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DEVIZAS

Tauta, kuri mažai skaito, mažai žino 
Tauta, kuri mažai žino, priima blogus sprendimus: 
namuose, rinkoje, teismuose, prie balsadėžių. 
Neišsilavinusi dauguma gali laimėti balsavimą prieš 
išsilavinusią mažumą - tai labai pavojingas 
demokratijos aspektas

Jimas Trelease'as, "Garsinio skaitymo 
vadovo" autorius („Read-Aloud Handbook”)

Fotografija. Jim Trelease . Autorius Jim Trelease, CC BY-SA 3.0. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Trelease#/media/File:Jim-trelease-profile--1.jpg 



I DALIS

SKAITYMO POVEIKIS Ž� MOGAUS 
ASMENINIAM, SOCIALINIAM IR 

MATERIALINIAM VYSTYMUISI, KAIP 
NUSTATYTA REMIANTIS MOKSLINIAIS 

TYRIMAIS. 



Informacijos šaltinis - Zasacka Z. (2014). "Kaip ir ką skaito 
vaikai ir jaunimas?“  (Czytelnictwo dzieci i młodzieży), 
Varšuva: Švietimo tyrimų institutas.

Kaip ir ką skaito vaikai ir jaunimas?
(Czytelnictwo dzieci i młodzieży)



Pradinių klasių mokinių 
sociodemografinės 

charakteristikos ir knygų 
skaitytojų tipai

Mokiniai, kurie 
neskaito knygų 

(mokiniai, 
kurie neskaito 

knygų, už 
kurių skaitymą 

jie yra 
atsakingi, ir 

knygų, kurias 
gali pasirinkti 
skaityti patys)

Mokiniai, 
kurie skaito 
mokiniams 
privalomas 
knygas, bet 

neskaito kitų, 
kurias gali 
pasirinkti 

patys

Mokiniai, kurie 
neskaito 

mokiniams 
privalomų 
knygų, bet 

skaito kitas, 
kurias gali 

pasirinkti patys

Mokiniai skaito 
ne tik 

privalomas 
knygas, bet ir 
kitas knygas, 

kurias gali 
pasirinkti patys

 

Lenkų kalbos 
įvertinimas 5 
klasės (12 
metų) 
pabaigoje 
pagal 
Lenkijoje 
taikomą 
vertinimo 
skalę

Nepakankamai 
(1)

31% 0% 0% 69%

Priimtinai (2) 10% 22% 15% 53%

Pakankamai (3) 6% 23% 9% 62%

Gerai (4) 6% 18% 6% 70%

Labai gerai (5) 1% 13% 5% 81%

Puikiai (6) 4% 2% 7% 86%



Aukščiau nurodytus bandymų rezultatus reikėtų skaityti taip:
Toliau išvardinti mokiniai gavo priimtiną įvertinimą (2): 
10 % mokinių, kurie neskaito knygų; 
22 % mokinių, kurie skaito privalomas knygas, bet neskaito kitų knygų pagal savo pasirinkimą; 
15 % mokinių, kurie neskaito privalomų knygų, bet skaito kitas knygas, kurias gali pasirinkti 
patys; 
53 % mokinių, kurie skaito ne tik privalomas knygas, bet ir kitas, savo nuožiūra pasirinktas 
knygas.
Jei atmesime mažesnius nei 10 % rezultatus, bus labai aišku, kad:
1. mokiniai, kurie skaito privalomas ir savo nuožiūra pasirinktas knygas, greičiausiai gaus puikų  
įvertinimą (6). 
2. Labai geras (5), geras (4)  ir pakankamas (3)  įvertinimas bus skiriamas mokiniams, kurie 
skaito privalomas ir pasirinktas knygas, ir mokiniams, kurie skaito tik privalomas knygas.
Labai bloga mokinių knygų skaitymo reklama yra ta, kad žemiausius įvertinimus - nepatenkinamą 
(69 proc.) ir priimtiną (53 proc.) - gauna mokiniai, kurie skaito privalomas ir pačių pasirinktas 
knygas. Tai reiškia, kad Lenkijos mokykloje vien tik skaityti knygas nepakanka, kad gautum gerus 
pažymius.
Lenkijos mokyklose mokiniai, kurie neskaito privalomų knygų, o skaito tas, kurias patys 
pasirenka, negauna gerų pažymių. Norėdami gauti gerą pažymį, turite perskaityti privalomas 
knygas (jas nustato švietimo ministras).

Nepaisant to, Švietimo tyrimų instituto atlikto tyrimo duomenimis, 
mokiniai, kurie skaito privalomas ir savo nuožiūra pasirinktas knygas, 
mokykloje lenkų kalba turi daugiausiai šansų pasiekti gerų rezultatų, t. 
y. gauti aukščiausią įvertinimą.







Pradinių klasių mokinių 
sociodemografinės 

charakteristikos ir knygų 
skaitytojų tipai

Mokiniai, kurie 
neskaito knygų 
(mokiniai, kurie 
neskaito knygų, 

už kurių 
skaitymą jie yra 

atsakingi, ir 
knygų, kurias 
gali pasirinkti 

skaityti patys) 

Mokiniai, 
kurie skaito 
mokiniams 
privalomas 
knygas, bet 

neskaito kitų, 
kurias gali 
pasirinkti 

patys

Mokiniai, kurie 
neskaito 

mokiniams 
privalomų 
knygų, bet 

skaito kitas, 
kurias gali 

pasirinkti patys

Mokiniai skaito 
ne tik 

privalomas 
knygas, bet ir 
kitas knygas, 

kurias gali 
pasirinkti patys

Lenkų kalbos 
įvertinimas 8 

klasės (15 metų) 
pabaigoje pagal 

Lenkijoje 
taikomą 

vertinimo skalę

Nepakankam
ai (1)

33% 23% 10% 34%

Priimtinai 
(2)

29% 31% 12% 28%

Pakankamai 
(3

19% 27% 12% 43%

Gerai (4) 5% 20% 8% 67%

Labai gerai 
(4)

2% 16% 7% 75%

Puikiai (6) 6% 3% 8% 83%



Iš pateiktų tyrimų rezultatų, kuriuos atliko Švietimo tyrimų institutas, alima 
daryti tokias išvadas (ypač jei neatsižvelgsime į mažesnius nei 10 proc. 
rezultatus):
1)Mokiniai, kurie net neskaito privalomų knygų, turi šansą gauti daugiausia "pakankamą" 

pažymį. Tačiau "pakankamai" yra įvertinimas, leidžiantis pereiti į kitą klasę. Taigi, mokyklą 
galima baigti net neskaitant privalomų knygų. (Pasak pristatymo autoriaus, tai yra Lenkijos 
švietimo sistemos trūkumas ....... arba tyrimo klaida).

2)Mokiniai, kurie apsiriboja tik privalomų knygų skaitymu, gali gauti net labai gerą įvertinimą 
(16 %) ??

3)Mokiniai, kurie neskaito privalomų knygų, bet skaito knygas savo nuožiūra, rečiau gauna 
teigiamus įvertinimus nei mokiniai, kurie visai neskaito knygų. Pavyzdžiui, 12 % tokių 
mokinių gali gauti įvertinimą „pakankamai", o mokinių, kurie visai neskaito knygų, - 19 %.  
Pasak šio pristatymo autoriaus, tai yra svarbu Lenkijos švietimo sistemos trūkumas.

4)Mokiniai, kurie skaito privalomas ir savo nuožiūra pasirinktas knygas, gali gauti visus 
Lenkijos vertinimo skalėje esančius įvertinimus (nuo 1 iki 6), tačiau, deja, 28 proc. ir 34 
proc. šių mokinių gauna žemiausius įvertinimus (1 ir 2).  Tai daug mažiau nei tarp 
jaunesnių mokinių (69 proc. ir 53 proc.), tačiau, pasak šio pristatymo autoriaus, vis dar per 
daug. 

5) Vis dėlto, kaip ir penktos klasės mokinių atveju, galima daryti išvadą, kad 
aštuntos klasės mokiniai, kurie skaito daug knygų (privalomų ir pačių 
pasirinktų), turi daug daugiau galimybių sėkmingai mokytis.



Np.  33% otrzymujących oceny 
niedostateczne należy do kategorii 
„nieczytających książek”





Autorzy: Izabela Koryś, Dominika Michalak, Zofia Zasacka, Roman 
Chymkowski

Tolimesnėse šio pristatymo skaidrėse pateikta 
informacija yra pagrįsta leidinyje pristatytais 

Nacionalinės bibliotekos tyrimais:

"Knygų skaitymas Lenkijoje 
2017 m." 

Autoriai: Izabela Koryś, w Kopeć, Zofia Zasacka, 
Roman Chymkowski

Lenkijos nacionalinės bibliotekos Knygų 
skaitymo tyrimų skyrius



 Profesinė 
kategorija

Žmonių, 
kurie skaito 
popierinę 
spaudą, 

dalis 

Žmonių, 
kurie skaito 
naujienas ir 

spaudą 
internete, 

dalis 

Žmonių, per 
pastarąjį 
mėnesį 

perskaičiusių 
3 ar daugiau 

puslapių 
tekstą, dalis 

Žmonių, 
kurie per 

metus 
perskaitė 

bent 1 
knygą, 
dalis

Žmonių, 
kurie per 

metus 
perskaito 

bent 3 
knygas, 
dalis 

Žmonių, 
kurie per 

metus 
perskaitė 

bent 7 
knygas, dalis 

Verslininkai ir 
savarankiškai 
dirbantys asmenys

58% 78% 60% 51% 25% 14%

Vadovai, 
vadybininkai 

64% 79% 60% 64% 36% 17%

Specialistai 61% 87% 67% 71% 49% 23%

Asmenys, 
dirbantys ne 
fizinį darbą

57% 75% 53% 50% 28% 14%

Žmonės, 
dirbantys 
darbininkiškas 
profesijas

46% 50% 28% 28% 12% 5%

Ūkininkai 66% 42% 44% 44% 16% 5%



Turimo 
išsilavinimo tipas

Žmonių, 
kurie skaito 
popierinę 
spaudą, 

dalis 

Žmonių, 
kurie skaito 
naujienas ir 

spaudą 
internete, 

dalis 

Žmonių, per 
pastarąjį 
mėnesį 

perskaičiusi
ų 3 ar 

daugiau 
puslapių 

tekstą, dalis 

Žmonių, 
kurie per 

metus 
perskaitė 

bent 1 
knygą, 
dalis 

Žmonių, 
kurie per 

metus 
perskaito 

bent 3 
knygas, 
dalis 

Žmonių, 
kurie per 

metus 
perskaitė 

bent 7 
knygas, dalis 

Pradinė mokykla 
arba lenkų 
gimnazija (8 arba 
10 metų)

42% 20% 19% 14% 5% 2%

Pagrindinė 
profesinė mokykla 
(11 arba 12 metų)

52% 36% 27% 19% 8% 3%

Bendrojo lavinimo 
vidurinė mokykla, 
technikos vidurinė 
mokykla, 
aukštesnioji 
mokykla ( 12-14 
metų )

57% 61% 46% 43% 22% 10%

Magistro ir 
bakalauro laipsnis 
(16-19 metų)

64% 82% 69% 68% 45% 23%



PASIŪLYMAS
Lenkijos nacionalinės bibliotekos atlikti 
tyrimai rodo, kad daugiausia skaito aukštąjį 
išsilavinimą (magistro ar bakalauro laipsnį) 
turintys žmonės, specialistai ir vadovai.

Todėl galima teigti, kad vaikai, kurie aktyviai 
skaito (skaito privalomas ir savo nuožiūra 
pasirinktas knygas), greičiausiai baigs 
universitetą ir (arba) taps specialistais 
ir vadovais (?).



Pastarųjų 30 metų skaitymo tyrimai patvirtina 
paprastą formulę - nepriklausomai nuo lyties, 
rasės, tautybės ar socialinės ir ekonominės 
padėties, tie, kurie skaito daugiausiai, skaito 
geriausiai, pasiekia geriausių rezultatų ir ilgiausiai 
mokosi mokykloje. Ir atvirkščiai, tie, kurie mažai 
skaito, negali pasiekti daugiau.

Sekančios 6 šio pristatymo skaidrės - tai citatos iš knygos "Kodėl 
verta skaityti vaikams? („WHY READ ALOUD TO CHILDREN?), 
kurią parašė amerikiečių mokslininkas ir skaitymo 
populiarintojas Jimas Trelease'as. 



Tęsinys - JIM TRELEASE 
Septyniasdešimt penkerių metų S.A.T. statistiniai duomenys (SAT - 
standartizuotas testas JAV vidurinių mokyklų moksleiviams, 
kuriuo tikrinamos kompetencijos ir dalyko žinios) rodo, kad 
pasiturintys moksleiviai nuolat gauna aukštesnius rezultatus nei 
skurdžiai gyvenantys moksleiviai (taip yra ir tarptautiniu mastu). 
Labai svarbu tai, kad pasiturinčios šeimos dažniau skaito savo 
vaikams, jų namuose yra turtingesnė skaitymo aplinka (knygos, 
žurnalai, laikraščiai), o pokalbiuose pasiturintys vaikai išgirsta 
daugiau žodžių. 
Hartas ir Risley'is, atlikę svarbų tyrimą "Reikšmingi skirtumai" 
(Meaningful Differences), nustatė, kad pasiturintys vaikai iki 
ketverių metų amžiaus išgirsta 45 milijonus žodžių, darbininkų 
klasės vaikai - 26 milijonus, o neturtingi (skurdžiai gyvenantys) 
vaikai - tik 13 milijonų žodžių, t. y. turtingų ir neturtingų 
ikimokyklinio amžiaus vaikų žodžių skirtumas buvo 32 milijonai.



Šaltinis : Meaningful Differences by Betty Hart & Todd Risley



  Tęsinys -JIM TRELEASE

      Kai kalbama apie turtingą žodyną, nieko nėra geriau už 
žodžius, kurie yra spausdinti. Kai mokslininkai suskaičiavo 
dažniausiai vartojamus žodžius, iš viso buvo gauta 10 000 
skirtingų žodžių (dažniausias anglų kalbos žodis yra "the"). 

Virš šio 10 000 pagrindinių žodžių skaičiaus yra vadinamųjų 
"retųjų žodžių". Nors pokalbiuose šiuos žodžius vartojame 
rečiau, vis daugiau jų sudaro tai, ką reikia žinoti, norint suprasti 
sudėtingas idėjas ir jausmus spausdintame leidinyje, nesvarbu, 
ar tai būtų "The New York Times", ar vadovėlis, ar romanas. 

Kuo daugiau "retų žodžių" vaikas žinos, tuo lengviau jam bus 
skaityti sudėtingas mintis. Kaip galiu duoti vaikui žodžius, jei 
pats jų nežinau /(nevartoju)?



 



SĖKMINGIAUSI ŽMONĖS IR SKAITYMAS 

1. Warrenas Buffettas (turtas - 84,4 mlrd. JAV dolerių)
"Berkshire Hathaway" magnatas per dieną praleidžia 
penkias-šešias valandas skaitydamas penkis skirtingus 
laikraščius. Jis taip pat išanalizuoja 500 puslapių finansinių 
dokumentų ir rekomenduoja būsimiems investuotojams 
padaryti tą patį. "Taip veikia žinios", - neseniai sakė jis 
Kolumbijos universiteto Investicijų departamente. - Tai 
kaupiasi kaip sudėtinės palūkanos. Jūs visi galite tai 
padaryti, bet garantuoju, kad tik nedaugelis iš jūsų tai 
padarys.

Tai ištraukos iš straipsnio WORD ECONOMIC FORUM. - Devyni sėkmingiausi žmonės ,  
https://www.weforum.org/agenda/2017/07/9-of-the-most-successful-people-share-their-reading-habits  
Autorius Chris Weller , Ideas Reporter, Business Insider
Licencija (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

https://www.weforum.org/agenda/2017/07/9-of-the-most-successful-people-share-their-reading-habits
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


Billas Gatesas (113,7 mlrd. JAV dolerių turtas)

Buvęs "Microsoft" vadovas patvirtino, kad per metus 
perskaito 50 knygų arba maždaug po vieną knygą per 
savaitę.
Dauguma knygų yra negrožinės literatūros, susijusios su 
visuomenės sveikata, ligomis, inžinerija, verslu ir mokslu.
Retkarčiais jis perverčia romaną (kartais sėdėdamas iki 
vėlyvos nakties). Tačiau dažniausiai knygos naudojamos 
tam, kad sužinotų daugiau apie pasaulį, kuriame jis gyvena.

Billo Gateso - nuotrauka (viešoji nuosavybė)



Mark Zuckerberg

2015 m. "Facebook" vadovas pažadėjo kas dvi savaites 
perskaityti po vieną knygą, kad susipažintų su 
įvairiomis kultūromis, tikėjimais, istorija ir 
technologijomis." - rašė jis "Facebook" žinutėje.
"Knygos leidžia visapusiškai išnagrinėti temą ir 
pasinerti giliau nei dauguma šiuolaikinės žiniasklaidos 
priemonių." - jis rašė. "Tikiuosi, kad pavyks pakeisti 
žiniasklaidos priemonių racioną taip, kad būtų 
skaitomos knygos."

 Nuotraukoje: Markas Zuckerbergas , "Facebook" įkūrėjas ir vykdomasis direktorius, spaudos 
konferencijoje dėl e. G8 forumo per 37-ąjį G8 aukščiausiojo lygio susitikimą Dovilyje (Prancūzija). Autorius: 
Guillaume Paumier, Creative Commons Priskyrimas 3.0 Nepalaikoma licencija



Knygas mėgau nuo vaikystės. Tėvas mane 
supažindino su knygų skaitymo tradicija. Jis 
sėdėdavo šalia manęs ir skaitydavo man 
Sienkievičių ir kitus lenkų rašytojus. (...) Jis 
niekada nenustojo manęs skatinti pažinti 
vertingiausią literatūrą. Jis taip pat niekada 
netrukdė man domėtis teatru. Jei nebūtų 
prasidėjęs karas ir situacija nebūtų radikaliai 
pasikeitusi, perspektyvos, kurias man atvėrė 
lenkų literatūros studijos universitete, galbūt 
būtų mane visiškai patraukusios. (...)

Šventojo Jono Pauliaus II pareiškimas
http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/dom-pamieci-karola-
wojtyly-przy-tynieckiej-10

NUOTRAUKA - JONO PAULIAUS 
MĄSTYMO CENTRO ŠALTINIS 
https://www.centrumjp2.pl/nieod
platne-plakaty/

http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/dom-pamieci-karola-wojtyly-przy-tynieckiej-10
http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/dom-pamieci-karola-wojtyly-przy-tynieckiej-10


Toliau pateiktos citatos iš Varšuvos universiteto, 
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto 
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų daktarės, 
humanitarinių mokslų daktarės Dorotos Grabovskos (Dorota 
Grabowska) kalbos buvo panaudotos kaip santrauka

Moksliniai interesai
 
1) Viešųjų ir mokyklų bibliotekų organizavimas ir veikla, 
ypatingą dėmesį skiriant darbo metodams ir formoms;
2) Vaikų ir jaunimo skaitymas;
3) Bibliotekų standartizavimas.

INFORMACIJOS APIE SKAITYMO 
SVARBĄ SANTRAUKA

Nuotrauka ir aprašymas pagal informaciją iš interneto 
https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/89-pracownicy/niesa
modzielni-pracownicy-wdiib-uw/436-dr-dorota-grabowsk
a

https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/436-dr-dorota-grabowska
https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/436-dr-dorota-grabowska
https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/436-dr-dorota-grabowska


17 KNYGOS PRIVALUMŲ

1. Knyga padeda lavinti kalbą ir žodyną. Ji moko mus 
reikšti mintis ir suprasti kitus. 

2. Knyga lavina mąstymą. Ji suteikia mums protinių 
sąvokų ir naujų idėjų, plečia mūsų sąmonę ir pasaulį. 

3. Knyga skatina fantaziją, moko mus kurti vaizdinius 
vaizduotėje. 

4. Knyga suteikia mums žinių apie kitas šalis ir kultūras, 
gamtą, technologijas, istoriją - apie viską, apie ką 
norėtume sužinoti daugiau. 

5. Knyga ugdo mūsų jausmus ir gebėjimą užjausti. Tai 
ugdo mūsų gebėjimą įsijausti į kito žmogaus situaciją. 



6. Knyga suteikia jėgų ir entuziazmo. Ji suteikia mums pramogų 
ir emocijų. Ji gali mus prajuokinti arba nuliūdinti. Ji gali 
paguosti ir parodyti naujas galimybes. 

7. Knyga gali kelti klausimus, kurie įtraukia ir skatina tolesnį 
mąstymą. 

8. Knyga mus moko etikos. Tai verčia mus susimąstyti apie tai, 
kas yra teisinga, o kas ne, kas yra gera, o kas bloga. 

9. Knyga gali paaiškinti tikrovę ir padėti suprasti santykius. 

10.Knyga gali įrodyti, kad dažnai klausimas turi daugiau nei vieną 
atsakymą, kad į problemą galima pažvelgti iš skirtingų pusių. 
Ji gali pasiūlyti kitų, ne smurto, konfliktų sprendimo būdų. 

11.Knyga padeda mums suprasti save. Sužinoję, kad yra kitų, 
kurie galvoja taip pat kaip mes, kad turime teisę į savo 
jausmus ir reakcijas, sustipriname savo savivertę.



12.Knygos padeda suprasti kitus. Skaitydami kito 
laikmečio, kito pasaulio rašytojų knygas ir sužinodami, 
kad jų mintys ir jausmai nesiskiria nuo mūsų, ugdome 
toleranciją kitoms kultūroms ir užkertame kelią 
išankstiniams nusistatymams. 

13.Knyga yra mūsų vienatvės palydovas. Ją lengva 
pasiimti su savimi ir skaityti bet kur. Ją galima 
nemokamai pasiskolinti iš bibliotekos ir nereikia 
prijungti prie elektros tinklo. 

14.Knyga yra mūsų kultūros paveldo dalis. Tai suteikia 
mums bendros patirties ir atskaitos taškų. 

15.Gera vaikiška knyga, kurią galima skaityti garsiai, teikia 
džiaugsmo vaikams ir suaugusiesiems. Tai nutiesia tiltą 
tarp kartų. 



  
16. Vaikiška knyga yra pirmoji pažintis su literatūra - 

neribotu pasauliu, iš kurio semiamės visą gyvenimą. Tai 
labai svarbus susitikimas, nes, jei jis nebus iššvaistytas, 
parodys, kiek daug gali duoti gera literatūra. 

17. Vaikų literatūra praturtina šalies kultūrą. Ji suteikia 
darbo daugeliui žmonių: rašytojams, iliustratoriams, 
leidėjams, redaktoriams, spaustuvininkams, 
recenzentams, knygų pardavėjams, bibliotekininkams... 
Vaikų literatūra taip pat gali būti eksportuojama ir 
atnešti pajamų šaliai bei pripažinimą užsienyje. 

17 knygų privalumų - tai ištrauka iš Dorotos Grabovskos pranešimo "Skaitymo įtaka vaikų 
ir jaunimo raidai"  http://www.budowlankakrosno.pl/download/inne/wp_czytania.pdf

http://www.budowlankakrosno.pl/download/inne/wp_czytania.pdf


Apibūdinkite teigiamą ryšį tarp skaitymo ir jūsų pažįstamo 
žmogaus (draugo, šeimos nario, mokinio) asmeninio tobulėjimo. 
Parašykite šio asmens aprašymą *.doc, *docx arba *.odt 
formatu.  valstybine kalba. Parašę aprašymą, siųskite jį el. paštu 
adresu    k.ambroziak@poregizycko.pl

Užduotis šio pristatymo skaitytojams

mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl


KNYGŲ SKAITYMO 
POVEIKIS ŠALIES 
EKONOMINIAM 
VYSTYMUISI

Išanalizuokime šiuos duomenis



Šaltinis: 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
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Daugiau nei 5 knygas per metus skaitančių žmonių dalis ES šalyse   
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Pasirinktų 
parametrų, 
apibūdinančių 
Europos Sąjungos 
šalis, santrauka

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/archiv
es/ 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
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Šių suvestinių analizė rodo reikšmingą ryšį tarp skaitymo 
intensyvumo, inovacijų lygio ir šalies gerovės augimo. 

 
Tai nereiškia, kad kiti veiksniai neturi įtakos. Pavyzdžiui, inovacijų 

lygis taip pat priklauso nuo laisvo technologijų judėjimo, verslo 
sąlygų iki 2000 m. ir gerovės lygio senosiose ir naujosiose ES šalyse.  
Šios sąlygos buvo palankesnės "senosioms" ES šalims.

Turto padidėjimas taip pat priklauso nuo finansinių pervedimų iš 
"senųjų turtingesnių" į "naująsias skurdesnes ES nares" pagal ES 
programas, taip pat nuo naujųjų ES narių piliečių, išvykusių dirbti į 
"senąsias" ES šalis, finansinių pervedimų. Šis reiškinys labai ryškus 
tokiose šalyse kaip Lietuva ir Lenkija.

  Įdomi ir Airijos, kurios BVP labai padidėjo dėl ekonominių 
perkėlimų iš JAV, kuriuos lėmė maži mokesčiai, padėtis. 

Pietų Europos šalių ekonominės krizės padariniai taip pat matomi. 



Sunku nuspręsti, kuris parametras yra priežastis, o kuris - pasekmė. Gali pasitaikyti 
šios situacijos:
A)Turtinga šalis gali sau leisti investuoti į naujoves, todėl atsiranda poreikis 

mokytis naujų žinių, t. y. didėja skaitymo intensyvumas.
B)Didelis knygų ir spaudos (įskaitant mokslinę ir profesinę spaudą) skaitymo 

intensyvumas lemia gyventojų intelektualinį vystymąsi, kuris yra inovacijų 
pagrindas, o tai yra šalies gyventojų gerovės augimo šaltinis.

C)Aukštas inovatyvumo lygis lemia šalies ir jos gyventojų gerovės didėjimą, o tai 
lemia dideles investavimo galimybes, dėl kurių intensyviai skaitomos knygos ir 
spauda (bibliotekų plėtra ir naujų knygų pirkimas, reklama).

Skaitymo intensyvumas

Inovacijos

Gyventojų pajamų 
augimas

Skaitymo intensyvumas

Inovacijos

Gyventojų pajamų 
augimas

Gyventojų pajamų 
augimas

Inovacijos

Skaitymo intensyvumas

CA B



Individuali užduotis
Kuris skaitymo intensyvumo, inovacijų ir pajamų augimo ryšio 
variantas (A, B, C) yra labiausiai tikėtinas.
Aprašykite savo pasirinkimą ir jo priežastis *.doc, *docx arba *.odt 
formatu savo kalba.
Aprašymą siųskite el. paštu projekto organizatoriui adresu 
k.ambroziak@poregizycko.pl.



Turtingumas

SkaitymasInovatyvumas

Pasak pristatymo autoriaus
Egzistuoja dvipusis ciklas



Per metus perskaitytų knygų ir spaudos skaičius yra labai svarbus 
šalies išsivystymo rodiklis. 

Šalyje, kuriai būdingas didelis skaitomų knygų skaičius, labai svarbi 
valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų, vietos valdžios 
(visų jų) kryptis yra gyventojų intelektualinis ir kultūrinis vystymasis.

Valdžios institucijos (išrinktos piliečių, kurie moka skaityti daug knygų) 
vykdo mokesčių ir investicijų politiką, kuria siekiama šio tikslo.

Kūrėjams mokama už vertingų knygų rašymą (tai liečia ir grožinę, ir 
mokslinę literatūrą). 

Švietimas orientuotas į mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, todėl 
nuolat reikalaujama profesinės literatūros.

Darbuotojams, ypač vadovams ir specialistams, verta nuolat tobulinti 
ir atnaujinti savo kompetencijas. Aukšta darbuotojų kvalifikacija 
darbdaviai naudojasi profesinėje veikloje ir už ją labai gerai atsilygina.

Autoriaus teiginys. Šalis, kurioje yra daug skaitytojų, sukūrė pagrindą 
tvariam vystymuisi, įskaitant nuolatinį gerovės augimą (pvz., Švedija, 
Olandija, Danija, Vokietija, Estija). 



AR VERTA PRISIJUNGTI 
PRIE ŠIŲ ŠALIŲ?

Šiame pristatyme buvo naudojami "Pixabay" ištekliai 
https://pixabay.com/pl/
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