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CZYTANIE: 
PODSTAWA ROZWOJU JĘZYKA I INTEGRACJI W SPOŁECZEŃSTWIE

Czytanie zaczyna się w rodzinie, rozwijane jest w szkole i znajduje
odzwierciedlenie w społeczeństwie. Kiedy dzieci rozpoczynają naukę w
szkole, czytanie ma znaczący wpływ na ich osiągnięcia edukacyjne.
Umiejętność czytania umożliwia dzieciom nawiązywanie kontaktów
towarzyskich, naukę zawodu, poznawanie zgromadzonego dziedzictwa
historycznego oraz odkrywanie niezwykłości i ciekawości świata bez
opuszczania swojego miejsca. Dlatego też nieocenione są wymiany
metodyczne i projekty, w których możemy wspólnie dzielić się osobistymi
doświadczeniami, małymi zwycięstwami na drodze możliwości oraz
zdobywać nową wiedzę na temat zainteresowania młodych ludzi czytaniem
i rozwijania ich umiejętności selekcji informacji.



REPOZYTORIUM KSIĄŻEK BIBLIOTEKI SZKOŁY TECHNICZNEJ                 
W JEŁGAWIE 

- ŚRODOWISKO OTWARTE NA NOWE MOŻLIWOŚCI CZYTANIA



BIBLIOTEKA IT – ŚRODOWISKO OTWARTE NA ROZWÓJ CZYTANIA

Odkąd po remoncie Technikum w Jelgavie przeniosło się do nowych,
nowoczesnych pomieszczeń, zainteresowanie biblioteką wzrosło
wielokrotnie. Komfortowe środowisko pracy, dostępność zbiorów, otwartość
i wiedza pracowników zmieniły nastawienie do kultury w Technikum.
Znacznie zwiększyło się także wykorzystanie zbiorów, nie tylko ze względu na
wzrost liczby książek, ale także dzięki dobrze wyposażonej czytelni, w której
jest nie tylko miejsce do odpoczynku i czytania, ale także komputery do nauki
i czytania e-booków. Pracownicy biblioteki wykonali wartościową i
odpowiedzialną pracę polegającą na zagospodarowaniu i ożywieniu nowej
biblioteki, stworzeniu pozytywnych doświadczeń dla odwiedzających i
wywołaniu chęci powrotu.



UKŁAD PODRĘCZNIKÓW W ZBIORACH BIBLIOTECZNYCH 
ODPOWIADAJĄCY PRZEDMIOTOM ZAWODOWYM



REGULARNE WYSTAWY TEMATYCZNE KSIĄŻEK W CZYTELNI 



BIBLIOTEKA ORGANIZUJE SYSTEMATYCZNE WY,DARZENIA 
ARTYSTYCZNE, NA KTÓRYCH CZYTELNICY POZNAJĄ ARTYSTÓW



DNI POEZJI W SZKOLE TECHNICZNEJ W JEŁGAWIE
Oprócz Dni Poezji, w Szkole Technicznej w Jełgawie odbywa się również impreza
o charakterze informacyjnym. Główną rolę odgrywają nauczyciele języka łotewskiego,
którzy zachęcają uczniów do czytania poezji - do samodzielnego komponowania
wierszy. Odzew nigdy nie przestaje zadziwiać, chociaż tylko najlepsi mają szansę
uczestniczyć w imprezie w bibliotece. Przychodzą tu ci młodzi ludzie, którzy napisali
wiele wierszy i piszą je od dawna. Jest organizowana zbiorowa procesja pod pomnik
Rainisa (złożenie kwiatów - tradycja znana wszystkim, którzy mieszkają na Łotwie od
dzieciństwa). Poezję recytuje się wszędzie, a nie ma szerszego wydarzenia, które by
rzeczywiście zachęcało do czytania, słuchania, wyrażania siebie.

4 lata temu w technikum powstała tradycja - drukowanie w książce wierszy, które były 
czytane w bibliotece. Ten pomysł wymagał wiele pracy, ale bardzo cieszy fakt, że coraz 
więcej młodych ludzi pisze wiersze i że jest wydawana w coraz grubszej książka. Zróbmy 
wszystko, aby ta tradycja nie zanikła, a zapał i talent młodych ludzi został doceniony. 
Byłby to cenny klucz do doskonalenia strategii czytania.



W CELU USPRAWNIENIA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI I STWORZENIA 
NOWYCH POMYSŁÓW JEJ ROZWÓJU WYZNACZONO NASTĘPUJĄCE 
ZADANIA:
• Tworzenie doświadczeń kulturowych w bibliotece; 

• Biblioteka jako filar rozwoju Szkoły Technicznej.

• Twórcze dążenie do zwiększenia dostępności ekspozycji książek, a tym samym do 
wspierania potrzeb i wymagań czytelników; poprawa oferty usług.

• Rozwijanie współpracy z profesjonalnymi ekspertami tematycznymi w celu 
zapewnienia wysokiej jakości zawartości kolekcji;

• Analizowanie potrzeb czytelników w celu lepszego dotarcia do odbiorców, rozwijanie 
kolekcji, usług i środowiska badawczego;

• Zapraszanie autorów nowych książek na popołudnia literackie, a tym samym 
zachęcanie młodych ludzi do samodzielnego czytania i rozumienia świata.



Projekt ERASMUS „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów",              
w ramach którego spotkaliśmy się z pedagogami z innych krajów i wspólnie 
pracowaliśmy nie tylko nad zdefiniowaniem problemu i zrozumieniem jego 

globalnego charakteru, ale także nad umocnieniem naszego przekonania, że 
twórcze podejście do problemu może prowadzić do wielu różnych rozwiązań 

poprawiających umiejętność czytania.


