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Manuprāt, kamēr šajā kampaņā būs iesaistīti politiķi, Valsts mēroga lasīšanas kampaņa nedos gaidītos
rezultātus. Viņiem, mūsu valstī, ir reputācija kā cilvēkiem, kuriem nav svarīga pati valsts, bet tikai sava un
savu maku labklājība, un cilvēki to zina. Ja Nacionālajā lasīšanā ir iesaistīti cilvēki no dažādām vidēm, tad
kampaņai ir iespēja gūt panākumus.

Manuprāt, tā ir lieliska darbība, kas būtu jāattiecina arī uz jauniešu vēlamo literatūru. Tas iesaistītu arī jauno
paaudzi lasīšanas izplatīšanā Polijā.

Kampaņa  "Valsts  mēroga lasīšana"  noteikti  ietekmēs  lasītāju  skaita  palielināšanos.  Tas  nebūs  liels
pieaugums, jo lasīšana mūsdienās netiek uztverta kā kaut kas svarīgs un nepieciešams, taču valstij nozīmīgu
literatūru  interesējošo  cilvēku  redzējums  var  iedvesmot  tos,  kuri  līdz  šim  izvairījušies  no  ķeršanās  pie
grāmatas.

Vairāku gadu pētījumi liecina, ka lasīšanas līmenis saglabājas līdzīgā līmenī. Neskatoties uz to, mēs nezinām,
kāds būtu lasīšanas līmenis bez kampaņas "Valsts mēroga lasīšana" veicināšanas. Pat ja lasītājs kampaņā
piedalās  nejauši,  tas  var  veicināt  viņa  zinātkāri  un  līdz  ar  to  palielināt  interesi  par  lasīšanu.  Manuprāt,
jebkurai darbībai, kas veicina lasīšanas attīstību, ir jēga un tā veicina lasītāju skaita pieaugumu.

Mūsuprāt, tas nepalīdzēs.

Mēs uzskatām, ka kampaņa "Valsts mēroga lasīšana" neradīs lasītāju skaita pieaugumu Polijā, jo kampaņas
laikā prezentētās literatūras izvēle sasniedz noteiktu cilvēku grupu. Tā ir paredzēta vecākiem cilvēkiem. Mēs
ar nožēlu sakām, ka jauno paaudzi neinteresē klasiskā literatūra.

Kad šī darība aizsākās, mēs izjutām tādu kā - "nacionālo sacelšanos". vai drīzāk ziņkārība par tēmu.
Manuprāt, tas bija arī "klauvējiens pie durvīm" mūsu patriotiskajām izjūtām un tādējādi izaicināja
poļus vairāk interesēties par savu kultūras mantojumu, kas ir mūsu nacionālā literatūra. Tomēr, vai
šī darbība ir ietekmējusi vai izraisīs lasītāju skaita pieaugumu, man ir grūti pateikt. Taču, ja vismaz
viena persona bija motivēta lasīt un piedalīties lasīšanā pateicoties šai kampaņai, un lasīšana kļuva
par šīs personas ikdienas parādību, tad pavisam noteikti var teikt, ka šādas kampaņas noteikti ir
jāveic. 
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Es uzskatu, ka katra sociālā iniciatīva, kas veicina lasīšanu, kurā plaši literatūras darbu fragmenti tiek
lasīti publiski, tostarp masu medijos, skolās un bibliotēkās, veicina Polijas lasītāju skaita pieaugumu.

Plašsaziņas  līdzekļu  kampaņa  "Valsts  mēroga  lasīšana"  kalpo  dažādu  līmeņu  valdošās  elites
popularizēšanai. Es vispār neesmu pārliecināts/ -a. Jaunieši to nemaz neievēro, jo kurš gan gribētu klausīties
“būmeros”?

Un, atklāti sakot, vai ir pievilcīgi sēdēt uz plastmasas krēsla un klausīties grāmatu fragmentus, kurus jūs
bijāt (vai esat spiesti) lasīt stundu laikā?

Es nezinu, uz kuru šī kampaņa īsti ir vērsta. Es nevaru noteikt mērķauditoriju.

Pats/-i daudz lasu. Es izvairos no nacionālās lasīšanas. Tas viss škiet kautkas mākslīgs.

Un,  tā kā  tas  parādījās  Astotās Klases  Eksāmenā kā  eksāmena uzdevums ("Kuru skolas  grāmatu jūs
ieteiktu kā nākamā  Valsts mēroga lasīšanas programmas izdevuma virsrakstu"), es vispār zaudēju interesi
par šo kampaņu.

"Valsts mēroga lasīšana" tikai nedaudz veicinās lasīšanas pieaugumu jauniešu vidū. Darbības mērķis ir
popularizēt  poļu  literatūras  klasiku,  un  skolēni  nevēlas  veltīt  laiku  priekšmetiem,  kuri,  viņuprāt,  ir
“sažuvuši” un nesaprotami.

Valsts mēroga lasīšana – kampaņa var izraisīt lasīšanas pieaugumu, ja vien tas tiek organizēts arī skolās.

Es domāju, ka dažādām lasīšanas attīstības kampaņām būs vēlamais efekts tikai tad, ja bērniem
mājās būs labi paraugi pēc kā vadīties.

Bez tā arī šādu kampaņu efektivitāte būs augsta, bet ne tik augsta kā varētu būt. Bērniem un
pusaudžiem no patoloģiskas, neizglītotas, sliktas vides vienmēr būs mazāka interese par lasīšanu.
Tāpat kā Dzīvnieku Fermā - vieni ir līdzīgi, citi vienlīdzīgāki. Diemžēl, tā tas ir.

Valsts  mēroga  lasīšanas  kampaņa  ne  vienmēr  palielinās  lasīšanas  līmeni  Polijā.  Skolēni  izpildīs
klausīšanās uzdevumu, bet vai  viņiem tas noderēs? Mūsdienu jauniešus vai bērnus ne vienmēr interesē
Dižie Dieva Darbi, kas, viņuprāt, ir garlaicīgi un nemoderni.
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Es domāju, ka nē, bet tas vismaz apturēs lejupejošo tendenci. Šī darbība ir kļuvusi par valsts, vietējo un
plašsaziņas līdzekļu prioritāti. Tikai žēl, ka kampaņu ir grūti īstenot skolu bibliotēkās, jo tā tiek veikta mācību
gada sākumā. Noteikti to var atkārtot arī vēlāk, taču tajā vairs nebūs tādas svētku atmosfēras. Man šajā
kampaņā ir svarīgi arī tas, ka tā stiprina nacionālās identitātes izjūtu, sadarbībā ar lielākajiem poļu literatūras
darbiem. Varbūt tagad poļiem būs vieglāk vismaz pieminēt dažus svarīgus poļu listeratūras darbus.

Nacionālā lasīšana ir skaista ideja. Tas noteikti ir ļoti vajadzīgs. Formā, kādā tas darbojas, tā ir laba lasīšanas
popularizēšanas metode. Labs lasīšanas piemērs, kas nāk no prezidenta un kultūras cilvēkiem, noteikti ir
iepriecinošs. Kopīga lasīšana sagādā daudz prieka komunicējot ar izcilu poļu literatūru. Nacionālā lasīšana ir
unikāla iespēja atsaukt atmiņā ārkārtas poļu literatūras darbus, kas aizkustinājušas mūsu senču paaudzes.
Jau vairākus gadus Nacionālās lasīšanas kampaņa piesaista arvien lielākas dalībnieku grupas,  bērnus un
pusaudžus,  pensionārus  un  pašvaldību  pārstāvjus.  Esmu  pārliecināts/-a,  ka  tas  veicina  lasītāju  skaita
pieaugumu.

Drīzāk nē, nekā jā, jo digiltalizācijas dēļ, cilvēkiem ir mazāk iemeslu lasīt. Kā arī, ja cilveks nevēlas lasīt,
tad viņš arī nelasīs. Un tur arī “Valsts mēroga lasīšana” nepalīdzēs. Viņš to pasākumu var apmeklēt, bet tas
nenozīmē, ka šis cilvēks lasīs.

Tas ir apkaunojoši, taču saskaņā ar jūsu kopīgoto statistiku mēs saprotam, ka lasīšanas kampaņas visā
valstī nedarbojas.
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