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Alytijas Dzūkijas skola 

Lasīšanas veicināšanas stratēģija 

 Stratēģija tika izstrādāta, pamatojoties uz Lietuvas Republikas kultūras, 

izglītības un zinātnes ministra apstiprināto Lasīšanas veicināšanas programmu, kuras 

mērķis ir izveidot un īstenot valsts lasīšanas veicināšanas politiku, lai palielinātu 

lasīšanas motivāciju, stiprinātu iestāžu sadarbību un palielinātu pieejamību. 

 Skolas bibliotēka ir sociālās komunikācijas institūcija, kuras mērķis ir glabāt, 

pārvaldīt un izplatīt dokumentos fiksētās domas, idejas, zināšanas, informāciju un 

pieredzi. Bibliotēkas svarīgākais mērķis ir izplatīt informāciju un pieredzi, lai 

nodrošinātu neierobežotu piekļuvi kultūras lietotājiem. Skolas bibliotēka nodrošina 

piekļuvi informācijai un zināšanām visiem sabiedrības locekļiem un veicina 

demokrātiskas un atvērtas sabiedrības veidošanos. Pildot savu misiju, bibliotēkai 

jākļūst par skolas intelektuālo, kultūras un informācijas centru. 

 Skolas bibliotēka ir paredzēta, lai jau no mazotnes izglītotu un nostiprinātu 

lasītprasmi, veicinātu iztēli un radošumu. Bērniem ir jājūt, ka bibliotēka ir domāta 

viņiem, ka tā dod viņiem iespēju izvēlēties grāmatas, rotaļlietas, klausīties stāstus, 

komunicēt utt. Pusaudži ir unikāla grupa, kurai jāpievērš īpaša uzmanība. 

     Skolas bibliotēkā: 

1. grāmatu skaits - 12 787 vienības 

     Daiļliteratūra - 10 488 vienības. 

2. Lasītāji: 

 a. 1.-4. klašu skolēniem -67%. 

 b. 5.-8. klašu skolēniem - 43 %. 

 c.  darbinieki - 84 %. 

3.  gadā izlasītās grāmatas: 

 a. 1.-4. klases pamatskola - 581 vienība. 

 b. 5.-8. klašu skola - 182 vienības 

 c. Darbinieki - 275 vienības 

 d. Speciālās klases - 1 vienība  

e. Kopā: 1039 vienības 

4 Bibliotēkas krājuma aprite 8,2 %. 



Bibliotēkas krājuma apgrozījums (izsniegumu skaits) dažādu iemeslu dēļ nav 

liels: 

1. Jaunāko grāmatu trūkums. 

2. Trūkst literatūras, kas skolēniem būtu jāizlasa saskaņā ar skolas mācību 

programmu. 

3. lasītāji neizvēlas vecas, izbalējušas, saplēstas grāmatas, viņi vēlas jaunas 

grāmatas.  

4. Sakarā ar karantīnu un skolas renovāciju bibliotēka darbojās minimālā 

režīmā, kas apgrūtināja darbu ar lasītājiem.  

5. Sakarā ar renovāciju bērni no speciālajām klasēm tika pārcelti uz citu ēku.  

Kas būtu jādara: 

1. Veikt lasīšanas interešu aptauju. 

2. 2 Izveidojiet ideju banku. 

3. 3) Pievērsiet vairāk uzmanības un resursu bērnu tikšanās reizēm ar 

pazīstamiem rakstniekiem. 

4. 4) Piedāvājiet skolēniem interesantas un daudzveidīgas galda spēles. 

5. 5) Organizēt integrētas nodarbības un dažādas izstādes, izmantojot veikto 

modernizāciju, kuras rezultātā bibliotēka ir kļuvusi plaša un atjaunota.  

6. Organizēt lasīšanas pasākumus netradicionālās vietās.  

7. Piesaistīt pēc iespējas vairāk studentu bibliotēkas pasākumiem.   

8. Finansēt jaunākās bērnu mācību literatūras iegādi. 

9. Individuāli strādāt ar potenciālajiem lasītājiem. 
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