali 
žaisti gamindami 
maistą

Autorius kanini_malmobibblan. Šaltinis:. https://mataja.pl/2017/03/o-tym-jak-w-
szwecji-budzi-sie-w-dzieciach-milosc-do-ksiazek/

https://www.instagram.com/p/BJ5FKTUjoWJ/?utm_source=ig_embed


Kambarys, kuriame 
vaikai gali kurti filmą 
perstatydami figūras 

Autorius kanini_malmobibblan. Šaltinis. https://mataja.pl/2017/03/o-tym-jak-w-
szwecji-budzi-sie-w-dzieciach-milosc-do-ksiazek/

https://www.instagram.com/p/BJ5FKTUjoWJ/?utm_source=ig_embed


Dvi mamos, 
laukiančios 
vaikų 
bibliotekoje, 
Malmo

Autorius kanini_malmobibblan Šaltinis. https://mataja.pl/2017/03/o-tym-jak-w-
szwecji-budzi-sie-w-dzieciach-milosc-do-ksiazek/

https://www.instagram.com/p/BJ5FKTUjoWJ/?utm_source=ig_embed


"Prašymų ir 
skundų užrašų 
knygelė" – vaikai 
surašo savo norus 
ant mėlynų lapelių, 
bibliotekos 
personalas 
atsakymą rašo ant 
rožinių lapelių.

Autorius kanini_malmobibblan. Šaltinis. https://mataja.pl/2017/03/o-tym-jak-w-
szwecji-budzi-sie-w-dzieciach-milosc-do-ksiazek/

https://www.instagram.com/p/BJ5FKTUjoWJ/?utm_source=ig_embed


Švedijos bibliotekos, be knygų skolinimosi 
(iš gausaus ir gerai parinkto knygų 
rinkinio), organizuoja, pavyzdžiui, pagalbą 
atliekant namų darbus, dailės, teatro ir 
muzikos užsiėmimus.
Suaugusiesiems jie organizuoja 
mokymus, kaip pradėti savo verslą.
Ten vyksta paskaitos, susitikimai su 
rašytojais, rašymo dirbtuvės ir „pasidaryk 
pats“ užsiėmimai. Bibliotekininkai taip 
pat yra kultūros animatoriai.



Bibliotekos Švedijoje yra draugiškos ir 
prieinamos visiems. Jie skatina tėvus su 
vaikais, paauglius, senelius, žaidžiančius 
šachmatais, leisti laisvalaikį. 
Biblioteka - tai kultūrą kuriantis centras, 
kuris skatina teigiamus pavyzdžius, kuria 
tarpasmeninius ryšius ir stiprina vietos 
bendruomenes.



Pagalbiniai 
klausimai



Lenkijos gyventojų skaitytojų grupės Klausimas 1. 
Kurios grupės 
skaitytojų 
veiklą reikėtų 
tobulinti?



Klausimas 2. Kuri skaitytojų grupė yra auditorijoje?

Nacionalinis "Trilogijos" skaitymas Henrykas Sienkiewiczius, Lodzė, 2014 m. rugsėjis, Staromiejskio parkas  
Autorius  Zorro2212. Licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International CC BY-SA 4.0  
kanini_malmobibblan. Šaltinis 
:https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Czytanie#/media/Plik:National_Reading_of_Trilogy_by_Sienkiewicz
,_%C5%81%C3%B3d%C5%BA_September_2014_04.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://www.instagram.com/p/BJ5FKTUjoWJ/?utm_source=ig_embed


Gižycko meras darželyje skaito pasakas.
3 klausimas: kas / kas čia reklamuojamas?
Užrašykite atsakymus tinkama (jūsų nuomone) tvarka. 
a) pasakos; b) skaitymas; c) meras;d) darželio vadovas; e) darželio auklėtoja



Teisingi atsakymai 
(pagal pristatymo autorių)

1. Skaitymo skatinimas daugiausia turėtų būti skirtas 
visų skaitymo grupių vaikams. 

2. Tai "atsidavę skaitytojai". Jų nereikia įtikinėti 
skaityti, jie noriai dalyvauja tokiose skaitymo 
skatinimo akcijose, nes jaučia tokį poreikį.

3.  Autoriaus nuomonė. 1) darželio direktorius, 2) 
meras, 3) mokytojas, 4) skaitymas, 5) pasakos.



Švedijoje naudojamos ypatingos skaitytojų 
skatinimo formos 

(nenaudojamų Lenkijoje)

Švedijoje naudojamos ypatingos skaitytojų 
skatinimo formos 

(nenaudojamų Lenkijoje)



1. Knygų apžvalgos taip pat skelbiamos populiariuose 
(pramoginiuose ir vietiniuose) laikraščiuose, kuriuos gali 
perskaityti „paprastai neskaitantys“ ir „tradiciniai 
skaitytojai“.

2. Yra skaitymo ambasadorius, kuris yra rašytojas ar 
iliustratorius, išrinktas (ne politikas), kuris skatina skaitymo 
džiaugsmą ir didina jaunimo supratimą apie literatūros 
svarbą. Ambasadorius renkamas 2 metams konkurso būdu. 
Konkurso komisiją sudaro literatūros ir bibliotekų sferų 
atstovai. Ambasadorius išrenkamas pagal šiuos kriterijus: jis 
turi būti aktyvus knygų vaikams ir jaunimui rašytojas ar 
iliustratorius; jis turi būti pripažintas ir žinomas. 
Ambasadorius turi mokėti bendrauti tiek su vaikais, tiek su 
tėvais, mokėti veikti viešumoje.



Pirmasis ambasadorius Johanas Unenge'as (2011–2013 m.) Sukūrė 
dešimt patarimų tėvams, kuriuos iš dalies galima pritaikyti 
mokytojams ir pedagogams.) Tai yra:

1. Prieš naktį garsiai skaitykite vaikams.
2. Skaitykite patys - skaitymas yra užkrečiamas.
3. Raskite knygų apie savo vaikų pomėgius.
4. Informacinės knygos taip pat yra knygos. Jos ypač domins 

berniukus
5. Komiksai taip pat yra knygos. Pagaliau jie pradedami skaityti 

didesnės auditorijos.
6. Rašykite kartu su savo vaikais. Įsigykite sąsiuvinį ir užsirašykite 

apie praėjusią dieną.
7. Pirkite garso knygas savo automobiliui.
8. Kaip dažnai eini į biblioteką? Suplanuokite vizitą ir atraskite ką 

nors kiekvienam.
9. Žinokite, kad jūsų vaikai nenustos žaisti kompiuteriu. Žaidimai 

yra tiesiog per „kieti“.
10.Plonos knygos mažiau atgraso, pradžiai rinkitės jas.



3) Švedijoje veikia Kultūros taryba, veikianti kaip Kultūros 
ministerijos darbotvarkė, finansuojama iš valstybės biudžeto.

a) Taryba tvarko knygų vaikams ir jaunimui katalogą. Yra 
elektroninė katalogo versija nuo 2003 m. Veikia išleistų ir 
rekomenduojamų leidinių sąrašas, kurį galima rodyti 
kategorijose arba ieškoti atskirų pavadinimų naudojant 
paieškos funkciją.

b) Valdyba skiria dotacijas leidybos veiklai. Dotacijas gali gauti 
Švedijoje leidybos srityje profesionaliai veikiantys subjektai.

c) Ji skiria dotacijas projektams, kurie remia skaitymą, 
pavyzdžiui, renginių organizavimui. Jas gali gauti, pavyzdžiui, 
Švedijoje veikiančios savivaldybės, mokyklos, bibliotekos, 
knygynai, ne pelno organizacijos.



4. Finansinės priemonės - pvz., Knygų 
PVM sumažinimas. 2002 m. Švedijoje 
PVM buvo sumažintas nuo 25% iki 6%. 
Tirtas poveikis. Nustatyta, kad tie, 
kurie skaito - skaito daugiau, tie, kurie 
neskaitė- randa kitų priežasčių 
neskaityti).

5. Bibliotekos finansuojamos iš kelių 
šaltinių. Savivaldybės yra atsakingos 
už bibliotekų organizavimą, tačiau 
bibliotekas remia valstybė ir kitos 
organizacijos.



Palaikomos įvairios ne pelno organizacijos, dirbančios 
skaitymo labui, pvz.

a) Švedijos vaikų knygų institutas - fondas, 
finansuojamas iš Švietimo ministerijos ir Stokholmo 
savivaldybės dotacijos, remiantis su vaikų ir jaunimo 
literatūra susijusius tyrimus ir švietimą.

b)Skaitytojų judėjimas - bendradarbiavimas su „Mc 
Donalds“ restoranais, kurie įtraukia nemokamas knygas 
į savo vaikų meniu.

c)„Pasakojimų ministerija“ - fondas, kuriame veikia 
Rašymo dirbtuvės, atviros vaikams iki 18 metų.



Visų pirma, Švedijoje iš valstybės biudžeto daug 
daugiau nei Lenkijoje (taip pat Lietuvoje ir Latvijoje) 

finansuojama veikla, susijusi su šalies gyventojų 
intelektiniu tobulėjimu.
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Švietimo finansavimo lygis (mokyklos bibliotekoms)
Ir kultūros lygis (viešosioms bibliotekoms)

Šaltinis- Eurostat 

Išlaidos (% BVP  
2017)

Danija Švedija Lietuva Latvija Lenkija

Švietimas 6,50% 6,70% 4,90% 5,80% 4,90%

Poilsis, kultūra ir 
religija

1,70% 1,20% 1,50% 1,70% 1,20%

Kartu Švietimas + 
Kultūra

8,20% 7,90% 6,40% 7,50% 6,10%

Švietimo ir kultūros 
išlaidos žmogui 
(doleriais)

4274 4186 2229 2195 1948



Lenkijoje iš nacionalinio biudžeto lėšų investuojama kita kryptimi, 
pavyzdžiui, tiesiami greitkeliai, greitieji ir regioniniai keliai.

Lenkijoje iš nacionalinio biudžeto lėšų investuojama kita kryptimi, 
pavyzdžiui, tiesiami greitkeliai, greitieji ir regioniniai keliai.

Greitkelių būklė Lenkijoje
Autorius: Docxent - Savarankiškas darbas, CC BY-SA 4.0, 
Šaltinis: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73794289

Greitkelių būklė Lenkijoje          
    
esami greitkeliai      
statoma      
konkurso etape
planuojama

1 km greitkelio 
statybos kaina - apie 
8 mln. eurų.



Investicijų į kelius, finansuojamų iš nacionalinio biudžeto, pavyzdys. 
Nauja žiedinė sankryža Gižycko mieste - kaina apie 4,0 mln. eurų. 

Autoriaus pastaba - už tokią sumą galima pastatyti gražią biblioteką
šaltinis https://www.facebook.com/Gizycko.info/videos/3135886009863226



Lenkijoje labai populiarios investicijos į sportą, 
pavyzdžiui, futbolo stadionų statybą

Nacionalinis stadionas Varšuvoje, statybos kaina apie 450 mln. eurų
Fotografas Przemysław Jahr / Wikimedia Commons



Gižycko miestas taip pat stengiasi plėtoti sporto infrastruktūrą. 
Nuotraukose - naujausia sporto infrastruktūra Gižycko mieste  - viršuje - savivaldybės vandens sporto bazės 
pastatas, kairėje - futbolo ir lengvosios atletikos stadionas, 
dešinėje - Mazūrų ledo sporto centras, šaltinis: Gižycko savivaldybės sporto ir poilsio centras 
http://mosir.gizycko.pl/



Lenkai yra viena iš Europos 
tautų, daugiausiai laiko 

praleidžiančių darbe šeimos, 
vystymosi, poilsio sąskaita. 

Jei nebus pakeisti investavimo 
prioritetai, t. y. jei nebus 

padidinti finansiniai ištekliai, 
susiję su intelektine plėtra, 
tikriausiai taip ir liksime ?

Vidutinis įprastų savaitinių darbo valandų skaičius EUROPOJE

Šaltinis: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_ewhuna/default/bar?lang=en



Užduotis mokymų dalyviams ar kitiems pristatymo 
skaitytojams. 
Parašykite, kokią Švedijoje vykdomą veiklą reikėtų perkelti į Lenkiją, Lietuvą, 
Latviją. Darbą siųskite valstybine kalba *.doc arba *.docx arba *. odt 
formatu, siųskite jį šiuo adresu   k.ambroziak@poregizycko.pl

mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
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