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2015. gadā Katarzyna Tubylewicz un Agata Didusz- 
Zyglewska sarakstītā grāmata "Zviedrija lasa. Polija lasa", 
bija viens no šī projekta iedvesmas avotiem.

Grāmatā autori mēģina atbildēt uz jautājumiem:
1) Kāpēc lielākā daļa Zviedrijas iedzīvotāju lasa?
2) Kāpēc vidējais zviedrs 20 minūtes dienā pavada lasot?
3) Kāpēc zviedru literatūra arī iekaro pasauli, lai gan tā ir 
rakstīta valodā, kurā runā tikai deviņi miljoni cilvēku?
4) Kā tas ir iespējams, ka šajā valstī, kas nav tik tālu no 
mums, lasīšana ir tik izplatīta un literatūra ir tik svarīga 
valsts pārvaldītājiem?
5) Kāpēc ir izdevīgi izveidot bibliotēkas bērniem vecumā no 
10 līdz 13 gadiem un iesaistīt trenerus lasīšanas 
veicināšanā?



Kāpēc zviedri daudz 
lasa un ko viņi no tā 
iegūst?

Mēģinājums atbildēt uz šo 
jautājumu
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% czytających i nieczytających w krajach (2013 r.)

poniżej 1 książki/rok powyżej 5 książek/rok

Avots: izpēte, kas balstīta uz kultūras pieejamību un līdzdalību - ziņojums, īpašais Eirobarometrs 
399, apsekojums, ko koordinē Eiropas Komisija, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ 
eb_special_399_380_en.htm # 399

% valsts iedzīvotāju lasa un nelasa

         Zviedrija       Latvija              Lietuva          Polija
mazāk kā 1 grāmata 
gadā Vairāk kā 5 grāmatas gadā 



Lasīšana Inovācijas Labklājības pieaugums  
2000-2018

Zviedrija   Zviedrija  Īrija

Nīderlande  Somija Luksemburga

Dānija  Dānija  Malta

Vācija  Nīderlande  Lietuva

Igaunija Luksemburga  Zviedrija
Īrija  Beļģija  Slovākija

Francija  Vācija  Nīderlande

Somija  Austrija  Vācija

Latvija  Īrija  Igaunija

Czechia  France  Austria

Lasīšanas ietekme (ieguldījumi intelektuālajā attīstībā)

Avots: izpēte, pamatojoties uz:
1) Piekļuve kultūrai un līdzdalība - ziņojums, īpašais Eirobarometrs 399, apsekojums, ko koordinē Eiropas 
Komisija, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ eb_special_399_380_en.htm # 399
2) Eiropas inovāciju progresa ziņojums 2020 https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html
3) Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_ 
(parytet_si%C5%82y_nabywczej)_per_capita

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_PKB_


Viens no augstā lasījuma līmeņa iemesliem ir Zviedrijas 
baznīcas attieksmē pēc reformācijas. Tika atbalstīts 
princips, ka ikvienam uzticīgam protestantam jāzina un 
jālasa Bībele un katehisms. Šī iemesla dēļ jau 1686. gadā 
baznīcas likumos tika iekļauts noteikums par centieniem 
panākt vispārēju rakstpratību, un tie, kuri neizturēja 
ikgadējo rakstpratības eksāmenu, nevarēja saņemt 
komūniju vai apprecēties. 1850. gadā Ziemeļvalstīs vairāk 
nekā 80% iedzīvotāju varēja lasīt un rakstīt, turpretī 
Francijā tas bija 50%, tagadējā Polijā (bijušais iedalījums) - 
aptuveni 20-30%, bet Portugālē - tikai 10-20%. 

Mūsdienās katram Zviedrijas jaunietim ir vecmāmiņa, 
kas lasa, vai vectēvs (un mamma un tētis?). Tātad pastāv 
kultūras modelis. Bērniem kopš dzimšanas apkārt ir cilvēki, 
kas lasa.
Zviedru brīvdienas izskatās šādi, ka vispirms visi kopā sēž 
pie galda, un tad visi lasa savu grāmatu !!!
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Bibliotēkas Zviedrijā ir ļoti interesantas

Attēls - Andrew Tan no Pixabay



Saskaņā ar 2013. gada Zviedrijas bibliotēku likumu 
bibliotēku galvenais mērķis ir strādāt demokrātiskas 
sabiedrības attīstībā, veicinot zināšanu un brīvu viedokļu 
apmaiņu (ne tikai vācot un darot pieejamas grāmatas).
Tajā ir atsevišķa rindkopa par publiskajām bibliotēkām, 
kurām "jāveicina lasīšana un pieeja literatūrai" un darbs 
ar bērniem valodas un lasīšanas attīstībā.
Zviedrijas bibliotēkas dara visu iespējamo, lai bibliotēka 
būtu prieks bērniem (sākot ar infrastruktūru, aprīkojumu 
un aktivitātēm, kas šķietami nav saistītas ar lasīšanu).



Lasīšanas 
stūrītis 
Zviedrijas 
bibliotēkā 
Malmē

Autors kanini_malmobibblan.  Avots: 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


Virtuves stūrītis, 
kur bērni var spēlēt 
pavārmākslu Malmo 
bibliotēkā

Autors kanini_malmobibblan. Avots: 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


Telpa, kur bērni var 
uzņemt filmu, 
pārkārtojot figūras

Autors kanini_malmobibblan. Avots: 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


Mammas gaida 
bērnus. Malmes 
bibliotēka

Autors kanini_malmobibblan. Avots: 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


"Pieprasījumu 
burtnīca" - bērni 
raksta savas 
vēlmes uz zilām 
papīra lapiņām, 
bibliotēkas 
darbinieki atbild uz 
rozā papīra 
lapiņām

Autors kanini_malmobibblan. Avots: 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


Papildus grāmatu izsniegšanai (no 
bagātīga un labi izvēlētas grāmatu 
kolekcijas) Zviedrijas bibliotēkas organizē 
piem. palīdzību mājas darbos, mākslas, 
teātra un mūzikas nodarbības.
Pieaugušajiem viņi organizē atbalstu, 
piem. kā sākt savu biznesu.
Viņi rīko lekcijas, tikšanās ar 
rakstniekiem, rakstīšanas darbnīcas, 
nodarbības pašdarbniekiem. Bibliotekāri 
ir arī kultūras animatori.



Bibliotēkas Zviedrijā ir draudzīgas un 
pieejamas visiem. Tās mudina vecākus ar 
bērniem, augošus pusaudžus, sirmus 
vīriešus pavadīt brīvo laiku.
Bibliotēka ir kultūru veidojošs centrs, kas 
veicina pozitīvus paraugus, veido 
starppersonu saites un stiprina vietējās 
kopienas.



Atbalstošie 
jautājumi



Jautājums 1.
Uz kuru grupu 
jābūt vērstai  
lasīšanas 
veicināšanai?

Polijas iedzīvotājus var iedalīt šādās grupās:

48%

27%

13%

7%
5%

Laikrakstu lasītāji (ne 
grāmatu lasītāji) 
Neiesaistītie lasītāji 
Iesaistītie lasītāji 
Tradicionālie lasītāji 
Nelasītāji



2. jautājums Kas ir auditorija?

"Triloģijas" nacionālais lasījums Henryk Sienkiewicz, Lodzas 2014. gada septembris, 
Staromiejski parks Autors Zorro2212. Licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 
Starptautiskā CC BY-SA 4.0 Avots: https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Czytanie#/ 
media/File: National_Reading_of_Trilogy_by_Sienkiewicz, _% C5% 81% C3% B3d% C5% 
BA_September_2014_04.jpg

https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Czytanie#/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Czytanie#/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Czytanie#/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Czytanie#/


Gižycko mērs bērnudārzā lasa pasakas.
3. jautājums Kas tiek atbalstīts šādā veidā?
Uzskaitiet pareizajā (pēc jūsu domām) secībā.
a) pasakas;
b) lasīšana;
c) Viņš pats;
d) bērnudārza direktors;
e) skolotājs;



Pareizas atbildes
(pēc prezentācijas 

autora domām)

1. Veicināšanai jābūt vērstai uz visiem bērniem 
(vecāku bērniem no visām lasītāju grupām).

2. Tie noteikti ir iesaistīti lasītāji. Viņiem nav 
jāpārliecina lasīt, viņi jau ir pietiekami pārliecināti, 
bet viņi ir gatavi piedalīties šādās darbībās, jo jūt 
šādu vajadzību.

3. Autora viedoklis. 1) bērnudārza direktors, 2) mērs, 
3) skolotājs, 4) lasīšana, 5) pasakas.



Zviedrijā tiek izmantoti pārsteidzoši 
lasīšanas veicināšanas veidi

Zviedrijā tiek izmantoti pārsteidzoši 
lasīšanas veicināšanas veidi



1) Grāmatu recenzijas ievieto populāros (dzeltenās preses un 
vietējos) laikrakstos, kuru mērķauditorija ir "vispārīgi nelasītāji" 
un "tradicionālie lasītāji".

2) Ir lasīšanas vēstnieks, kurš ir rakstnieks vai ilustrators (nevis 
politiķis), kurš izvēlēts (nav iecelts valdošās partijas), lai veicinātu 
lasīšanas prieku un izplatītu jauniešu izpratni par literatūras 
nozīmi.

Vēstnieks konkursa kārtībā tiek izvēlēts uz 2 gadiem. Konkursa 
komisijas sastāvā ir literatūras un bibliotēku nozares pārstāvji. 
Vēstnieks tiek izvēlēts pēc šādiem kritērijiem: vēstniekam jābūt 
aktīvam bērnu un jauniešu grāmatu rakstītājam vai ilustratoram, 
vēstniekam jābūt lasītāju atzītam un pazīstamam, vēstniekam 
jābūt saistošam ar lasīšanas veicināšanu, vēstniekam jābūt 
prasme sazināties gan ar bērniem, gan ar vecākiem, un 
vēstniekam jāspēj un jābauda publiskā uzstāšanās.



Pirmais vēstnieks Johans Unenge (2011–2013) izstrādāja desmit 
padomus vecākiem. Tie ir:
1. Pirms gulētiešanas skaļi lasiet saviem bērniem.
2. Lasiet sev - lasīšana ir lipīga.
3. Atrodiet grāmatas par savu bērnu interesēm.
4. Informatīvās grāmatas arī ir grāmatas. Tās īpaši 

ieinteresēs zēnus
5. Komiksu grāmatas arī ir grāmatas. Beidzot tās 

sāk arvien plašāk pieņemt
6. Rakstiet kopā ar saviem bērniem. Pērciet 

piezīmju grāmatiņu un pierakstiet par aizvadīto 
dienu.

7. Pērciet audiogrāmatas braucieniem automašīnā.
8. Plānojiet ceļojumu uz bibliotēku un atklājiet 

kaut ko ikvienam.
9. Saprotiet, ka jūsu bērni nepārstās spēlēt 

datorspēles. Spēles ir pārāk pievilcīgas.
10.Plānās grāmatas ir mazāk biedējošas. 



3) Zviedrijā ir Kultūras padome, Kultūras ministrijas programma (ko 
finansē no budžeta).

a) Padome uztur grāmatu katalogu bērniem un jauniešiem. Kataloga 
elektroniskā versija ir kopš 2003. gada publicēto un ieteicamo 
publikāciju saraksts, ko var parādīt pa kategorijām, vai arī jūs varat 
meklēt atsevišķus nosaukumus, izmantojot meklēšanas funkciju.

b) Padome piešķir dotācijas izdevējdarbībai. Uz dotācijām var 
pretendēt tie, kuri profesionāli darbojas izdevējdarbībā Zviedrijā.

c) Padome piešķir dotācijas projektiem, kas atbalsta lasīšanu, 
piemēram, pasākumu organizēšanai. Tie ir pieejami, piemēram, 
pašvaldībām, skolām, bibliotēkām, grāmatnīcām un bezpeļņas 
organizācijām, kas darbojas Zviedrijā.



4) Tiek izmantoti arī finanšu 
instrumenti - piem. PVN 
samazināšana grāmatām - 
Zviedrijā 2002. gadā PVN tika 
samazināts no 25% līdz 6%. 
Ietekme ir pētīta. Saskaņā ar 
ziņojumiem (tie, kas lasa - lasa 
vairāk, tie, kas nelasa, atrod citus 
iemeslus, kāpēc nelasīt.

5) Finansējums bibliotēkām nāk no 
daudziem avotiem. Pašvaldības ir 
atbildīgas par bibliotēku darbības 
uzturēšanu, bet bibliotēkas 
atbalsta arī valsts un citas 
organizācijas.



6) Lasīšanu atbalsta daudzas bezpeļņas 
organizācijas, piemēram:

a) Zviedrijas bērnu grāmatu institūts - fonds, ko 
finansē no Izglītības ministrijas un Stokholmas 
pašvaldības dotācijām un kas atbalsta pētījumus 
un izglītību saistībā ar bērnu un jauniešu 
literatūru.

b) Lasīšanas kustība - fonds, kas sadarbojas ar 
McDonalds restorāniem, iekļaujot bezmaksas 
grāmatas viņu bērnu ēdienkartēs.

c) "Stāstniecības ministrijas" - fonds, kas vada 
rakstīšanas darbnīcas, kas ir atvērtas bērniem 
vecumā līdz 18 gadiem.



Svarīgi, ka Zviedrijā no valsts budžeta ir daudz 
lielāks finansējums aktivitātēm, kas saistītas ar 

valsts iedzīvotāju intelektuālo attīstību, nekā Polijā 
(arī Lietuvā un Latvijā)

Svarīgi, ka Zviedrijā no valsts budžeta ir daudz 
lielāks finansējums aktivitātēm, kas saistītas ar 

valsts iedzīvotāju intelektuālo attīstību, nekā Polijā 
(arī Lietuvā un Latvijā)



Izdevumi 
(% IKP  2017) Dānija Zviedrija Lietuva Latvija Polija

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

Izklaide, Kultūra un 
reliģija 1,70% 1,20% 1,50% 1,70% 1,20%

Kopā Izglītība  + 
Izklaide + Kultūra + 
Reliģija

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

Izglītības un 
Kultūras izdevumi 
uz vienu personu  
(Starptautisko 
dolāru 
mērvienībās)

4274 4186 2229 2195 1948

Izglītības finansēšanas līmenis (skolu bibliotēkas)
un kultūras finansējuma līmenis (publiskās bibliotēkas)

Avots – izpēte balstīta uz Eurostat datiem



Polijā tiek īstenots cits investīciju virziens no valsts budžeta, piem. 
maģistrāles, tiek būvēti ātrgaitas un reģionālie ceļi

Polijā tiek īstenots cits investīciju virziens no valsts budžeta, piem. 
maģistrāles, tiek būvēti ātrgaitas un reģionālie ceļi

Maģistrāļu un ātrgaitas ceļu stāvoklis PolijāAuthor: Docxent - izpēte, CC BY-SA 4.0, 
Avots: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73794289

Automašīnu un ātrgaitas ceļu 
stāvoklis Polijā:
      būvniecības stadijā, 
      izsludināts iepirkums
      plānota rekonstrukcija

1 km maģistrāles 
būvniecības 
izmaksas ir aptuveni 
EUR 8 ml

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


No valsts budžeta finansēto ceļu investīciju piemērs.
Jauns satiksmes aplis Gižycko - izmaksas apm. 4 miljoni EUR.

Autora piebilde - par šādu summu var uzcelt skaistu bibliotēku
Avots: https://www.facebook.com/Gizycko.info/videos/3135886009863226



Polijā ļoti populāri ir ieguldījumi sportā, piem. 
futbola stadioni

Nacionālais stadions Varšavā, būvniecības izmaksas apm. 450 miljoni EUR
Foto: Przemysław Jahr / Wikimedia Commons



Arī Gizycko pilsēta cenšas attīstīt savu sporta infrastruktūru. Fotogrāfijās jaunākā sporta infrastruktūra 
Džicskā - augšpusē - pašvaldības Ūdens sporta bāzes ēka, kreisajā pusē - futbola un vieglatlētikas stadions, 
labajā pusē - Mazūrijas ledus sporta centrs, Avots: Pašvaldības sporta un atpūtas centrs Gižycko 
http://mosir.gizycko.pl/



Poļi ir starp visilgāk strādājošajām 
valstīm. Nemainot investīciju 

prioritātes, iespējams, tas tā arī 
paliks ???

Vidējais iknedēļas normālo darba stundu skaits EIROPĀ

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



Pašu praktikantu darbs
Uzrakstiet, kuras Zviedrijā īstenotās aktivitātes būtu jāpārnes 
- jāpieņem Polijā, Lietuvā, Latvijā. Nosūtiet savu darbu valsts 
valodā faila formātā * .doc vai * .docx vai *. odt formātā 
nosūtiet to uz adresi k.ambroziak@poregizycko.pl
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