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Pristatyme pateikta pradinė situacija nustatyta remiantis informacija, pateikta 
MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMU dėl programos "Nacionalinė skaitytojų 
aptarnavimo plėtros 2015-2020 metų programa" sudarymo. ( 2015 m. spalio 6 d.) 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
0

10

20

30

40

50

60

70

44,4 41,8

50,3

62,2
56

60,8 58,3

32,1 32,9 31,7
24,8

31,1
26,5 28,7

22,2 24,4
17,2

10,6 11,6 11,1 11,3

Skaitymas Lenkijoje procentais

People not reading the book People reading 1-6 books/year 
People reading 7 and more books/year

Gyventojai, kurie neskaito knygų Gyventojai, kurie per metus perskaito 
1-6 knygasGyventojai, kurie per metus perskaito 

daugiau nei 7 knygas



Knygas viešosiose bibliotekose besiskolinantys skaitytojai 
Lenkijoje, tenkantys 1000 gyventojų

(šaltinis GUS - https://bdl.stat.gov.pl/BDL/)

Metai



Iš bibliotekų paimtų knygų skaičius 
(vienam skaitytojui)

(šaltinis Centrinė statistikos tarnyba "GUS" - https://bdl.stat.gov.pl/BDL/)

Dėmesio ! 2014 - 2018 pagal statistinius duomenis „Viešosios 
bibliotekos 2018".

Metai



Vaivadija/Provincija Bibliotekos ir jų filialai 
2013 m.

Bibliotekos ir jų 
filialai 2018

Gyventojų skaičius 1 
bibliotekai 2013 m.

LENKIJA - iš viso 8 112 7925 4746 

Dolnośląskie 611 591 4763 

Kujawsko-Pomorskie 425 405 4924 

Lubelskie 585 578 3686 

Lubuskie 253 253 4037 

Łódzkie 548 510 4586 

Małopolskie 731 719 4597 

Mazowieckie 964 953 5515 

Opolskie 319 311 3149 

Podkarpackie 677 677 3145 

Podlaskie 238 230 5021 

Pomorskie 319 316 7197 

Śląskie 800 781 5749 

Świętokrzyskie 274 268 4629 

Varmija ir Mazūrija 302 299 4791 

Wielkopolskie 693 674 5003 

Zachodniopomorskie 373 363 4608 

Viešosios bibliotekos Lenkijoje



Viešosios bibliotekos Gižycko apskrityje
Žemėlapis - https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_gi%C5%BCycki

Žemėlapiui taikoma Creative Commons Priskyrimas - Dalijimasis - Alikė 3.0 nepalaikoma licencija 
licencji Creative Commonlicencji Creative Common

Bibliotekos Gižycko 
apskrityje
1) Viešoji biblioteka 

Kruklanki
2) Viešoji biblioteka Miłki
3) Viešoji biblioteka Ryn
4) Viešoji biblioteka 

Wilkasy
5) Viešoji biblioteka 

Wydminy

6) Viešoji biblioteka Giżycke No. 1 
Giżycke

56 922 gyventojai :7 = 8131 
gyventojai/biblioteka. 
Gizycke 29 642/2=14 821

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons


Citata iš Justynos Osiecka-Chojnacka tyrimo „Skaitymas 
Lenkijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse“.
Seimo analitikos biuras (Parlamento analizės biuras)



Lenkijoje žemas skaitytojų lygis. Pastaraisiais metais 
šioje srityje dalyvių mažėjo ir mes nutolome nuo 
skandinaviško modelio, kuriame viešosios 
bibliotekos, knygų ir spaudos skaitymas yra beveik 
įprastas.

Lenkijai būdingas labai didelis skaitytojų dalies 
sumažėjimas, žmonių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, 
grupėje. Šiais laikais turint „masinį“ aukštąjį 
mokslą, tai gali reikšti instrumentinį ir formalų 
jaunimo požiūrį į „išsilavinimą“. Diplomas nėra 
susijęs nei su pažinimo poreikių ir siekių žadinimu, 
nei su vertybių sistema.



Pastebėti pokyčiai rodo, kad bus 
sunku įgyvendinti vieną iš 
svarbiausių šalies plėtros tikslų, t. 
y. populiarinti mokymąsi visą 
gyvenimą. Neatsitiktinai šalyse, 
kuriose yra didžiausias skaitytojų 
skaičius, dauguma 25–64 metų 
žmonių dalyvauja mokymesi visą 
gyvenimą, o Lenkija turi žemą 
poziciją šiuose palyginimuose.



Svarbi skaitytojų lygio sąlyga yra viešųjų 
bibliotekų būklė. Bibliotekų atgaivinimo 
pagrindas gali būti tik vietos valdžios politikos 
pakeitimas, bendras pripažinimas, kad moderni, 
turtinga, prieinama visiems gyventojams ir 
orientuota į jų poreikius viešoji biblioteka yra 
institucija, galinti atlikti svarbų vaidmenį vietos 
bendruomenei, veikti kaip realus gyventojų 
gyvenimo kokybės pagerėjimas. Bibliotekos gali 
suteikti draugišką, atvirą viešąją erdvę, 
palengvinti prieigą prie informacijos ir pašalinti 
pažeminimą bei nepatogumus, susijusius su 
skaitmenine atskirtimi.



Tai, be kita ko, lemia nepakankamas 
skaitymo veiklos finansavimas.



Šalis
Pirktų knygų 
skaičius 100 

gyventojų

Procentas 
bibliotekų 

klientų

Knygų pakeitimas (senų į 
naujas)

Estija 36,8 32,9 - 

Australija 25,0 - Per 5 metus 50%

Suomija 35,1 37,8 

Ne mažiau kaip 40 % plačiajai 
visuomenei skirtų knygų turėtų 
būti išleistos per pastaruosius 
5 metus. 

Lenkija 7,6 16,7 

Lenkijoje per pastaruosius 
penkerius metus nupirktos 
knygos sudaro apie 10,9 % 
kolekcijos

Senų knygų pirkimas ir keitimas 
naujomis bibliotekose



Šalis Tomai /100 
gyventojų

Knygų 
skolinimasis /
100 gyventojų

Išlaidos 
knygoms / 1 
gyventojui

Pirkimas/100 
gyventojų

Danija 362 708 44,63 euro 30 

Suomija 707 1719 4,46 euro 35,1 

Estija 873 837 2,9 euro 35–36 

Lenkija 340 319 0,5 euro 
(1,83 zł) 

7,6 

Pasirinktų šalių rodikliai



Rodikliai – 2013 m. Suomija Lenkija
Tomai /100 gyventojų 707 340 
Knygų pirkimas/100 
gyventojų 35,1 7,6 

Knygų skolinimasis iš 
bibliotekų/100 gyventojų 1719 319

1 knygos pasiskolinimo 
kaina 3,44 euro 2,6 euro (10,53 zł) 

Bibliotekos lankymas/100 
gyventojų 9,5 2,0 

Skaitytojai 37,8% 16,7% 
Išlaidos bibliotekai/1 
gyventojui 59,11 euro 8,4 euro (33,53 zł) 

Išlaidos knygoms / 1 
gyventojui 4,46 euro 0,5 euro (1,83 zł) 

Palyginimas rodiklių Lenkijoje ir Suomijoje  (tinka viešosioms 
bibliotekoms)



Bibliotekos mažai finansuojamos. 
Išvada – reikia padidinti finansavimą

 2015 m. buvo sukurta „ Nacionalinė skaitymo vystymo 
programa“



2015 m. Spalio 6 d. MINISTRŲ TARYBOS NUTARIMAS dėl daugiametės programos 
„Nacionalinė skaitytojų ugdymo programa“ sukūrimo
§ 1 Daugiametė programa, vadinama „Nacionaline skaitytojų ugdymo programa“, 
toliau vadinama „Programa“, yra sukurta kaip rezoliucijos priedas.
§ 2 Programos įgyvendinimo laikotarpis yra nustatytas 2016–2020 m.
§ 3 Programa bus finansuojama iš valstybės biudžeto išteklių, suma bus išdėstyta 
atitinkamai 435 000 000 PLN per 5 metus:
1) 2016 m. - 87 000 000 PLN; (maždaug 21 000 000 EUR, t. y. 0,55 EUR / asmeniui 
Lenkijoje)
2) 2017 m. - 87 000 000 PLN; (2 175 000 knygų per metus Lenkijoje)
3) 2018 m. - 87 000 000 PLN; (1700 knygų lenkų kalba per metus - 30 000 žmonių)
4) 2019 m. - 87 000 000 PLN;
5) 2020 m. - 87 000 000 PLN;
§ 4 Programą įgyvendina ministras, atsakingas už kultūrą ir nacionalinio paveldo 
apsaugą, per tarpininkę Nacionalinę biblioteką 1 prioritete, Knygos institutas 
Krokuvoje 2 prioritete ir ministras, atsakingas už švietimą 3 prioritete.
§ 5 Programos įgyvendinimą koordinuoja ir prižiūri ministras, atsakingas už kultūrą 
ir nacionalinio paveldo apsaugą.
§ 6 Nutarimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
MINISTRŲ TARYBOS PREZIDENTĖ EWA KOPACZ



1 prioritetas: Naujų leidinių pirkimas viešosioms bibliotekoms: 
Bibliotekų knygų kolekcijų patrauklumas ir jų potencialo stiprinimas 
vietos aplinkoje:
1) didinant viešųjų bibliotekų pasiūlos patrauklumą, didinant naujų 
leidinių dalį bibliotekos fonduose;
2) padidinti knygų, žurnalų, daugialypės terpės, muzikos ir kartografinių 
leidinių prieinamumą viešųjų bibliotekų kolekcijose

2 prioritetas: 2016–2020 m. bibliotekų infrastruktūra: viešųjų 
bibliotekų ir viešųjų bibliotekų, kurios yra kitos kultūros įstaigos, kurios 
steigėja yra savivaldybė, potencialo ir vaidmens stiprinimas:
1) pritaikyti viešųjų bibliotekų infrastruktūros bazę kintantiems 
poreikiams ir standartams;
2) sudaryti sąlygas patalpoms plėtoti naujas viešųjų bibliotekų 
funkcijas, įskaitant tas, kuriomis siekiama kelti gyventojų skaitmeninę 
kompetenciją;
3) padidinti bibliotekų paslaugų patrauklumą, inter alia, naudojant 
tinkamą bibliotekų įrangą; 



4) keisti neįgaliesiems skirtų bibliotekų infrastruktūrą;
5) viešosios ir socialinės partnerystės plėtra.

3 prioritetas: Ugdyti mokinių interesus skatinant ir palaikant vaikų ir 
jaunimo skaitymo raštingumo ugdymą, įskaitant naujų leidinių pirkimą; 
Padaryti patrauklesnius mokyklų ir pedagoginių bibliotekų knygų 
rinkinius ir sustiprinti mokyklų ir pedagoginių bibliotekų potencialą ir 
vaidmenį:
1) didinti mokyklų ir pedagoginių bibliotekų pasiūlos patrauklumą, 
didinant naujų leidinių dalį bibliotekų fonduose;
2) didinti knygų prieinamumą mokyklose ir pedagoginėse bibliotekose;
3) plėtoti mokyklų ir viešųjų bibliotekų bendradarbiavimą.



3 prioriteto įgyvendinimo principas.
Mokyklos turėtų planuoti knygų pirkimą optimaliausiu būdu, 
naudodamos mokyklos bibliotekos, viešosios bibliotekos ar pedagoginės 
bibliotekos išteklius.
Be to, mokyklos turėtų:
1) užmegzti bendradarbiavimą su viešosiomis bibliotekomis ar 
pedagoginėmis bibliotekomis, įskaitant abipusį keitimąsi informacija 
apie skaitymo skatinimo renginius, organizuojamus mokyklų 
bibliotekose, viešosiose ir pedagoginėse bibliotekose;
2) organizuoti bent vieną skaitymo skatinimo renginį per mokslo metus, 
pvz. susitikimas su vaikų ir jaunimo literatūros autoriais, susitikimas su 
tėvais dėl skaitymo įtakos vaikų raidai, edukacinės veiklos vykdymas 
naudojant projekto metodą, naudojant mokyklos bibliotekos knygų 
kolekciją;
3) leisti skolintis knygas ir žiemos bei vasaros mokyklinėms atostogoms.
Vadovaujanti įstaiga turėtų pati įnešti mažiausiai 20 proc. įnašą.
Mokykla galėtų gauti 4500 PLN (1100 EUR) dotaciją.
Švietimo biblioteka (PORE) 4600 PLN.



Nacionalinės skaitytojų plėtros programos poveikis Gižycko apskrityje 2020 m.

Nr. Biblioteka Vieta Gyventojų 
skaičius

Nuosavas 
indėlis

Dotacija 
knygoms iš 
Nacionalinės 
skaitymo 
skatinimo 
programos 
įsigyti

Skaičius knygų, 
kurios yra 
įsigytos iš 
dotacijos ir 
nuosavo 
finansavimo

1 Viešoji biblioteka 
Giżycko Giżycko 28 912 15 520 zł 28 822,86 zł 1109

2 Viešoji biblioteka 
Wilkasy Wilkasy 8 428 4 960 zł 19 840,00 zł 620

3 Viešoji biblioteka 
Kruklanki 

Kruk-
lanki 3 248 3 770 zł 7 001,43 zł 269

4
Kultūros centras 
Miłki, viešoji 
biblioteka Miłki

Miłki 3 906 2 690 zł 4 995,71 zł 192

5
Regioninis švietimo, 
kultūros ir turizmo 
centras, biblioteka 
Ryn 

Ryn 5 787 5 500 zł 10 214,29 zł 393

6 Viešoji biblioteka 
Wydminy

Wyd-
miny 6 490 5 130 zł 5 130,00 zł 257



Programoje 
("Nacionalinė 
skaitytojų ugdymo 
programa“) taip pat 
pateikiamos veiklos, 
skatinančios 
skaitytojų raidą, 
gairės



1 patarimas
Mokytojas, motyvuodamas savo mokinius 
skaityti, turėtų atsižvelgti į jų interesus, skaitymo 
lūkesčius ir išlavintus įpročius. Skaitymas 
mokykloje gali ir turėtų būti įdomus ir patrauklus 
mokiniams. Dažnai nenoras skaityti mokytojo 
pateikto teksto atsiranda dėl to, kad tikimasi, jog 
mokinys patirs sunkumus. Mokytojas turi 
nustatyti mokinio nenoro ir pasipriešinimo 
priežastis. Mokytojas neturėtų bijoti mokinio 
pasipriešinimo; priešingai, mokytojui 
rekomenduojama naudoti sudėtingą tekstą 
atliekant problemų sprendimo pratimus, 
susiduriant su iššūkiais ir ieškant būdų, kaip įveikti 
sunkumus.



2 patarimas
Rinkdamiesi knygą, kurią skaitysite 
mokiniams, įsitikinkite, kad knygos kalba 
mokiniams suprantama. Tačiau jei jau 
renkatės sunkią knygą, būtina pristatyti 
žodyno pratimus, kurie padarys knygą 
lengviau prieinamą, ir mokymo veiklą 
sutelkti į tai, kas sukelia kliūtis suprasti 
tekstą;



3 patarimas.
Verta „priversti“ skaityti knygą paskatinimu. 
Mokiniai nori sužinoti priežastis, kodėl verta 
skaityti knygą, kodėl ji gali būti jiems svarbi, įdomi, 
lavinanti. Verta nurodyti nuorodas į asmeninę 
mokinių patirtį, jų poreikius, pomėgius ir 
susižavėjimą. Mokymo medžiagoje ir mokymų 
metu svarbu parodyti mokytojų aktyvinimo 
metodus, kurie leidžia skatinti skaitymą ir pritraukti 
jaunąjį skaitytoją prie teksto. Svarbu skatinti 
skaityti knygą pateikiant mokiniams patrauklius 
fragmentus, aktyvinant (pvz., žaidžiant), sukuriant 
malonumo atmosferą mokantis naujo siužeto.



4 patarimas.
Reikėtų pašalinti pastebimą tendenciją 
atsisakyti knygų nuo 14–16 metų. 
Mokymas turėtų į tai atkreipti dėmesį. 
Šiame ugdymo etape didaktinis procesas 
turėtų būti planuojamas ypač atidžiai. 
Ugdant 14-16 metų amžiaus mokinius, 
lenkų kalbos pamokose neturi vyrauti 
poetikos ar literatūros istorijos klausimai, 
būtina meistriškai subalansuoti 
perduodamų žinių ir skaitymo malonumo 
žadinimo proporcijas;



5 patarimas.
Mokytojai dažnai rekomenduoja skaityti 
knygas, kurias galima įsigyti mokyklos 
bibliotekoje. Todėl labai svarbu, kad 
mokyklų bibliotekos sistemingai papildytų 
savo išteklius paauglių pamėgtomis ir 
jiems patraukliomis knygomis. Tai ypač 
svarbu kaimo vietovėse ir mažuose 
miesteliuose. Vietos valdžia privalo 
užtikrinti, kad bibliotekos būtų gerai 
aprūpintos, o valstybės valdžios 
institucijos ir nevyriausybinės 
organizacijos turėtų dalyvauti papildant 
viešąsias bibliotekas.



6 patarimas.
Lytis yra tas faktorius, kuris labiausiai išskiria 
skaitymo motyvaciją: merginos skaito 
dažniau ir noriau. Tarp berniukų yra didelis 
būrys tų, kurie visiškai neskaito knygų. Todėl 
mokytojai turėtų individualizuoti savo 
požiūrį į mokinių skaitymą. Svarbu atskirti 
berniukų ir mergaičių požiūrį. Tekstai turėtų 
būti parenkami taip, kad būtų atsižvelgiama į 
abiejų lyčių poreikius ir interesus, ypač gerai 
apgalvojant berniukų įtraukimo į skaitymo 
veiklą strategiją.



7 patarimas.
Skaitymo įpročius labai įtakoja šeima. Todėl atrodo, 
kad reikia propaguoti namų ūkių papročius, 
kuriuose ryšys su knyga vaidina reikšmingą 
vaidmenį. Būtina stiprinti socialinius rėmimo 
veiksmus, nukreiptus tiek į tėvus, tiek į patį 
jaunimą. Reikėtų skatinti vaikus namuose garsiai 
skaityti ir kalbėti apie knygas. Tokie veiksmai turėtų 
būti vykdomi mokyklose, žiniasklaidoje apie viešąją 
erdvę (pvz., kaip gatvės reklamos kampanija ar 
renginiai po atviru dangumi). Todėl verta paskatinti 
tėvus kurti savo namų knygų kolekcijas kartu su 
vaiku - turint omenyje skaitytoją. Apgalvotos 
dovanos ir apdovanojimai knygomis gali būti svarbi 
mokinių namų bibliotekų dalis.



8 patarimas.
Formuodamas motyvaciją skaityti, 
mokytojas gali ir turėtų naudoti 
šiuolaikines informacijos apie literatūrą 
perdavimo ir tekstų pateikimo formas, 
ypač reikėtų skatinti naudotis internetu. 
Būtina vesti mokytojų mokymus, kurių 
metu jie įgis galimybę naudotis 
elektroninėmis laikmenomis formuojant 
požiūrį į skaitymą;



9 patarimas.
Šiuolaikinės žiniasklaidos vaidmuo 
skatinant skaitytojus yra reikšmingas, 
todėl visos knygą propaguojančios 
institucijos ir asociacijos turėtų būti 
įtrauktos į veiklą, susijusią su 
skaitytojų ugdymu.



Užduotis dalyviams:
Aprašykite, kuriuos skaitymo įpročių formavimo 
patarimus laikote vertingiausiais. Parašykite gimtąja 
kalba faile *.doc arba *.docx arba *.odt. 
Siųskite adresu  poradnia2dyrektor@wp.pl

Sėkmės

mailto:poradnia2dyrektor@wp.pl
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