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Informācija par licenci
Šīs prezentācijas saturs (ja nav norādīts citādi) ir balstīts uz fonda 
informāciju„ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” https://calapolskaczytadzieciom.pl/



Visa Polija lasa bērniem 
MĒRĶA NOSACĪJUMS ???



Akciju "Visa Polija lasa bērniem" organizē fonds "ABCXXI Visa Polija lasa 
bērniem". Kopš fonda reģistrācijas 1998. gada 2. decembrī tā dibinātāja un 
valdes priekšsēdētāja ir Irēna Koźmiņska.
Papildus šai darbībai fonds organizē arī: 
1)Zelta saraksts - grāmatas, kuras ieteicams lasīt bērniem, sadalītas pa 

vecuma kategorijām. 
2)Astrīdas Lindgrēnas literāro konkursu par mūsdienu grāmatām bērniem 

un jauniešiem.
3)Izglītības projekti, tostarp:
• Digitalā pratība,
• Izglītība lasot,
• Lasīšana ģimenes lokā.
• Akcijas "Visa Polija lasa bērniem" vadītāji.
4) Inovatīvi izdevējdarbības projekti.
5) Apmācības.

Viss fonda "ABCXXI visa Polija lasa bērniem" darbības apjoms ir atrodama 
vietnē:

https://calapolskaczytadzieciom.pl/dzialania/

https://calapolskaczytadzieciom.pl/dzialania/


Kampaņas "Visa Polija lasa 
bērniem" ietvaros fonds: 
1)mudināja tūkstošiem 

brīvprātīgo un kampaņas 
vadītāju veicināt lasīšanu 
bērnu vidū,

2)Novadīja valstiska mēroga 
bērnu lasīšanu 18 nedēļu 
garumā, akcijā piedaloties 
miljoniem bērnu,

3)vadīja apmācības mātēm, 
kuras izcieš cietumsodu ar 
bērniem līdz 3 gadu 
vecumam,

4)īstenoja programmu "Visa 
Polija lasa bērniem",

Attēls no akcijas "Visa Polija lasa 
bērniem" - pasākums Gižicko rajona 4. 
bērnudārzā



5) aizsāka programmas: 
"Lasīšanas skolas" un 
"Lasīšanas bērnudārzi", kurās 
iesaistījušies tūkstošiem 
iestāžu; "Ģimenes lasīšana" un 
lasošo ģimenes klubu 
veidošana; "Izglītība caur 
lasīšanu", kurā jau piedalījušies 
vairāki simti pamatskolu,

6) vadīja simtiem lekciju un 
semināru par lasīšanas 
priekšrocībām, tostarp 
tiešsaistes kursus,

7) iedvesmoja un atbalstīja 
lasīšanas kampaņu attīstību 
Čehijā, Slovākijā, Lietuvā, 
Ukrainā.

"Lasošo māmiņu klubs" darbībā 
Gižicko rajona pedagoģiskajā 
bibliotēkā 



Gižicko mērs lasa pasakas bērniem 
Gižicko bērnudārzā "Bajka - pasaka"



Akcija “Visa Polija lasa bērniem” skolā Premsilā 
(Polijas dienvidaustrumos)



Fonds ir izveidojis zelta sarakstu, 
grāmatas, kuras ieteicams lasīt 
bērniem, sadalītas pa vecuma 
kategorijām. 

Grāmatas sarakstam tiek atlasītas ar 
īpašu rūpību.

Pašlaik Zelta sarakstā ir vairāk nekā 
350 dažadu grāmatu - gan poļu, gan 
pasaules literatūras klasika, gan 
jaunākie izdevumi. Skolas izmanto 
šo sarakstu, lai papildinātu grāmatu 
kolekciju savās bibliotēkās.



Piemērs
Zelta saraksts jauniešiem, kas vecāki par 16 
gadiem: 
1) Karena Blikšena - atvadīšanās no 

Āfrikas;
2) Dalailama, Hovards C. Batlers - Laimes 

māksla;
3) Guareski - Dons Kamiljo un viņa 

ganāmpulks;
4) Jerzy Ficowski - skatu kreisās puses; 
5) Frensiss Skots Ficdžeralds - Lielais 

Getsbijs;
6) Zbigņevs Herberts - Martwa natura z 

wędzidłem; Barbarzyńca w ogrodzie; 
Pan Cogito (un citi šī autora darbi);

7) Khaled Hosseini - Zēns ar pūķi; Tūkstoš 
lielisku saules;
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8) Bohumils Hrabals - Vilcieni, Kas Atrodas 
Īpašā Uzraudzībā; Pēc Ēdienreizes; Es 
Kalpoju Anglijas Karalim;

9) Viktors Igo - Nožēlojamie; 

10) Ryszard Kapuściński - Imperātors; 
Impērija (un citi šī autora darbi); 

11) Mario Vargas Llosa – Saruna Katedrālē 
(un citi šī autora darbi); 

12) Gabriesa Garsia Marķezs - Simts 
Vientulības Gadi (un citi šī autora darbi); 

13) Džordžs Orvels - Dzīvnieku Ferma; 1984;

14) Īzaks Baševiss Dziedātājs - Ļubļinas 
Burvis;

15) Mariusz Szczygieł - Gotlande;

16) Vislava Szimborska - Liao Yiwu dzejoļi - 
Mirušo Vadīšana.
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ASTRĪDAS LINDGRĒNAS KONSURSS
Sākot ar 2006. gadu. Fonds ik pēc trim gadiem 
organizē Astrīdas Lindgrēnas literāro konkursu par 
mūsdienu grāmatām bērniem un jauniešiem. 
Konkursa mērķis ir popularizēt vērtīgu dzimto 
literatūru.
Konkursā piedalās gan atzīti rakstnieki, gan jaunie 
rakstnieki. 
Balvas ieguvušās grāmatas ir sadalītas trīs vecuma 
kategorijās un, pateicoties sadarbībai ar 
uzaicinātajām izdevniecībām, tiek izdotas drukātā 
veidā vairāku mēnešu laikā pēc rezultātu 
paziņošanas.
Kopš pirmā konkursa, žūriju vada profesore 
Džoanna Papuzinska.
Pirmo četru konskursu iznākumā ir vairāk nekā 40 
apbalvotas un godalgotas grāmatas. Konkursa 
piektajā gadā, godalgoto grāmatu pirmizrāde 
notika 2020. gada martā.

Astrīda Lindgrēna, 1960.gads
Publiskais domēns

Avots: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Astrid
_Lindgren#/media/Plik:Lindgren_1

960.jpg



Piemērs - 2019. gada uzvarētāji.
Vecuma kategorija 0–6:
1. vieta: "Gucio uz pazudušās jūrascūciņas takas". 
- Mārgareta Kur
2. vieta: "Kur lāči naktīs klīst - Katarzyna Zielińska
3.vieta: “Šagija kungs un četras ķepas" - Iwona 
Czarkowska
Vecuma kategorija 6-10:
1.vieta: “Selfijs ar Stolemu” - Krzysztof Kochański
2.vieta: “Saules un mēneši”- Barbara Kosmowska
3.vieta: “Mans draugs Džeremī" - Ewa Martynkien
Vecuma kategorija 10 -14:
1.vieta: " Vasara Rodas salā " - Katarzyna Rydy
2.vieta: " Kauns par peniju" - Zuzanna Orlińska
3.vieta: " No kurienes stārķi atgriežas " - Joanna 
Jagiełło
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Aina no konkursa nobeiguma pasākuma.  Avots - fonda vēstījums plašsaziņas līdzekļiem. 
https://calapolskaczytadzieciom.pl/dla-mediow/v-konkurs-literacki-im-a-lindgren-na-wspolczesna-ksiazke-dla-
dzieci-i-mlodziezy-rozstrzygniety/#gallery-6 



Vēl viena fonda aktivitāte ir programma

Apmācību laikā, ko vada skolotāji, skolēni uzzina par 
universālajām morālajām vērtībām, lasot atzītu poļu 
autoru īsos stāstus no kolekcijas "Gorzka czekolada vol. 1 i 
2" (Rūgtā šokolāde).

Programmas "Izglītība lasot" pēdējā posmā skolēniem 
jāizveido īsas multimediju prezentācijas par viņu 
izvēlētajām morālajām vērtībām.

Tika paredzēta pamatskolas V-VII klases skolēniem. Tās mērķis ir atbalstīt 
jauniešu morālo attīstību un veicināt lasīšanu un vērtīgu literatūru.

Izgl t ba lasotī ī



 Programmas pamatā ir grāmata 
"Rūgtā šokolāde" - 15 izcili īsie stāsti par 
dzīvē vissvarīgāko, par draudzību, cieņu, 
taisnīgumu, drosmi, brīvību, bet arī 
optimismu, laipnību, mierīgu attieksmi 
pret pasauli ...

Četrpadsmit stāstu autori ir Astrīdas 
Lindgrēnas literārā konkursa uzvarētāji, 
kuru organizēja fonds ABCXXI Visa Polija 
Lasa Bērniem.

Stāstu par gudrību ir uzrakstījis Andrzejs 
Maleszka, ārkārtīgi populārs un iecienīts 
bērnu grāmatu autors un izcils režisors.



IEVADNODARBĪBA
1. GUDRĪBA
2. ATBILDĪBA
3. DROSME
4. OPTIMISMS
5. SKAISTUMS
6. CIEŅA
7. GODĪGUMS

8. MIERS
9. DRAUDZĪBA
10. PIENĀCĪGUMS
11. PAŠDISCIPLĪNA
12. SOLIDARITĀTE
13. JUSTICE
14. BRĪVĪBA
15. LAIPNĪBA

Piedāvātie mācību 
stundu scenāriji, kuru 

pamatā ir grāmata 
“Rūgtā šokolāde".

https://calapolskaczytadzieci
om.pl/wychowanie-przez-czy
tanie/

https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Lekcja_wprowadzajaca.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Madrosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Odpowiedzialnosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Odwaga.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Optymizm.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Piekno.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Szacunek.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Uczciwosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Pokojowosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Przyjazn.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Przyzwoitosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Samodyscyplina.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Solidarnosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Sprawiedliwosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Wolnosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wp-content/uploads/2019/11/Scenariusz-zajec_Zyczliwosc.pdf
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/wychowanie-przez-czytanie/


PREZENTĀCIJAS PAR 2019. GADA 
VALSTS KONKURSĀ PIEŠĶIRTĀM 
VĒRTĪBĀM

II vieta: Namislova 2. pamatskola

Trešā vieta: Erminovas speciālā
 pamatskola

I vieta: Čenstohovas 54. pamatskol
a

https://youtu.be/Mqcasv1xcog
https://youtu.be/ZyezKWouQCk
https://youtu.be/ZyezKWouQCk
https://youtu.be/1LtrkFhTY4g
https://youtu.be/1LtrkFhTY4g


1.Vecākiem tiek rīkota apmācību sēriju ar 
nosaukumu, 
1)Vai vēlaties palīdzēt savam 

pirmklasniekam? Lasiet viņam!
2)Kāpēc lasīt savam bērnam?"
3)Kā lasīt savam bērnam".
4)Ir Slēptie vārdi mecenāts, kas tiek 

publicēts žurnālā "Świerszczyk".
2.Fonds publicē pedagogu publikācijas, 

rakstus, dažādus sarakstus,
1)Kāpēc lasīt savam bērnam?
2)Lasīšana bērniem
3)Vērtību mācīšana
4)Atbalsts attīstībai
5)Stundu plāni
6)Pedagogu pamatprincipi

Informācija par ABCXXI fonda - 
visa Polija lasa bērniem 

aktivitātēm ir pieejama vietnē 
https://calapolskaczytadziecio
m.pl/

Informācija par ABCXXI fonda - 
visa Polija lasa bērniem 

aktivitātēm ir pieejama vietnē 
https://calapolskaczytadziecio
m.pl/

https://calapolskaczytadzieciom.pl/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/


Fonda darbība ir plaša, daudzveidīga, un tajā iesaistās arvien vairāk iestāžu un 
personu. Diemžēl Nacionālās bibliotēkas pētījumi neliecina par fonda darbības 
pozitīvu ietekmi

Źródło:  Raport Biblioteki Narodowej z 2019 roku

Akcijas 
sākums
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Cilvēku, kas vecāki par 15 gadiem, grāmatu lasīšana Polijā laikā no 
2000. līdz 2019. gadam. (dati procentos)

Czytał przynajmniej 1 książkę rocznie
Czytał 7+ 1 książek rocznie
 Gadā izlasīja vismaz 1 grāmatu
 Gadā izlasīja vismaz 7 grāmatas

Avots: 2019. gada Nacionālās bibliotēkas ziņojums



Dalībnieku patstāvīgais darbs
Uzrakstiet vai fonda aktivitātes (nodarbinot vidēji 5 cilvēkus, visu darbību 
gada izmaksas kopā ir aptuveni 1 600 000) radīs lasītāju skaita pieaugumu 
Polijā. Nosūtiet aprakstu valsts valodā  .doc vai * .docx vai *. odt formātā, 
lūdzu, nosūtiet to uz adresi k.ambroziak@poregizycko.pl

Informācijas apkopošanu apmācību projekta dalībnieku vajadzībām veica Kazimierz Ambroziak- Izglītības 
attīstības apgabala centrs Gižicko. Licence CC BY-SA 3.0 Papildus iepriekšminētajiem avotiem, lai 
prezentācijai pievienotu dažādību, tika izmantots portāls Pixabay.
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