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Akcje takie jak Cała Polska Czyta Dzieciom, Noc Bibliotek czy też działalność Fundacji przyczynią się do
wzrostu czytelnictwa. Działania obejmujące wymienione przedsięwzięcia, skierowane są w dużej mierze do
młodszych czytelników, których nawyki czytelnicze są dopiero kształtowane. Atrakcyjna forma zajęć rozbudzi
w najmłodszych pasję czytania i zachęci do odwiedzania biblioteki.

Uważam, że każda akcja promująca czytelnictwo, wpływa na wzrost czytelnictwa w Polsce. 

Obserwując działania  Fundacji  uważam, że jak najbardziej  jest  ona organizacją,  która  ma szansę na
podniesienie poziomu czytelnictwa w naszym kraju. W szczególności wzrost ten może nastąpić wśród dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym. Prowadzone akcje są bardzo ciekawe dla odbiorców, właściwie promowane
oraz dopasowane do potrzeb „klienta – ucznia”. Ich inicjatywy potrafią również łączyć pokolenia. Ponadto
według mojej opinii  dodatkowo wyzwalają kreatywność pozwalając organizatorom na wplatanie w akcję
swoich pomysłów np. po to aby dotrzeć do konkretnego odbiorcy. Moim zdaniem Fundacja weszła w temat
czytelnictwa idealnie.

Najcenniejszą częścią drugiej akcji jest Złota Lista, wybierając książki do szkolnej biblioteki w ramach
programu „Książki naszych marzeń” w R….. kierowałam się tą listą. Poruszające opowiadanie z tomu „Gorzka
czekolada”  omawiałam  na  lekcji  wychowawczej  i języku  polskim  (temat  publikacji  zdjęć  w  internecie).
Znakomite  książki  na  tej  liście  to  szwedzka  literatura  dla  dzieci.  Czyżby  to  jedna  z  przyczyn  sukcesu
czytelniczego w tym kraju?

Fundacja  wspiera  mądre wychowanie,  prowadząc  programy edukacyjne dla  rodziców i  uczniów.
Krzewi  czytelnictwo  poprzez  kampanię  „Cała  Polska  czyta  dzieciom”,  programy  „Czytające  szkoły”  i
„Czytające  przedszkola”  oraz  Kluby  Czytających  Rodzin.  Promuje  wartościową  literaturę  dla  dzieci  i
młodzieży,  prowadząc  Złotą  Listę  książek,  tworząc  własne  książki  i  organizując  Konkurs  Literacki  im.  A.
Lindgren  na  współczesną  książkę  dla  dzieci  i  młodzieży.  Misją  Fundacji  jest  wspieranie  zdrowia
emocjonalnego – psychicznego, umysłowego i moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe,
edukacyjne i promocyjne.
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