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Lasīšanas izplatīšanas koda ieviešana.

Iecelt tiesībsargu lasīšanas izplatīšanai valstī.

Palielināt izdevumus lasīšanas attīstībai un citiem kultūras attīstības veidiem.

Man patīk doma par lasītāju vēstnieku -  rakstnieku,  nevis  politiķi.  Ļoti oriģināla ideja ir  sporta
treneris  kā  literatūras  virzītājs.  Labākais  zviedru  risinājums  ir  pienācīgs  finansējums  lasīšanas
aktivitātēm strukturālā līmenī.

Tematiskie stūri bērniem bibliotēkā:

- virtuve

- šūšanas stūris, krāsošanas stūris .....

- filmu studija

- atpūtas stūrītis bērniem un vecākiem,

- teātra stūrītis,

     - palīdzība un atbalsts pieaugušajiem (juridiskas konsultācijas utt.)

Nekas cilvēkus nemudina lasīt  grāmatas,  kā   pieejama cena,  tāpēc  grāmatu PVN pazemināšana
noteikti ir laba lieta. Plus daudzas dotācijas projektiem, kas veicina lasīšanu, tikšanās ar rakstniekiem un tā
tālāk.

Mēs uzskatām, ka no Zviedrijas uz Poliju būtu jāpārņem šādas darbības:

• likt bibliotēkai saistīties ar prieku. Būtu jāmaina infrastruktūra, aprīkojums un darbības, kas šķietami
nav saistītas ar lasīšanu: virtuves stūrītis, ģimenes lasīšanas stūri un telpa, kur ierakstīt savu filmu.

• āpaplašina biblioteku darbība, iekļaujot mājas darbus, mākslas un mūzikas nodarbības, tikšanās ar
rakstniekiem un rakstīšanas darbnīcas.

Lasīšanas  paradumus ļoti ietekmē ģimene.  Tāpēc  šķiet  nepieciešams veicināt  mājas  paradumus,
kuros liela nozīme ir saskarsmei ar grāmatām. Jāstiprina sociālās veicināšanas kampaņas, kas paredzētas
vecākiem, kā arī pašiem jauniešiem. Jāveicina bērnu skaļa lasīšana un runāšana par grāmatām mājās. Šādas
kampaņas vienlaikus jāveic skolās, plašsaziņas līdzekļos un sabiedriskajās telpās (piemēram, kā ielu reklāmas
kampaņas vai  brīvdabas pasākumi).  Tāpēc vecāki  jāmudina veidot savus grāmatu krājumus,  ņemot vērā
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bērnu  lasītājus.  Pārdomātas  dāvanas  un  grāmatu  balvas  var  būt  svarīga  studentu  mājas  bibliotēku
sastāvdaļa. Grāmatu cenas samazināšana vai vietējās grāmatu patapināšanas bibliotēkas izveide, kurā
vecāki varētu apmainīt grāmatas, palīdzētu palielināt lasītāju loku un izpratni par lasīšanas nozīmi. Bieži vien
grāmatas cena vecākus attur no pirkšanas, vai arī viņi vienkārši to nevar atļauties.

Kādu zviedru pieredzi var pielietot Lietuvā:

Grāmatu apskats populārajā presē;

Lasītājs vēstnieks;

Augstākas valdības subsīdijas (maz ticams);

Valstij būtu jāatbalsta bezpeļņas lasīšanas organizācijas

Zviedrijai ir daudz labu ideju, ko būtu vērts ieviest Latvija, lai veicinātu lasīšanu, bet, pēc prezentācijas ir
saprotms,  ka  lasīšana  šajā  valstī  ir  attīstijusies  kopš  17  gadsimta.  Ja  tā  būtu  iespējams,  Latvijā  būtu
nepieciešams Zviedrijas finansējums, lai  mūsu valstī būtu iespēja uzlabot mūsu bibliotēkas. Mēs labprāt
veidotu līdzīga līmeņa bibliotēkas, bet tur ir nepieciešams ļoti liels finansējums. Mūsu grupai ļoti patika
doma par to, ka Zviedri katrus Ziemassvētkus lasa kopā ģimenes lokā, varbūt arī ar to būtu jāsāk. Kā arī, tas,
ka baznīca ir ietekmējusi Zviedrijas lasīšanas līmeni, bet šobrīd, baznīcai Latvijā nav tik liela nozīme, līdz ar
to, baznīca šeit nevarēs palīdzēt.
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