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“Skaitymas kaip nauja kokybė”   redagavo Beata Janik 
ir Wanda Bukowczan - tai Naujojo nacionalinio pedagoginių 
bibliotekų forumo leidinys, kuriame yra 16 autorių, dirbančių 
įvairiose Lenkijos pedagoginėse bibliotekose, tekstai, 
kuriuose aprašomos įvairios skaitymo populiarinimo 
strategijos / metodai.

Kviečiu perskaityti visą leidinį, kurį galite rasti internete arba 
pasiskolinti iš internetinio knygyno www.akademicka.pl.

Pateikta informacija dėl techninių priežasčių apsiriboja 
pasirinktais šio leidinio fragmentais.

Juose taip pat gali būti nenumatytų prezentacijos autoriaus 
pažiūrų pėdsakų.

“Skaitymas kaip nauja kokybė
(Czytelnictwo – nowa jakość)

“Skaitymas kaip nauja kokybė
(Czytelnictwo – nowa jakość)



Autorius analizavo 1963, 1974, 1985 ir 1992 metų lenkų kalbos 
mokymo programas.
Ji atrado polinkį mažinti privalomų pavadinimų skaičių, vis 
trumpesnius papildomų pavadinimų sąrašus ir mažėjantį 
pavadinimų skaičių.
Pavyzdžiui: 1963 m. III pradinės mokyklos klasė turėjo 
septyniolika privalomų pavadinimų; 1974 m. - penkiolika; 1985 
m. sąraše buvo tik septyni privalomi pavadinimai ir tiek pat 1992 
m.
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Visų pirma devintajame dešimtmetyje vis garsiau kalbėta apie 
neva neskatinimą skaityti privalomas knygas (kurias skaityti 
diktuoja lenkų kalbos mokymo programa, kurią nustatė švietimo 
valdžia). Kad tai buvo nesuprantama, nes ji buvo pasenusi, kad ji 
buvo nuobodi, nesuderinama su šiuolaikinėmis problemomis, kad 
kalba dažnai buvo archajiška.

Nepaisant šio nenoro, didžioji dauguma mokyklos reikalavimų 
buvo aiškūs ir priimtini. Mokykloje buvo mokoma, mokymasis 
buvo siejamas su skaitymu, todėl tie, kurie jų neskaitė, tai padarė 
savo atsakomybe.

Pagrindinis klausimas, kuris (pasak autoriaus) turėjo didžiausią 
įtaką šiandieninei skaitymo situacijai, buvo požiūrio į studentą 
pasikeitimas. Naujoji mokykla turėjo būti „draugiška mokiniams“, 
reikalavimai buvo pakeisti į įgūdžius, o pažymiai buvo objektyvūs 
dėl išorinės egzaminų sistemos.



  
Naujos mokyklos darbo taisyklės buvo nukreiptos į greitą 
technologinę revoliuciją ir akivaizdų visuomenės postūmį į 
geresnį, turtingesnį gyvenimą po pusės amžiaus komunistinių 
trūkumų. 
„Būti„ neabejotinai nugalėjo. 
O mokyklos„ draugiškumas “nukrypo link priėmimo ........ 
mažiau mokomasi, mažiau skaitoma, rašoma, mažiau 
reiklumo...
Reikia sutvarkyti mokyklą. Būtent mokykloje yra vieta 
formuoti skaitytoją, kompensuoti skaitymo namuose 
socializacijos trūkumus, be daugybės kitų labai svarbių 
vaidmenų, kuriuos atlieka mokykla
Kur pradėti? Nuo pradžių.



Pateiksiu tezę, kuri šiais laikais yra labai nepopuliari: turėtų būti 
mokoma pirmoje pradinės mokyklos klasėje be technologijų.

Ne planšetėms ir kompiuteriams!

Mokymas šiame etape turėtų būti pagrįstas klasikine knyga, kurią 
pirmiausia skaito mokytojas, o paskui vaikai.

Jei apskritai bandoma grįžti prie klasikinio skaitymo supratimu 
kompaktiško teksto skaitymo veiksmo, tai turėtų prasidėti nuo 
jauniausio, suteikiant jiems galimybę susikaupti, suprasti skaitomą 
tekstą, skatinti jų vaizduotę.

Sėkmės pagrindas yra pagrįsti, bet griežti reikalavimai. Mokykla 
turi mokyti akistatos su pasauliu, kuris pagal apibrėžimą nėra 
draugiškas. Juk mokykla yra darbas, be darbo nėra mokymosi ir jo 
padarinių, todėl nėra galimybės atsisakyti ar sumažinti 
reikalavimus, jei norima, kad mokykla būtų efektyvi.



Mokykla - tai darbas 
ir reikalavimai

Autorius - José Augusto 
Camargo Pixabay 



Geros praktikos pavyzdžiai

1. Bibliotekos pabėgimo kambarys, 
kurį 2015 m. bibliotekų savaitės 
metu organizavo Jūrų akademijos 
biblioteka Gdanske. Renginyje 
kalbama apie populiarią žaidimų 
koncepciją, kurioje dalyviai turėtų 
išeiti iš uždaros patalpos spręsdami 
galvosūkius, tikrindami. Įgūdžiai 
skaityti suprantant, rasti informaciją 
ir naudotis bibliotekos ištekliais 

Magdalena Wojcik
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2. Viešoji biblioteka Čenstakavoje surengė vadinamajame LARP 
suvažiavime nustatytą žaidimą, t. y. gyvo veiksmo vaidmenų žaidimą. 
Žaidimo esmė pagrįsta populiarių knygų veikėjų (Hario Poterio) 
nuotykių žaidimu, naudojant tinkamus, dažniausiai pačių sukurtus 
kostiumus ir rekvizitus.

3. Niujorko viešosios bibliotekos organizuojamas lauko žaidimas. 
Paslėpti įkalčiai, vedantys į šimtą garsiausių dokumentų, saugomų 
bibliotekoje. Dalyviai, iš viso penki šimtai žmonių, visą naktį turėjo 
atpažinti ir rasti pasirinktus objektus, juos perskaityti ir parašyti trumpą 
esė apie tai, kaip rastas dokumentas gali įkvėpti šiuolaikinę auditoriją. 

4. Savivaldybės viešosios bibliotekos Olštyne iniciatyva. Sukurti 
hiphopo dainas pagal klasikinius Juliano Tuwimo ar Aleksandro Fredro 
tekstus ir pristatyti jas kaip koncertą. Garsių autorių kūrybos analizė 
atsižvelgiant į jų šiuolaikinės muzikos potencialą leido dalyviams 
netradiciškai pažvelgti į klasikos kūrinius ir rasti juose naują prasmę
5. Savivaldybės viešosios bibliotekos Olštyne iniciatyva. Sukurti 
hiphopo dainas pagal klasikinius Juliano Tuwimo ar Aleksandro 
Fredro tekstus ir pristatyti jas kaip koncertą. Garsių autorių 
kūrybos analizė atsižvelgiant į jų šiuolaikinės muzikos potencialą 
leido dalyviams netradiciškai pažvelgti į klasikos kūrinius ir rasti 
juose naują prasmę



http://bibliodziennikbgup.blogspot.com/
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Tinklaraštis „BG UP Bibliodziennik“ veikia nuo 2010 m. spalio. Jame 
skaitytojams pateikiamos naujienos, atrinktos iš įvairių šaltinių. Nuoroda 
į tinklaraštį dedama pagrindiniame bibliotekos puslapyje, o nuorodos 
į tinklaraščio įrašus reguliariai skelbiamos bibliotekos „Facebook“. Paskesni 
skelbimai skelbiami 3-4 kartus per savaitę. Paprastai jie yra trumpos 
formos ir vengiama specialistų kalbos.

Tinklaraščio forma, leidžianti abipusį bendravimą tarp darbuotojo 
ir kliento, yra patraukli šiuolaikiniam vartotojui, todėl ji gali padėti 
užmegzti ir sustiprinti ryšius su skaitytojais bei skatinti skaitytojų 
auditoriją. Tai patvirtina ir aukšta apsilankymų bibliotekoje statistika.

http://bibliodziennikbgup.blogspot.com/


Facebook
„Facebook“ suteikia galimybę palaikyti ryšį su esamais vartotojais (gerbėjais), tačiau 

tai taip pat yra vienas iš būdų sulaukti naujų vartotojų. Vartotojai, turintys „Facebook“ 
paskyras, kuriems patinka tam tikros bibliotekos profilis, nuolat informuojami apie jos 
veiklą. „BG UP“ savo „Facebook“ profilį turi nuo 2011 m. gruodžio mėn., naudodama jį 
skaitytojų populiarinimui.
„Facebook“ yra nuorodos į įdomius straipsnius, puslapius ir daugialypę terpę, susijusią su 
knygomis ir skaitymu, taip pat nuorodos į bibliotekos tinklaraštį. Mūsų pačių skaitytojų 
pasiūlymas reklamuojamas reguliariai kas mėnesį skelbiant naujų pavadinimų sąrašą BG 
UP kolekcijoje.

https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaUP

   „BG UP“, kaip pedagoginio profilio universitetų biblioteka, 
savo veikloje, žinoma, kreipiasi į jauniausius. 2010 m. ji 
pradėjo rengti meno konkursus ir parodas po konkursų 
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams.
Konkurso temos dažniausiai susijusios su literatūra, knyga ir 
biblioteka, pvz. Jano Brzechwa kūrybos iliustracija, man 
patinka skaityti ir tapyti - Joannos Papuzińskos darbai, Marijos 
Konopnickos kūrinių iliustracija, Bibliotekos vaizduotė, 
bibliotekininkė, knyga ir skaitytoja. Teigiamą konkursų 
priėmimą patvirtina išaugęs vaikų ir juose dalyvaujančių 
mokyklų skaičius. 

Dailės konkursai vaikams

https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaUP


1. Klasių bibliotekos (skaitymui palanki mokyklos erdvė)
Daugumoje angliškai kalbančių šalių skaitymas skatinamas klasių 
bibliotekose. Tokios bibliotekos Amerikos mokyklose buvo kuriamos 
nuo 1990-ųjų, kai pradėta pripažinti ryšį tarp aukšto lygio skaitymo 
kompetencijos ir bendros intelektinės raidos.
Klasės bibliotekose gausu įvairių žanrų, tiek grožinės literatūros, tiek 
populiariųjų mokslų, knygų, jose patogu  laisvai skaityti.
Skaitymo erdvė neapsiriboja klasėje ar mokyklos bibliotekoje, bet 
dažnai apima visą mokyklos teritoriją.
Dėl to knyga ir skaitymo procesas įsilieja į mokinių aplinką, jie 
tampa įprastu ir natūraliu dalyku. Tai yra vienas iš svarbiausių 
principų, veiksmingai skatinantis savarankišką skaitymą JK ir JAV, 
taip pat Skandinavijos šalyse - kurti skaitymui draugišką aplinką.
Bravo savivaldybės 4-asis daržeis Gizycko, kur prie įėjimo į pastatą 
įrengtas kampelis su knygomis.
Tai gali būti ir visose mokyklose

Beata Janik
Krokuvos Hugo Koltajaus vaivadijos pedagoginė biblioteka.
Kaip padrąsinti skaitymą?
Skaitymo skatinimo formos, remiantis bibliotekų ir mokyklų užsienyje pavyzdžiais
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Skaitymo kampelis 
Gižycko savivaldybės 
darželyje Nr. 4



Gižycko apskrities mokytojai su puikiu tokio skaitymo 
skatinimo pavyzdžiu susipažino Bornholmo profesinėje 
mokykloje Danijoje. Šioje mokykloje buvo pademonstruotas 
mokymosi kambarys, sudarytas iš trijų dalių: pirmoji patalpa, 
kurioje mokiniai gali mokytis vadovaujami mokytojo - "Paskaitos 
kambarys, antroji patalpa, skirta bendram darbui - "Darbo 
kambarys", ir trečioji patalpa, skirta praktiniam darbui - 
"Praktikos kambarys". 

Tai parodyta toliau pateiktoje skaidrėje.

Klasės biblioteka taip pat gali ir turėtų būti įrengta sporto 
salėse, pvz., gimnazijose, o kūno kultūros mokytojai gali būti 
skaitymo skatintojai.  Tas pats pasakytina ir apie profesinius 
dalykus, įskaitant praktinius dalykus. 



Paskaitos 
kambarys

Praktikos 
kambarys

Darbo 
kambarys

Pavyzdinis mokymosi kambarys mokykloje Bornholme, Danijoje 
(nuotraukos buvo padarytos vykdant Giżycko rajono projektą



2. Garsių žmonių pavyzdys

Skaityti skatina ne tik mokiniams patrauklios knygos ir 
užsiėmimai, bet visų pirma suaugusiųjų pavyzdys. Visi 
mokytojai, ne tik tie, kurie vykdo skaitymo projektus, turėtų 
būti įtraukti į veiklą, skatinančią skaitymą mokykloje. Pavyzdys 
visada sako daug daugiau nei paskaitos ir pokalbiai ar 
rekomenduojamų skaitymų sąrašai.

Įvairių dalykų mokytojai gali įsitraukti į tokius veiksmus, kaip 
(pagauti skaitymo), ir kaip žmonės, kurie fotografuoja, ir tie, 
kurie leidžiasi būti „pagauti“. Jie taip pat gali įvairiai pasidalyti 
savo skaitymo aistromis, rekomenduodami romanus, kuriuos 
noriai skaitė būdami mokyklinio amžiaus, pavyzdžiui, įrašų 
forma mokyklos tinklalapyje ar bibliotekos parodose. 



Suaugusių skaitymo pavyzdys gali būti daug efektyvesnis, kai jis neapsiriboja 
tik tėvais ar mokytojais, o parodomas popkultūros žvaigždžių skaitymas. 
Daugelį metų skaitymo populiarinimu užsiimantis Didžiosios Britanijos 
nacionalinis raštingumo fondas vykdo „Premier League“ žvaigždžių skaitymo 
projektą. Projekto, kuriame dalyvauja žinomi futbolininkai, tikslas yra skatinti 
skaityti. Veiksmas skirtas 9–13 metų vaikams, ypač berniukams, kurie šiame 
amžiuje dažnai pradeda prarasti motyvaciją savarankiškai skaityti. Žaidėjai 
asmeniškai dalyvauja susitikimuose, organizuojamuose su mokiniais 
mokyklose ir bibliotekose, dalyvaujančiose programoje. Tai gali būti ir šis 
ponas …
 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t3VaEgUFnOI
Taip pat galite pademonstruoti Kamilo Stocho (triskart olimpinio aukso 
medalio laimėtojo) ir kitų Lenkijos sportininkų skaitymo rinkinį. 
http://elitaczyta.pl/kategoria/swiat-sportu/
taip pat kiti garsūs žmonės - skaitymo ambasadoriai.
https://calapolskaczytadzieciom.pl/o-fundacji/
AMBASADORIAI

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t3VaEgUFnOI
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t3VaEgUFnOI
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t3VaEgUFnOI
http://elitaczyta.pl/kategoria/swiat-sportu/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/o-fundacji/


Švedijoje taip pat yra speciali programa, skirta užkirsti kelią 
berniukų skaitymo mažėjimui. Berniukai nuo 10 iki 13 metų 
laisvalaikį praleidžia užsiimdami įvairiomis sportinėmis 
veiklomis. Todėl Švedijos kultūros taryba užmezgė 
bendradarbiavimą su sporto klubų treneriais ir kartu su jais 
vykdo skaitymo skatinimo veiklą. Kaip sako knygos „Lenkija 
skaito - Švedija skaito“ autorė Katarzyna Tybulewicz:
(...) daroma prielaida, kad treneriai turi autoritetą jauniems 
žmonėms, kuriems patinka sportas, ir jei jie pradeda skatinti 
berniukus skaityti, (...) tikimybė, kad jaunieji sportininkai 
įsiklausys į autoritetą ir pasieks spausdintą žodį. Tai tikrai greičiau 
nei tuo atveju, jei bibliotekininkė ateitų pas juos.



3. Knygų, kurias turi perskaityti pats mokinys, 
pasirinkimas
Efektyvaus skaitymo skatinimo sąlyga yra leidimas 
ieškoti ir laisvė rinktis knygas. Jei norime, kad 
mokiniai mėgtų skaityti, jie turi perskaityti tai, kas 
jiems patinka. Pirmasis apsilankymas mokyklos 
bibliotekoje galėtų prasidėti laisvu judėjimu tarp 
lentynų, knygų pasirinkimu ir žiūrėjimu 
(biblioteka tokia turėtų būti).
Ugdant savarankiško skaitymo įprotį, naudinga 
pasidalinti knygomis, kurios mums daro didžiulę 
įtaką. Skaitymo įspūdžių aprašymas ir vienas kito 
skatinimas skaityti tam tikrus romanus palaiko 
skaitymo motyvaciją. Mokyklos sąlygomis verta 
sukurti tokią bendruomenę visoje mokykloje. 
Tada skaitymas nėra aistra, kuria dalijasi tik 
mokiniai, kuriems visada patiko skaityti, tačiau tai 
tampa įprastu reiškiniu..



4. Skaitymo žurnalas
Patartina mažiausiems mokiniams turėti bendrą 
dienoraštį su perskaitytų knygų aprašymu. Tai gali būti 
užrašų knygelė, kuri yra klasėje. Visi norintys ten 
parašyti neseniai perskaitytos knygos autorių ir 
pavadinimą, taip pat gali išsakyti savo įspūdžius 
iliustracijų pavidalu. Vyresni mokiniai gali turėti 
dienorštį savo klasės svetainėje.

5. Literatūrinis žemėlapis
Kitas dalijimosi perskaitytomis knygomis 
pavyzdys yra skaitant sukurti aplankytų vietų 
žemėlapiai. Literatūriniuose žemėlapiuose taip 
pat gali būti vaizduojamos išgalvotos vietos, jie 
gali būti sukurti vienai knygai ar vienam 
autoriui, miestui ar regionui, kuriame vaidina 
kelių romanų veikėjai. Žemėlapio sudarymas 
gali būti tiek savarankiška užduotis 
susidomėjusiems skaitytojams, tiek bendras 
klasės projektas.



6. Knygų pasakojimas (Booktalking)

O kaip pristatyti skaitytojams naujas knygas?
Viena iš romano pateikimo ir rekomendavimo formų yra vadinamasis 
pokalbis knygomis, t. y. „plepėjimas apie knygas“. Šis metodas susideda 
ne iš siužeto apibendrinimo, bet iš pasirinktų veikėjų pateikimo ir kelių 
įdomių scenų pasakojimo, neatskleidžiant svarbiausių detalių.
Taip pat kalbama apie teigiamus jausmus, kuriuos knyga sukėlė 
mumyse, ir paskatino skaityti savarankiškai. „Booktalking“ buvo 
sukurtas remiantis rinkodaros metodais, todėl knygos rekomendavimas 
turėtų būti panašus į entuziastingą parduodamo produkto 
rekomendaciją.



Perskaityk 
šią knygą !

Verta ją 
skaityti !




7. Knygų degustacija  (book tasting)

Kitas būdas yra „knygų degustacija“, knygų ir mokyklos bibliotekos 
reklamavimo forma. Prieš mokinių vizitą bibliotekininkas paruošia 
knygas, kurias nori reklamuoti.
Jis deda jas ant stalų, ant kiekvieno stalo yra skirtingas literatūros 
žanras: nuotykių romanai, istoriniai romanai, fantastiniai romanai ar 
knygų rūšis: garsinės knygos, filmai, žodynai, žurnalai, komiksai.
Mokiniai suskirstyti į mažesnes grupes ir užima vietas prie pasirinktų 
stalų. Jų užduotis yra vartyti knygas ir susipažinti su jų turiniu. Jie gali 
užrašyti romanų pavadinimus ir autorius, kurie juos suintriguos ir 
kuriuos norės pasiskolinti ar pakalbėti su bibliotekininke. Tada grupės 
keičiasi prie stalų.
Dažnai knygų degustaciją ruošiantys mokytojai rūpinasi originaliu 
bibliotekos dizainu ir netgi sukuria specialųjį meniu.



8. Garsus skaitymas klasėje
Skaitymo populiarinimas mokyklos bibliotekoje 
taip pat gali padėti literatūros mokytojui, kuris 
turi aptarti ne visada mokinių pamėgtas ir 
sunkiai skaitomas knygas, tokias kaip poezija ir 
dramos.
Šių tekstų prisijaukinimui tiktų garsus 
deklamavimas kartu su esamos ar sugalvotos 
foninės muzikos naudojimu. Mokinius taip pat 
galima suskirstyti į mažesnes grupes - grupė 
berniukų skaito dramos kūrinių fragmentus, 
kuriuos pasakoja moterys, o merginų grupė, 
kuriuos pasakoja vyrai.
Bendras ikimokyklinio ir ankstyvojo amžiaus 
vaikų skaitymas balsu neturėtų apsiriboti namų 
aplinka. Toks skaitymo būdas vyresnių mokinių 
grupėje tikrai sumažina drovių žmonių 
neapibrėžtumą ir leidžia jiems aktyviai 
dalyvauti pamokose. 



9. Mokinių sunkiai skaitomų tekstų adaptacijos

„Mokinių skaitymo sąrašo“, kuris dažnai priklauso labiausiai 
vertinamų literatūros kūrinių kanonui, įvedimą į skaitymo pasaulį 
galima palengvinti publikacijomis, kurios yra patraukliai išleistos ir 
pritaikytos jaunųjų skaitytojų sugebėjimams. Įdomus tokių tyrimų, 
naudojamų angliškai kalbančiose šalyse, pavyzdys yra romanų ir 
dramų adaptacijos komiksų pavidalu, kurias išleido leidykla 
„Classical Comics“.
Skaitytojas gali rinktis iš kelių variantų: originalus, paprastas ir 
greitas. Greita versija parašyta trumpais sakiniais, be sunkių, šiuo 
metu nesuprantamų žodžių ar nenaudojamų gramatikos formų. 
Idėja gali būti naudojama paskatinti mokinius patiems parengti 
iliustruotas skaitymų versijas, paversti dramos kūrinį komiksu, o 
romano fragmentus - pjese. 



10. QR kodų naudojimas
Skaitymo populiarinimui galima sėkmingai 
naudoti įvairias IKT priemones. Naudojant 
populiarius QR kodus, bibliotekos pamokos 
ir parodos gali lengvai tapti interaktyviais 
žaidimais. Kodai nurodo mokiniams įvairią 
medžiagą, pvz., filmus, apžvalgas skaitant 
tinklaraščius, knygų reklaminius plakatus ar 
interviu su autoriais.
Bibliotekos pamokos metu studentai 
pirmiausia randa kodus, paslėptus įvairiose 
bibliotekos vietose, paskui perskaito 
užkoduotą informaciją ir laikosi joje esančių 
instrukcijų. Su QR kodais taip pat galite 
sukurti paprastą parodą ar informacinį 
plakatą. Parodai „stebėti“ reikia tik telefono 
su programa, kuri nuskaito QR kodus.



11. IKT naudojimas        
Kiti IKT taikymo pavyzdžiai yra plačių grafinių programų galimybių 
panaudojimas kuriant žymes, reklaminius plakatus, ekrano užsklandas ar 
alternatyvius žinomų romanų viršelius.
Istorinės literatūros populiarinimo forma bus laiko juosta, rūšiuojant 
pasirinktus romanus pagal veiksmo trukmę. Pavyzdžiui, „Prezi“ leidžia kurti 
daugialypius pristatymus kiekvienam romanų žanrui ir jį mėgsta prie jo 
dirbantys studentai.
Dėl šios programos galimybių visi besidomintys gali redaguoti pristatymą, 
redaguoti savo reklamą ar recenziją ir pridėti komentarų prie kitų atlikto 
darbo.



12.  Bibliotekos parodos 
Bibliotekos paroda leidžia užmegzti kontaktą su skaitytoju, paskatinti jo 
susidomėjimą tam tikra tema ir užmegzti ryšį. Svarbu, kad jis būtų 
išdėstytas skaitytojui prieinamoje vietoje. Bibliotekoje ji bus prieinama 
tik tiems, kurie ten ateina, t. y. aktyviems skaitytojams.

Gižycko rajono 
pedagoginėje 
bibliotekoje 
surengta paroda



Sąlygos (pasak autoriaus), kurios turi būti įvykdytos, kad mokiniai taptų aktyviais 
skaitytojais:
1. Laisvas knygų skaitymo pasirinkimas.
2. suaugusiųjų, įskaitant mokytojus, skaitymo savo malonumui pavyzdys.
3) Įtraukti mokinius / vaikus / jaunimą į įvairias veiklas - žaisti su knygomis ir tekstais, 
panaudoti jų meninius, muzikinius, aktorinius, kompiuterinius įgūdžius ir kūrybiškumą

Vaikai Gižycko 
rajono 
pedagoginėje 
bibliotekoje 



Autorius pristato „ACADEMICA“ sistemą, 
pagrįstą kompiuterių terminalų tinklu 
bibliotekose visoje Lenkijoje, per kurią 
vartotojai iš karto gali naudotis 
šiuolaikinėmis mokslo publikacijomis 
skaitmenine forma. 
ACADEMICA yra duomenų bazė, kurioje 
yra daugiau nei 1,6 milijono leidinių iš 
įvairių žinių sričių, įskaitant daugiau nei 
900 tūkstančių mokslinių tekstų, 
saugomų autorių teisių ir kurių negalima 
įsigyti Lenkijos skaitmeninėse 
bibliotekose. Ji paremta Nacionalinės 
bibliotekos saugyklos ištekliais ir 
kiekvieną dieną praturtinama maždaug 
500 naujų pavadinimų.
Sistemos Academica terminalas taip pat yra 
rajono švietimo plėtros centre

Dorota 
Fortuna
National Library
ACADEMICA - 
skaitmeninė 
tarpbibliotekinė 
nuoma mokslo 
leidiniams

Link

https://academica.edu.pl/



Autorius aptaria jauno žmogaus skaitymo ugdymo 
procesą. Keletas būtinų sąlygų:
1. Kasdienis skaitymas vaikui nuo gimimo (ypač 
berniukams).
2. Renkantis literatūrinį tekstą reikia vadovautis 
šiais kriterijais:
- vaiko amžius, jo suvokimo galimybės,
- tikslas, pvz. išmokti mintinai,
- prisiimtas ugdymo tikslas.
3. Verta ateiti su vaikais į biblioteką ir knygyną ir 
pasirinkti bibliotekininko ar knygyno pardavėjo 
užuominas renkantis knygą.

Lidia Ippoldt
Pedagoginė biblioteka Skawinoje(prie Krokuvos miesto)

Su knyga „Vaikų šalyje be skaitymo“ arba keli būdai, kaip paskatinti vaikus 
skaityti

Lidia Ippoldt
Pedagoginė biblioteka Skawinoje(prie Krokuvos miesto)

Su knyga „Vaikų šalyje be skaitymo“ arba keli būdai, kaip paskatinti vaikus 
skaityti



4. Biblioteką turėtų aplankyti ne tik tėvai su vaikais, bet ir 
darželio auklėtojos su mokinių grupėmis.

5. Pačiame darželyje knyga turėtų būti pristatoma 
kiekvieną dieną. Kiekviename darželio kambaryje yra 
vieta lentynai su knygomis, o nustatytu „knygų laiku“ 
gali skaitoma garsiai.

6. Skaitymo skatinimas būtinas ne tik ikimokyklinio 
amžiaus vaikams, bet ir visų ugdymo etapų mokiniams.

7. Mokyklų bibliotekos perka įdomesnes knygas iš jaunų 
žmonių pamėgtų žanrų.

8. Mokyklų bibliotekos /
9.  mokyklos turėtų / gali vadovauti / organizuoti:
     - diskusijų klubus,
     - pasakojimus apie įdomias 
        knygas jaunimui,
     - su skaitymu susijusius 
       didaktinius žaidimus,
     - rašymo dirbtuves vaikams 
       ir jaunimui,
     - teatro žaidimus.

Diskusija su jaunimu 
Gižycko rajono 
pedagoginėje 
bibliotekoje



Vakarams Kamiibai aštuntajame dešimtmetyje atrado bibliotekininkė ir meno 
pasakojimų propaguotoja Edith Montelle, mokanti bibliotekininkus ir 
mokytojus naudotis šia neįprasta teatro forma. Ji taip pat yra knygos 
„Kamishibai La boite magique“ („Stebuklinga dėžutė“) autorė.
Dirbdamas su ikimokyklinukais ir ankstyvojo ugdymo mokiniais, mokytojas 
pasakodamas pasakas, pasakas ar kitas istorijas, naudojasi kamišibai. 
Sklandžiai pakeitus iliustracijas (diagramas), vaikai lengviau supranta 
pasakojamą tekstą. Žodžių vizualizacijos dėka vaikai  ilgiau domisi.
Mažas žiūrovas ne tik klausosi, bet ir žiūri į vaizduotę pagyvinančius vaizdus. 
Mediniame teatre galima paslėpti korteles, supažindinančias vaikus su 
literatūriniais tekstais, mokinančias užsienio kalbos ir net matematikos - 
viskas priklauso nuo mokytojo išradimo.
Todėl pasakojamos istorijos gali būti ilgesnės ir trumpesnės, o kortos yra 
„kamišibai“ kūrybinės, taip sujungiant mokymosi ir linksmumo elementus

Anna Walska-Golowska
Hugo Kołłątaj regioninė pedagoginė biblioteka Krokuvoje

Kamišibai kaip mokomoji priemonė ir alternatyvi skaitymo forma

Anna Walska-Golowska
Hugo Kołłątaj regioninė pedagoginė biblioteka Krokuvoje

Kamišibai kaip mokomoji priemonė ir alternatyvi skaitymo forma



Kamishibai at the District Education Development Center in Giżycko



Autorius apibūdina mokytojų rengimo formų tipus populiarinant 
skaitymą. Ji, be kitų, apibūdina:
1. Skaitymo ugdymo seminaras „Knyga apie kelius“ - skaitymą 
palaikanti priemonė, t.y. lapbookų naudojimas naudojimas dirbant su 
studentais Lenkijos bibliotekose ir aplankų bei elementų, kurie juos 
patraukia, kūrimo technika.
2.Komiksų dirbtuvės bibliotekoje ir mokyklos suole. Seminaro metu 
dalyviai sužinojo apie pasaulio ir lenkų komiksus, taip pat apie 
garsiausias komiksų knygas, įskaitant „Pulitzer Maus Art Art 
Spiegelman“ apdovanojimo laureatą ar Maciejaus Sieńczyko 
„Nuotykius dykumos saloje“, nominuotus „Nike“ literatūros 
apdovanojimui. Jie savarankiškai atliko pratimus, kurie padėjo geriau 
suprasti komiksą kaip nuoseklios pasakos meną.

Maja Wilczewska
Goržovo metodinio centro pedagoginė biblioteka

Skaitymo tikslai

Maja Wilczewska
Goržovo metodinio centro pedagoginė biblioteka

Skaitymo tikslai



3. Seminaras "Biblioteka ir bendrasis kambarys - pradinių klasių mokinių 
kūrybiškumo ugdymo vietos", kuriame buvo skatinama naudoti 
paveikslėlių knygą mokinių darbuose. Seminaro metu buvo aptarta 
knygos kilmė, pradedant šio žanro istorija, baigiant būdingais knygos 
konstrukcijos elementais ir konkrečių pavadinimų knygų panaudojimu 
edukaciniuose užsiėmimuose bibliotekoje ir mokyklos bendrojo lavinimo 
kambaryje.
4. Informacinis ir mokomasis susitikimas „Baikoterapija“ kaip metodas, 
palaikantis vaiko vystymąsi, skirtas ikimokyklinio ugdymo mokytojams. 
Mokymų metu buvo pristatytos pavyzdinės darbo su terapine pasaka 
technikos, palaikančios socialinį ir emocinį vaiko vystymąsi 
ikimokykliniame amžiuje. 2016/2017 mokslo metais numatytos 
mokymo dirbtuvės, kurias ambulatorijoje vedė pedagoginės bibliotekos 
darbuotojai, buvo tęsinys.
5. Pertrauka skaitymui. Tai buvo bandymas mieste pasiekti per 
pertrauką skaitančių žmonių skaičiaus rekordą. Renginį garbingai 
globojo Gorzów Wielkopolski meras Jacekas Wojcicki. Renginyje 
dalyvavo daugiau nei penki tūkstančiai moksleivių iš dvidešimt septynių 
įstaigų.



6.Naktinis kultūrinis maršrutas yra atsvara muziejų nakčiai. Vieną tokių naktų 
buvo surengtas, kuriame Herculesas Poirot, Haris Poteris ir Msusitikimas su 
komiksu. Komiksų menininkai Łukaszas Muniowskis ir Mariuszas Hołodas 
parengė bibliotekos knygų komiksą. Mikė Pūkuotukas klaidžiojo po 
bibliotekų lentynų pasaulį. Lankytojai galėjo atsisėsti į komiksų kavinę ir 
pasimėgauti.

7.Knygų perkėlimo veiksmai. Bibliotekoje yra knygų spinta, ant kurios yra 
„išlaisvintų“ knygų. Bibliotekų savaitės metu dažniausiai kviečiame į 
Wladyslaw Lokietek gatvę, šia proga vadinamą „The Book of Availableables 
Books“. Veiksmas taip pat buvo vykdomas viešuoju transportu. Keleiviai 
galėjo pasirinkti bet kurią iš nemokamų knygų, paliktų gatvėse, perskaityti 
kelionės metu ar parsinešti namo.



Autoriai primena bibliotekų organizuojamų teminių parodų vaidmenį.
Parodos organizavimo pavyzdys Władysław Kościelniak - menininkas ir 
regionistas. Parodą realizavo Kališo biblioteka, globojama Kališo mokslo 
draugų draugijos. Parodą bendrai finansavo Veiksmų programa - Pilietinių 
iniciatyvų fondas.

Parodoje buvo pristatyta apie šimtas dailininko grafikos, piešimo ir 
tapybos darbų, taip pat parodų katalogai, nuotraukos ir kiti jo asmeniniai 
dokumentai bei publikacijos iš bibliotekos fondų ir privačių asmenų. 
Vernisažas buvo pagerbtas dalyvaujant dailininko sūnui grafikui Cyprianui 
Kościelniakui, švietimo įstaigų atstovams, regionininkams, bibliotekininkams ir 
žurnalistams.
 Paroda buvo skirta pagerbti dailininkui per šimtąjį gimtadienį 2016 m. 
rugsėjo mėn. Parodos proga buvo išleistas katalogas, o projektą tuo pačiu 
pavadinimu papildė bibliotekos pamokos, skirtos menininkui, parengtos 
kelioms mokyklos mokinių grupėms.

Ewa Andrysiak
Lodzės universiteto Kompiuterijos ir bibliologijos katedra

Marianna Marciniak
Pedagoginė biblioteka Kališe

Knygų ir skaitymo skatinimas Kalisz pedagoginės bibliotekos veikloje

Ewa Andrysiak
Lodzės universiteto Kompiuterijos ir bibliologijos katedra

Marianna Marciniak
Pedagoginė biblioteka Kališe

Knygų ir skaitymo skatinimas Kalisz pedagoginės bibliotekos veikloje



Paroda "Jonas Paulius II" Gižycko rajono pedagoginėje bibliotekoje



Kitos skaitytojų skatinimo rūšys:
1. Bibliotekos taškai. Nuo 2013/2014 
mokslo metų Pedagoginėse bibliotekose 
veikia bibliotekos taškai, kurių idėja yra 
paskolinti mokyklų bibliotekoms 
penkiasdešimties knygų paketą: 
pedagoginės ir psichologinės literatūros 
srityje bei grožinės literatūros mokymo 
metodikos srityje trijų mėnesių laikotarpiui. 
Pasiūlymu naudojasi Kaliszo pradinių, 
vidurinių ir gimnazijų mokyklų bibliotekos.
2. Bibliotekininkų, mokytojų 
bendradarbiavimo ir saviugdos tinklai. 
Siekdama paremti mokyklas, biblioteka 
vykdo du bibliotekininkų, mokytojų 
bendradarbiavimo ir saviugdos tinklus, 
leidžiančius dalyviams keistis patirtimi ir 
aptarti aktualias problemas.

Gižycko apskrities mokyklų 
bibliotekininkų susitikimas Gižycko 
rajono pedagoginėje bibliotekoje



3. Ibuk libra
Be tradicinių kolekcijų, biblioteka siūlo prieigą prie skaitmeninių leidinių. Įsigijus 
kartu su Wielkopolska pedagoginėmis bibliotekomis, prieiga prie „Ibuk libra“ 
platformos leidžia skaitytojams nemokamai naudoti daugiau nei penkis šimtus 
knygų.
Nuoroda:   https://www.ibuk.pl/logowanie.html
4. Prastai girdintys bibliotekos skaitytojai
Biblioteka bendradarbiauja su Kališo specialiosios mokyklos  klausos negalią 
turinčių, kurčiųjų vaikų ir jaunimo švietimo centro mokyklos biblioteka. 
Mokyklos bibliotekininkės dėka jaunimas dažnai randa kelią į mūsų biblioteką, o 
pokalbį su grupe teikia bibliotekininkė mokytoja - Kolekcijų dalijimosi skyriaus 
darbuotoja J. Szymańska, kalbanti gestų kalba.
5. Trečiojo amžiaus universitetas
2016 m. Pedagoginė biblioteka pradėjo bendradarbiauti su Trečiojo amžiaus 
universitetu. Planuota veikla: knygų populiarinimas plačiai suprantamų autorių 
susitikimų metu, įskaitant susitikimus su Pedagoginės bibliotekos 
bibliotekininkais, bibliotekos kolekcijos pristatymas (knygos, žurnalai, specialūs 
rinkiniai), prieigos prie skaitmeninės informacijos gerinimas,
parodų organizavimas susijęs su knygomis, senais spaudiniais, vadovėliais, 
kartografija, ekslibrisais),konkurencija dėl ekslibriso.

https://www.ibuk.pl/logowanie.html


 Autoriai rekomenduoja darbe naudoti 
aktyvinimo metodus. Dirbdami su 
įvairiais literatūros teksto aktyvinimo 
metodais, mes motyvuojame mokytis, 
darome įtaką asmenybės raidai ir 
kūrybinėms kompetencijoms. Metodų 
aktyvinimo efektyvumą pateikia ir 
patvirtina Dale'o kūgis, vadinamas 
„mokymosi piramide“, kuris yra 
patirties pranašumo prieš kitas 
mokymo formas argumentas. 

Aleksandra Kopczyńska,
Elżbieta Rafalska

Pedagoginė biblioteka Zamość
Nuotykis su knyga - mokinių ir mokytojų dirbtuvės/apmokymai

Aleksandra Kopczyńska,
Elżbieta Rafalska

Pedagoginė biblioteka Zamość
Nuotykis su knyga - mokinių ir mokytojų dirbtuvės/apmokymai

Deilo kūgis (piešinys - autoriaus darbas)



Autorius aprašo mokyklos teatro 
klubo darbą naudojamą skatinant 
skaitytojus.
Skaitymas atskirų autorių kūrybos 
kartu, po to pritaikymas ir 
inscenizavimas skatina grožinę 
literatūrą, ugdo susidomėjimą 
knygomis, kaip puikiu spektaklių ir 
scenos kūrinių idėjų šaltiniu. Verta 
pabrėžti, kad vaidybos teatras 
vyksta abipusio priėmimo, 
bendradarbiavimo ir draugystės 
atmosferoje.

Anna Biernacka
80-oji pradinė mokykla pavadinta Wojciecho Bogusławskio vardu Krokuvoje

Teatro rato veikla kaip įdomi skaitymo patirtis

Anna Biernacka
80-oji pradinė mokykla pavadinta Wojciecho Bogusławskio vardu Krokuvoje

Teatro rato veikla kaip įdomi skaitymo patirtis

Gižycko kalbų stovykloje rusų mokiniai 
vaidina teatrą



„39 rekomendacija“ yra mokyklos 
apžvalgos klubas, savo veiklą pradėjęs 
rašydamas ir paskelbdamas knygų 
apžvalgas mokyklos tinklaraštyje. Tačiau 
mokiniai susidomėjo literatūrinio tipo 
vaizdo įrašų kūrimu, kuriuose „YouTube“ 
rekomenduojami nauji knygų pavadinimai, 
„Facebook“ ir „Multikino“ kino akademijos 
užsiėmimai. Viena įdomiausių iniciatyvų 
buvo organizuoti ir surengti šeimos žaidimą 
su „Multikino“, pavadinimu „Lasė ir Maja“ 
detektyvas.

Jolanta Pytel
Józef Dietl  Vidurinė mokykla Numeris 39 in Krokuvoje

Rekoendacija 39

Jolanta Pytel
Józef Dietl  Vidurinė mokykla Numeris 39 in Krokuvoje

Rekoendacija 39



Daugelis vidurinių mokyklų mokinių (iš 7–10 
klasių) nori susitikti su 1-3 klasių mokiniais arba 
su ikimokyklinukais. Jie mielai jiems parodo 
pasaulį - kartu skaito, piešia, žaidžia ir klausosi 
istorijų. Jie turi bendrų aistrų, pavyzdžiui: 
knygos apie Harį Poterį. Jaunesniųjų vidurinių 
mokyklų studentai taip pat turi daug idėjų, kaip 
„atjungti“ savo skaitymą. Taip nutiko šiek tiek 
pamiršto Małgorzatos Musierowicz romano 
atveju.„39 rekomendacija” tinklaraštininkai 
sukūrė siužetą, kuris kvietė skaityti knygą. Buvo 
pasirinktas knygos fragmentas ir pristatytas 5 
klasės mokiniams trumpo pastatymo forma. 
Gimnazistai sąmoningai neparodė visos scenos, 
o savo jaunesnius kolegas paliko tamsoje dėl 
Anielos ir Pawełeko likimo.
Nebaigta iki galo scena atliko savo darbą. Po 
spektaklio susidarė ilga eilė moksleivių norinčių 
pasiskolinti knygą



Autoriaus prašymas šio pristatymo skaitytojui.
Pasirinkite vieną iš pirmiau pateiktų skaitymo skatinimo metodų, kuris jums 
atrodo veiksmingiausias ir kurį galima taikyti savo darbe.
Rekomenduokite jį kitiems mokymų dalyviams arba kitiems skaitytojams. 
Siųskite savo rekomendaciją projekto organizatoriaus adresu
k.ambroziak@poregizycko.pl



Bendrosios pastabos
Pirmiausia norėčiau padėkoti autoriams už 
knygoje aprašytų skaitymo populiarinimo 
metodų kūrimą.  Atsiprašau už labai 
supaprastintą aprašymą pristatyme. Tai buvo 
būtina dėl riboto mokymų laiko.
Mokymų dalyviams ir kitiems skaitytojams 
dar kartą rekomenduoju susipažinti su 
originaliu leidiniu ...... "Skaitymas - nauja 
kokybė – Czytelnictwo – nowa jakość", 
redagavo Beata Janik ir Wanda Bukowczan. 
Ją galima rasti internete.
Kad šis pristatymas būtų įdomesnis, 
pasinaudojau portalo ištekliais 
https://pixabay.com/pl/  
 Norėčiau padėkoti visiems nuotraukų ir 
grafikos autoriams. 
Taip pat naudojau nuotraukas iš rajono 
Švietimo plėtros centro išteklių ir savo 
nuotraukas iš įvairių edukacinių užsiėmimų.

Dėkojame už dėmesį

 

   ( tai taip pat pixabay)
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