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Tādas darbības kā Visa Polija lasa bērniem, Bibliotēku nakts un citas fonda aktivitātes veicinās lasītāju
skaita  palielināšanos.  Šīs  aktivitātes,  kurās  ietilpst  iepriekš  minētie  pasākumi,  galvenokārt  ir  domātas
jaunākiem  lasītājiem,  kuru  lasīšanas  paradumi  vēl  tikai  sāk  veidoties.  Interesantākas  aktivitāšu  formas
mazākajos pamodinās aizraušanos ar lasīšanu un mudinās viņus apmeklēt bibliotēku.

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

Vērojot fonda darbību, es uzskatu, ka šī ir organizācija, kurai ir iespēja dot savu ieguldījumu lasītāju līmeņa
celšanā  mūsu  valstī.  Jo  īpaši  šī  izaugsme var  norisināties  skolas  vecuma bērnu  un  jauniešu  vidū.  Viņu
aktivitātes  ir  ļoti  interesantas,  pienācīgi  reklamētas  un  pielāgotas  "klienta  -  skolēna"  vajadzībām.  Viņu
iniciatīvas var arī apvienot paaudzes. Turklāt, manuprāt, tie papildus izraisa radošumu, ļaujot organizatoriem
darbībā iekļaut savas idejas, piem. lai sasniegtu noteiktu auditoriju. Manuprāt, fonds lasītprasmes jautājumā
iekļaujas lieliski.

Otrās kampaņas vērtīgākā daļa ir Zelta saraksts. Izvēloties grāmatas skolas bibliotēkai programmā "Mūsu
sapņu  grāmatas"  R  .....,  es  vadījos  pēc  šī  saraksta.  Pārrunāju  aizkustinošo  romānu  no  sējuma  “Gorzka
czekolada”  vecāku  un  poļu  valodas  stundu  laikā  (tēma  par  fotogrāfiju  publicēšanu  internetā).  Lieliskas
grāmatas šajā sarakstā ir zviedru bērnu literatūra. Vai tas varētu būt viens no lasīšanas panākumu cēloņiem
šajā valstī?

Fonds atbalsta gudru audzināšanu, vadot izglītības programmas vecākiem un skolēniem. Tas veicina
lasīšanu, izmantojot kampaņas  "Visa Polija lasa bērniem", "Lasīšanas skolas" un "Lasīšanas bērnudārzi", kā
arī Lasošo ģimeņu klubus. Tas popularizē vērtīgu literatūru bērniem un jauniešiem, uzturot Zelta grāmatu
sarakstu, radot savas grāmatas un organizējot A. Lindgrēnas literāro konkursu mūsdienu grāmatām bērniem
un jauniešiem. Fonda misija ir atbalstīt bērnu un jauniešu emocionālo veselību -  garīgo, intelektuālo un
morālo - ar izglītojošiem un veicinošiem pasākumiem
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