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MOTTO

Tauta, kas maz lasa, maz zina
Tauta, kas maz zina, pieņem sliktus lēmumus: 
mājās, tirgū, tiesā, pie vēlēšanu urnām. 
Neizglītots vairākums var pārspēt izglītotu 
mazākumu - tas ir ļoti bīstams demokrātijas 
aspekts."
Jim Trelease, "Skaļās lasīšanas rokasgrāmatas" 
autors  (Read-Aloud Handbook)” 

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



Lasīšana
Lasīšana - cilvēku darbība, kas saistīta ar 
grāmatu lasīšanu. Lasīšana ir sociāls 
process, kas izpaužas kā cilvēku estētisko, 
intelektuālo, zinātnisko, informatīvo un 
izklaides vajadzību apmierināšana, 
apgūstot cilvēka domu, jūtu vai zināšanu 
rakstisko rezultātu.

Definīcija balstīta uz rakstu "Czytelnictwo" https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytelnictwo,
 Šī raksta teksts ir pieejams ar Creative Commons piešķiršanas licenci ar tādiem pašiem nosacījumiem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytelnictwo


LASĪŠANAS IETEKME 
UZ CILVĒKA PERSONĪGO, 
SOCIĀLO UN MATERIĀLO 
ATTĪSTĪBU, KO NOSAKA 

ZINĀTNISKI PĒTĪJUMI



Informācijas avots - Zasacka Z. (2014).  Bērnu un jauniešu lasīšana 
(Czytelnictwo dzieci i młodzieży) Varšava: Izglītības pētījumu institūts 
(Instytut Badań Edukacyjnych).



Sākumskolas skolēnu 
sociāldemogrāfiskās 
īpatnības un grāmatu 

lasītāju tipi

skolēni, kuri 
nelasa 

grāmatas 
(viņi nelasa 
brīvajā laikā 

un nelasa 
skolas 

grāmatas) 

skolu 
lasītāji 

(lasa skolas 
lasāmvielu, 
bet nelasa 

brīvajā 
laikā).

skolēni - 
spontāni 

lasītāji (viņi 
lasa brīvajā 
laikā, bet 

nelasa skolas 
grāmatas)

skolēni - 
aktīvi 

lasītāji (viņi 
lasa gan 
brīvajā 

laikā, gan 
skolas 

grāmatas) 

vērtējums no 
poļu valodas 
piektās klases 
beigās (12 
gadi)

neapmierinošs 
(1/6) 31% 0% 0% 69%

pieņemami 
(2/6) 10% 22% 15% 53%

apmierinošs 
(3/6) 6% 23% 9% 62%

laba pakāpe 
(4/6) 6% 18% 6% 70%

ļoti labi (5/6) 1% 13% 5% 81%

izcila pakāpe 
(6/6) 4% 2% 7% 86%



Lepriekš minētie pētījuma rezultāti jāinterpretē šādi: 
Vērtējumu "pieņemami" ieguvuši 10% "nelasītāju", 22% "skolu lasītāju", 15% 
"spontāno lasītāju" un 53% "aktīvo lasītāju", bet vērtējumu "ļoti labi" - 1% 
"nelasītāju(!!!)", 13% "skolu lasītāju", 5% "spontāno lasītāju" un 81% "aktīvu 
lasītāju".
No iepriekš minētā pētījuma izriet, ka:
1. tikai skolēns, kurš ir aktīvs lasītājs, visticamāk, saņems izcila pakāpe
2. ļoti labu, labu un apmierinošu vērtējumu var iegūt skolēns, kurš ir aktīvs 
lasītājs, un skolēns, kurš ir skolas lasītājs.

Satraucoša parādība ir skolēnu - aktīvo lasītāju "augstās izredzes" uz 
zemākajām atzīmēm - neapmierinošs (69%) un pieņemami (53%). 
Veidojot vērtējumus skolā, mēs nedodam priekšroku skolēniem, kuri vairāk 
lasa, t. i., spontāniem lasītājiem.

Mums (poļu skolotājiem) vissvarīgākais ir tas, ka skolēns lasa skolas 
grāmatas.

Tomēr 
Pētījums apstiprina, ka aktīvie lasītāji daudz biežāk 
gūst panākumus skolā (saņem augstu vērtējumu poļu 

valodā).
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Sākumskolas skolēnu 
sociāldemogrāfiskās īpatnības 
un grāmatu lasītāju tipi

skolēni, kuri 
nelasa 

grāmatas 
(viņi nelasa 
brīvajā laikā 

un nelasa 
skolas 

grāmatas) 

skolu 
lasītāji 

(lasa skolas 
lasāmvielu, 
bet nelasa 

brīvajā 
laikā).

skolēni - 
spontāni 

lasītāji (viņi 
lasa brīvajā 
laikā, bet 

nelasa 
skolas 

grāmatas)

skolēni - 
aktīvi 

lasītāji (viņi 
lasa gan 
brīvajā 

laikā, gan 
skolas 

grāmatas) 

Poļu valodas 
atzīme 8. 
klases beigās 
(15 gadi)

neapmierinošs 
(1/6)

33% 23% 10% 34%

pieņemami 
(2/6)

29% 31% 12% 28%

apmierinošs 
(3/6)

19% 27% 12% 43%

laba pakāpe 
(4/6)

5% 20% 8% 67%

ļoti labi (5/6) 2% 16% 7% 75%

izcila pakāpe 
(6/6)

6% 3% 8% 83%



Rezultāti ir līdzīgi kā jaunāko klašu skolēniem, jo īpaši, ja netiek ņemti vērā 
rezultāti zem 10 %.
1. Skolēniem, kuri nelasa grāmatas, ir iespēja saņemt ne vairāk kā atzīmi 

"pieņemami". Taču skolu ir iespējams pabeigt arī bez obligāto grāmatu 
lasīšanas. Tas ir Polijas izglītības sistēmas trūkums... vai aptaujas kļūda.
(prezentācijas autora viedoklis).

2. Skolu lasītāji (lasa skolas lasāmvielu, bet nelasa brīvajā laikā) var iegūt pat 
ļoti labu vērtējumu (16%) ???

3. "Spontānie lasītāji" retāk saņem labas atzīmes nekā skolēni, kuri vispār 
nelasa grāmatas. Tikai 12 % "spontāno lasītāju" var saņemt "pietiekamu 
vērtējumu", bet 19 % skolēnu, kuri vispār nelasa grāmatas, var saņemt 
tādu pašu vērtējumu. Tas ir paradokss.

4. "Aktīvajiem lasītājiem" ir iespēja saņemt visus vērtējumus, un varbūtība 
saņemt zemāko vērtējumu ir attiecīgi 28% un 34%. Tas ir daudz mazāk 
nekā 12 gadu vecumā (V klasē).

Līdzīgi kā attiecībā uz skolēniem pēc piektās klases var secināt, ka 
"aktīviem lasītājiem ir nepārprotami lielākas izredzes gūt panākumus 
skolā (poļu valodā), bet vispirms ir jāizlasa obligātā literatūra".
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Iespēja skolēniem saņemt vērtējumu, kuri aktīvi lasa



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

Turpmāk prezentācijā ietvertā informācija ir 
sniegta, pamatojoties uz Nacionālās bibliotēkas 

veiktās aptaujas "Lasītāju stāvoklis Polijā:

"Lasītāju skaits Polijā 
2017. gadā" 

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

Nacionālās bibliotēkas Lasītāju pētniecības 
nodaļa



Profesiju 
kategorija

Viņš lasa 
tradicionāl
o presi - uz 

papīra

Viņš lasa 
ziņas un 

presi 
internetā.

Pēdējā 
mēneša laikā 
viņš ir izlasījis 

3 vai vairāk 
lappušu garu 

tekstu.

Viņš 
izlasa 

vismaz 1 
grāmatu 

gadā

Viņš gada 
laikā ir 

izlasījis 3 
vai vairāk 
grāmatas.

Viņš gada 
laikā ir 
izlasījis 7 vai 
vairāk 
grāmatas.

Uzņēmēji un 
pašnodarbinātie 58% 78% 60% 51% 25% 14%

Menedžeri
Vadītāji 64% 79% 60% 64% 36% 17%

Speciālisti 61% 87% 67% 71% 49% 23%

Ar fizisku darbu 
nesaistītas 
profesijas

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

Darba profesijas 46% 50% 28% 28% 12% 5%

Lauksaimnieki 66% 42% 44% 44% 16% 5%



  Izglītība
Viņš lasa 

tradicionālo 
presi - uz 

papīra

Viņš lasa 
ziņas un 

presi 
internetā.

Pēdējā 
mēneša 

laikā viņš ir 
izlasījis 3 vai 

vairāk 
lappušu 

garu tekstu.

Viņš 
izlasa 

vismaz 1 
grāmatu 

gadā

Viņš gada 
laikā ir 

izlasījis 3 
vai vairāk 
grāmatas.

Viņš gada 
laikā ir 

izlasījis 7 
vai vairāk 
grāmatas.

Pamatskola  (8 
- 10 gadi) 42% 20% 19% 14% 5% 2%

Profesionālā 
pamatizglītība 
(12 gadi)

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

Vidusskolas un 
pēcvidusskolas 
(14,15,16 gadi)

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

Maģistra grāds 
un bakalaura 
grāds (16 - 19 
gadi)

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



PRIEKŠLIKUMS
Saskaņā ar Polijas Nacionālās 
bibliotēkas veikto pētījumu visvairāk 
lasa augstskolu absolventi, speciālisti 
un vadītāji.

Tāpēc varētu būt kārdinājums teikt, ka 
bērni, kas aktīvi lasa, visdrīzāk 
absolvēs augstskolu un kļūs par 
speciālistiem un vadītājiem (?).



JIM JIM TRELEASE - 
CITĀTI NO BUKLETA „WHY READ ALOUD TO 

CHILDREN?”  (KĀPĒC LASĪT SKAĻI BĒRNIEM )"

Pēdējo 30 gadu lasīšanas pētījumi apstiprina 
vienkāršu formulu - neatkarīgi no dzimuma, 
rases, tautības vai sociālekonomiskā 
stāvokļa, tie, kas lasa visvairāk, lasa vislabāk, 
gūst labākos panākumus un visilgāk paliek 
skolā. Un otrādi - tie, kas maz lasa, nevar 
daudz sasniegt.



Turpinājums "JIM TRELEASE" 

Septiņdesmit piecu gadu S.A.T. statistika (SAT ir standartizēts tests 
vidusskolēniem ASV, ar kuru pārbauda kompetences un mācību 
priekšmetu zināšanas) liecina, ka turīgi skolēni pastāvīgi uzrāda 
augstākus rezultātus nekā nabadzīgi dzīvojošie skolēni (tas pats 
attiecas arī uz starptautisko līmeni). 

Ļoti svarīgi ir tas, ka turīgās ģimenes biežāk lasa saviem bērniem, 
viņu mājās ir bagātāka lasīšanas vide (grāmatas, žurnāli, 
laikraksti), un sarunās turīgie bērni dzird vairāk vārdu. 

Hārta un Rislija nozīmīgajā pētījumā "Nozīmīgās 
atšķirības" tika konstatēts, ka turīgie  (professional) bērni 
līdz četru gadu vecumam ir dzirdējuši 45 miljonus vārdu, 
strādnieku klases bērni - 26 miljonus, bet nabadzīgie 
(trūcīgie) bērni - tikai 13 miljonus, t. i., starp bagāto un 
nabadzīgo pirmsskolas vecuma bērnu dzirdēto vārdu 
skaits atšķiras par 32 miljoniem.



Pamatojoties uz : Meaningful Differences by Betty Hart & Todd Risley



Turpinājums "JIM TRELEASE" 

     Kad runa ir par bagātīgu vārdu krājumu, nekas nav 
labāks par vārdiem, kas nāk no "drukas". Kad pētnieki 
saskaitīja vārdus, kurus mēs visbiežāk lietojam, kopā tika 
iegūti 10 000 dažādu vārdu (visbiežāk sastopamais vārds 
angļu valodā ir "the"). 

Vārdi, kuru skaits pārsniedz 10 000, tiek dēvēti par 
"retiem". Lai gan sarunās šos vārdus lietojam retāk, arvien 
vairāk un vairāk no tiem veido to, kas jums jāzina, lai 
saprastu sarežģītas idejas un sajūtas, kas izklāstītas 
drukātajā izdevumā - gan The New York Times, gan mācību 
grāmatā, gan romānā. 

Tātad, jo vairāk retu (grāmatu) vārdu bērns zina, jo 
vieglāk viņam būs lasīt sarežģītas idejas. Kā es varu dot 
bērnam vārdus, ja pats tos nezinu /(nelietoju)?



 

Książka dla dorosłych

Książka dla dzieci

Oglądanie TV

Dorosły do dorosłego

Dorosły do dziecka, 10 lat.

Dorosły do dziecka, 6 mies.

52,7

30,9

22,7

17,3

11,7

9,3

Tūkstoš vārdos 
sastopamo "reto" 
vārdu skaits

         
      Klausīšanās

Lasīšana 

 

Pieaugušais runā ar 
bērnu 6 mēnešu 
vecumā.

Pieaugušais saka 10 
gadus vecam bērnam

Pieaugušais saka 
pieaugušajam

Televīzijas 
skatīšanās

Bērnu grāmata

Grāmata 
pieaugušajiem



VEIKSMĪGĀKIE CILVĒKI UN VIŅU 
LASĪŠANAS PARADUMI

1. Vorens Bafets (bagātība: 84,4 miljardi ASV dolāru)
Berkshire Hathaway magnāts piecas līdz sešas stundas 
dienā pavada, lasot dažādus laikrakstus.
Viņš analizē arī 500 lappušu lielu finanšu dokumentu 
kopumu un iesaka to darīt arī nākamajiem investoriem.
"Tā darbojas zināšanas," viņš nesen teica Kolumbijas 
Universitātes investīciju departamentā. - Tas uzkrājas kā 
saliktie procenti. Jūs visi to varat izdarīt, bet es garantēju, 
ka tikai daži no jums to darīs.

Šie ir izvilkumi no laikraksta raksta "WORD ECONOMIC FORUM".
9 veiksmīgāko cilvēku lasīšanas paradumi,   
https://www.weforum.org/agenda/2017/07/9-of-the-most-successful-people-share-their-reading-habits
Autors  Chris Weller , Ideas Reporter, Business Insider
Licence  (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


Bils Geitss (aktīvi 113,7 miljardi ASV dolāru)

Bijušais Microsoft vadītājs apstiprināja, ka viņš izlasa 50 
grāmatas gadā jeb aptuveni vienu grāmatu nedēļā.
Lielākā daļa grāmatu ir daiļliteratūra par sabiedrības 
veselību, slimībām, inženierzinātnēm, uzņēmējdarbību un 
zinātni.
Reizēm viņš pārskata kādu romānu (dažkārt sēžot līdz vēlai 
naktij).  Taču lielākoties grāmatas tiek izmantotas, lai 
uzzinātu vairāk par pasauli, kurā viņš dzīvo.

Attēlā redzams Bils Geitss (publiskais īpašums)



Marks Cukerbergs

2015. gadā Facebook vadītājs apsolīja ik pēc divām 
nedēļām izlasīt vienu grāmatu, lai iepazītu dažādas 
kultūras, uzskatus, vēsturi un tehnoloģijas," viņš rakstīja 
savā Facebook ierakstā.
"Grāmatas ļauj pilnībā izpētīt tēmu un ienirt dziļāk nekā 
lielākā daļa mūsdienu plašsaziņas līdzekļu,". - viņš 
rakstīja. "Es ar nepacietību gaidu, kad mainīšu mediju 
uzturu un pievērsīšos grāmatu lasīšanai."

 Fotoattēls: Marks Cukerbergs , Facebook dibinātājs un izpilddirektors, 
preses konferencē par e-G8 forumu 37. G8 samita laikā Dovilā, Francijā. 
Autors Guillaume Paumier,  Licence Creative Commons Attribution 3.0 
Unported

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en


Grāmatas man ir patikušas jau kopš bērnības. 
Tēvs mani iepazīstināja ar grāmatu lasīšanas 
tradīciju. Viņš sēdēja man blakus un lasīja man 
Sienkevicu un citus poļu rakstniekus. (...) Un 
viņš nekad nepārtrauca mani mudināt iepazīt 
vērtīgāko literatūru. Viņš arī nekad nekavēja 
manu interesi par teātri. Ja nebūtu sācies karš 
un situācija nebūtu radikāli mainījusies, 
perspektīvas, ko man pavēra poļu literatūras 
studijas universitātē, iespējams, būtu mani 
pilnībā piesaistījušas. (...)

Pāvesta Jāņa Pāvila II viedoklis
http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/dom-pamieci-karola-wojtyly-przy-tynieckiej-10

FOTOGRĀFIJA NO JĀNA PĀVULA II 
DOMĀŠANAS CENTRA 
KOLEKCIJAS 
https://www.centrumjp2.pl/nieod
platne-plakaty/

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


Kā kopsavilkums tika izmantoti šādi citāti no Dorotas 
Grabovskas (Dorota Grabowska), doktora humanitāro 
zinātņu doktores biblioloģijas jomā, Bibliotēkzinātnes un 
informācijas zinātņu institūts, Varšavas Universitāte, runas.

Pētnieciskās intereses
 
1) Publisko un skolu bibliotēku organizācija un darbība, īpašu 
uzmanību pievēršot darba metodēm un formām;
2) Bērnu un jauniešu lasīšana;
3) Bibliotēku standartizācija.

KOPSAVILKUMS

Foto un apraksts, pamatojoties uz 
https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/89-pracowni
cy/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
https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/436-dr-dorota-grabowska


 
1. Grāmata palīdz mums attīstīt valodu un vārdu 

krājumu. Tā māca mums izteikt domas un saprast 
citus. 

2. Grāmata attīsta domāšanu. Tā sniedz mums prāta 
jēdzienus un jaunas idejas, paplašina mūsu apziņu un 
mūsu pasauli. 

3. Grāmata rosina fantāziju, māca veidot tēlus iztēlē. 
4. Grāmata sniedz mums zināšanas par citām valstīm un 

kultūrām, par dabu, tehnoloģijām, vēsturi, par visu, 
par ko mēs vēlētos uzzināt vairāk. 

5. Grāmata attīsta mūsu jūtas un spēju iejusties. Tā 
attīsta mūsos spēju iejusties kāda cita situācijā. 

17 GRĀMATAS PRIEKŠROCĪBAS



6. Grāmata piešķir spēku un entuziasmu. Tā sniedz mums 
izklaidi un emocijas. Tas var mūs likt smieties vai skumt. Tas 
var sniegt mierinājumu un norādīt uz jaunām iespējām. 

7. Grāmata var uzdot jautājumus, kas saista un rosina domāt 
tālāk. 

8. Grāmata mums māca ētiku. Tas liek mums domāt par to, kas 
ir pareizi un kas nepareizi. 

9. Grāmata var izskaidrot realitāti un palīdzēt mums izprast 
attiecības. 

10.Grāmata var pierādīt, ka bieži vien jautājumam ir vairāk nekā 
viena atbilde, ka uz problēmu var paraudzīties no dažādām 
pusēm. Tā var ieteikt citus konfliktu risināšanas veidus, kas 
nav vardarbība. 

11.Grāmata palīdz mums izprast sevi. Atklājot, ka ir arī citi, kas 
domā tāpat kā mēs, ka mums ir tiesības uz savām jūtām un 
reakcijām, mēs nostiprinām savu pašcieņu. 



12.Grāmatas palīdz mums saprast citus. Citu laikmetu, 
citu pasauļu rakstnieku grāmatu lasīšana un atklāsme, 
ka viņu domas un jūtas ne ar ko neatšķiras no mūsu 
pašu domām un jūtām, veido toleranci pret citām 
kultūrām un novērš aizspriedumus. 

13.Grāmata ir mūsu sabiedrotais vientulībā. To ir viegli 
paņemt līdzi un lasīt jebkurā vietā. To var bez maksas 
aizņemties bibliotēkā, un tās darbībai nav 
nepieciešama elektrība. 

14.Grāmata ir daļa no mūsu kultūras mantojuma. Tā 
mums sniedz kopīgu pieredzi un atskaites punktus. 

15.Laba bērnu grāmata, ko var lasīt skaļi, sagādā prieku 
bērniem un pieaugušajiem. Tā veido tiltu starp 
paaudzēm. 



 
 

16. Bērnu grāmata ir pirmā tikšanās ar literatūru - 
neierobežotu pasauli, no kuras mēs smeļamies visu 
mūžu. Tā ir ļoti svarīga tikšanās, jo, ja tā netiks palaista 
garām, tā parādīs, cik daudz var dot laba literatūra. 

17. Bērnu literatūra bagātina valsts kultūru. Tā dod darbu 
daudziem cilvēkiem: rakstniekiem, ilustratoriem, 
izdevējiem, redaktoriem, iespiedējiem, recenzentiem, 
grāmatu tirgotājiem, bibliotekāriem... Bērnu literatūru 
var arī eksportēt, nodrošinot ienākumus valstij un 
atpazīstamību ārzemēs. 

17 grāmatu priekšrocības - šis ir fragments no Dorotas Grabovskas prezentācijas - 
LASĪŠANAS IETEKME UZ BĒRNU UN JAUNIEŠU ATTĪSTĪBU.   
http://www.budowlankakrosno.pl/download/inne/wp_czytania.pdf

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


Dārgie praktikanti. Lūdzu, norādiet pozitīvu saikni starp lasīšanu 
un kāda jums pazīstama cilvēka (drauga, ģimenes locekļa, 
skolēna) personības attīstību. Sniedziet šīs personas aprakstu 
*.doc vai *docx vai *.odt formātā.  valsts valodā. Pēc tam, kad 
esat uzrakstījis aprakstu, nosūtiet to pa e-pastu projekta 
koordinatoram  ….. k.ambroziak@poregizycko.pl

Praktikantu pašu darbs



CILVĒKU GRĀMATU 
LASĪŠANAS 
IETEKME UZ VIŅU 
VALSTS ATTĪSTĪBU 

Analizēsim šādus datus …..



Pamatojoties uz: 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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Informācijas avots: Autora paša darbs, 
pamatojoties uz  https://pl.wikipedia.org/wiki/
Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed
%C5%82ug_PKB_(parytet_si
%C5%82y_nabywczej)_per_capita



Atsevišķu 
Eiropas 
Savienības 
valstis 
raksturojošu 
parametru 
kopsavilkums

Avots: pašu darbs, pamatojoties uz: 
1) Cultural access and participation – 
Report, Special Eurobarometer 399, Survey 
coordinated by the European Commission, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archive
s/ eb_special_399_380_en.htm#399
2) European Innovation Scoreboard 2020 
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html
3) Informācija no Wikipedia 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa
%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed
%C5%82ug_PKB_(parytet_si
%C5%82y_nabywczej)_per_capita

Lasīšana Inovācijas
Zviedrija 

Nīderlande Luksemburga
Dānija 
Vācija 

Igaunija Luksemburga
Īrija 

Francija 
Somija 
Latvija 
Čehija 

Luksemburga
Slovēnija
Lietuva 

Slovākija 
Austrija 
Beļģija 

Horvātija 
Spānija 
Malta 
Polija 

Bulgārija 
Ungārija 

Kipra 
Grieķija 
Itālija 

Rumānija 
Portugāle 

Bagātības 
pieaugums

 Zviedrija  Īrija
 Somija
 Dānija  Malta

 Nīderlande  Lietuva
 Zviedrija

 Beļģija  Slovākija
 Vācija  Nīderlande

 Austrija  Vācija
 Īrija  Igaunija

 Francija  Austrija
 Igaunija  Latvija

 Portugāle  Čehija
 Kipra  Polija

 Spānija  Dānija
 Slovēnija  Somija
 Slovākija  Beļģija

 Čehija  Slovēnija
 Malta  Rumānija
 Itālija  Ungārija

 Lietuva  Francija
 Grieķija  Spānija
 Ungārija  Bulgārija
 Latvija  Kipra
 Polija  Horvātija

 Horvātija  Portugāle
 Bulgārija  Itālija
 Rumānija  Grieķija

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


Šo kopsavilkumu analīze liecina par nozīmīgu korelāciju starp 
lasīšanas intensitāti, inovāciju līmeni un labklājības pieaugumu 
valstī.
 Tas nenozīmē, ka citiem faktoriem nav ietekmes. Piemēram, inovāciju 
līmenis ir atkarīgs arī no brīvas tehnoloģiju plūsmas, uzņēmējdarbības 
apstākļiem pirms 2000. gada un labklājības līmeņa vecajās un 
jaunajās ES valstīs.  Bagātības pieaugums ir atkarīgs arī no "veco 
bagātāko" ES valstu finanšu pārvedumiem "jaunajām nabadzīgākajām 
ES dalībvalstīm" ES programmu veidā, kā arī no jauno ES dalībvalstu 
pilsoņu finanšu pārvedumiem, kas strādā "vecajās ES" valstīs, kas 
izraisa straujāku šo valstu (piemēram, Lietuvas un Polijas) bagātības 
pieaugumu.  

Luksemburga, kuras labklājību būtiski ietekmē finanšu sektors un 
aptuveni 150 tūkstoši (25 % no valsts iedzīvotājiem) darba ņēmēju, 
kas ierodas strādāt no kaimiņvalstīm, ir arī fenomens. Interesanta ir 
arī Īrijas pozīcija, kas par ļoti lielu IKP pieaugumu (cita starpā) 
jāpateicas ekonomiskajiem pārvedumiem no ASV (pateicoties 
zemajiem nodokļiem, par kuriem kāds ir lēmis). Mēs redzam arī 
Eiropas dienvidu valstu, piemēram, Grieķijas, ekonomiskās krīzes 
sekas (taču kāds šo krīzi izraisīja)



Ir grūti izlemt, kurš parametrs ir cēlonis un kurš sekas. Var rasties šādas 
situācijas:
A)Turīga valsts var atļauties ieguldīt inovācijās, kas rada nepieciešamību 

lasīt.
B) Augsts lasīšanas līmenis (tostarp tehniskās literatūras) veicina 

iedzīvotāju intelektuālo attīstību, kas ir inovāciju pamatā, un tas ir valsts 
iedzīvotāju labklājības pieauguma avots.

C)Augsts inovācijas līmenis rada valsts un tās iedzīvotāju labklājības 
pieaugumu, kas rada lielas iespējas ieguldīt bibliotēku attīstībā un jaunu 
grāmatu iegādē, lasīšanas veicināšanā. 

Lasīšana

Inovācijas

Bagātības pieaugums Lasīšana

Inovācijas

Bagātības pieaugums

Bagātības pieaugums

Inovācijas

Lasīšana

CA B



Individuāls uzdevums
Lūdzu, izvēlieties un pamatojiet variantus (A, B, C) par lasītāju skaita, 
inovāciju un labklājības (indivīdu un valsts) saistību.
Lūdzu, sagatavojiet savu izvēli un pamatojumu *.doc vai *docx vai 
*.odt. formātā valsts valodā.
Kad esat sagatavojis aprakstu, lūdzu, nosūtiet to pa e-pastu projekta 
organizatoram uz adresi k.ambroziak@poregizycko.pl.



Bagātības 
pieaugums

LasīšanaInovācijas

Pēc autora domām 
Pastāv divvirzienu atkarības cikls.



Lasītāju skaits ir ļoti svarīgs faktors, kas nosaka valsts attīstību. 
Valstī ar augstu lasītāju īpatsvaru ļoti svarīgs valsts iestāžu, NVO, 
pašvaldību (visu) darbības virziens ir iedzīvotāju intelektuālā un 
kultūras attīstība.
Varas iestādes, kuras ievēlē pilsoņi, kas ir zinoši un daudz lasa, 
īsteno nodokļu un investīciju politiku, lai sasniegtu šo mērķi.
Par vērtīgu grāmatu rakstīšanu (tas attiecas gan uz daiļliteratūru, 
gan zinātni) autoriem tiek maksāts. 
Izglītība ir vērsta uz mūžizglītības prasmju apguvi, tāpēc ir 
pastāvīgs pieprasījums pēc profesionālās literatūras.
Darbiniekiem, īpaši vadītājiem un speciālistiem, ir vērts 
pastāvīgi pilnveidot un atjaunināt savas kompetences. Augstu 
darbinieku kvalifikāciju darba devēji izmanto viņu profesionālajā 
darbā, un viņu alga ir atkarīga no viņu kvalifikācijas.
Autora apgalvojums. Valsts ar augstu lasītāju īpatsvaru ir radījusi 
pamatu ilgtspējīgai attīstībai, tostarp labklājībai (piemēram, 
Zviedrija, Nīderlande, Dānija, Vācija, Igaunija).  



VARBŪT IR VĒRTS 
PIEVIENOTIES ŠĪM 

VALSTĪM? 

Šajā prezentācijā tika izmantoti Pixabay resursi 
https://pixabay.com/pl/
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