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Kas attiecas uz Bibliotēku nakti, šai akcijai ir labas izredzes gūt panākumus. Bērni un jaunieši, visticamāk,
lasa to, kas viņus interesē, nekā to, ko viņiem liek lasīt.

Es uzskatu, ka katra darbība, kas veicina lasīšanu, ietekmē lasītāju skaita pieaugumu Polijā. 

Valsts mēroga lasīšanas veicināšanas kampaņas var būt efektīvas, ja:

    Skolu bibliotēkām būs vairāk naudas jaunu grāmatu iegādei,

    Grāmatas būs lētākas,

    Bibliotēkās nav darbinieku skaita samazināšanas (mazā bibliotēkā vismaz divi bibliotekāri),

    Kampaņas popularizēšanā ir iesaistīta visa skola, ne tikai bibliotekārs,

   Kampaņai  jābūt  kā  lieliskām  svinībām  -  tā  jāorganizē  iestādē,  kas  izceļas  ar  lielu  krāšņumu,
daudziem  animatoriem,  daudziem  pasākumiem,  un  protams,  daudzām  aktivitātēm  lasīšanas
veicināšanai.

Akcija  "Bibliotēku  nakts"  gadiem ir  bijusi  ļoti  populāra,  īpaši  bijušo  vidusskolu  un  vecāko  klašu
skolēnu vidū. Pie iespējas integrēties ar vienaudžu grupu, jaunieši speciāli attīsta vēlamo uzvedību un brīvā
laika pavadīšanas veidus, attīstot viņu interesi par lasīšanu. Katra darbība, kas veicina lasīšanu, piesaista
dažāda vecuma cilvēkus, un viņiem var būt iespēja atgriezties pie lasīšanas vai rast prieku jaunā darbības
veidā.  Kampaņā  "Visa  Polija  lasa  bērniem"  ir  iesaistīti  arī  cilvēki  dažādās  vecuma  grupās,  kas  jaunajai
paaudzei  parāda,  kā viņi  var jauki  un draudzīgi  pavadīt  laiku kopā ar pieaugušajiem un paplašināt savu
zināšanu bāzi.

Es nedomāju, ka kāds ir analizējis, kāds būtu lasīšanas līmenis, ja šādas darbības netiktu organizētas. Varbūt
tieši pateicoties tām, mēs saglabājam šo līmeni un mums nav novērojams kritums.

Bibliotēku nakts, Polija lasa bērniem, ir skaistas iniciatīvas. Biblootēku nakts izauga no Muzeju nakts
panākumiem. Visām bibliotēkām, kas piesakās akcijai, organizatori, nodrošina reklāmas plakātus, ekslibrus,
uzlīmes , grāmatzīmes. Vienā gadā, mēs saņēmām arī vairākus romānus un "Flirtu" - spēli ar Mareka Hlasko
romāna citātiem. Lieliska ideja, bet ne pamatskolai. Jūs varat izmantot flirtēšanu, lai atvieglotu lasīšanu.

Es  domāju,  ka  bibliotēku  un  lasīšanas  veicināšana  Bibliotēku  nakts  laikā  var  ietekmēt  bērnu  lasīšanas
aktivitātes,  bet  ...  kāpēc  organizatori  kā  daļu  no  piedāvāvājumiem,  kas  saistīti  ar  akciju  un  aktivitāšu
ieteikumiem, sūta saites uz filmām, vai viņi tā īsti netic, ka tikai lasīšana piesaistīs grāmatu cienītājus

Lasīšanas kampaņas mēdz piesaistīt cilvēkus, kuri jau ir aktīvi lasītāji, kā arī tos, kurus interesē pati
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kampaņa, t.i., cilvēki, kas piedalās akcijā. Tiem, kas nelasa, kampaņām, iespējams, ir ļoti maza ietekme vai
tās nav vispār. Lai kampaņa veicinātu lasīšanu, nepieciešama ļoti liela un laba aktivitāšu izvēle.

3


