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 Šī  publikācija  (CZYTELNICTWO  -  NOWA  JAKOŚĆ),  kuru  rediģēja 
Beata Janik un Wanda Bukowczan, ir Jaunās Polijas Pedagoģisko 
bibliotēku  foruma  darba  auglis. Tajā  ir  16  autoru  teksti,  kuri 
strādā dažādās Polijas pedagoģiskajās bibliotēkās. Katrā no tām 
ir  aprakstītas  dažādas  lasīšanas  popularizēšanas  stratēģijas  / 
metodes. 
   Es iesaku izlasīt oriģinālpublikāciju, kuru var atrast internetā vai 
aizņemties no tiešsaistes grāmatnīcas www.akademicka.pl

Šajā  prezentācijā  sniegtā  informācija  tehnisku  iemeslu  dēļ 
aprobežojas  ar  atsevišķiem  šīs  publikācijas  fragmentiem. Tajā 
var būt arī netīši autoru uzskati.
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Silvija Čačarovska
Varmijas un Mazūrijas pedagoģiskā bibliotēka

nosaukts profesora Tadeuša Kotarbiņska vārdā Olštinā
Lasīšana - tradīcija un laikmetīgums

Silvija Čačarovska
Varmijas un Mazūrijas pedagoģiskā bibliotēka

nosaukts profesora Tadeuša Kotarbiņska vārdā Olštinā
Lasīšana - tradīcija un laikmetīgums

  Autore analizēja poļu valodas mācību programmas 1963., 1974., 1985. 
un 1992. gadā un atrada tendenci uz obligāto lasīšanas nosaukumu 
skaita samazināšanos, īsāku un īsāku papildnosaukumu sarakstu un 
arvien mazāk nosaukumu izvēles. Piemēram: 1963. gadā pamatskolas 
trešās klases skolēniem bija jāizlasa septiņpadsmit nosaukumi; 1974. 
gadā - piecpadsmit; 1985. gadā šajā sarakstā bija tikai septiņi 
priekšmeti obligātajai lasīšanai un tikpat daudz 1992. gadā. 
   Silvija Čačarovska nepiekrīt viedoklim, ka skolas lasījumi attur 
bērnus / jauniešus no lasīšanas. Viņa uzskata, ka senos laikos (pirms 
1963. gada), neskatoties uz bērnu / jauniešu nevēlēšanos lasīt, skolas 
prasības bija skaidras un lielākoties pieņemamas. Skola ir paredzēta 
mācīšanai, un mācīšanās ietvēra grāmatu lasīšanu, tāpēc tie, kas tās 
nelasīja, darīja to uz savu risku.
 



Pēc autora domām, galvenais jautājums, kas visvairāk ietekmējis 
mūsdienu lasīšanas situāciju, ir bijusi attieksmes maiņa pret 
skolēniem. Kļūda bija pieņēmums, ka skolai jābūt “draudzīgai 
skolēniem”, prasību aizstāšana ar prasmēm un mēģinājums 
objektīvizēt vērtēšanu, izmantojot ārējo eksāmenu sistēmu.

Kļūdas studentu pieejā papildināja strauja tehnoloģiskā revolūcija 
un acīmredzamais sabiedrības virzījums uz labāku, bagātāku dzīvi pēc 
pusgadsimta ilgas komunistu atkāpšanās. "Būt" ir trumpis "būt". Un 
skolas draudzīgums izrādās piekrišana mazāk mācīties, mazāk lasīt, 
mazāk rakstīt, mazāk prasību ...

Autore secina, ka vispirms ir jālabo skola. Skolā vajadzētu būt 
vietai lasītāja veidošanai, kompensējot lasīšanas mājās socializācijas 
trūkumus, papildus daudzām citām ļoti svarīgām lomām, kuras skola 
īsteno pēc savas būtības.

I-III klasē mācībām jābalstās uz klasisko grāmatu, kuru vispirms 
izlasa skolotājs un pēc tam bērni. Bērniem jābūt aprīkotiem ar spēju 
koncentrēt uzmanību, saprast lasāmo tekstu un stimulēt viņu iztēli.



Un galvenokārt ir jāapdomā, bet stingri jāpieprasa.
Citāts no autora paziņojuma:
"Galu galā skola ir paredzēta, lai mācītu konfrontāciju ar pasauli, kas pēc 
definīcijas nav draudzīga. Galu galā skola ir darbs, bez darba nav mācīšanās 
un tās sekas, tāpēc nav iespējas atteikties vai samazināt prasības, lai skola 
būtu efektīva ".

Skola ir saistīta ar 
darbu un prasībām



Magdalēna Vojcika
Jagellonijas universitātes Informācijas zinātnes un bibliotēku 
zinātnes institūts
Jaunas idejas lasīšanas veicināšanai - pētījumi un labās prakses 
piemēri
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Labu ideju piemēri

Bibliotēkas glābšanās 
1.  istaba, kuru  2015.  gada 
Bibliotēku  nedēļas  ietvaros 
organizēja  Jūras  akadēmijas 
bibliotēka  Gdaņskā.  Dalībnieki 
drīkst iziet no aizslēgtās telpas tikai 
tad,  kad  viņi  ir  atrisinājuši mīklas, 
kas  pārbauda  prasmes  lasīšanā  ar 
sapratni,  informācijas  iegūšanu un 
bibliotēkas resursu izmantošana.



Spēle,  kurā  tiek  spēlēti  populāru  grāmatu  varoņu  piedzīvojumi, 
sagatavojot  piemērotas  dekorācijas,  rekvizītus  un  kostīmus, 
piemēram,  Harijs  Poters. Šādu  pasākumu  sagatavoja  Čenstohovas 
Publiskā bibliotēka.
Spēles  laukā,  piemēram,  Ņujorkas  publiskās  bibliotēkas  organizētā 
spēle. Bibliotēkas  zonā  bija  paslēptas  norādes,  kas  palīdzēja  atrast 
simts  slavenākos  dokumentus. 500  dalībnieki  visu  nakti  pavadīja, 
izvēloties  dokumentus,  un,  tos  atraduši,  izlasīja  un  uzrakstīja  īsu 
eseju  par  to,  kā  atrastais  dokuments  var  būt  noderīgs  mūsdienu 
auditorijai. 
Izveidot  hiphopa  dziesmas,  pamatojoties  uz  pazīstamu  autoru, 
piemēram,  Džuliana  Tuwima  vai  Aleksandra  Fredro,  tekstiem,  un 
prezentēt  tās  koncerta  formā. Pašvaldības  publiskās  bibliotēkas 
iniciatīva Olštinā.
Mobilo  tehnoloģiju  izmantošana,  piemēram,  lietojumprogramma 
Wolf Walk, kas papildina apskatāmo ēku, objektu vai vietu reālo tēlu 
ar papildu  informācijas slāni, parādot objektu vēsturisko nozīmi un 
iepazīstinot ar interesēm, kas saistītas ar konkrēto vietu. 



Aleksandra Więk
Krakovas Pedagoģiskās universitātes galvenā bibliotēka
Lasītāju  skaita  veicināšanas  nozīme  un  formas  universitātes  bibliotēkā  pēc 
Krakovas Pedagoģiskās universitātes galvenās bibliotēkas piemēra
 

Aleksandra Więk
Krakovas Pedagoģiskās universitātes galvenā bibliotēka
Lasītāju  skaita  veicināšanas  nozīme  un  formas  universitātes  bibliotēkā  pēc 
Krakovas Pedagoģiskās universitātes galvenās bibliotēkas piemēra
 

Aleksandra Więk kundze iesaka šādus lasīšanas veicināšanas veidus:
1.  "bibliotēkas" emuāra uzturēšana, kas nodrošina divpusēju saziņu starp 
bibliotēkas  darbiniekiem  un  potenciālajiem  lasītājiem. Krakovas 
Pedagoģiskās  universitātes  galvenajā  bibliotēkā  bibliotēkas  darbinieku 
uzturētajā  BLOG  ir  iekļautas  kategorijas:  ziņkārības,  lasīšana,  jaunās 
tehnoloģijas, likumi, jautājumi bibliotekāram, notikumi, nolikumi. 
Ikviens  var  tajā  pieteikties,  analizēt  un  pielietot  labus  risinājumus  savā 
darbībā.
Saite uz iepriekš aprakstīto bibliotēkas emuāru: 
http://bibliodziennikbgup.blogspot.com/

https://translate.google.com/translate?hl=lv&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=http://bibliodziennikbgup.blogspot.com/


2. tīmekļa vietnes vadīšana Facebook
Gandrīz  pusei  Polijas  iedzīvotāju  (14  miljoni)  ir  konti  šajā  sociālo  tīklu 
vietnē. Tāpēc  to  var  izmantot  arī  lasīšanas  veicināšanai. Krakovā  bibliotēkas 
darbinieki  izmanto  Facebook  lapu,  lai  kopīgotu  saites  uz  interesantiem 
rakstiem,  vietnēm  un  multivides  līdzekļiem,  kas  saistīti  ar  grāmatām  un 
lasīšanu, kā arī ar saitēm uz bibliotēkas emuāru. 
Saite uz bibliotēkas facebook lapu
https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaUP

3. Sacensību organizēšana
Bibliotēka  sistemātiski  organizēja  mākslas 
konkursus  pirmsskolas  un  skolas  vecuma 
bērniem,  iedvesmojoties  no  literatūras, 
grāmatām  un  bibliotēkas,  piemēram,  Jana 
Bržehvas,  Džoannas  Papuziņskas  un  Marijas 
Konopņickas  darbu  ilustrācijām. Konkursa 
tēma  attiecās  arī  uz  bibliotēkas  tēlu, 
bibliotekāru,  lasītāju  un  grāmatām. Iesaistīto 
skolu un bērnu skaits nepārtraukti pieaug

https://translate.google.com/translate?hl=lv&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://pl-pl.facebook.com/bibliotekaUP


4. Pētnieku nakšu organizēšana
Bibliotēka  ir  organizējusi  trīs  Pētnieku  naktis. Tika 
izvēlētas ļoti dažādas tēmas. Piemēram, 2015. gada 
izdevumā  tika  sagatavota  darbnīca  "Tradicionālās 
un  digitālās  bibliotēkas  noslēpumainā  pasaule", 
kuras  laikā  dalībnieki  klausījās  lekciju,  piedalījās 
multimediju  šovā,  konkursos,  spēlēs un aktivitātēs, 
kas  saistītas  ar  izstādes  aktivitātēm.  bibliotēka  un 
profesionāla  aprīkojuma  prezentācija  kolekciju 
digitalizēšanai. 

5.  Veicot  īpašas  izglītības  formas,  kas  orientētas  uz  lasīšanas 
veicināšanu. Pedagoģiskās  universitātes  Galvenā  bibliotēka  vada 
Bērnu un vecāku universitāti, kur reizi mēnesī bērniem no pieciem 
līdz  desmit  gadiem  organizē  lekcijas  un  darbnīcas,  kas  veltītas 
bibliotēkai  un  grāmatām,  modinot  viņu  lasīšanas  intereses, 
iepazīstinot  viņus  ar  bērnu  un  vecāku  aktivitātēm.  bibliotēka, 
grāmatas un tās vēsture. Tas tiek darīts spēļu, multimediju šovu un 
prezentāciju  veidā,  un  beigās  katrs  bērns  saņem  ierakstu  īpašā 
rādītājā.



6. sociālā  kampaņa  "Zaczytani"  (cilvēki,  kas 
lasa  ļoti  bieži), kas  sastāv  no  grāmatu  vākšanas 
bērnu  slimnīcām  un  slimnīcām. Kampaņa  tiek 
reklamēta  Facebook  un  vietnē,  kā  arī  ar 
plakātiem  un  skrejlapām. Universitātes 
Galvenajā bibliotēkā, īpaši iezīmētā vietā, ikviens 
var  atstāt  grāmatas,  kuras  pēc  tam  nonāk  pie 
bērniem slimnīcās.
 

7.  Bibliotēku  nakts  - ir  dalība  valsts  mēroga 
akcijā. Nakts  darbnīcu  laikā  tiek  organizētas 
lekcijas,  koncerti  un  izrādes. Kopš  nakts  pirmā 
izdevuma  tiek  organizēts  arī  BG  UP  lasītājiem 
adresēts  literārs  konkurss  ar  nosaukumu  Qui 
scribit,  bis  legit  (tas,  kurš  raksta,  it  kā  lasītu 
divreiz), kuram katru reizi tiek piešķirts cits moto, 
bieži  saistīts  ar  Nakts  tēmu,  lai  iedvesmotu 
iesniegtos  darbus. Tika  publicēta  arī  bezmaksas 
e-grāmata,  kurā bija  iekļauti uzvarētāju un goda 
raksti.
 



Beata Janika
Hugona Kołłątaj pedagoģiskā provinces bibliotēka Krakovā
Lasīšanas veicināšanas formas par ārzemju bibliotēku un skolu piemēru
 

Beata Janika
Hugona Kołłątaj pedagoģiskā provinces bibliotēka Krakovā
Lasīšanas veicināšanas formas par ārzemju bibliotēku un skolu piemēru
 

1. Klases bibliotēkas (lasīšanai draudzīga skolas telpa)

Pēc  autores  domām,  grāmatas  un  lasīšanas  process  ir  jāiestrādā  skolēnu 
vidē. To nodrošina  klases  bibliotēka,  kurā  ir mācību  grāmatas,  uzziņu  grāmatas, 
populārzinātniskās grāmatas, zinātniskās grāmatas un populārā prese, kas saistīta 
ar šajā mācību telpā mācīto zināšanu jomu. Drukāto zināšanu avotu kolekciju var 
papildināt ar digitālu kopu vai organizāciju, lai šādiem avotiem būtu viegli piekļūt.
Drukāti  /  digitāli  zināšanu  avoti  un  lasīšanas  process  (pievienosim  -  lasīšana  ar 
sapratni) var / vajadzētu būt svarīgai mācību procesa daļai. Tas ir vēl jo svarīgāk, 
jo  klases  telpā  mums  var  būt  (Izglītības  pētniecības  institūta  veiktās  lasīšanas 
aptaujas  terminoloģija)  "aktīvi  lasītāji  (lasot  obligāti  un  brīvajā  laikā),  spontāni 
lasītāji (lasot tikai brīvajā laikā). , bet ignorējot obligāto lasīšanu), skolas lasītājiem 
(lasot tikai obligātās grāmatas / lasījumus), kā arī nelasītājiem.



Gizycko  apriņķa  izglītības  vide  iepazinās  ar  izcilu 
piemēru  šādas  reklāmas  izmantošanai  profesionālajā 
skolā Bornholmā, Dānijā. Tur viņi demonstrēja mācību 
telpu,  kas  sastāv  no  trim  segmentiem  -  telpas,  kur 
skolēni  var  mācīties  skolotāja  vadībā  -  Lekciju  zāle, 
telpa  kopdarbam  -  Stude  istaba  un  praktiskā  darba 
telpa - Prakses telpa.

Tas tiek parādīts nākamajā slaidā.

Klases  bibliotēku  var  /  vajadzētu  izvietot  arī  sporta 
telpās  (sporta  zālēs),  un  viens  no  lasīšanas 
veicinātājiem  var  būt  fiziskās  audzināšanas 
skolotāji. Tas  pats  attiecas  uz  profesionālajiem 
priekšmetiem, ieskaitot praktiskos priekšmetus Lasīšanas stūrītis 

Gizycko pašvaldības 
bērnudārzā Nr. 4
 



Lekciju zāle

r

Prakses telpa

Mācību telpa

Mācību istaba Bornholmas skolas skolā (avots - Gižycko rajona 
projekts)
 



  Klases bibliotēkas skolotāji novērtē atzinīgi. Projektā, ko īstenoja Poviat Izglītības 
attīstības  centrs Gižycko un  kas tika  iesniegts Varmijas un Mazūrijas  reģionālajai 
darbības  programmai,  skolotāji  izstrādāja  grāmatu  komplektus,  ar  kuriem  būtu 
jāaprīko viņu klases bibliotēkas). Bija paredzēts iegādāties 4 100 grāmatas četrām 
skolām  par  aptuveni  200  000  PLN. Žēl,  ka  Maršala  biroja  Olštinā  eksperti, 
izskatījuši  konkursā  iesniegtos  pieteikumus  (to  bija  79)  un  pieejamo  līdzekļu  dēļ 
izvēlējušies tikai 32 projektus, līdzfinansējumam neizvēlējās mūsējos.
Varbūt  tas  bija  saistīts  ar  faktu,  ka  konkurss  bija  par  profesionālās  izglītības 
modernizāciju,  kas  saistīta  ar  jauniem  mācību  līdzekļiem,  praksi  mūsdienu 
uzņēmumos  vai  papildu  kursiem,  kas  ļauj  apgūt  darba  tirgū  nepieciešamās 
kompetences. Iespējams,  ka  piekļuve  modernām  zināšanām,  izveidojot  klases 
bibliotēkas, ekspertiem šķita mazāk nepieciešama. Arī pirmā darbība ne vienmēr 
ir veiksmīga.

Apmācības dalībniekiem un prezentācijas lasītājiem es vēlos pievērst uzmanību 
Gižycko  pašvaldības  bērnudārza  Nr.  4  prezentācijai,  kurā  (kā  es  uzskatu)  ir 
pilnībā realizēta lasīšanai labvēlīgā telpa.



2. Slavenību piemērs
Autore saka, ka indivīdu lasīšanas piemērs būs vēl efektīvāks, ja slavenībām tiks 
parādīta  lasīšana. Viņš  min  piemēru  no  Lielbritānijas  organizācijas  National 
Literacy  Trust,  kas  nodarbojas  ar  lasīšanas  veicināšanu. Šo  centienu  ietvaros 
organizācija  īsteno  projektu  Premier  League  Reading  Stars. Tas  ir  adresēts 
bērniem  vecumā  no  9  līdz  13  gadiem,  īpaši  zēniem. Futbolisti  personīgi 
piedalās sanāksmēs, kas tiek organizētas ar skolēniem skolās un bibliotēkās, kas 
iesaistītas programmā.
Polijā  jūs  varat  parādīt Robertu  Levandovski  (varbūt  futbolistu,  kas pazīstams 
arī  Lietuvā  un  Latvijā),  kurš  ar  labu  dikciju  un  aktiermeistarību  nolasa meitai 
pasaku.
Šī filma ir pieejama youtube vietnē
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t3VaEgUFnOI
  
Jūs varat arī demonstrēt Kamila Stoha (trīskārtējā olimpiskā zelta 
medaļnieka) un citu Polijas sportistu lasīšanas komplektu
http://elitaczyta.pl/kategoria/swiat-sportu/
kā arī citi slaveni cilvēki - lasīšanas vēstnieki
https://calapolskaczytadzieciom.pl/o-fundacji/
VĒSTNIEKI

https://translate.google.com/translate?hl=lv&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t3VaEgUFnOI
https://translate.google.com/translate?hl=lv&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=http://elitaczyta.pl/kategoria/swiat-sportu/
https://translate.google.com/translate?hl=lv&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://calapolskaczytadzieciom.pl/o-fundacji/


3. Skolēna paša izvēle lasāmajām grāmatām
Lai  skolēni  varētu baudīt  lasīšanu,  viņiem  ir  jālasa  tas,  kas  viņiem patīk vai  kas 
viņus  interesē. Tāpēc  skolēniem  var  ļaut  un  pat  iedrošināt  pašiem  pārlūkot 
bibliotēku un  izvēlēties grāmatas, kas viņus  interesē. Tas  ir  īpaši  svarīgi  skolēna 
pirmās vizītes laikā bibliotēkā.

4. Grāmatu koplietošanas platforma.
Skolēni  var  dalīties  ar  grāmatām,  kas  viņus  kaut 
kādā  veidā  ietekmējušas  vai  kuras  viņiem 
vienkārši patika. Viņi var aprakstīt savus iespaidus 
un mudināt vienaudžus  tos  lasīt. Skolā visvieglāk 
ir  izveidot  šādu  platformu  klasē,  apmaiņas 
organizators  un  dalībnieks  var  būt  klases 
audzinātājs,  bet  arī  katra  priekšmeta 
skolotājs. Galu  galā  grāmatas  ir  ne  tikai  romāni 
vai  dzejoļi,  bet  arī  populārzinātniskas  grāmatas 
vai  plaši  pieejami  žurnāli. Profesionālās  vai 
fiziskās audzināšanas skolotājs  ir arī  cilvēks, kurš 
prieka  pēc  lasa  grāmatas,  bet  māca  dažādus 
priekšmetus. 



5. grāmatas dienasgrāmata
Īpaši  noderīga  var  būt  koplietojama  klases 
dienasgrāmata  ar  grāmatām,  kas  lasītas  piezīmju 
grāmatiņā, kas atrodas klasē. Katrs students, kurš ir 
izlasījis  jaunu  grāmatu,  pieraksta  autora  vārdu, 
grāmatas  nosaukumu  un  savus  iespaidus,  kas  var 
būt  ilustrācijas. Vecāki  studenti  šādu  žurnālu  var 
glabāt emuāra veidā.
 

6. Literārā karte
Šī  ir  "apmeklēto vietu" karte,  lasot grāmatu. Kāda 
būtu Henrija Sienkeviča "The Plūdu" karte?
Wodokty, Kiejdany, Tykocin, Częstochowa, Głogów, 
Nowy Sącz, Prostki ... Kartes izveide var būt vai nu 
neatkarīgs uzdevums ieinteresētiem lasītājiem, vai 
kopīgs klases projekts.



7. Grāmatvedība
Tas  ir  veids,  kā  popularizēt  grāmatu, 
iepazīstinot  ar  galvenajiem  varoņiem  un 
izstāstot  dažas  interesantas  vietas  -  ainas, 
daloties  pozitīvos  iespaidos  pēc 
lasīšanas. Grāmatvedībai,  kuras  pamatā  ir 
mārketinga  paņēmieni,  vajadzētu  atgādināt 
entuziasma  pilnu  pārdošanai  paredzētu 
produktu.

Izlasi šo grāmatu!
Tas tiešām ir tā vērts!  

8. Grāmatu degustācija
Tas  ir grāmatu popularizēšanas veids,  izplatot tās uz galdiem. Galdu sastāvs var 
būt  atšķirīgs,  piemēram,  uz  katra  galda  var  būt  dažādu  žanru  grāmatas: 
piedzīvojumu,  vēstures,  fantāzijas,  komiksi,  audiogrāmatas. Telpā,  kurā  notiek 
pasākums, var būt oriģināls rotājums, ieteicams arī atspirdzinājumus.
Studenti  tiek  sadalīti  grupās,  viņi  pārlūko  grāmatas  pie  viena  galda,  atzīmē 
nosaukumu,  autoru,  lasa  fragmentus. Viņi  tos  var  apspriest  ar 
bibliotekāru. Pārskatījuši vienas galda  saturu, viņi pāriet uz nākamo galdu.



9. Skaļa lasīšana stundā
To var  izmantot klasē, piemēram, analizējot 
literatūru. Var izmantot kopīgu deklamēšanu 
/  lasīšanu,  kur  viena  grupa  spēlē  vīriešu 
lomas  (piemēram,  meitenes),  otra  sieviešu 
lomas  (zēni),  citas  dabas  balsis  un  vēl  citas 
var  attīstīt  fona  mūziku. Kopīga  lasīšana 
studentiem  kopā  noteikti  mazinās  kautrīgo 
cilvēku  nedrošības  līmeni  un  ļaus  viņiem 
aktīvi piedalīties aktivitātē.

10. Skolēnu pielāgojumi sarežģītiem lasījumiem 
Obligātās  lasīšanas  valoda mūsdienu  studentiem  ir  galvenā  problēma. Tikai  daži 
mūsdienu skolēni 1873. gada tulkojumā varēs izlasīt dabas aprakstus sadaļā "Virs 
Niemena" un saprast "Apkārt pasaulei 80 dienās" valodu. Bet  jūs varat  izmantot 
šo  ideju,  motivējot  skolēnus  pielāgot  darbu  komiksā  vai  spēlē. Veicot  šādu 
uzdevumu, viņi izlasīs un sapratīs oriģinālu. 



11. QR kodu izmantošana
( Wikipedia - QR kods (Ātrā atbilde, ātra atbilde 
-  burtciparu,  divdimensiju,  matricas 
kvadrātveida  grafiskais  kods,  ko  1994.  gadā 
izstrādāja Japānas uzņēmums Denso Wave. QR 
kodus  var  izmantot  mobilajās  sistēmās, 
izmantojot  specializētu  programmatūru. 
Android  atbalsta  URL  novirzīšanu,  kas  ļauj  QR 
kodiem  nosūtīt  metadatus  ierīces 
lietojumprogrammām).

Bibliotēkas  stundas  laikā  studenti  var  atrast 
dažādās bibliotēkas vietās paslēptus kodus, lasīt 
kodēto  informāciju  un  sekot  instrukcijām. Kodi 
var  saistīt  studentus  ar  filmām,  recenzijām, 
plakātiem vai  intervijām ar autoriem. QR kodus 
var  izmantot  arī,  lai  izveidotu  vienkāršu  izstādi 
vai  informatīvu  plakātu. Izstādes  "apskatei" 
nepieciešams  tikai  tālrunis  ar  lietotni,  kas 
nolasa QR kodus.



12. IKT izmantošana
IT viena varētu veikt dažādas aktivitātes, lai darbs ar grāmatām būtu aktuāls, 
piemēram,  projecēt  daiļdarba  saturu,  ievietot  grāmatzīmes  interesantajos 
notikumos,  izplatīt interesanto un aizraujošo grāmatu reklāmas un plakātus, 
vai arī skolu obligātās literatūras grāmatas ekranizēt  dažādu pieeju veidā.
Tas var būt laika grafiks, kas organizē romāna sižetu. Tas varētu būt arī Prezi 
vai Power Point veidotās grāmatas multivides prezentācija, kas dod iespēju to 
pārveidot par filmu.



13 bibliotēku izstādes 
Bibliotēkas  izstāde  sniedz  iespēju  mijiedarboties  ar  lasītājiem,  stimulēt  viņu 
interesi par konkrētu tēmu un veidot kontaktu. Ir svarīgi, lai tas tiktu organizēts 
lasītājam pieejamā vietā. Organizēts bibliotēkā, tas būs pieejams tikai tiem, kas 
tur atrodas, vai aktīviem lasītājiem.

Izstāde organizēta rajona 
Pedagoģiskajā bibliotēkā 
Gizycko 



Nosacījumi (pēc autora domām), kas jāievēro, lai skolēni kļūtu par aktīviem 
lasītājiem:
1. Brīva lasāmo grāmatu izvēle.
2. Parādot piemēru pieaugušajiem, tostarp skolotājiem, lasot prieka pēc.
3. Skolēnu / bērnu / jauniešu iesaistīšana dažādās aktivitātēs - rotaļās ar grāmatām 
un tekstiem, izmantojot viņu mākslinieciskās, muzikālās, aktiermeistarības, 
datorprasmes un radošumu.

Bērni Gizycko rajona pedagoģiskajā bibliotēkā 
 



Dorota Fortuna
Nacionālā bibliotēka
ACADEMICA - 
zinātnisko publikāciju 
digitālais starpbibliotēku 
abonēšanas 
pakalpojums

 

 Autore  iepazīstina  ar  ACADEMICA  sistēmu, 
kuras  pamatā  ir  datoru  termināļu  tīkls 
bibliotēkās  visā  Polijā,  ar  kuras  starpniecību 
lietotāji  iegūst  tūlītēju  piekļuvi  mūsdienu 
zinātniskajām publikācijām digitālā formā.

ACADEMICA  ir  datu bāze,  kurā  ir  vairāk nekā 
1,6  miljoni  publikāciju  dažādās  zināšanu 
jomās, tostarp vairāk nekā 900 000 zinātnisku 
tekstu, kas aizsargāti ar autortiesībām un nav 
pieejami  Polijas  digitālajās  bibliotēkās. Tā 
pamatā  ir  Nacionālās  bibliotēkas  krātuve  un 
katru  dienu  tiek  bagātināta  ar  aptuveni  500 
jauniem nosaukumiem.
 

Lsaite uz Academica system

https://academica.edu.pl/

Academica sistēmas terminālis atrodas arī 
rajona Izglītības attīstības centrā Giżycko / 
rajona Pedagoģiskajā bibliotēkā
 Giżycko

https://academica.edu.pl/


 Lidija Ippoldta
Pedagoģiskā bibliotēka Skawinā
Ar  grāmatu  bērnu  nelasīšanas  zemē  vai  vairākiem  veidiem,  kā  mudināt 
bērnus lasīt
Autore apspriež jaunieša lasīšanas izglītības procesu.

 Lidija Ippoldta
Pedagoģiskā bibliotēka Skawinā
Ar  grāmatu  bērnu  nelasīšanas  zemē  vai  vairākiem  veidiem,  kā  mudināt 
bērnus lasīt
Autore apspriež jaunieša lasīšanas izglītības procesu.

 Viņš formulē vairākus nepieciešamos nosacījumus. 
Tie ir:
1. Dienas lasīšana bērnam kopš dzimšanas (īpaši zēniem).

2. Literārā teksta atlase jāveic pēc šādiem kritērijiem:

• bērna vecums, viņa uztveres spējas,
• darba mērķis, piemēram, iemācīties no galvas,
• paredzēto izglītības mērķi.

3. Dodieties kopā ar bērniem uz bibliotēku vai grāmatnīcu, 
izmantojiet bibliotekāra vai grāmatnīcas priekšrocības, izvēloties 
lasāmu grāmatu.



4.  Bibliotēku  vajadzētu  apmeklēt  ne  tikai  vecākiem  ar  bērniem,  bet  arī  bērnudārza 
audzinātājām un viņu bērnu grupām.
5. Pašā bērnudārzā grāmatām jābūt klāt ikdienā. Katrā bērnudārza istabā var atrasties vieta 
grāmatu plauktam, un skaļš lasīšana var notikt "grāmatu laikā".
6.  Lasīšanas  stimulēšana  ir  nepieciešama  ne  tikai  pirmsskolas  vecuma  bērniem,  bet  arī 
skolēniem visos izglītības posmos.
Iegādājieties vairāk interesantu grāmatu no populāriem žanriem skolu bibliotēkām.
7. Skolu bibliotēkām / skolām vajadzētu / varētu vadīt / organizēt:

• diskusiju klubi,
• stāstīšanas aktivitātes par interesantām grāmatām, kuras lasa jaunieši,
• izglītojošas lasīšanas spēles,
• rakstīšanas darbnīcas bērniem un jauniešiem, 
• spēlēt teātri.

Diskusija  ar  jauniešiem 
rajona  pedagoģiskajā 
bibliotēkā Gizycko



Anna Walska-Golowska
Hugona Kołłątaj pedagoģiskā provinces bibliotēka Krakovā

"Kamishibai kā izglītības līdzeklis un alternatīva lasīšanas forma".
 

Anna Walska-Golowska
Hugona Kołłątaj pedagoģiskā provinces bibliotēka Krakovā

"Kamishibai kā izglītības līdzeklis un alternatīva lasīšanas forma".
 

 Lasīšanas veicināšanai autore iesaka izmantot kamishibai teātri.
(Vikipēdija  -  Kamishibai  ir  burtiski  papīra  teātris.  Tā  ir  tradicionāla  japāņu 
māksla stāstīt stāstus, izmantojot uz kartona dēļiem izgatavotas ilustrācijas, kas 
ievietotas  mazā,  plakanā,  koka,  daļēji  atvērtā  kastē,  kas  kalpo  kā  skatuve  / 
ekrāns.) . 
Strādājot  ar  bērniem,  skolotājs  var  izmantot  kamishibai  pasaku,  teiku  vai  citu 
stāstu  stāstīšanai. Mainot  ilustrācijas,  bērniem  ir  vieglāk  saprast  stāstāmo 
tekstu. Pateicoties vizualizācijai un bērnu iztēlei, kurā viss var "kļūt īsts", bērni ir 
ļoti ieinteresēti. Koka teātrī var būt kartītes, lai iepazīstinātu bērnus ar literāriem 
tekstiem,  iemācītu  viņiem  svešvalodu  vai  pat matemātiku  -  viss  ir  atkarīgs  no 
skolotāja  iztēles. Tāpēc  stāstītie  stāsti  var  būt  garāki  vai  īsāki,  un  kārtis 
kamishibai  var  būt  radošas,  tādējādi  apvienojot  mācīšanās  un  jautrības 
elementus.
 



Kamishibai rajona pedagoģiskajā bibliotēkā Gizycko



Maja Wilczewska
Reģionālā metodiskā centra Gorzów Wielkopolski pedagoģiskā 

bibliotēka
"Atbalsts lasīšanai"

Maja Wilczewska
Reģionālā metodiskā centra Gorzów Wielkopolski pedagoģiskā 

bibliotēka
"Atbalsts lasīšanai"

 Autors apraksta skolotāju apmācības veidu veidus lasīšanas 
veicināšanā. Viņa cita starpā apraksta:
1. Seminārs "Grāmatas uz klēpja lasīšanas izglītībā" - rīks lasīšanas atbalstam, 
proti,  klēpjdatoru  izmantošanai  darbā  ar  studentiem  Polijas  bibliotēkās  un 
tehniku, kā izveidot mapes un elementus, kas tos padara pievilcīgākus.

2.  Darbnīca  "Komiksi  bibliotēkā  un  skolā". Semināra  laikā  dalībnieki  tika 
iepazīstināti  ar  pasaules  un  poļu  komiksu  vēsturi,  kā  arī  ar  slavenākajiem 
komiksu darbiem, tostarp ar Art Spiegelmana Pulicera balvu ieguvušo "Maus" 
un Nike literārās balvas nominēto "Piedzīvojumi tuksnesī". Sala ”autors Macijs 
Sieńczyk. Viņi  arī  pabeidza  vingrinājumus,  kas  viņiem  palīdzēja  labāk  izprast 
komiksus kā secīgas stāstīšanas mākslu.



3.  Seminārs  par  tematu  "Bibliotēka  un  skolas  lasītavas  telpa  kā  pamatskolas 
skolēnu  radošuma  attīstīšanas  vietas",  kas  veicināja  bilžu  grāmatas 
izmantošanu skolēnu darbā. Seminārā tika apskatīta grāmatas izveide, sākot no 
žanra  vēstures,  izmantojot  tās  uzbūvei  raksturīgos  elementus,  līdz  konkrētu 
nosaukumu  izmantošanai  izglītības  pasākumos  bibliotēkā  un  skolas  lasītavas 
telpā.
4.  Informācijas  un  apmācību  sanāksme  "Pasaku  terapija  kā  metode,  kas 
atbalsta  bērna  attīstību"  pirmsskolas  skolotājiem. Apmācības  laikā  tika 
prezentēti  priekšzīmīgi  paņēmieni  darbam  ar  terapeitiskām  pasakām,  lai 
atbalstītu  pirmsskolas  vecuma  bērnu  sociālo  un  emocionālo  attīstību. Šīs 
aktivitātes  turpinājums  ir  mācību  darbnīca,  kas  plānota  2016./2017.  Mācību 
gadā un kuru konsultāciju centrā vada pedagoģiskās bibliotēkas darbinieki.
5  "Lasīšanas  pārtraukums". Tas  bija  pilsētas  mēģinājums  pārspēt  rekordlielo 
cilvēku  skaita  rekordu  skolas  pārtraukumā. Pasākums  notika  Gorzów 
Wielkopolski mēra Jaceka Wójcicki goda patronāžā. Pasākumā piedalījās vairāk 
nekā pieci tūkstoši skolēnu no divdesmit septiņām iestādēm.
 



6.  Nakts  kultūras  taka,  kas  ir  pretsvars  Muzeju  naktij. Vienā  šādā  naktī  tika 
organizēta  tikšanās  ar  komiksu  autoriem. Komiksu  mākslinieki  Lukass 
Muniovskis  un Mariušs  Hoļods  sagatavoja  bibliotēkas  komiksu,  kurā  Herakuls 
Puaro,  Harijs  Poters  un  Vinnijs  Pūks  klīda  pa  bibliotēku  grāmatu  plauktu 
pasauli. Bibliotēkas  apmeklētāji  varēja  sēdēt  komiksu  kafejnīcā  un  baudīt  tasi 
kafijas.
7. Grāmatu šķērsošanas darbības. Bibliotēkā  ir grāmatu skapis, kurā pieejamas 
"atbrīvotas"  grāmatas. Bibliotēku  nedēļas  laikā  mēs  parasti  aicinām  jūs  uz 
Vladislavas  Łokietka  ielu,  kas  šoreiz  tiek  dēvēta  par  “Atbrīvo  grāmatu 
ielu”. Darbība tika veikta arī sabiedriskajā transportā. Pasažieri varēja  izvēlēties 
jebkuru  grāmatu,  kuru  viņi  vēlējās,  no  bezmaksas  grāmatām,  kuras  aizmirstas 
tramvajā, lasīt brauciena laikā vai paņemt līdz uz  mājām. 



Ewa Andrysiak
Lodzas universitātes Informatoloģijas un biblioloģijas katedra
Marianna Marciniak
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Grāmatu un lasīšanas veicināšana Kališa pedagoģiskajā bibliotēkā

 

Ewa Andrysiak
Lodzas universitātes Informatoloģijas un biblioloģijas katedra
Marianna Marciniak
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Grāmatu un lasīšanas veicināšana Kališa pedagoģiskajā bibliotēkā

 

Autori  atgādina  par  bibliotēku  organizēto  tematisko  izstāžu  nozīmi. Šādas 
aktivitātes piemērs ir izstādes organizēšana ar nosaukumu Vladislavs Košeliaks - 
mākslinieks un reģionālists. Izstādi organizēja Alkamo bibliotēka Zinātnes draugu 
biedrības Kališs paspārnē, un to līdzfinansēja Pilsonisko iniciatīvu fonda darbības 
programmas  līdzekļi. Izstādē  tika  prezentēta  aptuveni  simts  mākslinieka  darbu 
izlase  grafikas,  zīmēšanas  un  glezniecības  jomā,  kā  arī  izstādes  katalogi, 
fotogrāfijas  un  citi  mākslinieka  personīgie  dokumenti  un  publikācijas  no 
Bibliotēkas  kolekcijām  un  privātpersonām. Projektu  ar  tādu  pašu  nosaukumu 
papildināja māksliniekam veltītas bibliotēkas stundas, kas sagatavotas vairākām 
skolas bērnu grupām.
 



 Izstāde "Jānis Pāvils II" rajona pedagoģiskajā bibliotēkā Gižycko



Citi lasīšanas veicināšanas veidi
-Bibliotēkas punkti. 
1.Kopš  2013./2014.mācību  gada 
Pedagoģiskajā  bibliotēkā  darbojas 
bibliotēkas punkti, kuru ideja ir aizdot skolu 
bibliotēkām  piecdesmit  grāmatu  paketi 
pedagoģiskās  literatūras,  psiholoģiskās 
literatūras,  atsevišķu  priekšmetu  un 
daiļliteratūras  mācību  metodikā. 
Piedāvājumu  izmanto  Kalisz  pamatskolu, 
jaunāko un vecāko vidusskolu bibliotēkas.
2.  Bibliotekāru  sadarbības  un  pašizglītības 
tīkli. Skolu  atbalsta  ietvaros  bibliotēka  vada 
divus  sadarbības  tīklus  un  bibliotekāru 
pašmācības  tīklus,  ļaujot  dalībniekiem 
apmainīties ar pieredzi un pārrunāt aktuālās 
problēmas.

Gizycko rajona bibliotekāru sieviešu 
tikšanās rajona Pedagoģiskajā bibliotēkā 

Gizycko



3. ibuk svari
Papildus tradicionālajai kolekcijai bibliotēka piedāvā piekļuvi digitālajām 
publikācijām. Piekļuve platformai Ibuk libra, kas iegādāta kopīgi ar Velkopolskas izglītības 
bibliotēkām, ļauj lasītājiem bez maksas piekļūt vairāk nekā pieciem simtiem. Saite
https://www.ibuk.pl/logowanie.html
4. Lasītāji ar dzirdes traucējumiem bibliotēkā
Bibliotēka sadarbojas ar Kališas Speciālās skolas un nedzirdīgo un dzirdes traucējumu bērnu 
un jauniešu izglītības centra skolas bibliotēku. Pateicoties skolas bibliotekārei, bibliotēkā bieži 
nāk jaunieši, un sapratni ar grupu nodrošina bibliotekāre - kolekciju piekļuves nodaļas 
darbiniece, kas runā zīmju valodā.
5. Trešā laikmeta universitāte
2016. gadā Pedagoģiskā bibliotēka uzsāka sadarbību ar Trešā laikmeta universitāti, kuras 
ietvaros bija plānots:

• grāmatu popularizēšana, izmantojot plaši noteiktas autoru sanāksmes, tostarp tikšanās 
ar Pedagoģijas bibliotēkas bibliotekāriem,

• Bibliotēkas krājuma (grāmatas, žurnāli, speciālie krājumi) prezentācija,
• piekļuves digitālajai informācijai palielināšana,
• izstāžu organizēšana (ieskaitot izstādes, kas saistītas ar grāmatām: vecas izdrukas, 
mācību grāmatas, kartogrāfija, ekslibri),

• ekslibrisa konkurss.

https://translate.google.com/translate?hl=lv&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://www.ibuk.pl/logowanie.html


Autori  iesaka  izmantot  aktivizēšanas 
metodes  darbā. Strādājot  ar  dažādām 
aktivizēšanas  metodēm  ar  literāriem 
tekstiem,  mēs  motivējam  mācīties, 
ietekmējam  personības  un  radošo 
kompetenču  attīstību. Aktivizācijas 
metožu efektivitāti parāda un apstiprina 
Deila  konuss,  ko  dēvē  par  "mācīšanās 
piramīdu",  kas  ir  arguments  pieredzes 
pārākumam pār citiem mācību veidiem.

Aleksandra Kopčinska,
Elžbieta Rafalska

Pedagoģijas bibliotēka Zamośćā
Piedzīvojums ar grāmatu - darbnīca skolēnam un skolotājam

 

Aleksandra Kopčinska,
Elžbieta Rafalska

Pedagoģijas bibliotēka Zamośćā
Piedzīvojums ar grāmatu - darbnīca skolēnam un skolotājam

 

Deila konuss (zīmējums - pašu darbs)
 



Anna Biernacka
Wojciech Bogusławski 80. pamatskola Krakovā

Teātra apļa aktivitātes kā interesanta lasīšanas pieredze
 

Anna Biernacka
Wojciech Bogusławski 80. pamatskola Krakovā

Teātra apļa aktivitātes kā interesanta lasīšanas pieredze
 

Autore  apraksta  skolas  teātra  pulciņa 
izmantošanu  lasīšanas 
veicināšanai. Kopīga  lasīšana  un  pēc 
tam  atsevišķu  autoru  darbu 
pielāgošana  un  izpildīšana  uz  skatuves 
rada  cieņu  pret  daiļliteratūru,  attīsta 
interesi  par  grāmatām  kā  izcilu  ideju 
avotu  izrādēm  un  skatuves 
darinājumiem. Tam  vajadzētu  būt 
teātra spēlei, kas norisinās savstarpējas 
pieņemšanas,  sadarbības  un 
draudzības gaisotnē.  Krievu studenti spēlē teātr valodas 

nometnes laikā Gizycko (Autora resursi)



 Jolanta Pytel
Jozefa Dītla 39. vidusskola Krakovā

39. ieteikums

 Jolanta Pytel
Jozefa Dītla 39. vidusskola Krakovā

39. ieteikums

39.  ieteikums  ir  skolas  pārskatu  klubs,  kas 
sākās,  rakstot  un  publicējot  grāmatu 
apskatus skolā. Bet pēc kāda laika studenti 
sāka  interesēties  par  videoklipu 
izveidošanu,  iesakot  jaunus  grāmatu 
nosaukumus vietnē YouTube, izveidojot 39. 
ieteikuma  profilu  Facebook  un  piedaloties 
Multikino filmu akadēmijā. 



Turklāt  vecākā  kluba  jaunatne  tiekas  ar  I-III 
klases  skolēniem  un  pirmsskolas  vecuma 
bērniem. Kopā  viņi  lasa,  zīmē,  spēlē  un 
klausās  stāstus. Viņiem  ir  kopīgas  kaislības, 
piemēram,  grāmatas  par  Hariju  Poteru. Viņi 
arī  mēģina  lasījumus  "apbrūnināt" 
(demitologizēt, deheroizēt, de-romantizēt).
Tas  ir  noticis  ar  Margaretas  Musierowicz 
romāniem. Skolēni  no  39.  ieteikuma 
izveidoja  ainu,  kas  bija  aicinājums  lasīt 
grāmatu. Viņi  izvēlējās  fragmentu,  kas  tika 
prezentēts  5.  klases  skolēniem  īsas  izrādes 
veidā. Viņi apzināti neparādīja visu ainu, bet 
atstāja  jaunākos  kolēģus  neziņā  par  Aniela 
un  Pawełek  turpmāko  likteni. Pēc  izrādes 
skolēni,  kuri  vēlējās  aizņemties  grāmatu, 
izveidoja garu rindu.



Praktikanta / prezentācijas lasītāja pašdarbs
Izvēlieties vienu no iepriekš aprakstītajām metodēm, kas šķiet visefektīvākā un 
iespējamākā jūsu vidē.
Iesaki to citiem apmācības dalībniekiem vai citiem lasītājiem. 
Nosūtiet savu ieteikumu uz projekta organizatora adresi
poradnia2dyrektor@wp.pl



Vispārīgas piezīmes
Lai  pievienotu  šai  prezentācijai  daudzveidību, 
esmu  plaši  izmantojis  vietnes 
https://pixabay.com/pl/ resursus. 
Es vēlos pateikties visiem fotogrāfiju un grafiku 
autoriem. Tika  izmantoti  arī  rajona  Izglītības 
attīstības  centra  darba  un  manis  pašu  iegūto 
fotogrāfiju  resursi  no  dažādām  izglītības 
aktivitātēm.
Pirmkārt,  es  vēlos  pateikties  AUTORIEM  par 
prezentācijā  aprakstīto  metožu  izstrādi. Es 
atvainojos  par  ļoti  īso  attieksmi  pret  jūsu 
studijām. Tas  bija  vajadzīgs  laika  apsvērumu 
dēļ.
Apmācību dalībniekiem un citiem lasītājiem es 
vēlreiz  iesaku  atsaukties  uz  oriģinālu  ....  " " 
CZYTELNICTWO–  NOWA  JAKOŚĆ  ", 
kuru rediģēja Beatas Janik  un  Wanda 
Bukowczan.
Tas ir pieejams tiešsaistē.
 

Paldies par jūsu 
uzmanību!

 

https://translate.google.com/translate?hl=lv&prev=_t&sl=en&tl=lv&u=https://pixabay.com/pl/
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