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W 2015 roku ukazała się książka „Szwecja czyta. Polska 
czyta” napisana przez Katarzynę Tubylewicz i Agatę 
Didusz- Zyglewską, która była jednym ze źródeł 
inspiracji w tym projekcie.
W książce autorki próbują odpowiedzieć na pytania:
1)Dlaczego w Szwecji czyta większość społeczeństwa ?
2)Dlaczego przeciętny Szwed na czytanie poświęca 20 

minut dziennie ? 
3)Dlaczego szwedzka literatura podbija też świat, choć 

pisana jest w języku, którym mówi zaledwie dziewięć 
milionów ludzi?

4)Jak to możliwe, że w tym niedalekim od nas kraju 
czytanie jest czymś tak powszechnym, a literatura 
jest oczkiem w głowie rządzących?

5)Dlaczego opłaca się tworzyć biblioteki dla dzieci w 
przedziale wiekowym 10-13, a w promocję 
czytelnictwa angażować trenerów sportu?



Dlaczego 
Szwedzi 
dużo czytają 
i co z tego 
wynika?

Próba odpowiedzi
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Źródło: Praca własna na podstawie Cultural access and participation – Report, Special 
Eurobarometer 399, Survey coordinated by the European Commission, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ eb_special_399_380_en.htm#399



Czytelnictwo Innowacyjność Wzrost zamożności w 
latach 

2000-2018
Szwecja  Szwecja  Irlandia

Holandia  Finlandia Luksemburg

Dania  Dania  Malta

Niemcy  Holandia  Litwa

Estonia Luksemburg  Szwecja
Irlandia  Belgia  Słowacja

Francja  Niemcy  Holandia

Finlandia  Austria  Niemcy

Łotwa  Irlandia  Estonia

Czechy  Francja  Austria

Wpływ czytelnictwa (inwestowania w rozwój intelektualny)

Źródło: Praca własna na podstawie: 
1) Cultural access and participation – Report, Special Eurobarometer 399, Survey coordinated by the European 
Commission, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ eb_special_399_380_en.htm#399
2) European Innovation Scoreboard 2020 https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html
3) Informacji z Wikipedii https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed
%C5%82ug_PKB_(parytet_si%C5%82y_nabywczej)_per_capita

https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html


Jedno ze źródeł wysokiego poziomu czytelnictwa 
znajduje się w postawie Kościoła szwedzkiego po 
reformacji. Jest przestrzegana zasada, iż każdy wierny 
protestant powinien znać i czytać Biblię oraz katechizm. 
Dlatego już w 1686 w prawie kościelnym umieszczono zapis 
o dążeniu do powszechnej  umiejętności czytania, a osoby, 
które nie zdały dorocznego egzaminu z czytania i pisania nie 
mogły przyjmować komunii i zawierać małżeństw. W roku 
1850, w krajach nordyckich ponad 80% mieszkańców 
umiało pisać i czytać, tymczasem we Francji było to 50%, na 
terenach obecnej Polski (były zabory) ok. 20- -30%, a w 
Portugalii tylko 10- -20%. 

Dzisiaj, każdy młody człowiek w Szwecji ma czytającą 
babcię albo czytającego dziadka (a mama i tata ?). Dlatego 
cały czas istnieje pewien wzorzec kulturowy. Dzieci od 
urodzenia mają wokół siebie osoby czytające.

Szwedzkie święta wyglądają tak, że najpierw wszyscy 
siedzą razem przy stole, a potem każdy czyta swoją 
książkę !!!
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W Szwecji funkcjonują bardzo interesujące biblioteki

Obraz Andrew Tan z Pixabay 



Według szwedzkiej Ustawy o bibliotekach z 2013 roku, 
głównym celem  bibliotek jest działanie na rzecz rozwoju 
demokratycznego społeczeństwa poprzez  przyczynianie się 
do wymiany wiedzy i wolnej opinii (nie tylko gromadzenie       
i udostępnianie książek).

Jest w niej oddzielny paragraf dotyczący bibliotek 
publicznych, które powinny „promować czytanie  i dostęp do 
literatury” oraz pracować z dziećmi w zakresie rozwoju języka 
i czytania. 

Szwedzkie biblioteki robią wszystko, by biblioteka 
kojarzyła się dzieciom z przyjemnością (zaczynając od 
infrastruktury, wyposażenia i działań pozornie nie związanych 
z czytaniem)



Kącik do 
czytania w 
szwedzkiej 
bibliotece w 
Malmo

Autor kanini_malmobibblan.  Źródło. https://mataja.pl/2017/03/o-tym-
jak-w-szwecji-budzi-sie-w-dzieciach-milosc-do-ksiazek/

https://www.instagram.com/p/BJ5FKTUjoWJ/?utm_source=ig_embed


Kącik kuchenny, 
gdzie dzieci mogą 
pobawić się w 
gotowanie w 
bibliotece w 
Malmo

Autor kanini_malmobibblan. Źródło. https://mataja.pl/2017/03/o-tym-jak-
w-szwecji-budzi-sie-w-dzieciach-milosc-do-ksiazek/

https://www.instagram.com/p/BJ5FKTUjoWJ/?utm_source=ig_embed


Pokój, gdzie dzieci 
mogą wykonać film 
przestawiając figurki 

Autor kanini_malmobibblan. Źródło. https://mataja.pl/2017/03/o-tym-jak-
w-szwecji-budzi-sie-w-dzieciach-milosc-do-ksiazek/

https://www.instagram.com/p/BJ5FKTUjoWJ/?utm_source=ig_embed


Mamy czekające na 
dzieci. Biblioteka 
Malme

Autor kanini_malmobibblan. Źródło. https://mataja.pl/2017/03/o-tym-jak-
w-szwecji-budzi-sie-w-dzieciach-milosc-do-ksiazek/

https://www.instagram.com/p/BJ5FKTUjoWJ/?utm_source=ig_embed


„Zeszyt wniosków” 
– dzieci wypisują 
życzenia na 
niebieskich 
karteczkach , na 
różowych 
odpowiadają 
pracownicy 
biblioteki

Autor kanini_malmobibblan. Źródło. https://mataja.pl/2017/03/o-tym-jak-
w-szwecji-budzi-sie-w-dzieciach-milosc-do-ksiazek/

https://www.instagram.com/p/BJ5FKTUjoWJ/?utm_source=ig_embed


Biblioteki szwedzkie poza wypożyczaniem 
książek (z bogatego i dobrze dobranego 
księgozbioru) organizują np.  pomoc w 
odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne,  
teatralne, muzyczne. 
Dla dorosłych organizują wsparcie np.. jak 
założyć własną firmę. 
Odbywają się w nich wykłady, spotkania 
z pisarzami, warsztaty pisarskie, zajęcia 
dla majsterkowiczów.  Bibliotekarze są 
jednocześnie animatorami kultury.



Biblioteki w Szwecji są przyjazne 
i dostępne dla wszystkich. Zachęcają do 
spędzenia wolnego czasu rodziców 
z dziećmi, dorastającą młodzież, starszych 
panów grających w szachy. 
Biblioteka to ośrodek kulturotwórczy, 
promujący pozytywne  wzorce, budujący 
więzi międzyludzkie i wzmacniający 
lokalne społeczności.



Pytania 
pomocnicze



Pytanie 1.
Do której 
grupy należy 
skierować 
promocję 
czytelnictwa ?

Jeżeli mieszkańcy Polski dzielą się na następujące grupy:



Pytanie 2. Jaka grupa czytelników jest na widowni ?

Narodowe Czytanie "Trylogii" Henryka Sienkiewicza, Łódź wrzesień 2014, Park Staromiejski
Autor Zorro2212. Licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International CC BY-SA 4.0
Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Czytanie#/media/
Plik:National_Reading_of_Trilogy_by_Sienkiewicz,_%C5%81%C3%B3d%C5%BA_September_2014_04.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


Burmistrz Giżycka czyta bajki w przedszkolu.
Pytanie 3. W jakiej promocji bierze udział ? 
Wypisz  we właściwej (twoim zdaniem) kolejności.  
a) bajek; b ) czytelnictwa;  c) swojej; 
d) dyrektora przedszkola;  e) wychowawczyni;  



Właściwe odpowiedzi 
(według autora prezentacji)

1. Promocja powinna być skierowana głównie do 
dzieci i młodzieży ( wszystkich grup czytelników). 

2. Na pewno są to „czytelnicy zaangażowani” ich do 
czytania przekonywać nie trzeba, są już 
dostatecznie przekonani, ale chętnie biorą udział 
w takich akcjach, odczuwają taką  potrzebę.

3.  Zdanie autora. 1. Dyrektora przedszkola wobec 
Burmistrza, 2. Swojej, 3. Wychowawczyni, 4. 
Czytelnictwa, 5. Bajek. 



W Szwecji stosuje się zaskakujące 
(z polskiego punktu widzenia) 

formy promocji czytelnictwa
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1) W popularnych (plotkarskich i lokalnych) gazetach, które są 
kierowane do  „generalnie nieczytających” i „czytelników 
tradycyjnych” są umieszczane recenzje książek. 

2) Funkcjonuje Ambasador Czytania, który jest pisarzem lub 
ilustratorem (nie politykiem) wybieranym , (nie powoływanym przez 
partię rządzącą), by promować radość czytania i szerzyć świadomość 
znaczenia literatury wśród młodych ludzi. 

Ambasador jest wyłaniany na 2 lata w drodze konkursu. Komisja 
konkursowa składa się z reprezentantów literatury i branży 
bibliotecznej. Ambasador jest wybierany według następujących 
kryteriów: musi być czynnym pisarzem lub ilustratorem książek dla 
dzieci i młodzieży, musi być uznany i znany czytelnikom, musi być 
zaangażowany w kwestie propagowania czytelnictwa, musi mieć 
zdolności komunikowania się zarówno z dziećmi jak i rodzicami oraz 
musi umieć i lubić występować publicznie. 



Pierwszy ambasador Johan Unenge (2011- 2013) opracował dziesięć 
porad dla rodziców.  Są to:
1. Czytajcie dzieciom głośno na dobranoc. 
2. Czytajcie sami – czytanie jest zaraźliwe. 
3. Znajdźcie książki o zainteresowaniach waszych 

dzieci. 
4. Książki informacyjne, to też książki. Zainteresują 

szczególnie chłopców 
5. Komiksy to też książki. Wreszcie zaczynają być 

szerzej akceptowane 
6. Piszcie razem z dziećmi. Kupcie zeszyt i róbcie 

notatki o minionym dniu. 
7. Kupcie audiobooki do samochodu. 
8. Zaplanujcie wyprawę do biblioteki i odkryjcie 

coś dla każdego. 
9. Zdajcie sobie sprawę, że Wasze dzieci nie 

przestaną grać na komputerze. Gry są po prostu 
zbyt fajne. 

10.Cienkie książki mniej odstraszają. 



3) W Szwecji działa Rada Kultury – Agenda Ministerstwa Kultury 
(finansowana z budżetu).

a) Rada prowadzi Katalog książek dla dzieci i młodzieży. Wersja 
elektroniczna katalogu to spis wydanych i polecanych publikacji 
od 2003 r., które można wyświetlać kategoriami, bądź 
wyszukiwać poszczególne tytuły przy pomocy funkcji 
wyszukiwania. Taka Złota Lista.

b) Rada przyznaje dotacje na działalność wydawniczą. Do 
otrzymania dotacji uprawnione są podmioty prowadzące 
profesjonalną działalność wydawniczą     w Szwecji.

c) Rada przyznaje dotacje na projekty wspierające czytelnictwo, 
takie jak organizacja imprez. Mogą je otrzymać, na przykład 
gminy szkoły, biblioteki, księgarnie, organizacje non-profit 
działające na terenie Szwecji.



4. Stosowane są instrumenty  
finansowe – np. obniżenie Vat-u 
na książki – w Szwecji 2002 roku 
obniżono VAT z 25% do 6%. 
Badano skutki. Według raportów 
(ci co czytali – czytają więcej, ci co 
nie czytali znajdują inne powody 
do nieczytania. 

5. Finansowanie bibliotek jest 
realizowane z wielu źródeł. Za 
organizację bibliotek odpowiadają 
gminy, ale biblioteki są także 
wspomagane przez Państwo i inne 
organizacje.



6. Wsparcie wielu organizacji non-profit 
działających na rzecz czytelnictwa np..

a) Szwedzkiego Instytutu Książki Dziecięcej - 
fundacja finansowana z dotacji Ministerstwa 
Edukacji i gminy Sztokholm, która wspiera 
badania i edukację związaną z literaturą 
dziecięcą i młodzieżową.

b) Ruchu Czytelnictwa - współpracujący  z 
restauracjami Mc Donalds, które dołączają 
darmowe książki do menu dla dzieci.

c) „Ministerstwa Opowiadania” - Fundacja 
prowadząca Warsztaty Pisania, otwarte dla 
dzieci w wieku do 18 lat.



Przede wszystkim, w Szwecji istnieje znacznie 
wyższe niż w Polsce (również na Litwie i na Łotwie) 

finansowanie z budżetu państwa działań 
związanych z rozwojem intelektualnym 

mieszkańców kraju
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Wydatki (%GDP w 
2017 r.)

Dania Szwecja Litwa Łotwa Polska

Edukacja 6,50% 6,70% 4,90% 5,80% 4,90%
Rekreacja, kultura i 
religia 

1,70% 1,20% 1,50% 1,70% 1,20%

Razem Edukacja + 
Rekreacja, kultura i 
religia)

8,20% 7,90% 6,40% 7,50% 6,10%

Wydatki z budżetu 
na Edukację i 
(Rekreację,kulturę i 
religię) na 
osobę/rok w 
dolarach między-
narodowych

4274 4186 2229 2195 1948

Poziom finansowanie branż związanych z rozwojem 
intelektualnym mieszkańców - edukacji (biblioteki szkolne)

i kultury (biblioteki publiczne)

Źródło - Opracowanie własne na podst. danych Eurostatu 



W Polsce jest realizowany inny kierunek inwestowania z wydatków 
z budżetu kraju np. budowane są autostrady, drogi ekspresowe 

i regionalne

W Polsce jest realizowany inny kierunek inwestowania z wydatków 
z budżetu kraju np. budowane są autostrady, drogi ekspresowe 

i regionalne

Stan autostrad i dróg ekspresowych w Polsce
Autor: Docxent - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 
Źródło https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73794289

Stan autostrad i dróg 
ekspresowych w Polsce            
   istniejące      
      w budowie      
      na etapie przetargu
      planowane

Koszt budowy 1 km 
autostrady  to ok. 8 
mln EURO



Przykład inwestycji drogowej finansowanej z budżetu krajowego. 
Nowe rondo w Giżycku – koszt ok. 4 mln EUR. 

Uwaga autora - Za taką kwotę można wybudować piękną bibliotekę
źrodło https://www.facebook.com/Gizycko.info/videos/3135886009863226



Dużą popularnością w Polsce cieszą się inwestycje 
sportowe np. stadiony piłkarskie

Stadion Narodowy w Warszawie, koszt budowy ok. 450 mln EUR
Autor zdjęcia Przemysław Jahr / Wikimedia Commons



Miasto Giżycko również stara się rozwijać infrastrukturę sportową. Na fotografiach najnowsza 
infrastruktura sportowa w mieście Giżycko 
– u góry budynek Miejskiej Bazy Sportów Wodnych,  po lewej - stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, 
po prawej Mazurskie Centrum Sportów Lodowych, Źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku 
http://mosir.gizycko.pl/



Polacy znajdują się w gronie 
narodów najdłużej pracujących.  

Bez zmiany priorytetów 
inwestycyjnych pewnie zostanie 

tak dalej  ???

Średnia liczba zwykłych tygodniowych godzin pracy w EUROPIE

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsa_ewhuna/default/bar?lang=en



Praca własna uczestników szkolenia
Napisz, które działania realizowane w Szwecji należy przenieść - 
zaadoptować w Polsce, na Litwie, na Łotwie. Swoją pracę w języku 
narodowym w pliku o formacie *.doc lub *.docx lub *. odt  prześlij na adres 
  k.ambroziak@poregizycko.pl

mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
mailto:k.ambroziak@poregizycko.pl
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