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Łotwie ?
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Realizacja kodeksu upowszechniania czytelnictwa. 

Powołanie rzecznika rozpowszechniania czytelnictwa w kraju.

Zwiększenia nakładów na rozwój czytelnictwa i innych form rozwijania kultury. 

Podoba mi  się pomysł  Ambasadora Czytania – nie  polityka,  oryginalny  jest  trener jako miłośnik
literatury. Najlepszym rozwiązaniem szwedzkim jest porządne dofinansowanie na poziomie strukturalnym
czytelnictwa.

Kąciki tematyczne dla dzieci w bibliotece:

- kuchnia 

- kącik krawiecki, malarski …..

- studio filmowe,

- kącik relaksu dla dziecka i rodzica,

- kącik teatralny, 

- pomoc i wsparcie dla dorosłych ( porady prawne, itp.) 

Nic tak nie zachęca do czytania książek jak cena, dlatego obniżenie VAT na książki jest na pewno
dobrym rozwiązaniem. Plus wiele dotacji dla projektów propagujących czytelnictwo, spotkania z pisarzami
i tak dalej .

Naszym zdaniem do Polski ze Szwecji należy zaadoptować następujące działania:

▪ sprawić,  aby  biblioteka  kojarzyła  się  dzieciom  z  przyjemnością.  Należy  zmienić
infrastrukturę,  wyposażenie  oraz  działania  pozornie  niezwiązane  z  czytaniem:  kącik
kuchenny, kąciki do czytania dla całej rodziny, pokój do nagrania własnego filmu.

▪ poszerzyć  działalność  bibliotek  o  pomoc  w odrabianiu  lekcji  dzieciom,  organizacji  zajęć
plastycznych, muzycznych, spotkania z pisarzami, warsztaty pisarskie.

Na  nawyki  czytelnicze  w  bardzo  dużym  stopniu  wpływa  rodzina.  Konieczne  wydaje  się  zatem
propagowanie obyczajowości domowej, w której znaczną rolę odgrywa kontakt z książką. Trzeba wzmacniać
społeczne akcje promocyjne skierowane w stronę rodziców, a także samej młodzieży. Należy zachęcać do
głośnego czytania dzieciom oraz rozmawiania w domu o książkach. Takie akcje powinny być prowadzone
równolegle w szkołach, mediach o przestrzeni publicznej (np. jako uliczna akcja reklamowa lub plenerowe
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happeningi). Warto zatem zachęcać rodziców do budowania domowych księgozbiorów z myślą o dziecięcym
czytelniku. Przemyślane prezenty i nagrody książkowe mogą stanowić ważny składnik uczniowskich bibliotek
domowych. 

Obniżenie cen książek lub otworzenie lokalnego kącika wypożyczania książek, gdzie rodzice mogliby
wymieniać  się  różnymi  tytułami  wpłynęłoby  korzystnie  na  zwiększenie  czytelnictwa  i  świadomości,  że
czytelnictwo jest  bardzo ważne.  Często bowiem cena książki  zniechęca rodziców do jej  kupna,  bądź po
prostu ich na nią nie stać. 

Kokią Švedijos patirtį būtų galima pritaikyti Lietuvoje:

Knygų apžvalgos populiariojoje spaudoje;

Skaitymo ambasadorius;

Valstybės didesnės dotacijos (nelabai tikėtina);

Valstybei palaikyti ne pelno siekiančias organizacijas, dirbančias skaitymo labui.

Jakie szwedzkie doświadczenia można zastosować na Litwie:

Recenzje książek w popularnej prasie;

Ambasador czytania;

Wyższe dotacje rządowe (mało prawdopodobne);

Państwo powinno wspierać organizacje non-profit działające na rzecz czytelnictwa.

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.

Szwecja ma wiele dobrych pomysłów, które warto by wprowadzić na Łotwie, aby promować czytelnictwo,
ale po prezentacji zrozumiałe jest, że czytelnictwo w tym kraju rozwinęło się od XVII wieku. Gdyby to było
możliwe,  Łotwa potrzebowałaby  szwedzkich  funduszy  na  ulepszenie  naszych  bibliotek  w naszym kraju.
Chcielibyśmy  budować  biblioteki  na  podobnym  poziomie,  ale  istnieje  duże  zapotrzebowanie  na
finansowanie.  Naszej  grupie bardzo spodobał się  pomysł,  że Szwedzi  wspólnie czytają w Święta Bożego
Narodzenia, może powinniśmy od tego zacząć. Interesujący jest również fakt, że kościół wpłynął na poziom
czytelnictwa w Szwecji, ale obecnie kościół na Łotwie nie jest tak ważny, dlatego kościół nie będzie mógł tu
pomóc.
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