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Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
įžanga

Pastaruosius kelis dešimtmečius visame pasaulyje vykdomi skaitymo tyrimai aiškiai 
rodo, kad tai, ką, kiek ir kaip skaitome, turi įtakos reikšmingiems mūsų gyvenimo 
aspektams: kaip sklandžiai gebame komunikuoti, prisitaikyti visuomenėje, taip pat 
mūsų emocinei savijautai, vaizduotei, atminčiai, kritiniam mąstymui, galiausiai 
mokslo pasiekimams – sąrašą galima tęsti. Lietuvoje justi didelė skaitybos tyrimų 
stoka, galima kalbėti apie vos keletą, o ir tie neatspindi šiandienos situacijos, nes 
yra gana pasenę. Deja, bet tų, kurie iki šiol atlikti, rezultatai pernelyg nedžiugi-
na – 2012 m. duomenimis, iš viso neskaitė net pusė suaugusių Lietuvos gyventojų 
ir daugiau nei trečdalis vaikų iki 10 m. Negana to, ir skaitantieji laiko tam skiria vis 
mažiau. Vis dėlto labai mažų teigiamų pokyčių įžvelgti galima – 2015 m. tyrimas 
parodė kiek geresnius vyresniųjų vaikų skaitybos rezultatus, kuriuos galima sieti su 
mokyklos vaidmeniu. Taip pat paskutinis 2016 m. vykdytas Tarptautinis skaitymo 
gebėjimų tyrimas (PIRLS), skirtas įvertinti ketvirtą klasę baigiančių vaikų skaitybos 
situaciją, atskleidė, kad Lietuvos vaikų bendrieji skaitymo pasiekimai smarkiai pa-
kilo, panaikindami nuo 2001 iki 2011 metų susiformavusį nuosmukį. Nežymiai, bet 
pagerėjusius vaikų skaitymo gebėjimus demonstruoja ir paskutiniai 2018 m. Tarptau-
tinio penkiolikmečių tyrimo (PISA) rezultatai. Tačiau ir toliau susiduriame su tokio-
mis problemomis kaip blogesnė berniukų skaityba, prastesni pasiekimai regionuose, 
nepakankamas ir net pagal paskutines apklausas menkstantis dėmesys ankstyvajam 
skaitymui šeimose ir kt. Vis didesnį nerimą kelia situacija Lietuvos ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose – trūksta ne tik gerai sukomplektuotų knygų fondų, bet ir nuose-
klaus šių įstaigų specialistų konsultavimo mažųjų literatūros ir skaitybos klausimais.

Svarbu, kaip kiekvienai šaliai pavyksta formuoti ir įgyvendinti nacionalinę skai-
tymo skatinimo politiką. Tinkamai parengtos užduotys ir gairės bei gerai organi-
zuotas skaitymo skatinimo priemonių vykdymas gali duoti akivaizdžių ir apčiuo-
piamų rezultatų. Ir ne tik kiekvienam piliečiui kaip individui, ne tik mūsų, kaip 
visuomenės, kultūriniam gyvenimui. Turėtume žvelgti daug plačiau. Svarstydamas 
apie skaitymą, garsus ispanų autorius Emilis Teixidoras rašė, kad skaitymas „turi 
įtakos ir verslui bei ekonomikai. Brandi industrinė visuomenė, užtikrindama savo 
funkcionavimą ir produktyvumą, negali išsiversti be skaitymo“1.

2006 m. Kultūros ministerija ir Švietimo ir mokslo ministerija (nuo 2018m. – 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) patvirtino Skaitymo skatinimo programą 

1 Emili Teixidor, Skaitymas ir gyvenimas: kaip vaikus ir paauglius skatinti skaityti: gairės tėvams ir mokytojams, 
iš ispanų k. vertė Donata Andriuškevičienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 
2014, p. 24.
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penkeriems metams, kurios vykdytoja tapo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka. Nuo to laiko skaitymo skatinimo politika Lietuvoje nuosekliai tęsiama, o 
nuo 2019 m. įgavo dar didesnį mastą. Reikšmingas pokytis – projektas „Knygų star-
tas“, kurio metu visi Lietuvos naujagimiai gaus savo pirmosios knygos lauknešėlį. 
Tyrimai rodo, kad visos skaitymo suteikiamos naudos gali būti geriausiai realizuo-
tos tik tuo atveju, kai skaitymo skatinimo veikla užsiimama nuo pat pirmųjų vaiko 
dienų. Be šio projekto, ir toliau nuolat vykdomos ar prijungiamos ir kitos progra-
mos veiklos, apimančios įvairias skaitytojų amžiaus grupes: akcijos „Metų knygos 
rinkimai“ ir „Tėčiai skaito vaikams“, literatūriniai protų mūšiai, istorijų pasakojimo 
dirbtuvės, kompetencijos kėlimo mokymai specialistams ir kt. Vykdydama pro-
gramą Nacionalinė biblioteka siekia įtraukti į bendrą veiklą visas šalies kultūros 
ir švietimo įstaigas ir jose dirbančius specialistus, ypač didelis dėmesys skiriamas 
regionams – kiekvieno mūsų indėlis svarbus siekiant vieno bendro tikslo. Įvairias 
skaitymo skatinimo veiklas nuolat remia ir Lietuvos kultūros taryba.

Gali kilti klausimas – kodėl Jūsų rankose knyga apie Švedijos skaitymo ir jo 
skatinimo situaciją? Skaitydami šį leidinį suprasite, kad švedų švietimo bei kultū-
ros sektorius taip pat patyrė ir patiria dar nemenkų iššūkių skaitybos klausimais. 
Tačiau pastarąjį dešimtmetį Švedijoje priimta daug nacionalinio masto strateginių 
sprendimų, įtraukusių skirtingus sektorius, kad ši situacija pasikeistų, pradėta iš 
esmės gilintis į skaitymo svarbą, skaitybos suvokimą, realią situaciją mokymo įstai-
gose ir – ne mažiau svarbu – visa tai imta sisteminti.

Lietuvos specialistų žvilgsniai jau gana ilgą laiką krypsta į Švediją, kurioje į 
vaiką ir visą vaikystės kultūrą žvelgiama su pagarba. Pavyzdžiui, 2016 m. Lietuvos 
nacionalinėje bibliotekoje įkurta (atnaujinta 2019 m.) netradicinė erdvė patiems 
mažiausiesiems „Erdvės vaikams“, kuri sukurta pagal švedų vaikų bibliotekos mo-
delį, grįstą vaikų psichologinės ir fizinės raidos ypatumais. Pastaruoju metu švedų 
vykdomi pokyčiai skaitybos srityje taip pat įkvepia ir skatina lygiuotis. Daugelis 
šiame leidinyje pateikiamų rekomenduojamų ir pasaulyje teigiamai įvertintų skai-
tymo skatinimo veiklų dar niekada nėra organizuotos Lietuvoje, tačiau ne vieną jų, 
pavyzdžiui, knygų klubus, vasaros skaitymo iššūkius, garsinius skaitymus ir jau 
kitas minėtas veiklas ar projektus organizuoja ar juose dalyvauja nemažai Lietuvos 
švietimo ir kultūros įstaigų, tarp jų ir viešosios bibliotekos. Nors šis leidinys Švedijo-
je pasirodė dar 2015 m., jo aktualumas neblėstantis – pokyčiai skaitymo skatinimo 
srityje greitai neįvyksta, tai ilgas ir nuoseklumo reikalaujantis procesas.

Nacionalinė biblioteka, kurios misija – būti žinių erdve, kuriančia vertę visuo-
menei, viliasi, kad įgyvendinant dabartinę Skaitymo skatinimo programą lietuvių 
kalba išleistame leidinyje aprašoma švedų patirtis ir pavyzdys įkvėps Lietuvos 
specialistus, dirbančius ar kitaip susiduriančius su vaikų ir jaunimo skaityba – bib-
liotekininkus, formalaus ir neformalaus ugdymo pedagogus, tėvus ir kitus, – imtis 
įgyvendinti naujas iniciatyvas, o Lietuvoje skaitymo kultūra tik augs ir stiprės. Visi 
kartu galime prisidėti prie reikšmingo ir, be abejonės, be galo reikalingo ir vertingo 
pokyčio mūsų šalyje.
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Švedijos kultūros tarybos įžanga

Šiuo metu turime puikių galimybių stiprinti skaitymo kultūrą. Jau kelerius metus 
žiniasklaidoje diskutuojama apie skaitymo svarbą mokymuisi ir švietimui bei žmo-
nių gebėjimams būti aktyviais visuomenės nariais. Švedijoje kelioms valstybinėms 
institucijoms, tarp kurių ir Švedijos kultūros taryba bei Švedijos nacionalinė švie-
timo agentūra, pavesta skirti dar daugiau dėmesio skaitymui skatinti. Naujajame 
bibliotekų įstatyme patikslinamas bibliotekų vaidmuo keliant literatūros prestižą bei 
didinant susidomėjimą mokymusi, švietimu, moksliniais tyrimais ir kultūrinėmis 
veiklomis. 

Švedijos kultūros taryba nuo dešimtojo dešimtmečio teikia finansinę paramą 
vietiniams ir regioniniams skaitymo skatinimo projektams. Ši įstaiga savo veikloje 
remiasi idėja, kad literatūra yra meno forma, o skaitymas – meno patirtis ir kelias 
į išsilavinimą. Bėgant metams, įvykdyta daug sėkmingų projektų. Tačiau vis dar 
kyla didelių iššūkių. Tarptautiniai testai rodo, kad jaunimo teksto suvokimo įgū-
džiai prastėja. Be to, naujausiuose (iki 2015 m. – vert. past.) Švedijos nacionaliniuose 
skaitymo ir literatūros skatinimo tiksluose pabrėžiama kiekvieno teisė turėti prieigą 
prie aukštos kokybės literatūros. Tai priežastis sustoti ir pamąstyti. Kokių žinių 
sukaupta šiame lauke? Kokios mūsų bendros patirtys skatinant skaitymą, darant jį 
įvairesnį ir didinant literatūros prieinamumą vaikams ir suaugusiesiems?

Švedijos kultūros taryba pavedė tyrėjui Jonui Anderssonui parengti apžvalgą, 
kurioje, remiantis švedų ir tarptautiniais tyrimais, aptariami skaitymo skatinimo 
metodai. Leidinio tikslinė grupė yra visi, kurie vykdo skaitymo skatinimo veiklas, 
pavyzdžiui, bibliotekos, įvairios organizacijos, mokyklos ir darželiai.

Šiuo leidiniu Švedijos kultūros taryba siekia prisidėti prie gilesnių žinių, geresnių 
praktikų ir tolesnių diskusijų apie tai, kaip raštingi žmonės gali tapti skaitytojais ir 
kaip galėtume atverti kelius į literatūrą visiems, kurie dar neskaito.

Staffanas Forsellis, Švedijos kultūros tarybos generalinis direktorius
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Autoriaus įžanga

Rengiant šią tyrimų apžvalgą, buvo malonu ir naudinga būti apsuptam žmonių, pui-
kiai išmanančių šią sritį. Labai dėkoju visiems Švedijos kultūros tarybos darbuoto-
jams, kurie prie šio leidinio prisidėjo pasiūlymais, apmąstymais ir įžvalgomis. Ypač 
dėkoju Lottai Brilioth Biörnstad, Cayai Corneliuson, Ninai Frid, Susannai Höijer, 
Mariai Telenius, Signei Westin, Henriette’ai Zorn ir Andreasui Åbergui. Už galimus 
trūkumus esu atsakingas aš pats. 

Jonas Anderssonas, literatūros mokslų daktaras, tyrėjas ir rašytojas
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Įvadas

Jaunimas, augantis XXI a., skaitys ir rašys daugiau nei užaugusieji bet kuriame kita-
me šimtmetyje. Tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime bus privalomos pažangios 
raštingumo formos. 1999 m. tą vienoje ataskaitoje konstatavo skaitymą skatinanti 
organizacija Tarptautinė skaitymo asociacija (International Reading Association, 
dabar vadinama International Literacy Association). Iki šiol XXI a. išsiskyrė nerimą 
keliančiais jaunimo skaitymo gebėjimų rezultatais, pristatomais tokiuose tyrimuose 
kaip tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS (Progress in International Re-
ading Literacy Study) ir tarptautinis penkiolikmečių tyrimas PISA (Programme for 
International Student Assessment). Atsižvelgdamos į tokius tyrimus, įvairios vals-
tybinės institucijos ir skaitymo skatinimo organizacijos ragina imtis veiksmų tiek 
vietiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. 

2012 m. atlikto Švedijos nacionalinio literatūros tyrimo apibendrinime daroma 
išvada, kad daugeliu atžvilgių literatūros situacija Švedijoje yra gera. Tyrime pažy-
mima, kad gyventojų skaitymo įpročiai gana stabiliai laikosi aukštame lygmenyje, 
kad Švedijoje literatūros išleidžiama daugiau nei bet kada anksčiau ir kad, nors 
kalbiškai esame mažas regionas, sulaukiame daug pasisekimo literatūros sklaidos 
užsienyje srityje. Vis dėlto yra ir nerimą keliančių aspektų, kurie labiausiai susiję su 
jaunosios kartos skaitymo įgūdžiais ir įpročiais bei įrodytu jų prastėjimu. Be kitų 
dalykų, kritikuojami vis dar pastebimi dideli skaitymo įpročių skirtumai tarp skir-
tingų socioekonominių grupių ir jaunimo skaitymo gebėjimų prastėjimas. Taip pat 
konstatuojama, kad daugiausia šių problemų patiria berniukai. 

Remiantis literatūros tyrimo rezultatais, Švedijos vyriausybės potvarkyje „Skai-
tyti gyvenimui“ (Läsa för livet, 2013) siūlomi nacionaliniai literatūros ir skaitymo 
skatinimo tikslai. Tiksluose nurodoma, kad:

 Visi Švedijoje, nepaisant jų kilmės ir atsižvelgiant į kiekvieno unikalias aplinkybes, 
turėtų turėti galimybę įgyti gerą skaitymo gebėjimą ir turėti prieigą prie aukštos 
kokybės literatūros. 

Kad šis pagrindinis tikslas būtų išpildytas, sutelktais valstybės veiksmais turi būti 
siekiama: 

•	 kad skaitymo gebėjimai būtų geresni nei yra dabar; 
•	 kad daugiau žmonių nei dabar reguliariai skaitytų grožinę ir negrožinę literatūrą;
•	 kad suvokimas apie skaitymo svarbą išsilavinimui, švietimui ir įsitraukimui į 

visuomeninį gyvenimą būtų didesnis nei dabar.
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Vyriausybės potvarkyje pirmenybė teikiama vaikų ir jaunimo skaitymo gebėji-
mams ir motyvacijai skaityti. Išskirtinai svarbiu laikomas jaunesnių vaikų įgūdžių 
lavinimas. 

Šiame Švedijos vyriausybės potvarkyje nurodoma, kad šalyje trūksta sutelkto 
nacionalinio subjekto, galinčio imtis iniciatyvos koordinuoti ir prižiūrėti skaitymo 
skatinimo priemones, vykdomas už mokyklos ribų. Didžioji dalis skaitymo skati-
nimo iniciatyvų yra vykdomos lokaliai, todėl patirtimi nesidalijama taip plačiai, 
kaip derėtų; trūksta didesnių nacionalinių ar tarpregioninių iniciatyvų, o skaitymo 
skatinimo projektai retai vertinami. Atsižvelgdama į literatūros tyrimo rezultatus, 
vyriausybė siūlo, kad Švedijos kultūros tarybai būtų pavesta inicijuoti, koordinuoti 
ir prižiūrėti nacionalinės strateginės svarbos skaitymo skatinimo priemones. 

Švedijos vyriausybės nurodymu Švedijos kultūros taryba, bendradarbiaudama 
su Švedijos nacionaline švietimo agentūra (Skolverket), Informacijos prieinamumo 
agentūra (Myndigheten för tillgängliga medier), neformaliojo švietimo organizacijo-
mis ir Švedijos karališkąja biblioteka, 2014 m. sudarė skaitymo skatinimo už moky-
klos ribų veiksmų planą. Į Kultūros tarybos uždavinius įeina tiek paramos teikimas 
skaitymo skatinimo veikloms, tiek skaitymo skatinimo veiklų inicijavimas. Švedijos 
nacionalinė švietimo agentūra pradėjo projektą „Skaitymo postūmis“ (Läslyftet) – 
mokykloms, darželiams ir mokyklų bibliotekoms skirtą didelę įgūdžių tobulinimo 
intervenciją, kuria siekiama pagerinti moksleivių teksto suvokimo ir rašymo gebėji-
mus. Vienas iš Informacijos prieinamumo agentūros uždavinių yra aktyviai prisidė-
ti didinant literatūros ir informacijos prieinamumą žmonėms su negalia. Neforma-
liojo švietimo organizacijos vykdo skaitymo skatinimo veiklas, kurios yra skirtos ir 
suaugusiesiems. Vyriausybės potvarkis „Skaityti gyvenimui“ prisidėjo prie to, kad 
dalis valstybinės paramos neformaliajam švietimui 2014 m. buvo skirta skaitymo 
skatinimo veikloms. Regionų, lėnų ir viešosios bibliotekos jau seniai skatina skaityti, 
o pastaruoju metu toks darbas vėl ypač aktualus dėl naujojo bibliotekų įstatymo. Re-
gionų ir apskričių bibliotekos žymią savo išteklių dalį paskiria skaitymo skatinimo 
veikloms viešosiose bibliotekose, taip pat vykdo skaitymo skatinimo veiklas, kurio-
mis siekiama piliečius pasiekti tiesiogiai.

Išplėtus Švedijos kultūros tarybos skaitymo skatinimo misiją, atsiranda galimybė 
didesniam veiklų tęstinumui, taip pat metodų sisteminimui ir sklaidai, jų vertini-
mams ir tyrimams, siekiant pagerinti projektų kokybę ateityje. Ši skaitymo skatini-
mo srities tyrimų apžvalga yra viena iš tokio darbo grandžių.

Švedijos kultūros taryba yra įgaliota skatinti skaitymą už mokyklos ribų, tačiau 
aiškiai atskirti skaitymo skatinimą mokykloje ir už jos ribų yra sunku, o gal net ir 
visai neverta. Skaitymo skatinimo metodų – t. y. metodų, taikomų siekiant sukelti 
susidomėjimą skaitymu ir sukurti motyvaciją skaityti, – išmanymas yra tiek pat 
svarbu mokykloje, kiek ir už jos ribų. Be to, galima atkreipti dėmesį į tai, kad viešą-
sias bibliotekas ir mokyklas iš dalies vienija ta pati misija: pagal bendrojo lavinimo 
mokyklų ugdymo programą (Skolverket 2011) pamokos turėtų „didinti mokinių su-
sidomėjimą skaitymu ir rašymu“. 2014 m. įsigaliojusiame naujajame bibliotekų įsta-
tyme nurodoma, kad viešosios bibliotekos turėtų „skirti ypatingą dėmesį vaikams 



9

ir jaunimui, siekdamos skatinti kalbos vystymąsi ir propaguoti skaitymą“. Šiame 
kontekste taip pat galima išskirti Švedijoje atliktus tyrimus, kuriuose pabrėžiamas 
potencialas mokyklose ir darželiuose dirbti atsispiriant nuo kultūros ir tekstinių 
pasaulių, kuriuos vaikai ir jaunimas patiria už mokyklos ribų (pvz., Olin-Scheller 
2006, Fast 2007, Schmidt 2013).

Tyrimų apžvalga turima omenyje šios srities moksliniais tyrimais ir (ar) patirtimi 
grindžiamos informacijos apibendrinimą. Skaitymo skatinimo metodai – tai me-
todai, kurie vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius padaro labiau įsitraukusiais skaity-
tojais. Šiame leidinyje aprašomi metodai pirmiausia yra skirti vaikams ir jaunimui, 
bet apžvalgoje aptariami ir suaugusiesiems skirti metodai. Tyrimų apžvalgoje patei-
kiami skaitymo skatinimo metodų pavyzdžiai, kuriuos taikė tiek viešosios lėnų ar 
regionų bibliotekos, tiek valstybinės ar savivaldybių įstaigos ir pilietinės visuomenės 
organizacijos. Leidinyje daugiausia dėmesio skiriama skaitymo skatinimo veikloms 
Švedijoje, tačiau atsižvelgiama ir į užsienyje vykdytus projektus. Aprašomos ir na-
grinėjamos tiek praktikoje taikomos skaitymo skatinimo veiklos, tiek aktualūs šios 
srities tyrimai.

Apžvalgoje aprašoma, kaip yra vykdomos skaitymo skatinimo priemonės, kokie 
jų tikslai, uždaviniai, tikslinės grupės ir partneriai; ar taikant metodus remiamasi 
ankstesniais tyrimais, ar ankstesniu taikymu; kokių rezultatų pasiekta ir kaip skai-
tymo skatinimo priemonė įvertinta. Tikimasi, kad ši apžvalga taps įkvėpimo šalti-
niu formuojant nacionalinę skaitymo skatinimo veiklų organizavimo politiką bei 
bus pasitelkiama kaip tam tikra XXI a. pradžios skaitymo skatinimo veiklų enciklo-
pedija. Šis tyrimas yra pirmiausia skirtas bibliotekininkams, mokytojams, valsty-
bės tarnautojams, organizacijoms ir žmonėms, kurie domisi literatūra ir skaitymo 
skatinimo veiklomis.
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1 skyrius. Skaitymo skatinimas

Kas yra skaitymo skatinimas?
Rengdama nacionalinį skaitymo skatinimo veiksmų planą, Švedijos kultūros taryba 
apibrėžė sąvoką „skaitymo skatinimas“. Skaitymo skatinimas reiškia:
•	 raštinguosius paversti skaitytojais;
•	 atverti kelius į literatūrą tiems, kurie neskaito;
•	 padidinti įvairios literatūros skirtingomis kalbomis ir skirtingais formatais priei-

namumą įvairaus amžiaus skaitytojams;
•	 suteikti daugiau galimybių patirti meną skaitant literatūrą;
•	 pašalinti skaitymo kliūtis, išplėsti skaitinių repertuarą, sustiprinti skaitytojų pasi-

tikėjimą savimi ir ugdyti skaitytojo tapatybę.

Tyrimo ataskaitoje „Suaugusiųjų skaitymo skatinimas Jungtinės Karalystės vie-
šosiose bibliotekose“ (Promoting Reading to Adults in UK Public Libraries) (Kin-
nell ir Shepherd 1998) bibliotekų kontekste skaitymo skatinimas (angl. reading 
promotion) apibrėžiamas kaip „bet kokia priemonė, kuria bibliotekininkai ragina 
žmones skaityti arba išplėsti savo skaitymo horizontus“. Tai reiškia aktyviai ža-
dinti norą skaityti, teikti skaitinių rekomendacijas arba tiesiog padėti bibliotekos 
vartotojams renkantis knygas. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų rašto 
darbo autoriai iš Buroso aukštosios mokyklos skaitymo skatinimą apibrėžia kaip 
„veiklą, kuria siekiama sukurti palankias sąlygas skaitymui, skaitymo propagavi-
mui ir skaitymo džiaugsmui“ (Bogren ir Oskarsson 2011) ir „veiklas, užsiėmimus 
arba priemones, vykdomas siekiant propaguoti ir skatinti žmonių skaitymą ir 
norą skaityti“ (Ledin 2005). Tokie žodžiai kaip „remti“, „palengvinti“, „žadinti 
norą“, „propaguoti“, „džiaugsmas“ ir „malonumas“ dažnai vartojami skaitymo 
skatinimo kontekste. 

Skaitymo skatinimas yra veikla, turinti konkrečią intenciją. Pagal Švedijos 
kultūros tarybos apibrėžimą, skaitymo skatinimas atveria kelius į literatūrą tam, 
kuris dar neskaito. Skaitymo skatinimas apima ir literatūros prieinamumo didini-
mą asmenims, kurie patiria skaitymo ir rašymo sunkumų. Kita esminė skaitymo 
skatinimo veiklų tikslinė grupė yra asmenys, kurie tikrai moka skaityti, bet retai tą 
daro. Leidinyje „Knygos pabaiga yra tik pradžia: apie skaitytojų pokalbius, knygų 
klubus ir bibliotekas“ (Slutet på boken är bara början: om läsarsamtal, bokcirklar 
och bibliotek, 2012) Nina Frid skaitymo skatinimo iniciatyvas bibliotekose apibrė-
žia kaip raštingų žmonių pavertimą skaitytojais. Skirtumą tarp tapimo raštingam 
ir tapimo skaitytoju taip pat išskiria mokslininkė Pamela Schultz Nybacka (2005). 
„Skaitytoją“ Nybacka apibrėžia kaip „žmogų, kuris knygas ir skaitymą savanoriškai 
įtraukia į savo gyvenimą“. Mokslinėje literatūroje anglų kalba kartais vartojama 



12

sąvoka „įsitraukę skaitytojai“ (angl. engaged readers), nurodanti į žmones, kurie nori 
skaityti, renkasi skaityti ir šioje veikloje atranda malonumą (Cremin et al. 2014).

Kai kurie mieliau renkasi vartoti terminą „skaitymo propagavimas“, o ne „skai-
tymo skatinimas“, kaip daro Amira Sofie Sandin (2011). Bibliotekų kontekste taip 
pat vartojama skaitymo skatinimui gimininga sąvoka „literatūros tarpininkavimas“. 
Bibliotekos rūpinasi literatūra, ją kaupia ir leidžia ja naudotis, taip pat atlieka litera-
tūros tarpininko vaidmenį (Thorhauge 1995). Sąvoką „literatūros tarpininkavimas“ 
norvegų bibliotekininkystės mokslininkė Åse Kristine Tveit (2004) supranta kaip 
žinių apie literatūrą sklaidą, literatūros viešinimą, noro skaityti ugdymą ir pagalbą 
skaitytojui jam renkantis literatūrą. Remiantis tokiu požiūriu, literatūros tarpinin-
kavimas yra specifinė skaitymo skatinimo rūšis. Kitaip sakant, literatūros tarpi-
ninkavimas yra skaitymą skatinanti veikla, bet visos skaitymą skatinančios veiklos 
nėra susijusios su literatūros tarpininkavimu. Pavyzdžiui, kampanijos apie skaitymo 
svarbą organizavimas yra skaitymą skatinanti veikla, kuri nebūtinai turi būti susiju-
si su literatūros tarpininkavimu. 

Kartais daroma skirtis tarp tiesioginio ir netiesioginio literatūros tarpininka-
vimo. Tveit, pavyzdžiui, išskiria tiesioginį literatūros tarpininkavimą asmeninio 
susitikimo metu ir netiesioginį literatūros tarpininkavimą, pavyzdžiui, internete 
skelbiamas skaitinių rekomendacijas. Netiesioginio literatūros tarpininkavimo  
pavyzdžiai yra knygų skirstymas pagal temas, knygų ekspozicijos, literatūros 
sąrašai ir knygas pristatantys tekstai. O pokalbiai tarp bibliotekos lankytojo ir 
biblio tekininko, tradiciniai knygų pristatymai ir kitokie literatūros kūrinių apta-
rimai žodžiu turėtų būti suprantami kaip tiesioginis literatūros tarpininkavimas. 
Skirtis tarp tiesioginio ir netiesioginio tarpininkavimo gali būti problematizuo-
jama, ypač jei atsižvelgiama į tokias formas, kurios sujungia šnekamosios kalbos 
tiesiogiškumą ir rašto nekintamumą, pavyzdžiui, nufilmuoti knygų pristatymai, 
skelbiami internete.

Literatūros tyrime (Litteraturutredningen, 2012) parodyta, kad maždaug trečdalis 
finansinių išteklių lėnų ir regionų bibliotekose yra panaudojami skaitymo skatini-
mo priemonėms. Prie Švedijoje vykdomų skaitymo skatinimo projektų reikšmingai 
prisideda ir neformaliojo švietimo organizacijos, rengiančios skaitymo skatinimo 
veiklas suaugusiesiems, pavyzdžiui, knygų klubus. Užsienio šalyse didelius skaity-
mo skatinimo projektus ir kampanijas vykdančios pelno nesiekiančios organizacijos 
yra neįprasta. Pagrindinis skaitymą skatinančios švediškos pelno nesiekiančios 
organizacijos pavyzdys yra draugija „Skaitymo judėjimas“ (Läsrörelsen), kuri, 
padedama skirtingų rėmėjų, vykdo kampanijas ir programas vaikams, jaunimui ir 
suaugusiesiems. Kitas švediškos pelno nesiekiančios skaitymo skatimo organizacijos 
pavyzdys yra „Pasakojimų ministerija“ (Berättarministeriet), rengianti kūrybinio ra-
šymo dirbtuves 8–18 m. vaikams ir jaunimui regionuose, kuriuose aukštas nedarbo 
lygis. Skaitymą skatinančiomis veiklomis taip pat užsiima kelios švediškos leidyklos: 
„Bonnier Carlsen“ jau seniai aktyviai dirba, siekdami didinti vaikų ir jaunimo norą 
skaityti, o tikslui pasiekti bendradarbiauja su „Pasakojimų ministerija“ ir spor-
to organizacijomis. Bendradarbiaudama su įvairiomis draugijomis, profesinėmis 
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sąjungomis, mokyklomis, bibliotekomis bei vaikų ir jaunimo organizacijomis, daug 
skaitymo skatinimo projektų vykdo leidykla „En bok för alla“.

Pasaulyje gausu skaitymą skatinančių organizacijų. Pietų Afrikos Respublikos or-
ganizacija „Projektas alternatyviajam ugdymui tirti“ (Project for the Study of Alter-
native Education, PRAESA) neseniai buvo apdovanota prestižine Astridos Lindgren 
premija už vaikų ir jaunimo skaitymą skatinančių veiklų vykdymą Pietų Afrikos 
Respublikoje. Nuo premijos įsteigimo 2002 m. tai trečias kartas, kai premija buvo 
skirta skaitymą skatinančiai organizacijai. Anksčiau premija įteikta Tamerio ben-
druomenės švietimo institutui, vykdančiam vaikų ir jaunimo skaitymą skatinančias 
veiklas Vakarų Krante ir Gazoje, bei organizacijai „Banco del Libro“, skatinančiai 
vaikų ir jaunimo skaitymą Venesueloje. Iš šioje apžvalgoje aptariamų skaitymo ska-
tinimo organizacijų galima išskirti britų Nacionalinį raštingumo fondą (National 
Literacy Trust) ir Knygų fondą (Booktrust), kurie, be to, kad dar daro įtaką skaitymo 
skatinimo veikloms Šiaurės šalyse, nuolatos publikuoja vertingas tyrimų apžvalgas. 

Dažniausiai skaitymo skatinimo priemonių Švedijos bibliotekose tikslinė grupė 
yra vaikai ir jaunimas. Skaitymo skatinimo programoms, kurių pagrindinė tikslinė 
grupė yra suaugusieji, pirmenybė nėra teikiama. Tai pastebima keliuose magistro 
darbuose: Erika Ljung (2006) ištyrė suaugusiesiems skirtas skaitymo skatinimo 
veiklas, kurias vykdo bibliotekininkai, Annice Hansson ir Margaret Svensson 
(2006) tyrė skaitymo skatinimo veiklas „skaityti nepratusiems“ suaugusiesiems, o 
Hedvig-Christina Hell Carlsson (2014) – bibliotekų direktorių požiūrį į literatū-
ros tarpininkavimą suaugusiesiems. Tai, kad vykdant skaitymo skatinimo veiklas 
nėra teikiama pirmenybė suaugusiesiems, tikrai nėra būdinga tik Švedijai. Britų 
bibliotekos (British Library) užsakymu atliktas tyrimas apie suaugusiesiems skirtas 
skaitymo skatinimo priemones viešosiose bibliotekose rodo, kad, vykdant biblio-
tekų veiklą, remiamasi prielaida, kad suaugusieji žino, ką nori skaityti, ir sugeba 
susirasti reikiamas knygas; be to, suaugusieji skaitinius mieliau pasirenka patys, be 
bibliotekininko pagalbos. Dirbdami su suaugusiaisiais, bibliotekininkai yra linkę 
būti neutralūs ir tiesiog suteikti informaciją, užuot siūlę skaitinių rekomendacijas 
(Kinnell ir Shepherd 1998). Vis dėlto pastaraisiais metais Švedijos viešosiose biblio-
tekose žymiai plėtėsi knygų klubų veiklos, tad būtų galima daryti prielaidą, kad 
suaugusiems skaitytojams skiriama vis daugiau dėmesio (Rydbeck 2013).

Tyrimų situacija
Kaip geriausia apibrėžti skaitymo skatinimo tyrimų lauką? Iš pradžių galima nu-
spręsti, į kuriuos skaitymo tyrimus bus atsižvelgiama, o į kuriuos – ne. Tyrimai apie 
skaitymą ir mokymąsi skaityti yra sąlyginai naujas fenomenas, eksponentiškai plitęs 
paskutiniais dešimtmečiais. Todėl, pavyzdžiui, skaitymo tyrinėtoja Jeanne Chall 
1983 m. knygoje „Skaitymo ugdymo pakopos“ (Stages of Reading Development) 
galėjo teigti, kad per vienus metus išleista daugiau tyrimų apie skaitymą nei jų iš 
viso būta nuo XIX a. pabaigos iki XX a. septintojo dešimtmečio pradžios. Didžioji 
dalis tokių tyrimų susiję su išmokimu skaityti ir skaitymą sąlygojančiais kognityvi-
niais procesais. Paskutiniaisiais dešimtmečiais skaitymo tyrimuose pereinama nuo 
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formalesnio aspekto – mokymosi skaityti proceso – į platesnių socialinių kontekstų 
analizę. Šiandien, pavyzdžiui, vis daugėja tyrimų apie skaitymo įpročius, pomėgius 
ir požiūrį į skaitymą. 

Šiame leidinyje tyrimams apie mokymąsi skaityti skiriama labai mažai dėmesio. 
Dėmesio centre yra daugiadisciplinis tyrimų laukas, įvardijamas „įsitraukimu į 
skaitymą“ (angl. reading engagement). Šiame lauke tyrinėjamas ir skaitymas mo-
kykloje, ir už jos ribų. Pavyzdžiui, gali būti tiriamas skaitymas namuose ar darbo 
vietoje; tai, kaip žmonės įgyja skirtingus skaitytojų vaidmenis socializacijos metu; 
kokia yra mokyklų, bibliotekų ar kitų subjektų teigiama arba neigiama įtaka skai-
tymui; kaip skaitymas veikiamas naujųjų medijų ir taip toliau. Šios srities apžvalga 
pateikiama Sue Ellis ir Cassandros S. Coddington (2013) knygoje „Tarptautinis 
vaikų raštingumo, mokymosi ir kultūros tyrimų vadovas“ (International Handbook 
of Research on Children’s Literacy, Learning and Culture), taip pat Catherine Shel-
drick Ross (2006) knygoje „Skaitymo reikalai: ką tyrimai atskleidžia apie skaitymą, 
bibliotekas ir visuomenę“ (Reading matters: what the research reveals about reading, 
libraries, and community). Į „įsitraukimo į skaitymą“ sritį taip pat įeina vis dažniau 
atliekami tyrimai apie skaitymo motyvaciją ir požiūrį į skaitymą. Šio leidinio tikslas 
nėra išsamiai aprašyti šį platų, augantį ir sunkiai apibrėžiamą tarptautinį tyrimų 
lauką. Dėmesys bus skiriamas pasirinktiems tyrimų pavyzdžiams, suteikiantiems 
žinių ir įžvalgų apie skaitymo skatinimo veiklas. Skaitymo skatinimas gali būti 
suprantamas kaip veikla, kurios tikslas yra padidinti motyvaciją skaityti ir susido-
mėjimą skaitymu bei pagerinti požiūrį į skaitymą.

Gali būti daroma skirtis tarp tyrimų, kuriuose skaitymo skatinimo priemonės, 
veiklos ar metodai yra tyrimo objektas, ir tyrimų, kurie netiesiogiai gali tapti išeities 
tašku skaitymo skatinimo veikloms. Pastarųjų pavyzdys yra empiriniai skaitymo 
įpročių tyrimai. Jei skaitymą skatinančios veiklos tikslas yra padidinti tam tikros 
tikslinės grupės skaitymą ir pasiekti, kad daugiau asmenų šioje grupėje save vadintų 
skaitytojais, gali būti pravartu žinoti, pavyzdžiui, kokiems žanrams, tyrimų duome-
nimis, ši grupė teikia pirmenybę.

Pasaulyje vis daugėja tyrimų apie skaitymą skatinančias priemones, ypač gausu 
įvairiausių projektų poveikio vertinimų. Čia svarbu prisiminti, kad rizikinga daryti 
sprendimus, remiantis tik pavieniais tyrimais, – tirdami tos pačios priemonės veiks-
mingumą, du mokslininkai gali gauti visiškai skirtingus rezultatus, pateikdami 
argumentų tiek imtis, tiek nesiimti tos pačios veiklos. Pavieniai tyrimai taip pat gali 
žymiai varijuoti kokybe ir metodologiniu tikslumu. Vienas iš būdų įveikti tokias 
problemas gali būti vadinamoji metaanalizė, kurią atliekant nagrinėjami keleto 
pirminių studijų rezultatai. Šiame leidinyje įdomių paskirų tyrimų rezultatai bus 
pateikiami kartu su metaanalizių rezultatais arba įvairių sričių tyrimų ataskaitomis.

2009 m. tyrime, kurį atliko Švedijos bibliotekininkystės ir informacijos mokslų 
centras ir Švedijos bibliotekininkų draugija, „skaitymo skatinimo iniciatyvų povei-
kis“ užėmė 5 vietą svarbių tirti klausimų, kuriems reikėtų teikti pirmenybę, dešim-
tuke. Tyrimų, kuriuose nagrinėjamas skaitymo skatinimo veiklų poveikis, Švedijoje 
pasitaiko retai. Kalbant apie žinių apie skaitymo skatinimo veiklas sisteminimą, 
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derėtų paminėti dvi knygas. Pirmoji yra Kerstinos Rydsjö ir AnnaCarinos Elf pa-
rengta tyrimų apžvalga „Vaikų ir jaunimo bibliotekų tyrimai“ (Studier av barn- och 
ungdomsbibliotek, 2007). Abi autorės yra veiklios bibliotekininkystės ir informacijos 
mokslų srityje. Apžvalgoje siekiama pristatyti vaikų bibliotekų sričiai aktualius ty-
rimus. Daroma išvada, kad Švedijoje vaikų ir jaunimo bibliotekų srities tyrimų yra 
mažai, todėl apžvalgoje daugiausia aptariami švediški magistro darbai, nors apžvel-
giami ir kitose Šiaurės šalyse, Didžiojoje Britanijoje ir JAV atlikti tyrimai. Rydsjö ir 
Elf apžvalgoje koncentruojamasi į skaitymo skatinimo veiklas, skirtas vaikams ir 
jaunimui. 

Antroji knyga – Amiros Sofie Sandin „Vaikų bibliotekos ir skaitymo propaga-
vimas: įsitraukimas, prieigos, bendradarbiavimas“ (Barnbibliotek och lässtimu-
lans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete, 2011). Mokslininkė taip pat dirba 
bibliotekininkystės ir informacijos mokslų srityse. Šiame skaitymo propagavimo 
iniciatyvoms vaikų bibliotekose skirtame leidinyje apžvelgiami metodai, kurie 
2001–2010 m. buvo pasitelkti iš viso 93 skaitymo skatinimo projektuose Švedijoje.
Kalbant apie skaitymo skatinimą vaikų bibliotekose, reikėtų paminėti antologi-
ją „Vaikas, vieta, laikas: teorijos ir tyrimai vaikų bibliotekos aplinkoje“ (Barnet, 
platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld) (Rydsjö et al. 2010), 
kurioje pateikiama įdomių požiūrio taškų į bibliotekų skaitymo skatinimo veiklas. 
Tarp tokių veiklų apžvalgų yra ir knyga „Skaitanti Šiaurė: knygų pristatymai, vaikų 
knygų karavanai ir skaitymo estafetės“ (Ett läsande Norden: bokprat, barnbokskara-
vaner och lässtafetter) (Rönström 2000). Tai – skaitymo propagavimo veiklų, vykdo-
mų bendradarbiaujant Šiaurės šalių bibliotekoms ir mokykloms, tyrimas. Studijoje 
„Skaityk: skaitymo įpročiai ir vaikų knygų kampanijos Šiaurės šalyse“ (Læs !les läs: 
læsevaner og børnebogskampagner i Norden) (Øster 2004) tiriami skaitymo įpročiai 
ir skaitymo skatinimo iniciatyvos Danijoje, Norvegijoje ir Švedijoje. Knygoje „Kaip 
žuvis vandenyje – vaikų kelias į kalbą ir skaitymą“ (Som fisken i vattnet – Barnens 
väg till språk och läsande) (Wilhelmsson 2000) aprašomi 46 skaitymo skatinimo 
projektai Švedijoje, suskirstyti į kategorijas „Skaitymo projektai jaunesniems vai-
kams“, „Skaitymo projektai vyresniems vaikams ir jaunimui“, „IT projektai“ ir 
„Norą skaityti žadinanti aplinka“. Taip pat esama knygų, kuriomis siekiama įkvėpti 
skaitymo skatinimo projektų organizavimą. Knygoje „Skaitymo projektai. Įkvė-
pimo knyga darželiams, mokykloms ir bibliotekoms“ (Läsprojekt. Inspirationsbok 
för förskola, skola och bibliotek, 2007) pristatomi 35 projektai Švedijos mokyklose ir 
bibliotekose.

Magnusas Perssonas yra mokslininkas, tiriantis skaitymo skatinimo veiklas 
per kultūros analitikos prizmę. Pavyzdžiui, knygoje „Geroji knyga. Šiuolaikinės 
nuostatos apie literatūrą ir skaitymą“ (Den goda boken. Samtida föreställningar om 
litteratur och läsning, 2012) jis tyrinėja „Skaitymo judėjimo“ bendradarbiavimą su 
„McDonalds“. Perssonas ne bando įvertinti kampanijos rezultatus, o kritiškai ana-
lizuoja „Skaitymo judėjimo“ diskursus apie skaitymą. Studijoje „Požiūris į suaugu-
siųjų grožinę literatūrą Švedijos viešosiose bibliotekose“ (Synen på skönlitteratur för 
vuxna på svenska folkbibliotek) (Ehrenberg et al. 2013) Perssonas tokiomis pačiomis 
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prieigomis analizuoja keletą skaitymo skatinimo projektų bibliotekose. Vienas 
iš Perssono teiginių – Švedijoje, kitaip nei, pavyzdžiui, Norvegijoje, labai trūksta 
aktualių ir atnaujintų tyrimų, kuriais galima būtų remtis sąmoningai ir strategiškai 
atliekant literatūros tarpininkavimo darbą bibliotekose.

Skaitymo skatinimas – arba vadinamasis skaitymo propagavimas – yra gana 
dažna bakalauro ir magistro darbų tema Švedijoje, ypač bibliotekininkystės ir infor-
macijos mokslų srityje. Vien per pastaruosius 10–15 metų Švedijoje parašyta šimtai 
magistro darbų apie skaitymo skatinimo iniciatyvas. Švedijos aukštosios mokyklos 
ir universitetai, kuriuose dėstomas šis dalykas, yra Bibliotekininkystės aukštoji mo-
kykla (BHS) Burose, Lundo universitetas, Umeo universitetas, Upsalos universitetas 
ir Linėjaus universitetas. Rašto darbų apie skaitymo skatinimą pasitaiko ir keliose 
kitose akademinėse disciplinose, daugiausia edukologijos studijose, kur skaitymo 
skatinimas tyrinėjamas mokyklinio ugdymo kontekste. Rašto darbų pavyzdžiai šio-
je apžvalgoje atspindi įvairių sričių tendencijas ir buvo pasirinkti neteikiant pirme-
nybės akademinės kokybės kriterijams. 

Skaitymo skatinimo metodai ir jų vertinimas
Į vaikų bibliotekose pasitelkiamus skaitymo skatinimo metodus, kuriuos identi-
fikuoja Sandin (2011), įeina skaitymo ir dainavimo valandėlės mažiems vaikams, 
rekomendacijų teikimo paslaugos vaikams plėtojimas, knygų klubai, knygų prista-
tymai ir veiklos, skirtos daugiakalbiams vaikams pasiūlyti pasakojimus skirtingo-
mis kalbomis. Į skaitymo skatinimo veiklą įeina ir metodų, skirtų vaikams, kuriems 
reikia specialiai pritaikytų išteklių, tokių kaip garsinės knygos, knygos Brailio raštu 
arba skirtingo sunkumo knygos, tobulinimas. Taip pat yra metodų, skirtų taikyti 
pačioje bibliotekos erdvėje, pavyzdžiui, knygų ir kitų išteklių išdėstymas atsižvel-
giant į vaiko reikmes. Skaitymo propagavimo veiklai taip pat priskiriamas bendra-
darbiavimas su kitais vaiko artimiausios aplinkos subjektais, pavyzdžiui, mokyklo-
mis, darželiais, atviraisiais darželiais1 ar vaikų sveikatos centrais. 

Neseniai paskelbtoje ataskaitoje, kurioje apžvelgiamos skaitymo skatinimo prie-
monės, 2011–2013 m. taikytos šešių apskričių ir regionų viešosiose bibliotekose pietų 
Švedijoje, minimi tokie pavyzdžiai kaip pasakų valandėlės, garsiniai skaitymai, 
knygų klubai, kūrybinio rašymo veiklos ir susitikimai su autoriais (Schmidt 2015). 
Skyrus laiko įsigilinti į bibliotekų skaitymo skatinimo projektus ir programas, gana 
greitai galima pastebėti, kad jų repertuaras susideda iš keleto pagrindinių metodų, 
kurie varijuojami pagal turinį, tikslines grupes, praktines prieigas ir techninį pri-
taikymą. Taip pat yra į vadovus panašių knygų apie skaitymo skatinimo metodus. 
Vienas tokių leidinių – „Skaitymo malonumas ir skaitymo gudrybės: idėjos pa-
grindinėms mokykloms ir gimnazijoms“ (Läslust och läslist: idéer för högstadiet och 
gymnasiet, 2005). Jame, be kitų dalykų, aptariami knygų pristatymai, knygų klubai 
ir garsinis skaitymas. Tarptautiniu mastu galima rasti gana išsamių, įvairios koky-
bės skaitymo skatinimo metodų vadovų.

1 Atvirasis darželis – darželis, kuriame organizuojamos atviros pedagoginės veiklos vaikams ir tėvams. 
Veiklų dalyviai nėra registruojami ir patys pasirenka, kada ir kaip dažnai lankosi darželyje (vert. past.). 
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Dažnai skaitymo skatinimo projektai vykdomi siekiant išbandyti naujus arba 
atnaujinti senus, jau patikrintus metodus. Sandin išskiria keturis vienas su kitu 
iš dalies sutampančius motyvus skaitymo skatinimo projektams vykdyti. Tai gali 
būti vykdomų veiklų stebėsena ir žinių plėtra – noras kurti ir gerinti darbo metodus, 
atliepiančius visuomenės poreikius. Projektai taip pat gali būti suprantami kaip 
galimybė išmėginti naują darbo metodą, kurio nepavyksta įgyvendinti remiantis 
įprastomis veiklomis. Be to, projektai gali būti inicijuojami siekiant plėtoti bendra-
darbiavimą. Galiausiai, skaitymo propagavimo projektai gali būti galimybe kelti 
kvalifikaciją. Šiame kontekste Sandin pažymi, kad dalyje projektų ataskaitų pastebi-
mas atotrūkis tarp formaliojo bibliotekininkų ugdymo ir žinių, kurių iš tiesų reikia 
dirbant vaikų bibliotekose. 

Kokį vaidmenį tuomet gali atlikti tyrimai praktinių skaitymo skatinimo veiklų 
kontekste? Tarptautinė bibliotekų asociacijų ir institucijų federacija (International 
Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) nuolat skelbia bibliote-
kininkystės ir informacijos mokslų tyrimų ataskaitas. Ataskaitoje „Tyrimų pasi-
telkimas skatinant raštingumą ir skaitymą bibliotekose: gairės bibliotekininkams“ 
(Using Research to Promote Literacy and Reading in Libraries: Guidelines for Libra-
rians) (Farmer ir Stricevic 2011) apibūdinama, kaip tyrimai gali padėti planuojant, 
vertinant ir tobulinant skaitymo skatinimo programas ir veiklas bibliotekose. Pa-
vyzdžiui, tyrimai gali pagelbėti tikrinant veiklos, kuria domimasi, kokybę ir povei-
kį. Projekto sėkmė gali būti įvertinta atsižvelgiant į:

•	 procesą: kaip pasisekė planuoti ir įgyvendinti programą arba projektą;
•	 produktą: kokį poveikį programa ar projektas turėjo dalyviams.

Vertinant skaitymo skatinimo priemonės efektyvumą, reikia atsakyti į tam tikrus 
klausimus. Keli pagrindiniai:
•	 Kiek žmonių dalyvavo?
•	 Kokia buvo dalyvavimo kokybė?
•	 Kas nedalyvavo? Kodėl?
•	 Kaip dalyviai projektą suvokė?
•	 Kaip dalyviai pasikeitė dėl dalyvavimo projekte (tiek trumpesnėje, tiek ilgesnėje 

laiko perspektyvoje)?

Daugiau aktualių klausimų, susijusių suskaitymą skatinančių programų ir projektų 
vertinimu, galima rasti minėtoje IFLA ataskaitoje.

Sandin (2011) pastebi, kad ataskaitos ir vertinimai dažnai naudojami parodyti, 
kaip panaudotos gautos lėšos, todėl linkstama išryškinti pavykusius projekto as-
pektus, o nesėkmes sumenkinti. Išsamių ir kritiškų vertinimų dažniausiai randama 
didesnių projektų ataskaitose, kai samdomi išoriniai vertintojai, tačiau tokių verti-
nimų yra ganėtinai mažai. Kadangi didžioji dalis Švedijoje vykdomų skaitymo ska-
tinimo projektų ir programų išvis nėra vertinami, daug tyrėjų pažymi, kad trūksta 
kritiškų bei analitiškų bibliotekų projektų vertinimų ir ataskaitų. Tai būdinga ir 
skaitymo skatinimo veikloms, kurias vykdo neformaliojo švietimo organizacijos.
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Labai svarbu stebėti ir vertinti daugiau skaitymo skatinimo iniciatyvų, kad būtų 
galima identifikuoti galimus jų trūkumus ir plėtros galimybes. Tyrimai ir vertini-
mai taip pat svarbūs siekiant patikimai ir neutraliai projekto organizatorių atžvilgiu 
išryškinti stipriąsias iniciatyvų puses. Tokiu atveju tyrimai ir vertinimai gali prisi-
dėti dokumentuojant ir skleidžiant informaciją apie išryškinimo ir viešinimo vertas 
veiklas. Be to, galima pažymėti, kad yra poreikis išsikelti konkretesnius tikslus, 
kuriuos įmanoma stebėti ir vertinti.
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2 skyrius. Skaitymas

Kelios skaitymo prieigos
Tyrėjas Stenas Furhammaras (1997) kelias dažniausiai pasitaikančias skaitymo priei-
gas suskirstė į keturias pagrindines kategorijas. Jos neturėtų būti suvokiamos kaip 
statiškos, hierarchinės ar turinčios aiškias skiriamąsias ribas. 
•	 Nesuasmenintas patirtinis skaitymas yra skirtas pramogai ir laisvalaikiui. Šiuo 

atveju sąsajos tarp teksto ir asmeninių patirčių yra retos. 
•	 Suasmeninto patirtinio skaitymo metu skaitytojas kuria sąsajas tarp teksto ir 

asmeninių patirčių. 
•	 Nesuasmenintu instrumentiniu skaitymu siekiama įgauti žinių, kurios bus tiesio-

giai pritaikytos kituose kontekstuose.
•	 Suasmenintas instrumentinis skaitymas turi terapinį poveikį, pasireiškiantį tokio-

mis formomis kaip paguoda arba egzistencinė savirefleksija.

Yra ryšys tarp to, ką Furhammaras vadina suasmenintu patirtiniu skaitymu, ir 
motyvacijos skaityti. Galimybė kurti sąsajas tarp skaitomo teksto ir asmeninio gy-
venimo, vadinamasis subjektyvus aktualumas, tyrimuose laikomas svarbiu motyva-
ciniu faktoriumi. Dar vienas iš tokių faktorių – pasirinkimo laisvė. Čia kyla puikiai 
pažįstama dilema: ar skaitytojas kūrinius turėtų pasirinkti pats, ar yra priežasčių 
stengtis jį nukreipti naujomis kryptimis? Pasirenkamas atsakymas priklauso nuo to, 
kaip suprantamas literatūros tarpininko vaidmuo. Furhammaro tipologijoje patei-
kiami prieigų, siejamų su skaitytojo perspektyva, pavyzdžiai. O apie skaitymą kal-
bant iš tarpininko perspektyvos, išskiriamos pragmatinė, tradicinė ir emancipacinė 
prieigos. Šis modelis pasitaiko įvairiuose bibliotekininkystės ir skaitymo skatinimo 
tyrimuose (pvz., žr. Rydsjö ir Elf 2007).

•	 Pragmatinė prieiga reiškia, kad pedagogas ar bibliotekininkas teikia pirmenybę 
tam, kad vaikas skaitytų, ir nesikiša į skaitomos medžiagos turinį.

•	 Tradicinė prieiga reiškia, kad skaitymu siekiama perteikti kultūrinį paveldą: pa-
vyzdžiui, pasakas, švedų vaikų autorių kūrybą ar pagrindinius klasikos kūrinius.

•	 Taikant emancipacinę prieigą sutelkiamas dėmesys į asmeninį moksleivių skaity-
mo gebėjimų ir kritinio mąstymo ugdymą. 
Panašiai kaip ir šiame modelyje, daug mokslininkų, remdamiesi tuo, kaip bi-

bliotekininkai suvokia savo profesinį vaidmenį santykyje su vartotojais, panašiu 
būdu identifikuoja ir trečią poziciją tarp neformaliojo švietimo ir paklausos (arba, 
kitaip sakant, tarp konservatyvaus ir rinkos modelio). Norvegų bibliotekininkystės 
mokslininkė Jofrida Karner Smidt tyrime „Tarp elito ir masių: bibliotekininkų lite-
ratūrinis skonis ir literatūros tarpininkavimas Norvegijos viešosiose bibliotekose“ 
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(Mellom elite og publikum: litterer smak og litteraturformidling blant bibliotekarer 
i norske folkebibliotek, 2002) pažymi, kad bibliotekininkai dažnai stengiasi surasti 
tokią trečią alternatyvą. Maja Klasson (1991) išskiria rinkos modelį, konservatyvųjį 
modelį ir dalyvavimo arba sąveikos modelį. Annelie Lind tyrime „Grožinės literatū-
ros žinianešiai“ (Skönlitteraturens budbärare, 2010) skiria paklausos, neformaliojo 
švietimo ir į dialogą ar pokalbį orientuotą prieigas. Pasak Lind, priešprieša tarp už-
klausų patenkinimo ir lankytojų skaitymo ribų išplėtimo gali būti įveikta bibliote-
kininko ir lankytojo dialogo metu. Nina Frid (2012) samprotauja, kad toks trečiasis, 
į pokalbį orientuotas, tarpininko vaidmuo reiškia, kad tarpininkas „susitikime su 
skaitytoju išeities tašku pasirenka skaitytojo perspektyvą ir poreikius, tačiau naudo-
jasi savo kompetencija ir literatūros išmanymu kaip stiprybe“. 

Skaitymas savo malonumui arba savanoriškas skaitymas
Pagal ataskaitą, kurią 2007 m. parengė Švedijos nacionalinė švietimo agentūra, mo-
kant skaitymo ir rašymo mokykloje, dominuoja formalus įgūdžių ugdymas. Vis dėl-
to švedų kalbos (tiek mokant jos kaip gimtosios, tiek kaip užsienio kalbos) ugdymo 
planuose ir programoje pabrėžiama, kad mokymasis turi vykti įprasmintuose kon-
tekstuose, o kalbos ugdymas visada turėtų būti siejamas su turiniu. Ataskaitoje tei-
giama, kad pagal ugdymo plano gaires vedamos pamokos lemia geresnius mokinių 
rezultatus skaitymo testuose. Dėmesio sulaukusioje knygoje „Persvarstant skaitymą: 
kaip mokyklos žudo skaitymą ir kaip galite tai pakeisti“ (Readicide: How Schools 
Are Killing Reading and What You Can Do About lt, 2009) amerikiečių gimnazijos 
mokytoja Kelly Gallagher pastebi, kad rizikuojama skaitymą paversti vien geresnių 
testų rezultatų klausimu. Knygoje ji teigia, kad mokykla, vienpusiškai susitelkdama 
į testų rezultatus, sistemingai žudo norą skaityti. Tokio „nužudymo“ pasekmė – at-
sirandančios naujos neskaitančių (angl. aliterate) žmonių grupės ‒ žmonių, kurie 
tikrai moka skaityti, bet tą daro labai retai. Skaitymo skatinimas iš dalies susijęs su 
noru pasiekti žmones, kurie galėtų būti vadinami neskaitančiais pagal Gallagher 
apibrėžimą, t. y. raštingus žmones, kurie skaito retai arba neskaito niekada. Fakto-
riams, prisidedantiems prie moksleivių noro skaityti nužudymo, Gallagher priskiria 
ir tai, kad mokyklose ignoruojama moksleivių laisvalaikio skaitinių svarba. 

Skaitymo ugdymas mokykloje dažnai priešinamas skaitymui savo malonumui. 
Sąvoka „skaitymas savo malonumui“ (angl. reading for pleasure arba pleasure 
reading) yra plačiai vartojama skaitymo skatinimo kontekstuose. Tyrimuose pasi-
taiko keletas panašios reikšmės šios sąvokos atitikmenų. Kelios giminingos sąvokos 
yra „savanoriškas skaitymas“ (angl. voluntary reading arba free voluntary reading); 
„savarankiškas skaitymas“ (angl. independent reading), „laisvalaikio skaitymas“ 
(angl. leisure reading arba recreational reading) ir „žaismingas skaitymas“ (angl. 
ludic reading). Tyrime „Paskendęs knygoje: skaitymo savo malonumui psichologija“ 
(Lost in a Book: The Psychology of Reading for Pleasure, 1988) Victoras Nellas vartoja 
sąvoką ludic reading (susijusi su lot. ludo, reiškiančiu „žaisti“), siekdamas įvardyti 
malonumą teikiantį skaitymą, į kurį įsitraukiama kaip į savitikslę veiklą. Skaitymo 
tyrinėtojas Stephenas Krashenas (2004, 2011) vartoja sąvoką „laisvas savanoriškas 
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skaitymas“ (angl. free voluntary reading, FVR), įvardydamas ekstensyvų skaitymą, 
kuris vyksta savanoriškai. 

Britų skaitymo skatinimo organizacijos Nacionalinio raštingumo fondo (Na-
tional Literacy Trust) užsakymu, mokslininkės Christina Clark ir Kate Rumbold 
(2006) parengė vertingą tyrimų apie skaitymą savo malonumui (angl. reading for 
pleasure) apžvalgą. Skaitymą savo malonumui jos apibrėžia kaip skaitymą, kuris 
vyksta savo noru, savo malonumui ar pasitenkinimui. Sąvoka apima ir tokį skaitymą, 
kuris prasidėjo kieno nors kito prašymu, tačiau yra tęsiamas savanoriškai. Taigi, 
sąvoka „skaitymas savo malonumui“ apibūdinamas ir skaitymo tikslas ar paskirtis 
(individo maloni skaitymo patirtis), ir sąlygos, kuriomis skaitymas vyksta (savano-
riškai). Kitaip nei laisvalaikio skaitymas, kuris iš esmės vyksta ne mokyklos ar dar-
bo metu, skaitymas savo malonumui pasitaiko ir formalaus ugdymo kontekstuose. 

Tyrime „Vaikai pasakoja. 10-mečių požiūrio į skaitymą ir bibliotekas tyrimas“ 
(Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek, 2011) moks-
lininkė Åsė Hedemark pažymi svarbią mintį: nors aktualu stiprinti sąsają tarp 
skaitymo ir pramogos, plėtojant skaitymo propagavimo metodus viešųjų bibliotekų 
kontekstuose derėtų labiau remti vaikų susidomėjimą skaitymu kaip būdą išmokti 
naujų dalykų. Skaitymas savo malonumui yra gana įprasta sąvoka tyrimuose, kurie 
aktualūs šiai apžvalgai. Vis dėlto šiame leidinyje, jei tik įmanoma, bus vartojama 
alternatyvi sąvoka „savanoriškas skaitymas“, reiškianti skaitymą, vykstantį savo 
noru arba savo paties labui. Taip pasirinkta dėl dviejų pagrindinių priežasčių: (1) net 
jei malonumas yra įprastas motyvas skaityti laisvalaikiu, motyvų skaityti savo noru 
yra žymiai daugiau ir jie dažniausiai, arba apskritai, nėra susiję su malonumu. (2) 
Diskutuotina, ar veiksmingiausias argumentas skaityti yra skaitymo metu skaityto-
jo patiriamas malonumas. Galbūt skatinant „skaitymą savo malonumui“ kartais pa-
siekiama net priešingų rezultatų. Antologijoje „Raštingumas ir motyvacija: grupių ir 
individų įsitraukimas į skaitymą“ (Literacy and Motivation: Reading Engagement in 
Individuals and Groups, 2001) tyrėjas Michaelas C. McKenna pabrėžia, kad, vaikams 
augant, jų požiūris į skaitymą iš esmės prastėja. Šis fenomenas kartais aiškinamas 
tuo, kad, vaikams bręstant, atsiranda vis daugiau kitų, su skaitymu konkuruojančių 
laisvalaikio leidimo būdų. Šios veiklos, nesvarbu, ar kalbama apie sportą, kompiu-
terinius žaidimus, filmus, muzikos klausymą ar panašiai, gali suteikti tiek pat arba 
daugiau pasitenkinimo nei skaitymas. Kol malonumas arba pasitenkinimas yra 
laikomi pagrindiniais skaitymo tikslais, gali būti sunku argumentuoti, kodėl svarbu 
skirti laiko būtent skaitymui. 

Savanoriško skaitymo poveikis
Savanoriškas skaitymas daro daug teigiamos įtakos. Vis dėlto prieš ją aptariant 
derėtų pasakyti keletą dalykų apie literatūros skaitymo vertę. Danų bibliotekinin-
kystės mokslų tyrėja Beth Juncker (2010) mano, kad kultūros ir švietimo sektoriuose 
kultūros sąvoka suvokiama skirtingai. Kultūros sektorius, kur vyrauja estetinė filo-
sofija ir kultūros teorija, yra autotelinis, o švietimo sektorius dėl vartojamo pedago-
ginio ir didaktinio žodyno yra instrumentinis. Autotelinė veikla yra savitikslė vei-
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kla – šis žodis yra kilęs iš gr. autos („aš“) ir telos („tikslas“). Knygoje „Kam skaityti 
literatūrą?“ (Varför läsa litteratur?, 2007) Magnusas Perssonas nagrinėja, kuo grin-
džiamas literatūros skaitymas mokyklose ir aukštosiose mokyklose, ir teigia, kad 
mokyklose dominuoja instrumentinis požiūris į literatūros skaitymą, nes šis dažnai 
pagrindžiamas nurodant į kitokias vertybes nei pati literatūra. O kaip literatūros 
skaitymas suprantamas viešųjų bibliotekų kontekste? Kadangi jos priklauso kultū-
ros sektoriui, jose juk turėtų, pasak Juncker, vyrauti autotelinis požiūris į literatūrą. 
Tačiau kodėl skaitymo skatinimo veiklos viešosiose bibliotekose taip dažnai pagrin-
džiamos nuorodomis į prastėjančius teksto suvokimo rezultatus, skelbiamus PISA 
ataskaitose, ir panašiai? Literatūra juk yra vertinga savaime, tad kam grįsti skaitymo 
skatinimo poreikį kitomis vertybėmis nei pati literatūra?

Tai, kad skaitymas laikomas „naudingu“, dažnai suvokiama taip, tarsi jis būtų 
redukuojamas iki buvimo vien naudingam. Bet tai, kad veiksmas neša „naudą“, ne-
paneigia, kad veiksmas yra vertingas savaime. Tarp kitko, galima paminėti, kad tai 
galioja ne tik literatūrai, bet visai kultūrinei praktikai. Kaip idėjų istorikas Davidas 
Karlssonas (2010) pažymi, klausimas, ar kultūra yra savaime vertinga, ar naudinga, 
yra keliamas remiantis klaidingu supriešinimu. Nederėtų klausti „arba-arba“ tipo 
klausimų. Iš pirmo žvilgsnio skirtis tarp autotelinės ir instrumentinės kultūros gali 
atrodyti paaiškinamai, tačiau tuo pat metu rizikuojama užgožti faktą, kad kultū-
rinė veikla dažnai vertinga savaime ir kartu naudinga instrumentiškai. Todėl nėra 
nesuderinama literatūros skaitymą laikyti veikla, kuri vertinga savaime, tuo pat 
metu pateikiant dar daugiau priežasčių skaityti, nurodant į, pavyzdžiui, ugdantį ar 
socialinį skaitymo poveikį. Toks literatūros skaitymo teigiamas poveikis kaip page-
rėję skaitymo įgūdžiai savo ruožtu taip pat yra įrankis ir prielaida gebėjimui patirti 
literatūros savaiminę vertę. 

Jau seniai žinoma, kad ekstensyvus savanoriškas skaitymas gali daryti teigiamą 
poveikį kalbos raidai. Disertacijoje apie pagrindinių klasių moksleivių ir gimnazistų 
savanorišką skaitymą Cecilia Magdalena Du Toit (2002) aptaria tyrimus, įrodančius 
teigiamą savanoriško skaitymo poveikį, pavyzdžiui, išaugusį žodyną, pagerėju-
sius rašybos įgūdžius, geresnius skaitymo testų rezultatus ir pozityvesnį požiūrį į 
skaitymą apskritai. Teigiama koreliacija tarp įsitraukimo į skaitymą (angl. reading 
engagement) ir skaitymo įgūdžių yra įrodyta daugybe tyrimų, pvz., žr. Clark ir De 
Zoysa (2011) bei Clark (2011). Koreliacija tarp skaitymo dažnio ir skaitymo įgūdžių 
taip pat ištyrinėta; pvz., žr. Clark ir Douglas (2011) bei Clark (2011). 99 tyrimų meta-
analizėje Suzanne E. Mol ir Adriana G. Bus (2011) patvirtina puikiai žinomą spartų 
skaitymo progresą: vaikų, kurie daug skaito, skaitymo įgūdžiai gerėja, o gerus skai-
tymo įgūdžius turintys vaikai skaito daugiau, taip dar labiau tobulindami skaitymą.

Kelių tarptautinių tyrimų ataskaitų duomenimis, didelių vilčių kelia savanoriš-
ko skaitymo potencialas kovojant su atskirtimi ir tobulinant švietimą. Pavyzdžiui, 
skaitymo savo malonumui naudų apžvalga pateikiama ataskaitoje „Tyrimais grįsti 
įrodymai apie skaitymą savo malonumui“ (Research Evidence on Reading for Ple-
asure), kurią parengė Pedagogikos departamentas Londone (Department for Edu-
cation in London, 2012). Clark ir Rumbold (2006), remdamosi daugybe kitų tyrimų, 
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išvardija savanoriško skaitymo rezultatus, pavyzdžiui, pagerėję skaitymo ir rašymo 
gebėjimai, geresni teksto suvokimo įgūdžiai, pagerėjusi gramatika ir žodynas, pozi-
tyvesnis požiūris į skaitymą, padidėjęs pasitikėjimas savimi kaip skaitytoju, išaugęs 
polinkis savanoriškai skaityti toliau gyvenime ir platesnės bendrosios žinios, taip 
pat geresnis kitų kultūrų supratimas, išaugęs visuomeniškumas ir geresnis suprati-
mas, kaip priimami sprendimai.

Tyrime „Regionalizmas ir skaitančioji klasė“ (Regionalism and the Reading Class) 
(2008) sociologė Wendy Griswold „skaitančiąja klase“ vadina populiacijos dalį, 
kuri nuolatos skiria laiko skaityti savo malonumui, ir, be kitų dalykų, teigia, kad 
pasiturintys žmonės skaito daugiau. Ne vienas tyrimas rodo, kad vaikai iš labiau 
pažeidžiamos socialinės aplinkos apskritai skaito mažiau pramogai nei vaikai, kilę 
iš labiau privilegijuotų socialinių klasių. Literatūros tyrime (Litteraturutredningen, 
2012) patvirtinama, kad aukštesnio išsilavinimo žmonės yra dvigubai labiau linkę 
skaityti knygas bent kartą per savaitę, palyginti su žemesnio išsilavinimo asmeni-
mis. Vis dėlto daug studijų įrodo savanoriško skaitymo potencialą kuriant socialinį 
mobilumą. Plačios apimties anglų tyrime, kuriame nagrinėjamas skaitymo savo 
malonumui kognityvinis poveikis bėgant laikui, nurodoma, kad skaitymas savo 
malonumui laisvalaikiu daro daugiau įtakos pasiekimams moksluose nei tėvų išsi-
lavinimo lygis (Sullivan ir Brown 2013). Išsamioje Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) studijoje „Skaitymas dėl pokyčių“ (Reading for Change, 
2002), apėmusioje 32 šalis, taip pat parodyta, kad įsitraukimas į skaitymą nuolatos 
laisvalaikiu skaitant savo malonumui yra svarbesnis jaunimo skaitymo gebėjimams 
nei jų tėvų profesija. Apskritai studijos „Skaitymas dėl pokyčių“ ataskaita suteikia 
stiprių argumentų savanorišką skaitymą laikyti veiksmingu socialiniu svertu. Tai, 
kad savanoriškas skaitymas turi daug socialinių ir pedagoginių privalumų, patvir-
tinama Christinos Clark ir Rodie Akerman (2006) tyrime „Socialinė įtrauktis ir 
skaitymas: tyrimas“ (Social Inclusion and Reading: An Exploration).

Požiūris į skaitymą, skaitymo pomėgiai ir motyvacija skaityti
Požiūriu į skaitymą vadinami jausmai ir nuostatos, kurias individas turi apie skaity-
mą; skaitymo pomėgiai yra skaitinių žanrai, temos ir t. t., kuriems teikiama pirme-
nybė; o motyvacija skaityti – vidinė būsena, lemianti norą skaityti (Clark ir Rum-
bold 2006). Remiantis šiais apibrėžimais, visiškai įmanoma turėti teigiamą požiūrį į 
skaitymą, tuo pat metu turint mažai ar išvis neturint motyvacijos skaityti. Iš esmės 
tai gana įprasta. Nuostata, kad skaitymas yra svarbu ir gera, yra paplitusi ir tarp tų, 
kurie nesirenka skaityti. Atvirkštinis variantas – t. y. neigiamas požiūris į skaitymą, 
derinamas su didele motyvacija skaityti, – taip pat yra visiškai įmanomas, tačiau 
turbūt ne toks įprastas. Neigiamą požiūrį į skaitymą dažniausiai lydi ir žema moty-
vacija skaityti. Todėl skaitymo skatinimas taip pat susijęs ir su požiūrio į skaitymą 
nukreipimu į teigiamą pusę. 

Kaip jau daug kartų minėta, grynai kognityvinio požiūrio į skaitymą neužtenka: 
pats faktas, kad žmogus geba skaityti, nereiškia, kad jis skirs tam laiko. Kadangi 
skaitymas yra pastangų reikalaujantis užsiėmimas, kuriuo žmogus gali pasirinkti 
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užsiimti arba ne, jam reikalinga ir motyvacija (Baker ir Wigfield 1999). Motyvacija 
skaityti reikalinga ne tik tiems, kurie jau skaito, – tai taip pat prielaida, būtina tam, 
kad būtų išmokta skaityti (Verhoeven ir Snow 2001). Tyrimuose pro akis nepra-
leidžiamas faktas, kad motyvacija yra labai reikšminga skaitymo gebėjimų raidai, 
tačiau kai kurie mokslininkai teigia, kad sąsaja tarp mokymosi skaityti ir motyva-
cijos skaityti nesulaukia užtektinai dėmesio (Du Toit 2004). Amerikiečių skaitybos 
tyrinėtoja Linda Gambrell (2011) atkreipia dėmesį į vieną iš mokyklinio ugdymo 
trūkumų: jei vaikai, neturėdami motyvacijos skaityti, mokosi tik gebėjimo iššifruoti 
ir suprasti tekstą, jie niekados nepasiekia viso savo potencialo skaitant ir rašant. Vis 
dėlto Gambrell taip pat pastebi, jog per paskutinius du dešimtmečius išaugęs tyrimų 
apie motyvaciją skaityti skaičius reiškia, kad šio faktoriaus svarba yra pripažįstama. 
Mokslininkai Johnas T. Guthrie’is ir Allanas Wigfieldas (2000) pateikia argumentų, 
kodėl motyvacija skaityti yra esminga vadinamajam Mato efektui, t. y. fenomenui, 
kai geri skaitytojai yra linkę tapti dar geresni, o blogi – dar blogesni: geri skaitymo 
įgūdžiai didina motyvaciją skaityti, o didelė motyvacija skatina daugiau skaityti, 
todėl taip dar labiau gerėja skaitymo įgūdžiai. Atvirkštiniu atveju prasti skaitymo 
įgūdžiai mažina motyvaciją skaityti, o maža motyvacija lemia mažesnį skaitymą ir 
taip toliau.

Vidinė ir išorinė motyvacija
Skaitymo tyrimuose ir pedagoginiuose kontekstuose išskiriama vidinė ir išorinė 
motyvacija. Vidinė motyvacija reiškia, kad motyvacija kyla iš pačios veiklos. Išorinė 
motyvacija reiškia, kad į veiklą įsitraukiama dėl išorėje suformuluotų vertybių ar 
reikalavimų. Pavyzdžiui, jei vaikas skaito tam, kad išpildytų mokytojo ar vieno iš 
tėvų lūkesčius, kalbama apie išorinę motyvaciją. Skaitymas siekiant gerų pažymių, 
apdovanojimų ar prizų taip pat yra išorinės motyvacijos pavyzdys. Abu motyvacijos 
tipai yra reikšmingi jaunimo skaitymui skatinti. Vis dėlto yra požymių, rodančių, 
kad vaikai, kurie skaito tikėdamiesi išorinių skaitymo rezultatų, iš savo skaitymo 
gauna mažiau. Taip pat esama įrodymų, kad išorinių veiksnių motyvuojami skaity-
tojai yra labiau linkę skaityti paviršutiniškai nei tie, kurie turi vidinės motyvacijos. 
Apskritai, abu motyvacijos tipai su laiku tapo siejami su skirtingomis mokymosi 
strategijomis ir mokymosi tipais – vidinė motyvacija siejama su „giliuoju moky-
musi“, o išorinė – su „paviršiniu mokymusi“. Kita vertus, tyrimai rodo, kad išorinė 
motyvacija gali veikti kaip priemonė vidinei motyvacijai pasiekti (pvz., žr. Wang ir 
Guthrie 2004).

Pagrindiniai motyvacijos skaityti faktoriai
Linda Gambrell (2011), remdamasi tyrimais įsitraukimo į skaitymą lauke, sukūrė 
7 taisykles, padedančias kurti motyvaciją skaityti. Taisyklės skirtos literatūriniam 
ugdymui mokykloje, tačiau taip pat gali būti taikomos skaitymui už mokyklos ribų. 
Čia pateikiamas sutrumpintas jų variantas. Taisyklės tampa dar reikšmingesnės, kai 
sugretinamos su dabartine Švedijos mokyklų skaitymo ugdymo situacija, apžvelgia-
ma Švedijos nacionalinės švietimo agentūros (2007) ataskaitoje. Toliau pateikiamos 
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lentelės kairiajame stulpelyje įvardijamos Gambrell taisyklės, o dešiniajame – ke-
letas apibendrintų įžvalgų iš Švedijos nacionalinės švietimo agentūros ataskaitos, 
pateikiamų pažodinėmis citatomis2.

Gambrell (2011) Švedijos nacionalinė švietimo 
agentūra (2007)

Mokiniai yra labiau motyvuoti skaityti, 
kai skaitymo užduotys ir veiklos siejasi 
su jų gyvenimu. Kurdami sąsajas tarp 
skaitytos medžiagos ir savo gyvenimo, 
mokiniai aktyviau įsitraukia bandydami 
suvokti tekstą. 

Pokalbiai apie tekstų turinį ir mokinių 
interpretacijas ar su skaitymu susijusias 
patirtis nėra įprasta. <...> Grožinės 
literatūros skaitymas, siekiant suteikti 
perspektyvos asmeninėms patirtims 
ir pasauliui, minimas tik keliuose 
tyrimuose.

Mokiniai yra labiau motyvuoti skaityti, 
kai turi platų pasirinkimą. Platus žanrų 
ir tekstų tipų pasirinkimas, laikraščiai 
ir internetinis turinys daro teigiamą 
įtaką mokinių skaitymo patirčių 
kokybei ir perskaitytos medžiagos 
apimčiai. Pateikiant mokiniams daug 
ir įvairios lektūros, siunčiama žinutė, 
kad skaitymas yra vertinga ir turininga 
veikla. 

Mokykloje skaitomi tekstai dažniausiai 
yra vadovėliai ir pratybų užduotys ar 
mokytojo parengtos užduotys.

Mokiniai yra labiau motyvuoti skaityti, 
kai turi pakankamai laiko, kurį gali skirti 
skaitymui. 

Savarankiškas mokinių skaitymas 
dažniausiai nėra įtraukiamas į įprastą 
mokyklinio ugdymo rutiną, jo turinys 
aptariamas retai. 

Mokiniai yra labiau motyvuoti skaityti, 
kai turi galimybę rinktis, ką skaitys. 

Jaunesnio amžiaus mokiniams knygos 
iš savivaldybių bibliotekų dažnai 
pristatomos knygų dėžėse. Tokiu 
atveju grožinės knygos yra atrenkamos 
bibliotekininkų, o ne mokytojų, kurie 
pažįsta mokinius ir žino, kas juos 
domina ir galėtų jiems kelti iššūkių. <...> 
Tyrimai rodo, kad parinktos knygos 
dažnai neatitinka mokinių poreikių.

2 Čia išverstomis į lietuvių kalbą (vert. past.).
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Gambrell (2011) Švedijos nacionalinė švietimo 
agentūra (2007)

Mokiniai būna labiau motyvuoti 
skaityti, kai gauna galimybę bendrauti 
vienas su kitu apie perskaitytą 
tekstą. Toks bendravimas apima 
kalbėjimą apie knygas, skaitymą 
kartu, knygų skolinimąsi ir dalijimąsi 
su kitais, pokalbius apie knygas su 
bendraklasiais ir dalijimąsi apie knygas 
parašytais tekstais. 

Nėra įprasta kalbėtis apie tekstų 
turinį, mokinių interpretacijas ar su 
skaitymu susijusias patirtis. <...> turinys 
aptariamas retai.

Mokiniai yra labiau motyvuoti skaityti, 
kai turi galimybę sėkmingai įveikti 
sudėtingus tekstus. Šiuo atveju svarbu 
atrasti pusiausvyrą tarp per sunkių 
tekstų, kai rizikuojama, kad skaitytojas 
pasiduos, ir per lengvų, kai kyla rizika, 
kad skaitytojas nuobodžiaus.

Tyrimai rodo, <...> kad mokytojams 
paprastai trūksta žinių apie šiuolaikinę 
vaikų ir jaunimo literatūrą bei grožinę 
literatūrą. <...> Tyrimai sistemingai 
rodo, kad daugeliui mokytojų 
trūksta išsilavinimo ir kompetencijos 
šiuolaikinės vaikų ir jaunimo literatūros 
srityje bei žinių apie galimas literatūros 
mokymo prieigas. 

Mokiniai yra labiau motyvuoti 
skaityti, kai gauna paskatinimų, 
atspindinčių skaitymo vertę ir svarbą. 
Remiantis tyrimais, su skaitymu susiję 
apdovanojimai duoda puikių rezultatų.

Ataskaitoje tokios praktikos 
nenurodomos. 

Apibendrinant: esminiams faktoriams, kuriantiems jaunimo motyvaciją skaityti, 
priskiriamas literatūros aktualumas asmeniniam gyvenimui, platus lektūros pa-
sirinkimas, pakankamai laiko skaityti, pasirinkimo laisvė renkantis iš atrinktų 
kūrinių bei galimybė bendrauti apie skaitinius. Skaitymo mokymas Švedijos pagrin-
dinėse mokyklose – tokiu būdu, kuriuo jis daugiausia yra vykdomas pagal 2007 m. 
Nacionalinės švietimo agentūros parengtą ataskaitą – praktiškai kiekvienu aspektu 
neatitinka rekomendacijų, teikiamų su motyvacija skaityti susijusiuose tyrimuose. 
Prie šių faktų pridėjus tai, kad tyrimais apie skaitymą už mokyklos ribų įrodyta, 
kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp skaitymo gebėjimų ir knygų prieinamumo 
namuose (Clark et al. 2011); kad asmenines knygas turintys vaikai skaito dažniau ir 
iš to gauna daugiau naudos nei knygų neturintieji (Clark ir Poulton 2011); kad vai-
kai, augantys šeimose, kur skaitymas vertinamas, yra labiau linkę tapti skaitytojais 
(Clark ir Rumbold 2006); kad skaitymui savo malonumui didelę įtaką daro santykis 
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tarp mokytojo ir vaiko, taip pat tarp vaiko ir šeimos (Cremin et al. 2009) bei tai, 
kad daug studijų rodo, jog tėvai ir namų aplinka yra esminga vaiko skaitymui (pvz., 
žr. Close 2001), išryškėja vaizdas, kad sociokultūriniams faktoriams dažniausiai 
leidžiama nulemti, kas taps skaitytoju, o kas – ne. 
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3 skyrius. Ankstyvojo skaitymo skatinimas

Vaikai, skaitantys geriau nei jų bendraamžiai, skaito daugiau ir taip tampa dar 
geresniais skaitytojais. Prasčiau skaitantys vaikai skaito mažiau ir dėl to dar labiau 
atsilieka. Tai vadinama skaitymo Mato efektu. Ši sąvoka reiškia, kad srityje, kurioje 
turite pranašumų, ir toliau seksis gerai – pavadinimas šiam fenomenui suteiktas 
pagal eilutes Mato evangelijoje: „<...> kas turi, tam bus duota, ir jis turės su per-
tekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.“ Mato efektas pasitelkiamas 
aiškinant mokykloje palaipsniui didėjantį atotrūkį tarp stiprių ir silpnų skaitytojų 
(Stanovich 1986). Skaitybos kontekste Mato efektu aiškinama sąsaja tarp moty-
vacijos skaityti ir skaitymo gebėjimų. Vaikai, anksčiau išmokę iššifruoti tekstus, 
sukaupia daugiau teigiamų skaitymo patirčių. Skaitymas tampa vaiko identiteto 
dalimi ir darosi natūralu siekti daugiau skaitymo patirčių. To rezultatas – sparčiai 
gerėjantys skaitymo gebėjimai ir didėjantis susidomėjimas skaitymu. Ir atvirkščiai – 
vėlai skaityti išmokę vaikai yra linkę skaityti mažiau, o tai reiškia mažiau praktikos. 
Nesusiformuoja skaitytojo identitetas ir galiausiai skaitymo išvis imama vengti. Vis 
dėlto mokslininkai įrodė, kad Mato efektas nėra pritaikomas visiems skaitytojams 
(Scarborough ir Parker 2003). Literatūros pedagogikos specialistė Gunilla Molloy 
(2007) yra pastebėjusi riziką, kad Mato efektas gali sukurti negatyvų mąstymo mo-
delį pedagoginiame kontekste, kai silpni skaitytojai laikomi beviltiškais. Tačiau, kai 
kalbama apie tai, kaip svarbu anksti imtis priemonių, siekiant sustiprinti teigiamą 
vaiko santykį su literatūra ir skaitymu, Mato efektas įgauna pozityvesnį atspalvį. 

Intuityvu manyti, o ir įvairiais tyrimais pagrįsta, kad namai yra vieta, kur for-
muojamas vaiko susidomėjimas skaitymu. Tyrimai atskleidžia stiprią sąsają tarp 
rašytinės kalbos prieinamumo namuose ir skaitymo gebėjimų raidos. Kad vaikas 
taptų geru skaitytoju, jam labai svarbu būti skaitančių žmonių apsuptyje, turėti 
prieigą prie knygų, žurnalų ir laikraščių namuose, apskritai, būti aplinkoje, kur 
skaitymas vertinamas (Eurydice 2011). Net jeigu ir kiti vaiko artimoje aplinkoje 
esantys žmonės gali turėti didelę įtaką vaiko skaitymo raidai, skaitymui ypač svar-
bus tėvų įsitraukimas. Tėvai, vertinantys skaitymą ir norintys dalytis šia patirtimi 
su savo vaikais, perteikia jiems teigiamą požiūrį į šią veiklą, o tai gali tapti esminiu 
vaiko skaitymo gebėjimų ugdymo faktoriumi. Ankstyvasis skaitymas namuose 
sukuria pagrindą vaiko mokymuisi skaityti mokykloje. 

Mokslininkai sutaria, kad tėvai atlieka labai svarbų vaidmenį ankstyvojo vaiko 
kalbos mokymosi periodu. Studijose, kuriose tiriamas šeimos ir namų aplinkos 
poveikis vaiko skaitymo raidai, gausu ankstyvo tėvų įsitraukimo ilgalaikio poveikio 
pavyzdžių, pvz., žr. Bonci (2011) ir Eurydice (2011). Studijoje „Ankstyvasis vaikų kal-
bos ugdymas“ (Tidig språkstimulering av barn, 1993) Anna-Katrina Svensson teigia, 
kad įvairių sričių tyrimuose nuolatos pabrėžiama ankstyvojo kalbos ugdymo svarba. 
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Svensson apibendrina keletą tyrimuose daromų išvadų apie ankstyvąjį kalbos ug-
dymą ir, be kitų dalykų, teigia, kad, šviečiant tėvus, įmanoma daryti įtaką tam, kiek 
bus bendraujama su vaiku, bei jo ugdymui namuose. Tėvai, turintys žinių apie kalbos 
ugdymo svarbą vaiko raidai, rūpinasi savo vaikų kalbos ugdymu labiau nei kiti, o jų 
vaikams skaitymo ir rašymo mokymasis sekasi geriau nei vaikams, kurių kalba ug-
dyta mažiau. Studija „Ankstyvasis vaikų kalbos ugdymas“ yra vienas iš kelių tyrimų, 
kuriuose propaguojamos toliau aptariamos skaitymo skatinimo veiklos. 

Šeimos raštingumo programos
Tėvai, nuolatos besirūpinantys savo vaikų bendruoju ugdymu ir ypač jų skaitymo 
raida, turi esminės įtakos vaikų motyvacijai skaityti ir jų skaitymo gebėjimams. 
Tėvų įsitraukimas namuose ypač svarbus vaiko skaitymo raidai ankstyvojoje 
vaikystėje ir daro reikšmingą įtaką tiek vaiko kalbiniams ir kognityviniams gebėji-
mams, tiek skaitymo pomėgiams ir motyvacijai skaityti. Vis daugiau tyrimų įrodo, 
kad teigiamą poveikį daro vadinamosios šeimos raštingumo intervencijos progra-
mos arba šeimos raštingumo programos, t. y. skaitymo skatinimo iniciatyvos, kurių 
tikslinė grupė – visa šeima. Tokių programų poveikis ypač aiškiai atsispindi socia-
liai pažeidžiamose vietovėse. Terminas „šeimos raštingumas“ (angl. family literacy) 
priskiriamas mokslininkui Denny’iui Taylorui, pirmą kartą šią sąvoką pavartoju-
siam etnografiniame tyrime aprašant kasdienes vidurinės klasės skaitymo ir rašy-
mo veiklas. Dabar jau klasikine tapusioje studijoje „Šeimos raštingumas“ (Family 
literacy, 1983) Tayloras dokumentavo mažų vaikų ankstyvuosius bandymus skaityti 
ir rašyti įvairiais tikslais skirtinguose kontekstuose – pavyzdžiui, rašant raštelius, 
skaitant prekių ženklų pavadinimus, įspėjimus, kelio ženklus ir t. t. Tayloras pada-
rė išvadą, kad prie vaikų skaitymo ir rašymo raidos tėvai prisidėjo ne sąmoningai 
stengdamiesi mokyti vaikus skaityti ir rašyti, o greičiau skatindami juos įsitraukti į 
įvairias veiklas, kuriose prireikė skaitymo ir rašymo gebėjimų.

Šeimos raštingumas taip pat gali nurodyti į su raštingumu susijusius veiksmus, 
kuriems šeimos skiria laiko kasdien. Šeimos raštingumo projektų metu, remiantis 
prielaida, kad šeimos vaidmuo yra reikšmingas atskiro šeimos nario skaitymo ir ra-
šymo raidai, orientuojamasi į visą šeimą, siekiant šią raidą paskatinti. Dėl išsamaus 
sąvokos „šeimos raštingumas“ aptarimo žr., pvz., Brooks et al. (2008).

Yra keli „šeimos raštingumo“ iniciatyvų tipai; keletą jų variantų galima rasti, pa-
vyzdžiui, ataskaitoje, kurioje aprašomi keli projektai Kanadoje (Thomas 1998). Šeimos 
raštingumo programoms būdinga skatinti tėvus garsiai skaityti vaikams ir (ar) dova-
noti šeimoms knygų. Skaitymo skatinimo programos, susijusios su šeimų raštingumu, 
rengiamos įvairiausiuose pasaulio kampeliuose. Carpentieri et al. (2011) išsamioje me-
taanalizėje ištyrė gausybės šeimoms skirtų skaitymo skatinimo priemonių efektyvu-
mą Europoje, daugiausia dėmesio skirdami šeimoms iš socialiai pažeidžiamų grupių. 
Ši studija apima sėkmingų ir inovatyvių programų pavyzdžius Vokietijoje, Airijoje, 
Nyderlanduose, Norvegijoje, Rumunijoje, Turkijoje, Didžiojoje Britanijoje ir kt. Studi-
jos pagrindas yra šešių metaanalizių, kuriose tirtos šeimoms skirtos skaitymo skati-
nimo programos, apžvalga. Šios metaanalizės – kol kas mažo, tačiau metodologiškai 
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nepriekaištingo šios srities kiekybinių tyrimų lauko dalis. Šeimos raštingumo pro-
gramos pasirodė esančios labai veiksmingos tiek gerinant vaikų skaitymo ir rašymo 
įgūdžius, tiek stiprinant tėvų gebėjimus suteikti vaikams paramą. 

Ataskaitos duomenimis, projekto sėkmę lemia keturi faktoriai: projekto finan-
savimas, projekto kokybė, bendradarbiavimas ir pasitelktų metodų veiksmingumo 
analizė. Kai kuriems projektams aktualus penktasis faktorius: žiniasklaidos parama. 
Naujas projektas turi būti išbandytas du kartus: pirmą, siekiant sužinoti, kokius 
pakeitimus reikia atlikti norint atliepti dalyvių poreikius, ir antrą, siekiant įvertinti 
projekto veiksmingumą. Pagrindinis klausimas, kurį reikėtų užduoti vykdant skai-
tymo skatinimo projektą, nėra „ar projektas pavyks?“, nes daugelis projektų daž-
niausiai sėkmingi tam tikru lygmeniu. Turėtų būti klausiama, kaip gerai projektas 
veikia, palyginti su kitomis galimomis įgyvendinti alternatyvomis. Įdomu, kad atas-
kaitoje pastebima, jog šeimos raštingumo iniciatyvos yra efektyvesnės nei daugelis 
pedagoginių priemonių, kurių imamasi mokyklose. Žinoma, užuot konkuravusios 
su mokyklose vykdomomis programomis, tokios iniciatyvos gali būti pasitelkiamos 
papildomai gerinant vaiko skaitymo gebėjimus. 

Knygų dovanojimas
Nuo tada, kai Švedijoje septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose buvo įsteig-
ta vaikų bibliotekininkų specializacija, susiformavo gili tradicija taikyti skaitymo 
skatinimo metodus, kuriais siekiama pritraukti naujų skaitytojų. XXI a. bibliotekos 
vis dažniau ėmė orientuoti savo veiklą į mažiausius vaikus, o bibliotekų aplinka 
tapo pritaikyta mažyliams ir jų tėvams. Kai siekiama pritraukti naujų lankytojų, 
vienas dažniausiai Švedijos viešosiose bibliotekose pasitelkiamų metodų yra bendra-
darbiaujant su vaikų sveikatos centrais dovanojamos knygos ir organizuojami tėvų 
grupių susitikimai – tai metodai, taikomi jau dešimtis metų (Corneliuson 2007). Į 
tokį bendradarbiavimą dažniausiai įeina vaikų bibliotekininko įsitraukimas į tėvų 
švietimą. Ataskaitoje „Laikas pakelti kartelę?!“ (Dags att höja ribban!?) (Rydsjö 
2012) nagrinėjami tyrimai apie projektus ir veiklas, vykdomus bendradarbiaujant 
vaikų sveikatos centrams ir bibliotekoms, siekiant skatinti mažų vaikų kalbos raidą. 
Bibliotekų įstatymas nustato, kad viešosios bibliotekos turi skirti ypatingą dėmesį 
vaikams ir jaunimui, taip skatindamos jų kalbos raidą ir propaguodamos skaitymą. 
Į vaikų sveikatos centrų užduotis įeina tikrinti, remti ir stebėti vaikų kalbos raidą. 
Pasak Rydsjö, šios užduotys vienija abi institucijas.

Kad bibliotekų ir vaikų sveikatos centrų bendradarbiavimo lygmenys būtų aiškes-
ni, buvo sukurta ir pristatyta 7 lygmenų taksonomija, kurios aukščiausias lygmuo 
nurodo bendrą veiklų planavimą, vykdymą ir vertinimą, o žemiausias – kad vaikų 
sveikatos centras paprasčiausiai veikia kaip bibliotekos informacinės sklaidos kana-
las (Ögland et al. 2010). Sukaupus ir susisteminus daugiau informacijos apie dabarti-
nę viešųjų bibliotekų ir vaikų sveikatos centrų bendradarbiavimo situaciją Švedijoje, 
aiškėja, kad Švedijos bibliotekos ir vaikų sveikatos centrai bendradarbiauja dovano-
dami knygas, tačiau gilesnės ir ilgalaikės bendradarbiavimo praktikos, kurios būtų 
stebimos ir vertinamos, yra neįprastos (Lundh ir Michnik 2014).
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Viena iš dažniausiai pasitaikančių priemonių, taikomų bendradarbiaujant 
vaikų sveikatos centrams ir bibliotekoms, yra knygų dovanojimas jaunesniems 
nei dvejų metų vaikams (Rydsjö 2012). Tyrimai rodo, kad, be kitų iššūkių, sunku-
mų kyla tokiu būdu pasiekti naujuosius švedus ir vaikus su negalia (Corneliuson 
2007). Apskritai, įgyvendinant skaitymo skatinimo priemones, iššūkis yra pasiekti 
grupes, kurioms labiausiai reikia pagalbos. Kai kurių projektų metu paruošiami 
vadinamieji kalbos maišeliai, kuriuose, be knygų, dar yra ir kitų priemonių – kny-
gų skirtukų, vaikų knygų personažų lėlių ir kt., kuriomis tėvai gali naudotis kartu 
su vaikais. Ataskaitoje Rydsjö pabrėžia, kaip svarbu išmanyti vaikų literatūrą ne 
tik šalies daugumos kalba. Pasaulyje pasirenkami skirtingi darbo su daugiakalbiais 
vaikais būdai: knygų dovanojimo programos „Knygų startas“ (Bookstart) metu 
Anglijoje dovanojamos knygos ir kitomis kalbomis, ne tik angliškai, o panašios 
programos (Bogstart) metu Danijoje pasirinkta visoms šeimos dovanoti knygas 
vien danų kalba. 

Knygų rinkiniai šeimoms perduodami bent dviem įsitvirtinusiais būdais. Nesuta-
riama, kuriam iš jų reikėtų teikti pirmenybę. Kelių projektų metu naudotasi dovanų 
kortelėmis, kurias tėvams perdavė slaugytoja vaikų sveikatos centre. Gauta dovanų 
kortelė gali būti išmainyta į knygų rinkinį bibliotekoje. Taip siekiama paskatinti 
tėvus tapti aktyviais bibliotekos lankytojais. Britų programos „Knygų startas“ metu 
taip pat galiojo sąlyga, kad vaikas turi būti užregistruotas kaip bibliotekos skaity-
tojas. Pastebėtas vienas šio metodo trūkumas: keliuose tyrimuose atskleista, kad 
skaityti nepratę tėvai vengia apsilankyti bibliotekoje. Todėl pasiūlyta, kad prireikus 
knygų rinkinys gali būti perduotas tiesiogiai, o slaugytojos vaikų sveikatos centre 
turėtų nuspręsti, kuris variantas yra tinkamiausias. Daugelyje Švedijos vietovių kny-
gų rinkinių statistiškai buvo išdalijama mažiau, kai knygas turėjo perduoti bibliote-
kos; tėvai tiesiog neatvykdavo pasiimti knygų rinkinio. Statistiškai daugiau rinkinių 
buvo išdalyta, kai knygų rinkinį tėvams tiesiogiai perduodavo vaikų sveikatos 
centro personalas. Vis dėlto pastarasis variantas kelia iššūkių bibliotekoms, nes joms 
tenka ieškoti kitų būdų pasiekti naujus skaitytojus. 

Šiame kontekste, kalbant apie knygų dovanojimą kaip skaitymo skatinimo meto-
dą, verta paminėti britų tyrimą, kuriuo parodytas stiprus ryšys tarp noro skaityti, 
požiūrio į skaitymą ir asmeninių knygų turėjimo (Clark ir Poulton 2011). Gausybėje 
tyrimų, kuriuos apžvelgia Rydsjö, pabrėžiama dovanojamų knygų reikšmė siekiant 
ugdyti skaitymo įpročius ir gerinti požiūrį į skaitymą. Gerosiomis praktikomis Ryds-
jö įvardija supažindinimą su amžiaus tarpsnį atitinkančiomis knygomis ir nevien-
kartinį nemokamų knygų dovanojimą darželyje – tai įgyvendinta projekto „Knygų 
startas“ metu įvairiose pasaulio šalyse. Dažniausiai taikomas vienkartinis knygų 
rinkinių dovanojimas vaikams iki šešių mėnesių. Kai kurių programų metu kny-
gų rinkiniai dovanojami dar tris kartus, paprastai pusantrų, trejų ir šešerių metų 
amžiaus vaikams (Kümmerling-Meibauer 2014). Danų programos „Knygų startas“ 
metu iš viso dovanojami keturi knygų rinkiniai: vaikui sulaukus šešių mėnesių, 
vienų metų, pusantrų metų ir trejų metų. Didžiojoje Britanijoje vykdoma speciali 
programa „Knygų startas+“ (Bookstart+), skirta dvimečiams ir jų šeimoms. 
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Knygų dovanojimo programos dažniausiai skiriamos mažiems vaikams ir jų 
tėvams, tačiau šis metodas taikomas ir skaitymo skatinimo projektuose, skirtuose 
kitoms tikslinėms grupėms. To pavyzdys – projektas „Pašto dėžučių klubas Švedija“ 
(Letterbox Club Sverige), kurio metu knygų rinkiniai yra visą pusmetį kas mėnesį 
paštu siunčiami šeimynose gyvenantiems 8–10 metų amžiaus vaikams. Bandomaja-
me projekte dalyvavo apie 30 vaikų iš 8 rajonų Stokholme. 

Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant Stokholmo miesto socialinių paslau-
gų skyriui, Stokholmo universiteto Socialinio darbo katedrai, Stokholmo regioninei 
bibliotekai ir skaitymo skatinimo projektų ir priemonių platformai „Knygų voras“ 
(Bokspindeln). Siunčiamuose knygų rinkinukuose buvo viena grožinės ir viena 
negrožinės literatūros knyga, rašytojo ir netoliese esančios bibliotekos laiškai. Todėl 
šis siuntinys buvo ne tik knygų dovanojimo būdas, bet ir priminimas, kad egzistuoja 
biblioteka. Šios iniciatyvos angliškasis pirmtakas yra „Pašto dėžučių klubas“ (The 
Letterbox Club), veikiantis panašiu principu. Angliškasis „Pašto dėžučių klubas“ 
buvo vertinamas standartizuotais daugybės vaikų „prieš ir po“ tyrimais pirmaisiais 
dvejais projekto metais. Rezultatai parodė, kad abejais metais dalyvavusių vaikų 
skaitymo gebėjimai žymiai pagerėjo (Griffiths et al. 2010). „Pašto dėžučių klubą“, 
taip pat kaip ir „Knygų startą“, kuruoja britų organizacija Knygų fondas (Booktrust). 
Daugiau „Pašto dėžučių klubo“ vertinimų galima rasti organizacijos interneto sve-
tainėje. 

„Knygų startas“
Britų knygų dovanojimo programa „Knygų startas“ (Bookstart) prasidėjo 1992 m. 
Birmingame pelno nesiekiančios skaitymo skatinimo organizacijos Knygų fondas 
(Booktrust) iniciatyva. 2013 m. „Knygų startas“ jau buvo vykdomas 38 šalyse visame 
pasaulyje. Tai programa, kurios metu vaikų sveikatos apsaugos įstaigos šeimoms, 
auginančioms 6–9 mėnesių kūdikius, dovanoja knygas. „Knygų startas“ yra projek-
tas, daugiausia vykdomas bendradarbiaujant kelioms profesionalioms grupėms ir 
organizacijoms, pavyzdžiui, įvairioms neįgaliųjų organizacijoms (Cooling 2011). Jis 
pasiekia daugiau nei du milijonus vaikų ir jų šeimų kiekvienais metais (Bird 2014). 
Knygų fondo svetainėje ši akcija apibūdinama kaip geriausios Knygų fondo organi-
zuojamos knygų dovanojimo programos pavyzdys. Šiuo metu vykdomos ir papil-
domos „Knygų starto“ programos, specialiai pritaikytos specifinėms tikslinėms 
grupėms. Pavyzdžiui, „Knygų starto kampas“ (Bookstart Corner) skiria ypatingą 
dėmesį nepalankioje socialinėje padėtyje gyvenančioms šeimoms. 

Bėgant metams, projektas „Knygų startas“ yra buvęs gausybės tyrimų ir ver-
tinimų objektu, todėl juos visus pristatyti šiame leidinyje būtų sudėtinga. Kelios 
„Knygų starto“, „Knygų starto kampo“ ir „Knygų starto+“ ataskaitos yra prieinamos 
Knygų fondo interneto svetainėje. Pavyzdžiui, „Knygų startas“ buvo keletą kartų 
tirtas mokslininkų Barrie’io Wade’o ir Maggie Moore, patvirtinusių gerus šios kny-
gų dovanojimo programos rezultatus. Programą „Knygų startas+“ vertino Liamas 
O’Hare’is ir Paulas Connolly’is (2010), programos rezultatu, be kitų dalykų, įvardiję 
pagerėjusį tėvų požiūrį į skaitymą kartu su vaikais ir išaugusį bibliotekos paslaugų 
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naudojimą. Didesniame „Knygų starto“ tyrime (NCRCL 2001), kurį atliko Nacio-
nalinis vaikų literatūros tyrimų centras Sario universitete Rouhamptone, pristatomi 
šie rezultatai:
•	 Išaugęs tėvų ar globėjų skaitymas (dažniau ir daugiau) kartu su kūdikiais ir ma-

žais vaikais. 
•	 Dažnesnė vaikų registracija bibliotekose.
•	 Daugiau tėvų ar globėjų, vertinančių skaitymą kūdikiams ir mažiems vaikams.
•	 Išaugęs pasitikėjimas savimi skaitant garsiai vaikams.
•	 Išaugęs sąmoningumas apie skaitymo svarbą kalbos raidai.

Programoje „Knygų startas“ dalyvavusių tėvų anketų analizė parodė, kad, be kitų 
rezultatų, 71 procentas tėvų dėl „Knygų starto“ vaikams pirko daugiau knygų, o 
28 procentai skyrė daugiau laiko knygoms drauge su savo vaikais (Wade ir Moore 
2003). Iki 2012 m. atliktų projekto vertinimų santrauką švedų kalba galima rasti 
Kerstinos Rydsjö ataskaitoje. 2013 m. pradėtas vykdyti didelis projektas, kurio metu 
siekiama ištirti danų „Knygų starto“ (Bogstart) poveikį. Projektui vadovauja Dorthe 
Bleses, viena iš anksčiau atlikto išsamaus programos vertinimo vykdytojų. Į šį tyri-
mą turėtų būti įtrauktos visos šeimos, 2013–2016 m. gavusios knygų rinkinį dovanų. 
Projekto metu taip pat numatoma ištirti, kiek įtakos „Knygų startas“ padarė vaikų 
bendravimo ir kalbos raidai.

Švedijoje šiuo metu vykdoma bandomoji akcija „Knygų startas“ (Bokstart), įkvėp-
ta angliškojo Bookstart ir daniškojo Bogstart, 2015 m. kovą buvo pradėti trys bando-
mieji projektai Geteborge, Landskrūnoje ir Sioderteljė.

Apsilankymai namuose
Kaip skaitymo skatinimo metodas apsilankymai namuose buvo išbandyti devin-
tajame dešimtmetyje Markaride vykdyto projekto „Knygų meškiukas“ (Boknallen) 
metu. Projektas vėliau tapo didesnės, savivaldybės finansuojamos kalbos programos 
dalimi. Projekto „Knygų meškiukas“ vertinimą tiriamajame darbe atliko Anna-Ka-
trina Svensson, pristačiusi keletą teigiamų projekto rezultatų, susijusių su išaugusiais 
vaikų kalbos gebėjimais ir tėvų sąmoningumu (Svensson 1989). Apsilankymai na-
muose yra įvairiose šalyse išbandytas skaitymo skatinimo programų metodas, kurio 
tikslinė grupė – šeimos su vaikais. Tyrimų apie apsilankymus namuose šeimos 
raštingumo programų kontekste santrauką sudarė Donna Bryant ir Barbara Hanna 
Wasik (2004) bei Deanna S. Gomby (2012). Vienas iš tokio skaitymo skatinimo me-
todo privalumų yra tai, kad su šeima susitinkama šeimos pasirinktomis sąlygomis, 
šeimos tvarkaraščiui patogiu laiku. Be to, apsilankantysis namuose gali sužinoti 
daugiau apie vaiko mokymosi namuose aplinką bei kultūrinius ir socioekonominius 
faktorius, galinčius daryti įtaką vaiko skaitymo ugdymui. Kai apsilankoma namuo-
se, taip pat atsiranda galimybė pritaikyti programos medžiagą individualiai, kad ji 
atitiktų specifinius šeimos poreikius. Vienas iš esminių faktorių, lemiančių apsi-
lankymo namuose kokybę šeimos raštingumo programų kontekste, yra darbuotojų 
mokymai, o tai kelia klausimų apie biudžetą ir išteklius. Personalui, vykdančiam 
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apsilankymus namuose, reikia gausybės įgūdžių, pavyzdžiui, puikaus gebėjimo 
stebėti, įsiklausyti ir užduoti klausimus. 

Daktaro disertacijoje „Ankstyvosios vaikų kalbos ugdymas“ (Tidig språksti-
mulering av barn, 1993) Anna-Katrina Svensson nagrinėja, kaip kalbą ugdančių 
programų veiklos, į kurias įtraukiami apsilankymai namuose, gali padidinti tėvų 
įsitraukimą į vaiko intelektinę ir kalbinę raidą bei ar įmanoma tokiu būdu daryti 
įtaką vaiko kalbinei ir bendrajai raidai. Tyrimo išeities taškas yra faktas, kad mažų 
vaikų tėvams reikia daugiau informacijos apie kalbos ugdymo svarbą. Tyrimo metu 
buvo atlikta į „Knygų startą“ panaši intervencinė programa, kurios metu buvo do-
vanojamos knygos ir vykdomi apsilankymai namuose. To rezultatas – palankesnis 
tėvų požiūris į skaitymą, išaugę skaitymo rodikliai ir dažnesnis knygų skolinimasis 
iš bibliotekos. Svensson vis dėlto pažymi savo tyrimo ribotumą, susijusį su vadina-
muoju Hawthorne’o efektu, kai eksperimente dalyvaujantys subjektai nesąmoningai 
pakeičia savo elgesį dėl to, kad yra stebimi, ir elgiasi kitaip, nei elgtųsi, jei nebūtų 
stebimi. Todėl tikėtina, kad tyrime dalyvavę tėvai labiau rūpinosi vaikų kalbos 
ugdymu ne dėl įgytų žinių, o dėl stebėsenos ir jiems keliamų su tyrimu susijusių lū-
kesčių. Nepaisant tokių apribojimų, Svensson disertacija nurodo galimybę tokiomis 
programomis daryti įtaką vaiko kalbos raidai ir tėvų įsitraukimui.

Bibliotekos ir darželiai
Pačių mažiausiųjų kalbos raidai ir motyvacijai skaityti yra labai svarbus bendradar-
biavimas ir tarp darželių. Ikimokyklinio ugdymo plane nurodoma, kad darželiuose 
turi būti siekiama, kad vaikai:
•	 imtų kalbėti niuansuota šnekamąja kalba, plėstų žodyną ir vartotų daugiau 

sąvokų bei gebėtų žaisti su žodžiais, pasakoti, reikšti mintis, užduoti klausimus, 
argumentuoti ir bendrauti su kitais;

•	 susidomėtų rašytine kalba bei suprastų simbolius ir jų komunikacinę funkciją;
•	 susidomėtų paveikslėliais, tekstais ir įvairiomis medijomis bei gebėtų jais naudo-

tis, juos interpretuoti ir apie juos kalbėtis;
•	 įgytų kūrybinių gebėjimų ir gebėtų išreikšti išgyvenimus, mintis ir patirtis įvai-

riomis išraiškos formomis, pavyzdžiui, žaidimais, paveikslėliais, judesiais, daino-
mis ar muzika, šokiais ar vaidyba. 

Bendradarbiavimas tarp viešųjų bibliotekų ir darželių yra savaime suprantamas 
daugelyje šalies regionų. Be to, siekiant plėtoti bendradarbiavimą tarp bibliotekų ir 
darželių, buvo inicijuoti keli projektai, pavyzdžiui, projektas „Žaisti–kalbėti–mo-
kytis“ (Leka-språka-lära), 2002–2004 m. vykęs tuomet veikusios Mokyklų plėtros 
agentūros (Myndigheten för skolutveckling) ir Švedijos kultūros tarybos iniciatyva. 
Viešosios bibliotekos atlieka svarbų vaidmenį didinant literatūros prieinamumą vai-
kams bei veikia kaip papildomas pedagoginis įrankis. Darželiams negalioja Švedijos 
mokyklų įstatymas, nurodantis bibliotekų prieinamumo būtinybę mokyklose, todėl 
literatūros prieinamumas darželiuose yra ypač svarbus klausimas. Apžvelgiant keletą 
magistro darbų paaiškėjo, kad daugelyje darželių bibliotekos nėra laikomos savaime 
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suprantamu bendradarbiavimo partneriu (Rydsjö 2003). Mokslinėje apžvalgoje „Vai-
kų ir jaunimo bibliotekų tyrimai“ (Studier av barn- och ungdomsbibliotek) Rydsjö 
ir Elf (2007) konstatuoja, kad dėl finansinių apkarpymų ir organizacinių pokyčių, 
vykusių devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose, bendradarbiavimas tarp bib-
liotekų ir darželių silpnėja daugelyje Švedijos vietų. Pakito net ir darbo metodai; pa-
vyzdžiui, pasikeitė knygų pristatymų formatas – pamažu jie tapo orientuoti į suaugu-
siuosius vaiko aplinkoje, o ne į pačius vaikus. Literatūros tyrime (2012) teigiama, kad 
daugelis (bet tikrai ne visi) darželių bendradarbiauja su viešosiomis bibliotekomis. 
Švedijos mokyklų inspekcijos (Statens skolinspektion) ataskaitoje (2012), apimančioje 
iš viso 42 darželius, pažymima, kad kai kurių darželių darbuotojai taiko sąmoningus 
metodus rinkdamiesi skaitomas knygas ir jas išdėstydami darželyje, tačiau daugelyje 
darželių „nėra apgalvotos strategijos, kaip elgtis su vaikų literatūra, ir knygų skaity-
mas greičiau yra traktuojamas kaip laiko praleidimo būdas, o ne ugdymo galimybė“.

Studijoje „Skaityti ir rašyti darželyje“ (Att läsa och skriva i förskolan, 2011) edu-
kologė Carina Fast pabrėžia skirtumą tarp vaikų mokymo skaityti ir vaikų susido-
mėjimo skaitymu ugdymo. Knygoje remiamasi tyrimu, atliktu Upsalos darželyje 
Plantan, kuriame labai sąmoningai dirbama siekiant sužadinti vaikų smalsumą ra-
šytinei kalbai. Susidomėjimo skaitymu ugdymas darželiuose taip pat yra pagrindinė 
studijos „Literatūros skaitymas darželyje“ (Litteraturläsning i förskolan) (Damber 
et al. 2013) tema. Studijoje tiriama, kaip kelių darželių Švedijoje personalas atlieka 
„neįtikėtinai svarbią užduotį, kurdami tvirtą pagrindą smalsumui ir norui skaityti“. 
Tyrime remiamasi stebėjimais, kuriuos atliko 40 studentų, studijuojančių darželių 
auklėtojų programą ir darželių auklėtojo kvalifikacijos kėlimo programą Kristians-
tado aukštojoje mokykloje, Malmės aukštojoje mokykloje ir Vidurio Švedijos uni-
versitete. 2010 m. gruodį vieną savaitę buvo atliekami stebėjimai iš viso 40 darželių 
skirtingose Švedijos vietovėse socioekonomiškai skirtinguose rajonuose. Tyrimo 
autoriai, dirbantys trijose anksčiau minėtose švietimo įstaigose, diskutuoja, kokią 
funkciją literatūros skaitymas gali atlikti organizuojant temines veiklas darželiuose, 
ir pateikia konkrečius pasiūlymus ugdymui planuoti, pavyzdžiui, gamtos, gyvūnų, 
aplinkos arba šeimos sandaros temomis.

Tyrime „Literatūros skaitymas darželyje“ pažymima, kaip svarbu darželio vei-
klų metu kurti ankstyvą vaikų santykį su rašytine kalba. Tai ypač svarbu vaikams, 
kilusiems iš namų, kuriuose skaitymo ir rašymo veiklos pasitaiko rečiau. Tyrimo 
įvade konstatuojama, kad stebėtinai dažnai tarp pedagoginių veiklų darželiuose 
literatūros skaitymas yra apleista sritis. Toliau apibendrintais punktais pateikiami 
keli su praktiniu literatūros skaitymu 40 darželių susiję pastebėjimai, suformuluoti 
šios studijos metu.
•	 Pastebimi dideli skirtumai tarp darželių, susiję su skaitymo valandėlėms ski-

riamu laiku: viena skaitymo valandėlė gali trukti nuo dviejų iki keturiasdešimt 
penkių minučių. Autoriams pasirodė, kad tirtuose darželiuose skaitymui apskri-
tai skiriama per mažai laiko. 

•	 Susidarė įspūdis, kad tyrime dalyvavusiuose darželiuose trūksta tikslingos arba 
sąmoningos prieigos renkantis literatūrą: atvirkščiai, ji pasirenkama „gana 



39

atsitiktinai“. Pasitaikė tik pavienių atvejų, kai literatūra renkamasi pagal vieną 
temą. 

•	 Dažniausiai skaitoma vadinamojo „skaitymo poilsio“ metu. Atrodo, kad skaity-
mo valandėlės dažnai pirmiausia atlieka „sudrausminimo funkciją“. 

•	 Pokalbių, susijusių su skaitymu, pasitaikė retai, o jei vykdavo, jie „retai buvo iš-
plėtoti, įtraukti į kontekstą arba kitaip derinami su temomis, kurios būtų susiju-
sios su vaiko gyvenamu pasauliu ar išgyvenimais ir patirtimis“.

•	 Tęstinis darbas su skaitymu, pavyzdžiui, teksto aptarimas, darbas su paveikslė-
liais ar pasakojimų teatralizavimas, vyko retai. 

•	 Tyrimas taip pat parodė, kad knygų prieinamumas visuose darželiuose skirtingas: 
nors vieni darželiai buvo gerai aprūpinti knygomis, kiti jų turėjo mažai, o viena-
me darželyje knygų išvis nebuvo. 

Apibendrinant, tiek, kiek šie pastebėjimai gali būti laikomi reprezentatyviais, susi-
daro gana niūrus literatūros skaitymo darželyje vaizdas. Kaip jau minėta, skaitymo 
mokymas Švedijos pagrindinėse mokyklose, taip, kaip jis vykdomas Švedijos nacio-
nalinės švietimo agentūros ataskaitos duomenimis, diametraliai prieštarauja dau-
gelio mokslininkų įvardijamiems svarbiausiems faktoriams, lemiantiems jaunimo 
motyvaciją skaityti. Taip pat tyrimo „Literatūros skaitymas darželyje“ metu atlikti 
pastebėjimai gali būti priešpriešinami mokslininkų pabrėžiamiems aktualumui, 
prieinamumui, laikui, pasirinkimui ir interaktyvumo galimybei.

Tuomet kokius skaitymo skatinimo metodus tyrimo autoriai siūlo taikyti, siekiant 
pagerinti situaciją? Vienas propaguojamų metodų yra garsiniai skaitymai, į kuriuos 
įtraukiamas pokalbis tarp vaikų arba tarp vaikų ir pedagogo prieš, po ir per skaity-
mą. Taikant šį metodą, pedagogas skaito ne vaikams, o greičiau su vaikais – vaikai 
aktyviai įsitraukia į skaitymą. Kitas iš autorių skatinamų metodų yra literatūros 
kūrinių teatralizavimas, nes tokiu būdu aktyviau įsitraukiama į pasakojimą. Skaity-
mas ir rašymas darželyje yra socialinė praktika, kuri reiškia, kad skaitymo metu ir 
po jo perskaityta medžiaga yra drauge apdorojama ir įprasminama platesnės temos 
rėmuose. Pasak tyrimo autorių, darželyje naudojama literatūra turėtų „atitikti te-
minio turinio reikalavimus“, t. y. literatūros pasirinkimą turėtų lemti tema, su kuria 
pasirinkta dirbti, o ryšys tarp skaitinių ir temos turėtų būti stiprus. Galima pridėti, 
kad tai, kaip literatūra naudojama darželiuose, atspindi, kiek skaitymas yra vertina-
mas ir kiek svarbos jam suteikiama. Vėlesniame tyrime Ulla Damber ir Janas Nils-
sonas (2015) pažymi, kad „[a]ktyvus skaitymas, o ne pasyvus poilsis skaitant, padeda 
vaikams įžvelgti, kad skaitymas yra svarbi veikla, o ne tik veikla, skirta užmigti“. 

Tyrime „Literatūros skaitymas darželyje“ taip pat pastebimas santykis tarp knygų 
prieinamumo ir didesnio susidomėjimo skaitymu: pavyzdžiui, vaikų susidomėji-
mas knygomis žymiai išauga, kai atvyksta knygų autobusas. Vis dėlto didelei daliai 
Švedijos darželių nėra prieinami nei knygų autobusai, nei šalia esančios bibliotekos. 
Dėl to autoriai rekomenduoja, kad šalies darželių, taip pat kaip ir mokyklų, prieina-
mumas prie bibliotekos turėtų būti reguliuojamas. Toliau pateikiami keli skaitymo 
skatinimo veiklų, kai bendradarbiauja bibliotekos ir darželiai, pavyzdžiai.
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Literatūrinio profilio darželiai
Iniciatyva, peržengianti tradiciškesnių metodų ribas, yra literatūrinio profilio 
darželiai. Miolndalo savivaldybėje nuo 2005 m. siekiama taikyti platesnės apimties 
bendradarbiavimą tarp darželių, namudinių darželių ir bibliotekų – tai bendradar-
biavimas, šiuo metu apimantis septynis darželius ir septynių namudinių darželių 
auklėtojų grupę. Literatūrinio profilio darželiai yra dviejų projektų tęsinys: „Pa-
daužų knyga“ (Bulleribok), vykusio Miolndale 2002–2004 m., ir „Alfonsas, Elena, 
Ežiukė ir visi kiti“ (Alfons, Ellen, Kotten och alla de andra), tuo pat metu vykusio 
Vestra Jotalande. Knygoje „Ne tik skaitymo poilsis: mintys ir idėjos iš projektų 
bendradarbiaujant bibliotekoms ir darželiams“ (Inte bara läsvila: tankar och idéer 
från samverkansprojekt mellan bibliotek och förskola) (Widerberg 2008) aptariamos 
minėtų projektų metu įgytos patirtys. Abiejų projektų kontekste kilo idėja steigti 
sertifikatais patvirtintus literatūrinio profilio darželius, kuriuose pasakojimai ir 
literatūros skaitymai yra nuolatinė kasdienių veiklų tema. 

Literatūrinio profilio darželiuose siekiama vaikams suteikti kasdienių teigiamų 
skaitymo patirčių. Toliau bus išvardyti kriterijai literatūrinio profilio darželiui – la-
bai panašūs kriterijai taikomi ir literatūrinio profilio namudiniam darželiui. Litera-
tūrinio profilio darželiui taikomi šie kriterijai: 

•	 Knygas ir skaitymo metodus pedagogai renkasi sąmoningai, o teigiamas skaity-
mo valandėles darželyje organizuoja kasdien.

•	 Kiekvienais metais į darželio darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą įeina 
su skaitymą skatinančiomis priemonėmis ir kalbos įgūdžių raida susijusių žinių 
ugdymas.

•	 Viešųjų bibliotekų vaikų bibliotekininkai darželyje kasmet pristato naujas kny-
gas.

•	 Ieškant naujų darbuotojų, aiškiai pabrėžiamas darželio literatūrinis profilis bei 
reikalavimai, keliami kandidatams į darbo vietą. Naujiems darbuotojams išsamiai 
pristatomas darbo pobūdis ir metodai. 

•	 Pedagogai rūpinasi žinių sklaida ir skatina kitus savivaldybės darželius sąmonin-
gai dirbti su knygomis ir skaitymu. 

•	 Darželis turi gerą ir nuolatos atnaujinamą knygų kolekciją. Knygos yra matomos 
ir vaikams pasiekiamos. Prieš perkant knygas tariamasi su vaikų bibliotekininku. 

•	 Knygos ir (arba) pasakojimai visada pasitelkiami teminių veiklų metu. 
•	 Darželis artimai bendradarbiauja su viešosiomis bibliotekomis, visi vaikai apsi-

lanko knygų autobuse arba bibliotekoje mažiausiai du kartus per metus. 
•	 Veiklos organizuojamos taip, kad visada būtų laiko jas suplanuoti, įvykdyti ir 

įvertinti profilio aspektu. 

Kiekviename literatūrinio profilio darželyje yra atstovas literatūros klausimais, 
tai yra darželio mokytojas, atsakingas už literatūrą. Jis rūpinasi, kad literatūrinis 
aspektas darželyje atsispindėtų ir socialinėje, ir fizinėje aplinkoje. Literatūrinio 
profilio darželius kartą per mėnesį aplanko knygų autobusas, iš kurio visi 3–6 metų 
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vaikai pasirenka po vieną ar kelias knygas. Didžiausias skirtumas tarp literatūrinio 
profilio darželio veiklų ir tradicinio bendradarbiavimo tarp bibliotekų ir darželių 
yra tai, kad pirmuoju atveju darželių, namudinių darželių ir bibliotekų vykdomas 
bendradarbiavimas yra patvirtintas sertifikatu. Kriterijų atitikimas yra tikrinamas 
abiejų įstaigų atstovų. Kas antrus metus vyksta bendradarbiavimo peržiūra ir verti-
nimas. 

Plačios apimties literatūrinio profilio darželių veiklų vertinimą atliko Anna-Ka-
trina Svensson (2013), pedagogikos dėstytoja Buroso aukštojoje mokykloje. Atlie-
kant tyrimą buvo apklausti bibliotekininkai, namudinių darželių auklės, darželių 
auklėtojai ir direktoriai, programų vadovai ir pagrindinių mokyklų pedagogai. 
Vaikų žinios buvo tikrinamos trečioje klasėje nacionalinių egzaminų metu, be to, 
keletas vaikų buvo apklausti apie savo skaitymo įpročius. Vertinimu siekta atsaky-
ti į klausimą, ar literatūrinio profilio darželiai padidino literatūros prieinamumą 
vaikams ir, jei taip, kaip tai paveikė darbuotojų ir vaikų nuostatas apie literatūrą ir 
skaitymą. Vertinimu taip pat siekta ištirti, ar darbas literatūriniuose darželiuose pa-
darė įtakos vaikų skaitymo raidai, bei identifikuoti teigiamus ir neigiamus faktorius 
bendradarbiaujant. 

Iš Svensson vertinimo galima daryti išvadą, kad bendradarbiavimas suteikė progą 
vertingam pasikeitimui žiniomis tarp dviejų profesinių sričių. Darželių auklėtojai, 
taikydami savo darbo metodus, ėmė labiau įsiklausyti į vaikų idėjas ir papildė vei-
klas pokalbiais su vaikais. Tiek įprastų, tiek namudinių darželių auklėtojai atnau-
jino savo darbo su literatūra metodus. Bibliotekininkai įgijo įžvalgų, kaip vaikų 
literatūra gali būti naudojama teminių užsiėmimų metu darželiuose, o tai lemia, kad 
naujai išleistą vaikų literatūrą jie skaito šį aspektą turėdami omenyje. Vertinime taip 
pat pažymimas didesnis literatūros prieinamumas ir dažnesnis knygų skolinimasis. 
Vykdant literatūrinio profilio darželių veiklą siekiama įvairiais būdais suteikti lite-
ratūrai gyvybės, pasitelkiant tokias meno formas kaip teatras ir muzika, bei tokias 
pagalbines priemones kaip pirštininės lėlės, pasakų maišeliai, flanelės pasakos (kai 
pasakojama pasitelkiant paveikslėlius, kurie uždedami ant flanele padengtos len-
tos), planšetiniai kompiuteriai ir pan. Visi darželių auklėtojai teigė, kad ši programa 
padarė teigiamą įtaką vaikų požiūriui į knygas ir skaitymą. Vertinimo rezultatai, be 
kitų dalykų, rodo, kad vaikai, mokęsi literatūrinio profilio darželiuose: 

•	 moka mąstyti ir diskutuoti apie literatūrą;
•	 yra pratę kalbėtis apie pasakojimus ir literatūrą;
•	 turi didelį pasakojimų ir literatūros prieinamumą;
•	 moka naudotis bibliotekos paslaugomis.

Vertinime taip pat pažymimi sunkumai, kylantys tiriant, ar vaikai, lankę literatū-
rinio profilio darželį, rodo didesnį susidomėjimą literatūra ir geresnius kalbinius 
įgūdžius nei kiti vaikai. 

Šiame kontekste gali būti įdomu žinoti, kokia yra šeimų, kurios renkasi leisti 
vaikus į literatūrinio profilio darželį, socioekonominė situacija. Platesnės apimties 
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tiriamasis projektas apie ilgalaikį literatūrinio profilio darželių poveikį galėtų tapti 
pagrindu reformai, apimančiai darželių darbą su literatūra nacionaliniu lygmeniu. 

„Darželių bibliotekos Lunde“
„Darželių bibliotekos Lunde“ (Förskolebibliotek i Lund) yra iniciatyva, kuria sie-
kiama padidinti tėvų sąmoningumą apie kalbos raidą ir skaitymo svarbą vaiko 
tęstiniam vystymuisi. Ši iniciatyva prasidėjo 2011 m. kaip Švedijos kultūros tarybos 
remiamas projektas, kuris šiuo metu yra vykdomas devyniuose darželiuose Lunde. 
Darželiuose buvo įsteigtos bibliotekos su skaitymo kampeliu, o regioninės bibliote-
kos vaikų bibliotekininkai nuolatos aplanko darželį, kad su personalu pasikalbėtų 
apie literatūros pedagogiką ir pateiktų skaitinių rekomendacijų. Šių darželių dar-
buotojai taip pat dirba su pasakojimais įvairiomis temomis. Esminis šios iniciatyvos 
elementas yra tėvams skolinami knygų maišeliai, pripildyti atrinktų knygų švediš-
kai ar kitomis kalbomis. Projekto ataskaitoje teigiama, kad šis aspektas sulaukė ypač 
pozityvaus grįžtamojo ryšio. Taikant šį metodą, regiono bibliotekininkas aplanko 
darželį vieną rytą per savaitę ir kartu su vaikais bei darželio darbuotojais susirenka 
pasikalbėti apie knygas ir istorijų pasakojimą. Bibliotekininkas yra laikomas dar 
vienu ištekliumi, kuris darželio darbuotojams – ypač atstovui skaitymo klausi-
mais – suteikia papildomų kompetencijų ir juos įkvepia. Išskirtinai daug dėmesio 
skiriama literatūros vaikų gimtosiomis kalbomis paieškai. Įkvėpimo šaltiniu nuro-
domas projektas „Alfonsas atidaro duris – apie imigrantų vaikus ir kalbą“ (Alfons 
öppnar dörren – om invandrarbarn och språk), vykdytas 2001–2003 m. dviejuose 
imigrantų gausiose gyvenvietėse Halande. Projektas buvo nukreiptas į daugiakal-
bius vaikus ir jų tėvus. Projekto „Alfonsas artidaro duris“ aprašymą galima rasti 
Karinos Pettersson apraše (2004).

„Duok penkis“
Daugybe skaitymo skatinimo projektų siekiama sukurti gilesnį bendradarbiavimą 
tarp darželių ir bibliotekų. Vienas tokių projektų yra „Duok penkis: vaikai, knygos, 
pasakojimai“ (Give me five: barn, böcker, berättelser). Šiame projekte pabrėžiami 
literatūros meniniai aspektai. Projektą „Duok penkis“ rėmė Vesterboteno lėno 
savivaldybė, Vesterboteno lėno biblioteka, Vesterboteno regionas ir Švedijos kultū-
ros taryba. Projektas vyko Vesterbotene nuo 2010 m. rudens iki 2014 m. pavasario, 
projekto tikslinė grupė buvo penkerių metų amžiaus vaikai. Drauge su vaikais bi-
bliotekininkai ir kiti suaugusieji artimoje vaiko aplinkoje leidosi į atradimų kelionę 
po paveikslėlių knygų pasaulį. Tiek vaikai, tiek pedagogai buvo skatinami dirbti su 
„svarbiomis aukštos meninės kokybės paveikslėlių knygomis“ ir „knygomis, kurios 
dažnai nėra savaime suprantamas pasirinkimas“. Išeities taškas buvo požiūris, kad 
paveikslėlių knyga yra meno kūrinys, kurį „galima pasitelkti tyrinėjant tiek savo, 
tiek kitų pasaulius“.

Vienas iš projekto „Duok penkis“ tikslų buvo išlaikyti vaiką dėmesio centre. Prieš 
pradedant darbą, keliuose darželiuose buvo atlikta apklausa apie tai, ko norėtų patys 
vaikai. Be to, kaip pedagoginis metodas buvo pabrėžiama kūryba – pavyzdžiui, 
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tapymas, persirenginėjimas, dainavimas, rimavimas, vaidinimas, perpasakojimas, 
šokis, koliažo technikos taikymas arba modelių kūrimas. Meno pedagogai, ilius-
truotojai, autoriai ir kiti profesionalai dalyvavo kompetencijos kėlimo kursuose, 
paveikslėlių knygų dirbtuvėse ir mokėsi, kaip jos gali būti naudojamos edukacinėse 
veiklose. Bendradarbiaudami bibliotekų ir darželių darbuotojai praturtino vieni 
kitų įgūdžius, o biblioteka tapo savaime suprantama ir gerai pažįstama vieta vai-
kams. Su projektu taip pat buvo susietas tinklaraštis. Projekto ataskaitą parengė 
Ulla Wiklund (2014).

„PASAKOTI, ŽAISTI, SKAITYTI“
„PASAKOTI, ŽAISTI, SKAITYTI“ (BERÄTTA, LEKA, LÄSA) yra plačios apimties 
projektas, kurį bendradarbiaudami vykdė darželiai ir bibliotekos, orientuodamiesi į 
1–3 metų vaikus. Projektą inicijavo pelno nesiekianti draugija „Skaitymo judėjimas“ 
(Läsrörelsen). Projektas prasidėjo 2013 m. rudenį ir tęsėsi iki 2015 m. pavasario iš 
viso 31 savivaldybėje Siormlando, Vestmanlando ir Erebru lėnuose. Projekto metu 
pasirinkta ilgiau dirbti su viena paveikslėlių knyga. Projekto pagrindinis tikslas 
buvo paskatinti ankstyvuosius vaikų susitikimus su literatūra ir pasiekti, kad jie 
būtų dažnesni. Be to, projektu siekta plėsti darželių ir bibliotekų darbuotojų žinias 
apie vaikų literatūrą ir literatūros pedagogiką dirbant su mažais vaikais, propaguoti 
tėvų įsitraukimą bei skatinti vaikų ankstyvuosius susitikimus su literatūra. Su vei-
kla taip pat susietas tiriamasis projektas „Skaityti su jauniausiaisiais“ (Läsa med de 
yngsta), kurio metu du tyrėjai iš Geteborgo aukštosios ekonomikos mokyklos ana-
lizavo projektą, taikydami kokybinius metodus. Visi projekte dalyvavę vaikai gavo 
dovanų po knygą, su kuria darželis dirbo. Vykdant projektą, taip pat buvo parašytas 
straipsnis apie pedagoginius metodus (von Baumgarten Lindberg 2013).

Garsinis skaitymas
Gausu programų ir projektų, kuriais siekiama skleisti informaciją apie garsinio 
skaitymo vaikams svarbą ir jį skatinti. Tam yra svarių priežasčių. Devintojo dešimt-
mečio viduryje Jungtinių Valstijų švietimo departamentas (U.S. Department of Edu-
cation) parengė ataskaitą „Tampant skaitytojų tauta“ (Becoming a Nation of Readers) 
(Anderson 1985), kurios poreikį lėmė susirūpinimą keliantys pasiekimai mokyklose. 
Ataskaitoje pristatomi tyrimai apie skaitymą ir tyrimų rezultatais pagrįstos reko-
mendacijos. Samprotaujama, kad jaunimo skaitymas gali būti traktuojamas tiek 
kaip problemos priežastis, tiek kaip jos sprendimas, nes iš esmės visos mokyklinio 
ugdymo sritys remiasi skaitymu. Ataskaitoje pažymima, kad ugdant sėkmingam 
skaitymui būtinas žinias pati svarbiausia veikla – garsinis skaitymas vaikams.

Garsinio skaitymo teigiamas poveikis vaiko kalbos raidai yra išsamiai ištirtas. 
Puikiai žinoma, kad garsinis skaitymas praturtina vaiko žodyną ir ugdo gebėjimą 
kalbėti. Be to, garsinis skaitymas yra būdas anksti pažadinti susidomėjimą knygo-
mis ir skaitymu. Garsinis skaitymas taip pat gali būti įvadas į tai, kaip veikia pasa-
kojimas. Vaikams garsinis skaitymas mažų mažiausiai yra pirmasis susitikimas su 
literatūra kaip meno forma. Pastebėta, kad garsinis skaitymas namuose lemia, kad 
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vaikai skaito daugiau savarankiškai (pvz., žr. Krashen 2004). Knygoje „Skaityti gar-
siai vaikams“ (Läsa högt för barn) (Dominkovic et al. 2006) garsinis skaitymas yra 
laikomas vienu svarbiausių žingsnių kuriant motyvaciją skaityti ir teigiamą požiūrį 
į skaitymą. Straipsnyje „Garsinis skaitymas vaikams: įrodymai“ (Reading Aloud to 
Children: the Evidence, Duursma et al. 2008) apibendrinami keli garsinio skaitymo 
teigiamo poveikio įrodymai. Be to, straipsnyje pabrėžiama, kaip svarbu, kad skai-
tydami garsiai vaikams, tėvai perteikia teigiamą požiūrį į knygas ir skaitymą, o tai 
gali tapti esminga vaiko skaitymo gebėjimų raidai. Tyrimuose taip pat pastebimas 
ryšys tarp garsinio skaitymo ir mokymosi rezultatų. Garsinio skaitymo svarbą 
pabrėžia, pavyzdžiui, G. Wellsas (1986), tyręs ryšį tarp ankstyvųjų rašytinės kalbos 
patirčių ir vėlesnių pasiekimų mokykloje. Bene pirmasis išsamus tyrimas, kuriuo 
ištirtas ilgalaikis skaitymo savo malonumui poveikis bėgant laikui, buvo atliktas 
Londono universiteto Švietimo institute (Sullivan ir Brown 2013). Šiame tyrime, ku-
rio metu ištirta beveik 6 000 vaikų skaitymo elgsena, teigiama, kad vaikai, kuriems 
tėvai reguliariai skaitė garsiai, geriau pasirodo testuose, kuriais vertinami žodyno, 
rašybos ir matematikos įgūdžiai, nei vaikai, kurių tėvai neskyrė laiko garsiniam 
skaitymui. Žinoma, kyla klausimas, ar vien garsinis skaitymas lėmė šiuos gerus 
rezultatus, ar vaikai, kuriems tėvai reguliariai skaito garsiai, taip pat yra teigiamai 
veikiami kitų faktorių.

Garsiai skaitantysis, kuris skaito įsijautęs, tekstui gali suteikti gyvybės, o tai gali 
būti ypač vertinga skaitymo sunkumų patiriantiems vaikams. Garsinis skaitymas 
taip pat gali būti būdas jau skaitantiems vaikams išgirsti tekstus, kurių jie patys dar 
nesugebėtų perskaityti. Garsinis skaitymas yra ir galimybė dalyvauti pasakojimo 
bendrystėje, dalytis bendra skaitymo patirtimi, o tai sukuria ryšį ir bendrą kon-
tekstą tarp, pavyzdžiui, tėvų ir vaikų, brolių ir seserų arba darželio grupėje. Ypač 
patiems jauniausiems vaikams garsinis skaitymas gali sukurti būtiną psichologinį 
santykį su kitais. Pagrindinės mokyklos mokytoja Anne-Marie Körling knygoje 
„Prasmingas garsinis skaitymas“ (Den meningsfulla högläsningen, 2012) pateikia 
konkrečius patarimus, kaip, pasitelkiant garsinį skaitymą, namuose, mokykloje arba 
bibliotekoje praturtinti ir plėsti vaikų skaitymo gebėjimus bei žodyną. Įkvepiantys 
pavyzdžiai ir praktiniai patarimai taip pat pateikiami Memos Fox knygoje „Skaityti 
garsiai“ (Läsa högt, 2010). Didelio tarptautinio pripažinimo sulaukusi knyga apie 
garsinį skaitymą yra Jimo Trelease’o „Garsinio skaitymo vadovas“ (The Read-Aloud 
Handbook), pirmą kartą pasirodžiusi 1982 m. ir nuo to laiko išleista dar keliais leidi-
mais. Papildytas leidimas paskutinį kartą išleistas 2013 m. 

Dialoginis garsinis skaitymas 
Geram garsiniam skaitymui būdinga skaityti įsijautus, skaitant pasitelkti žvilgsnį 
ir kūną bei užduodant klausimus įtraukti vaikus. Į garsinio skaitymo didaktiką 
įeina ir knygos iliustracijų aptarimas, suteikiantis daugiau prasmės pasakojimui 
ir neleidžiantis paveikslėliams nukreipti dėmesio nuo kalbinio turinio. Geriausių 
rezultatų pasiekiama, kai skaitoma knyga jau iš anksto yra pažįstama, ypač svarbu 
prieš tai atidžiai apžiūrėti paveikslėlius, siekiant prasmingesnio jų aptarimo. Vie-
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nas iš dažnai propaguojamų garsinio skaitymo variantų yra dialogas tarp vaikų ir 
(arba) tarp vaikų ir skaitovo prieš, per ir po skaitymo. Tai metodas, kai skaitoma 
greičiau su vaikais, o ne vaikams. Įprastas pavadinimas tokiam garsinio skaitymo 
metodui yra dialoginis garsinis skaitymas. Yra studijų, kuriose tirtas garsinio skai-
tymo poveikis vaiko kalbos raidai bei lygintas dialoginio garsinio skaitymo ir kitų, 
mažiau interaktyvių, garsinio skaitymo formų poveikis. Tokių studijų metaanalizės 
duomenimis, dialoginis garsinis skaitymas kalbos raidai didžiausią poveikį turi jau-
nesnių vaikų grupėse (Mol et al. 2008). Vis dėlto klausimas, ar derėtų dialoginiam 
garsiniam skaitymui teikti pirmenybę, yra susijęs ne vien tik su kalbos raida, bet ir 
su klausančiojo įsitraukimo lygmeniu ir motyvacija, atsirandančia su tokiu įsitrau-
kimu. Reikėtų pridėti, kad šiuolaikiniuose švedų tyrimuose pažymima, jog sklan-
džiai skaitančių vaikų teksto suvokimo spragos paprastai nepastebimos, iki vaikams 
sukanka 10 metų (Elwér 2014). Anksti įtraukus vaikus į pokalbius apie perskaitytą 
medžiagą, tampa įmanoma laiku pastebėti ir įsikišti, jei vaikui kyla sunkumų su 
teksto suvokimu. 

Pastaraisiais metais Švedijos viešosiose bibliotekose vertinama veikla tapo garsi-
nis skaitymas suaugusiesiems. Kai kurios bibliotekos taip pat organizuoja garsinius 
skaitymus senų žmonių globos namuose. Nacionalinio projekto „Skaitymo galia!“ 
(Läskraft!) metu, bendradarbiaujant Lengvai skaitomos kalbos centrui (Centrum för 
lättläst), Demencijos asociacijai (Demensförbundet), Suaugusiųjų mokyklų mokslei-
vių asociacijai (Studieförbundet Vuxenskolan), Švedijos bibliotekoms ir senų žmonių 
globos namams, buvo organizuojami garsiniai skaitymai žmonėms, sergantiems 
demencija. Projektas vyko 2009–2013 m. ir dabar jau yra tapęs įprasta veikla (Kå-
berg 2013). Be to, garsinis skaitymas gali tapti būdu susitikti skirtingoms kartoms. 
Vykdomi projektai, kurių metu senjorai skaito jaunimui, o jaunimas – senjorams. 
Vokietijoje, pavyzdžiui, skaitymo organizacija „Skaitymo fondas“ (Stiftung Lesen) 
inicijavo skaitymo skatinimo akciją „Knygos stato tiltus“ (Bücher schlagen Brücken), 
kurios metu jaunimas garsiai skaito senjorams. Kitaip sakant, garsinis skaitymas 
yra būdas mažinti atotrūkį tarp kartų.

Pasakų valandėlės bibliotekoje
Pasakų valandėlės priskiriamos veikloms, kurios jau seniai vyksta bibliotekų vaikų 
literatūros skyriuose. Projekto „Pasakų valandėlės“ (Projekt Sagostunden) (Stok-
holmo regioninė biblioteka) metu atliekant apklausas ir stebėjimus analizuotos 
pasakų valandėlės Stokholmo lėne. Šio projekto metu pasakų valandėlėms taip pat 
išbandytas taikyti Švedijos karališkosios bibliotekos kokybės modelis. Projekto 
rezultatai pateikiami ataskaitoje „Leonardo pleistras“ (Leonards plåster) (Borrman ir 
Hedemark 2015). Ataskaitoje paaiškėja, kad pasakų valandėlės vyksta beveik visose 
Stokholmo lėno savivaldybėse. Pasakų valandėlės dažniausiai vyksta bibliotekose, 
vienodai dažnai centrinėje bibliotekoje ir filialuose. Kartais vykdomos programos, 
kuriomis bandoma pritraukti naujų lankytojų, tačiau jos nėra labai dažnos. Pavyz-
džiui, dviejų savivaldybių atstovai pažymėjo, kad pasakų valandėlės organizuojamos 
savivaldybės atviruosiuose darželiuose. Dažniausia pasakų valandėlės forma supina 
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garsinį knygos skaitymą, pasakojimą ir dainavimą. Paprastai susitikimą veda vienas 
iš bibliotekos darbuotojų. Kartais vyksta pasakų valandėlės kitomis kalbomis nei 
švedų, bet tai mažiau įprasta. 

Pasakų valandėlės vaikams bibliotekose paprastai vyksta pasitelkiant tokias pa-
galbines priemones kaip lėlės, flanele padengtos lentos, piešimo ar kreidinės lentos. 
Pavyzdžių, kaip galima naudoti lėles ir lėlių teatrą skatinant skaitymą, galima rasti 
knygoje „Atvesti vaikus į knygas pasitelkiant lėles“ (Leading kids to books through 
puppets) (Bauer 1997). Be to, kaip iliustracija ar būdas sukelti asociacijas gali būti 
pasitelkiami garsai, šviesos ir kvapai. Pasakų valandėlių bibliotekose metu taip 
pat dažnai taikomi rimai, skaičiuotės ir dainos. 2007–2009 m. vykusiame projek-
te „Skaitymo menai“ (Läskonster), kurį bendradarbiaudamos organizavo Vidurio 
Švedijos apskričių bibliotekos, siekta literatūrai suteikti gyvybės pasitelkiant keletą 
meno formų, pavyzdžiui, tapybą, teatrą ir muziką. Pasakų valandėlių metu, be kitų 
rekvizitų, buvo naudojamos pirštininės lėlės, pliušiniai žaislai ir kitokios figūrėlės, o 
pati pasakų valandėlė buvo papildomai teatralizuota persirengiant. Bendradarbiau-
jant su teatro pedagogu, pasakos buvo teatralizuojamos, o vaikai tapo ne tik publi-
ka, bet ir pjesės dalyviais. Po spektaklio vaikai istoriją knygos forma galėjo pasiimti 
namo (Hedenström et al. 2010). Projekto „Skaitymo menai“ papildomas tyrimas 
parodė, kad projektas pirmiausia paskatino bibliotekos darbuotojus bendradarbiauti 
su daugiau įvairių specialistų nei anksčiau (Danielsson 2011). Tokiu būdu, pavyz-
džiui, ėmė bendradarbiauti biblioteka ir kultūros centras, pasiūlydami mokiniams 
piešimo, teatro ir muzikos edukacijų. Kartu su piešimo, teatro ir muzikos pedago-
gais viena biblioteka šešiamečiams parengė teatro pasirodymą pagal paveikslėlių 
knygą ir organizavo teatralizuotas pasakų valandėles vaiduoklių istorijų tema. Šios 
veiklos sutapo su bendru projekto tikslu įtraukti daugiau meno formų į skaitymo 
skatinimo iniciatyvas. 

„Vakaro pasakos iš vidaus“
Kiek kitokio tipo garsinio skaitymo projektas yra „Vakaro pasakos iš vidaus“ (Go-
dnattsagor inifrån). Tai projektas, kurio metu bendradarbiavo bibliotekos ir patai-
sos centrai, siekdami kalintiems tėvams suteikti galimybę į kompaktinius diskus 
įrašyti vakaro pasakas savo vaikams. Projektas, vykęs Malmėje 2008–2011 m., buvo 
remiamas Švedijos nusikalstamumo prevencijos tarybos (Brottsförebyggande rådet), 
Švedijos kultūros tarybos ir Švedijos paveldėjimo fondo (Arvsfonden). Projektas 
buvo unikalus, nes tai pirmas kartas, kai Švedijos biblioteka gavo finansavimą su 
nusikalstamumo prevencija susijusiai veiklai. Projekto išeities taškas buvo vaikų 
ombudsmeno ataskaita, kurioje atkreiptas dėmesys į tai, kad vaikai turi prastas 
galimybes bendrauti su laisvės netekusiais tėvais. Projektas taip pat rėmėsi tyrimais, 
kuriuose parodyta, kad laisvės netekusių tėvų vaikai patiria emocinių sunkumų 
išgyvenimo riziką. Projektu norėta, be kitų dalykų, sustiprinti vaikų ir tėvų santy-
kius, siekiant sumažinti negatyvius vaikų ir tėvų išskyrimo dėl laisvės apribojimo 
padarinius. Kuriant projektą semtasi įkvėpimo iš panašių iniciatyvų Anglijoje, 
tačiau, kitaip nei Skaitymo agentūros (The Reading Agency) organizuoto pirmtako 
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„Didysis dalijimasis knygomis“ (The Big Book Share) atveju, projektas vykdytas mo-
kymosi būrelių forma.

Vienas iš projekto „Vakaro pasakos iš vidaus“ tikslų buvo padidinti kalinių gali-
mybes pozityviai prisidėti ir dalyvauti savo vaikų emocinėje, socialinėje ir intelek-
tualinėje raidoje bei pabrėžti istorijų ir pasakojimų svarbą vaiko brandai ir moky-
muisi. Projekto vertinimą parengė Annelie Björkhagen Turesson (2011), socialinio 
darbo dėstytoja Malmės aukštojoje mokykloje. Vertinime remiamasi dalyvavusiųjų 
pastebėjimais, anketomis ir kokybiniais interviu. Teigiama, kad dėl dalyvavimo pro-
jekte padidėjo 95 procentų dalyvavusių tėčių susidomėjimas skaitymu savo vaikams. 
Vertinime taip pat pažymima, kad beveik 90 procentų dalyvavusių tėvų ir motinų 
mano, kad projektas sustiprino jų santykį su vaikais. 
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4 skyrius. Skaitantys autoritetai

Kas yra skaitantys autoritetai?
Puikiai žinoma, kad vaikai ir suaugusieji mokosi mėgdžiodami kitus. Todėl vyk-
dant skaitymo skatinimo veiklas atrodo intuityvu pasitelkti autoritetus. Autoritetu 
gali būti žmogus, kurio elgesį atkartojame, bet taip pat ir žmogus, kurio vertybės 
ir mąstysena sutampa su mūsiške. Tarp skaitymo skatinimo programų ir projektų, 
kuriuose dėmesys nukreipiamas į vaikų ir jaunimo laisvalaikį, yra daug pavyzdžių, 
kai pasitelkiami specifinėms tikslinėms grupėms patrauklūs autoritetai. 

Kas tuomet yra svarbiausi skaitymo autoritetai? Daugiausia įtakos vaiko skai-
tymui pirmaisiais metais daro tėvai, kurie skaito vaikams ir patys sau. Iš tikrųjų, 
vaikas išmoksta kalbėti ir bendrauti daug anksčiau, nei pradeda eiti į mokyklą, mėg-
džiodamas svarbius savo aplinkos suaugusiuosius. Tai, kad tėvai yra svarbus auto-
ritetas vaiko skaitymui, gali pasirodyti savaime suprantama. Ankstyvieji skaitymo 
įpročiai, kaip ir didžioji dalis vaiko įpročių, yra suaugusiųjų elgesio mėgdžiojimas. 
Jei tėvai laiko skaitymą teigiama ir svarbia veikla, vaikas greičiausiai seks jų pavyz-
džiu. Tiek vadovėliuose, tiek tyrimuose ir studentų darbuose apie tėvų autoritetingą 
vaidmenį skaitymui dažnai pažymima, kad visų pirma patys tėvai turi būti susido-
mėję skaitymu (žr., pavyzdžiui, Nilsson 1986, Brink 2000, West ir Knochenhauer 
2006). Dėl to vaikų ir suaugusiųjų skaitymo skatinimas negali būti laikomas dviem 
atskiromis sferomis. 

Tai, kaip tėvų skaitymo laisvalaikiu įpročiai veikia vaiko skaitymo elgesį, na-
grinėta daugybėje tyrimų. Pavyzdžiui, Sabine Wollscheid (2014) ištyrė 757 vaikus 
10–19 metų amžiaus grupėje. Šio tyrimo rezultatų duomenimis, abu tėvai daro dide-
lę įtaką dukrų skaitymo elgesiui. Tačiau šiuo tyrimu taip pat suteikiami argumentai 
vadinamajai lyčių stereotipų hipotezei, kuria teigiama, kad tėčiai daro didesnę įtaką 
sūnų skaitymo elgesiui, o mamos – dukterų. Tyrime taip pat nurodoma, kad mamų 
skaitymo elgesys turi didesnę įtaką jaunesnių vaikų skaitymo socializacijai, o tėčių – 
stipriau veikia vyresnius vaikus.

Kiek mažesnio švediško tyrimo, paremto apie 300 telefonu atliktų interviu vien 
su 13–25 metų amžiaus berniukais ir jaunuoliais, duomenimis, berniukams ir 
jaunuoliams skaitymo autoritetai pirmiausia yra draugai, tėvai ir kiti suaugusieji 
artimoje aplinkoje. Pasak apklaustųjų, tėvai ir draugai berniukams ir jaunuoliams 
yra svarbesni potencialūs autoritetai nei, pavyzdžiui, įžymybės (Redman 2013). Pa-
našūs rezultatai gauti didesnio britų tyrimo metu, kai apklausta kiek daugiau nei du 
tūkstančiai 7–15 metų amžiaus jaunuolių. Tyrimo duomenimis, svarbiausi skaitymo 
autoritetai yra artimiausi šeimos nariai, toliau eina draugai ir mokytojai (Clark, 
Osborne ir Dugdale 2009). Didžioji dalis apklaustųjų teigia, kad autoritetas yra kas 
nors iš artimiausio šeimos rato, dažniausiai – vienas iš tėvų. Šeima yra svarbiausias 
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autoritetas ir berniukams, ir mergaitėms. Kalbant apie netiesioginę socialinę aplin-
ką, autoritetais gali būti tiek politinių, tiek religinių sričių atstovai, tačiau pirmiausia 
autoritetais tampa sportininkai, o ypač futbolininkai. Sportininkus autoritetais 
nurodo daugiau berniukų nei mergaičių. Daug apklaustųjų teigia, kad literatūros re-
komendacijos iš sportininkų paskatintų juos skaityti. Tyrimo išvada – svarbus tėvų 
kaip skaitymo autoritetų vaidmuo suteikia argumentų vykdyti skaitymo skatinimo 
programas, kurių tikslinė grupė yra šeimos, tačiau negalima nuvertinti metodų, kai 
jaunimo skaitymui skatinti pasitelkiami įžymūs žmonės. 

Skaitymas ir lytis
Tai, kad apskritai berniukai rodo prastesnius raštingumo gebėjimus nei mergaitės, 
įrodyta daugybe didesnių tyrimų. Tyrimais įrodyta ir tai, kad tarp berniukų (vyrų) 
ir mergaičių (moterų) yra skirtumų ir skaitymo įpročių atžvilgiu. Apibendrinant 
Nacionalinio raštingumo fondo (National Literacy Trust) užsakymu atliktus tyri-
mus parodyta, kad mergaitės EBPO šalyse pasiekia geresnių rezultatų ne tik skaity-
mo gebėjimų testuose, bet yra ir labiau linkusios mėgti skaityti, skaityti dažniau, į 
skaitymą žiūrėti pozityviai ir save laikyti skaitytojomis (Clark ir Burke 2012).

Galima konstatuoti, kad Švedijoje skaitymo gebėjimų skirtumai lyčių atžvilgiu 
yra faktiškai tokie patys, neatsižvelgiant į socialinės grupės aspektą. Skaitymo 
tyrinėtoja Karina Taube (2013) tokią statistiką susiejo su faktu, kad berniukai skaito 
mažiau laisvalaikiu dėl ne tokio pozityvaus požiūrio į skaitymą. Moterys Švedijo-
je skaito daugiau nei vyrai – ypač jei kalbama apie grožinę literatūrą. Literatūros 
tyrime (2012) pažymima, kad moterų, skaičiusių bent kartą per savaitę 2007 m., 
skaičius buvo beveik dvigubai didesnis nei tą dariusių vyrų, o jaunesnių moterų 
atveju – beveik tris kartus didesnis nei jaunesnių vyrų. EBPO šalyse vidutiniškai 
kiek daugiau nei pusė (52 procentai) 15 m. berniukų skiria laiko skaitymui savo ma-
lonumui, palyginti su beveik trimis ketvirčiais (72 procentais) mergaičių, teigiančių, 
kad skaito savo malonumui (OECD 2010).

Kaip paaiškinti skirtumus tarp berniukų ir mergaičių skaitymo įpročių? Tai 
kompleksinis klausimas, bet galima grubiai išskirti du paaiškinimų tipus. Tarp kon-
troversiškesnių ir daugiau klausimų keliančių paaiškinimų – tariamai biologiškai 
nulemti skirtingi „mokymosi stiliai“. Daugiau pritarimo sulaukia skaitymo įpročių 
suvokimas iš socialinės perspektyvos. Atotrūkis tarp berniukų ir mergaičių skaity-
mo įpročių aiškinamas tuo, kad įgyjame skirtingus skaitytojų vaidmenis socializaci-
jos metu. Sąvoka „socializacija“ čia suprantama kaip procesas, kurio metu asmenys 
įsisavina savo aplinkos normas ar kultūrą. Tai procesas, kuris dažniausiai vyksta 
nesąmoningai. Šiame kontekste skaitymo įpročiai gali būti tyrinėjami atsižvelgiant 
į socialiai susiformavusias nuostatas apie vyrišką ir moterišką identitetą. Berniu-
kų skaitymo įpročiai, pavyzdžiui, suprantami kaip berniukų patiriamo socialinio 
spaudimo prisitaikyti prie vyriškų identitetų produktas, kartu su stereotipinėmis 
nuostatomis, kad skaitymas yra „moteriškas“ užsiėmimas.

Tai, kad vaikai socializacijos metu įgyja su lytimi susijusį požiūrį į grožinės 
literatūros skaitymą, pastebėjo literatūrologė Lena Kåreland (2009). Lyties aspektą 
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skaitymo srityje ypač pabrėžia mokslininkė Gunilla Molloy (2007). Tiek Kåreland, 
tiek Molloy, kalbėdamos apie berniukų nenorą skaityti, vartoja sąvoką „pasiprieši-
nimo kultūra“. Ši sąvoka kilusi iš Paulo Williso etnografinės studijos „Išmokti būti 
darbininku: kaip darbininkų klasės vaikai gauna darbininkų klasės darbus“ (Lear-
ning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs, 1977), kurioje paro-
doma, kaip darbininkų klasės aplinkoje augantys berniukai išsiugdo su vyriškumu 
siejamą pasipriešinimą vidurinės klasės normoms ir vertybėms, kurias, jų manymu, 
mokykla reprezentuoja. Vėlesnėse studijose, pavyzdžiui, Mairtino Mac an Ghaillo 
„Kuriant vyrus. Vyriškumas, lytiškumas ir mokyklinis lavinimas“ (Making of Men. 
Masculinities, Sexualities and Schooling, 1994), ši sąvoka pritaikyta mokiniams, ki-
lusiems iš vidurinės klasės. Daugiau pavyzdžių, kaip pasipriešinimo kultūros sąvoka 
vartojama mokyklų tyrimuose siekiant apibūdinti berniukams būdingą neigiamą 
požiūrį į skaitymą, galima rasti Stigo-Börjės Asplundo disertacijoje „Skaitymas kaip 
tapatybę kuriantis veiksmas: bendrystės kūrimo ir atsiskyrimo bandymai vairuoto-
jų pokalbiuose apie literatūrą“ (Läsning som identitetsskapande handling: gemenska-
pande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal, 2010).

Pagal vieną britų tyrimą, atliktą apklausus 226 Didžiosios Britanijos mokyklose 
dirbančius mokytojus, galimos skaitymo atotrūkio tarp berniukų ir mergaičių 
priežastys gali būti suskirstytos į tris pagrindines kategorijas: kultūrinių normų 
suvokimas, namų aplinka ir individualūs faktoriai (Clark ir Burke 2012). Pirmajai 
kategorijai priskiriama tai, kad berniukai skaitymo nelaiko „kietu“ užsiėmimu, 
bei tai, kad berniukų skaitinių pasirinkimai nėra pakankamai vertinami. Šiai 
kategorijai priskiriamas ir dažnai kritikuojamas vyriškų skaitančių autoritetų 
trūkumas, kuris taip pat gali būti siejamas su namų aplinka: vaikams įtaką daro 
tėvų elgesys, o berniukai linkę tapatintis su savo tėčiais. Teigiama, kad berniu-
kams matant, jog jų tėčiai daugiausia laiko skiria kitiems dalykams, o ne skai-
tymui, daromas neigiamas poveikis berniukų požiūriui į skaitymą. Neturėdami 
skaitančio tėčio namuose, berniukai skaitymą daug labiau suvokia kaip veiklą, 
kuria daugiausia užsiimama mokykloje. Be to, yra studijų, kuriomis parodyta, kad 
mamos labiau nei tėčiai pasitiki savo gebėjimu pagerinti sūnų skaitymo pasieki-
mus (Lynch 2002).

Skaitančių vyriškų autoritetų trūkumas yra dažna tyrimų apie mergaičių ir 
berniukų skaitymą, ypač mokslinių straipsnių apie vyrų skaitymo gebėjimus, tema 
(Clark 2008). Vyriškų autoritetų poreikio tema dažnai iškyla vos pradėjus kalbėti 
apie berniukų skaitymo įpročius. Tyrimai, kuriais analizuojama, kaip berniukai ir 
mergaitės socializacijos metu įgyja tam tikrą skaitytojo identitetą, duoda akstiną 
kampanijoms, kurių metu įžymūs sportininkai tampa skaitančiais autoritetais, kaip 
pavyzdžio iš Didžiosios Britanijos „Skaitančios žvaigždės“ (Reading Stars) atveju, 
kuris aptariamas toliau. Tai, kad berniukų pasirinkimas neskaityti gali būti paaiš-
kinamas socialiai formuojamomis vyriškumo normomis, tapo pagrindu ir Švedijos 
vyriausybės nutarimui skirti daugiau finansavimo iniciatyvoms, susijusioms su 
sportu ir skaitymu. Apskritai vyriški skaitantys autoritetai šiuo metu tapę svarbiu 
skaitymo skatinimo veiklų aspektu. 
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Dalis mokslininkų teigia, kad berniukų skaitymo įpročių problema slypi skai-
tymo „feminizacijoje“, prie kurios prisidėjo motinos bei moterų dominuojami 
darželiai ir pagrindinės mokyklos. Yra teigiančiųjų, kad moterų perteikiamos 
nuostatos apie skaitymo tikslą ir kontekstus, tekstų pasirinkimą ir prieigas prie jų 
neveikia berniukams ir, blogiausiu atveju, juos atgraso nuo skaitymo. Tokį požiūrį 
pasirenka, pavyzdžiui, amerikiečių bibliotekininkas Jamesas Sullivanas. Knygose 
„Kuriant berniukų ryšį su knygomis: ką gali padaryti bibliotekos“ (Connecting Boys 
With Books: What Libraries Can Do, 2003) ir „Kuriant berniukų ryšį su knygomis 
2: skaitymo atotrūkio šalinimas“ (Connecting Boys With Books 2: Closing the Re-
ading Gap, 2009) jis kelia klausimą apie vyriškus autoritetus bibliotekų pasaulyje. 
Sullivanas gina teiginį, kad nelygus pasiskirstymas tarp vyrų ir moterų biblioteki-
ninkystėje įvairiomis išraiškomis yra kliūtis berniukams skaityti. Be kitų dalykų, 
jis mano, kad berniukų mėgstami žanrai yra sumenkinami dėl skaitymo „femini-
zacijos“ bibliotekų veikloje. Jo teigimu, bibliotekos vis dėlto galėtų tapti malonia ir 
atvira vieta berniukams, jei būtų labiau stengiamasi įtikti jų norams ir poreikiams. 
Siekiant sumažinti skaitymo atotrūkį tarp berniukų ir mergaičių, reikėtų pradėti 
nuo knygų, kurioms pirmenybę teikia berniukai. Klausimas, kaip patraukti jau-
nus berniukus skaityti, yra svarbesnis nei klausimas, ką jie skaito. Sullivano kaip 
literatūros tarpininko prieiga gali būti laikoma pragmatine pagal anksčiau aprašytą 
tipologiją.

Keleto tyrimų duomenimis, berniukai yra labiau nei mergaitės linkę teikti pir-
menybę knygoms, kurių turinys nėra grožinis. Be to, berniukai turi polinkį tam 
tikrai grožinės literatūros rūšiai. Humoras, sportas, mokslinė fantastika ir maginė 
fantastika yra dažnai pasitaikantys žanrai tarp tų, kuriems berniukai teikia pirme-
nybę. Dėl to Sullivanas palaiko iniciatyvas, kuriose šie žanrai yra dėmesio centre. 
Kad berniukai kaip tikslinė grupė būtų pasiekti, jis taip pat rekomenduoja įvairias 
naujų skaitytojų pritraukimo programas, kurių tikslas – biblioteką perkelti ten, kur 
yra berniukai. Tarp pateikiamų pavyzdžių išsiskiria bibliotekų ir skautų judėjimo, 
bibliotekų ir mokyklų bei bibliotekų ir sporto draugijų bendradarbiavimas. Iš kitos 
pusės, taip pat reikėtų stengtis pritraukti vyrus lankytis bibliotekoje. Tėčiai, pavyz-
džiui, turėtų būti skatinami dalyvauti garsinių skaitymų valandėlėse vaikams. Be to, 
Sullivanas rekomenduoja skatinant skaitymą pasitelkti mentorystę. Mentorius – są-
voka, kuri, kaip ir pridera, yra kilusi iš vieno pagrindinių Vakarų literatūros kūri-
nių: tėčiui nesant šalia, Odisėjo sūnus Telemachas yra auklėjamas Mentoriaus. 

Tėčiai kaip skaitantys autoritetai
„Paskaityk man, tėti!“

Autoriteto idėja yra esminė skaitymo skatinimo projektams ir kampanijoms, kurių 
tikslinė grupė – tėčiai. Kalbant apie skaitančius autoritetus artimiausiame šeimos 
rate, galima paminėti kelis projektus ir kampanijas, kuriais siekta paskatinti ir 
paremti tėčius arba būsimus tėčius tampant skaitančiais autoritetais savo vaikams. 
Dažnai tokių programų ir kampanijų tikslas – pakeisti negatyvų berniukų požiūrį 
į skaitymą. Vienas tokių projektų yra „Berniukai, tėčiai ir pokalbiai apie knygas“ 
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(Pojkar, pappor och prat om böcker), vykęs 2006–2007 m. keturiose Vakarų Norlan-
do savivaldybėse. Projekto tikslinė grupė buvo skaityti nepratę berniukai ir jų tėčiai. 
Daugiausia dėmesio vyriškos lyties autoritetams buvo skiriama ir projekte „Ma-
hometas iš Frostmufjelio. Pasakojimai apie vyriškumą daugiakultūrėje aplinkoje“ 
(Muhammad från Frostmofjället. Berättelser om manlighet i mångkulturella miljöer). 
Projektą 2007–2010 m. bendradarbiaudamos vykdė Vesterboteno ir Jemtlando 
lėnų bibliotekos, išskirtinį dėmesį skirdamos socioekonomiškai pažeidžiamoms 
grupėms. Kitas projektas, kurio metu buvo pabrėžiama vyriškos lyties autoritetų 
svarba, yra „Skaitymo tiltelis“ (Läsbryggan), vykdytas bendradarbiaujant Darbuoto-
jų švietimo asociacijai (ABF), viešosioms bibliotekoms, profesinėms sąjungoms, mo-
kykloms ir sporto bendrijoms. Šio projekto tikslas buvo pakeisti vyrų ir berniukų 
požiūrį į skaitymą ir literatūrą, organizuojant, pavyzdžiui, vadinamąsias „Paskaityk 
man, tėti“ dienas. Projekto išeities tašku tapo identifikuotas skaitančių vyriškos ly-
ties autoritetų poreikis bei bendradarbiavimo tarp bibliotekų ir neformaliojo švieti-
mo bei ugdymo asociacijų reikiamybė (Eriksson et al. 2013). 

„Paskaityk man, tėti!“ taip pat yra didesnės skaitymo skatinimo programos, vyk-
domos bendradarbiaujant profsąjungų judėjimui, Darbuotojų švietimo asociacijai 
(ABF) ir knygų leidyklai „En bok för alla“, pavadinimas. Projekto „Paskaityk man, 
tėti“ idėja buvo įkvėpta Švedijos profesinių sąjungų konfederacijos (LO) ataskaitų 
apie konfederacijos narių laisvalaikio įpročius. Programa remiasi tiek lyties, tiek 
klasės aspektu. 1999 m. prasidėjęs projektas „Paskaityk man, tėti!“ vėliau išsiplėtė į 
nuolat vykstančią programą. Programa apima susitikimus su rašytojais, informaci-
jos apie vaikų kalbos raidą sklaidą, apsilankymus bibliotekoje mokymosi tikslais bei 
knygų dovanojimą tėvams ir vaikams. 2013 m. apskaičiuota, kad „Paskaityk man, 
tėti!“ veiklos vyko 30 šalies miestų, o dalyvaujančių vyrų skaičius siekė 2 000 (Lund-
gren ir Kallenberg 2013). Programos kontekste taip pat buvo atliekamos dalyvių ap-
klausos ir programos vertinimo dienos. Gunnaras Klaessonas (2011) parengė progra-
mos vykdymo vadovą. Emma Larsson (2009) apie programą parašė magistro darbą. 

Pasaulyje yra vykdomi keli panašūs projektai, kurių metu tėčiai skatinami skai-
tyti garsiai savo vaikams ir tapti skaitančiais autoritetais. Pavyzdžiui, Vokietijoje 
skaitymo skatinimo organizacija Skaitymo fondas (Stiftung Lesen) inicijavo projektą 
„Mano tėtis man skaito!“ (Mein Papa liest vor!). Projekto apraše, be kitų dalykų, 
pažymima, kad projekto tikslas yra suteikti galimybę tėčiams sustiprinti savo 
kaip skaitančio autoriteto vaidmenį. Ir šio projekto metu tėčiai raginami prisiimti 
atsakomybę tampant skaitančiais tėčiais. Norvegiškame projekte „Paskaityk man, 
tėti!“ (Les for meg, pappa!) pabrėžta, kaip svarbu turėti gerų skaitančių autoritetų, 
ypač mažų vaikų tėčių ir kitų vyriškos lyties suaugusiųjų. Šis asociacijos „Skaityk!“ 
(Foreningen !les) inicijuotas projektas buvo vykdytas 2009–2011 m. 

Draugai kaip skaitantys autoritetai
Skaitymo čempionai

Vaikams ir jaunimui svarbi skaitymo autoritetų kategorija yra draugai (Clark, Os-
borne ir Dugdale 2009). Tai, kad draugai daro įtaką jaunimo skaitymo įpročiams, 
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ypač pabrėžiama požiūrio į skaitymą tyrimuose (McKenna 2001). Kelių projektų ir 
kampanijų metu siekta jaunimą skatinti būti skaitančiais autoritetais kitiems jau-
nuoliams. Pavyzdžiui, Anglijoje taikytas metodas, kai pažangiems mokiniams buvo 
siūloma tapti „skaitymo čempionais“ (reading champions), kurių užduotis buvo 
berniukus skatinti skaityti. „Skaitymo čempionas“ gali būti apdovanotas bronzos, 
sidabro arba aukso medaliu už pastangas. Šią programą 2000 m. inicijavo ir nuo tol 
vykdo britų skaitymo skatinimo organizacija Nacionalinis raštingumo fondas (Na-
tional Literacy Trust). Programos „Skaitymo čempionai“ metu ypač daug dėmesio 
skiriama berniukams ir vyrams bei vyriškos lyties skaitantiems autoritetams. Kartu 
su programa buvo atliktas tyrimas „Jaunuoliai ir skaitymas“ (Young People and Re-
ading) (Clark, Torsi ir Strong 2005), kuriuo, be kitų dalykų, ištirti jaunimo skaitymo 
įpročiai, požiūris į skaitymą ir faktoriai, galintys suteikti motyvacijos skaityti. 

Skaitymo bičiuliai
Autoriteto idėja yra esminė programoje „Knygų bičiuliai skaito“ (Book Buddy Rea-
ding), kurioje remiamasi skirtingo lygmens skaitytojų poravimu. Pavyzdžiui, penk-
tokai skaito darželinukams, o tai turi akivaizdžią naudą abiem pusėms: jaunesni 
vaikai darželyje gauna vyresnį skaitantį autoritetą, o skaitymo sunkumų patiriantys 
vyresni vaikai gauna galimybę pasitreniruoti skaityti garsiai, jausdamiesi patogiai 
(McKoy Lowery et al. 2008). Panašios programos vykdomos keliose mokyklose 
Švedijoje. 2008–2011 m. Umeo mieste vyko projektas „Knygų draugužiai“ (Bokbun-
disar), kurio metu pradinių, pagrindinių ir gimnazinių klasių mokiniai susitikdavo 
reguliariai, kad drauge skirtų laiko garsiniam skaitymui ir kitoms su skaitymu susi-
jusioms veikloms. Įkvėpimo semtasi iš programos „Knygų bičiuliai“ (Book buddies), 
vykdytos Naujojoje Zelandijoje ir JAV. Daugiau apie „Knygų draugužius“ galima 
paskaityti leidinyje „Nagi, skaityk!“ (Men läs då!), sukurtame projekto metu (Före-
ningen Kulturstorm 2011). Jame, be kitų dalykų, aprašomi dvigubi tokios mentorys-
tės privalumai: jaunesnieji gauna dėmesio iš vyresniųjų, o šie, tapdami autoritetais, 
įgauna daugiau pasitikėjimo savimi. 

Sportininkai kaip skaitantys autoritetai
Tiek Švedijoje, tiek visame pasaulyje įprasta į skaitymo skatinimo projektus ir kam-
panijas įtraukti sporto organizacijas. 2013 m. Švedijos vyriausybė įpareigojo Švedijos 
kultūros tarybą įvykdyti skaitymo skatinimo priemonę, kurios pagrindinis tikslas 
buvo padidinti literatūros prieinamumą sportuojančioms mergaitėms ir berniu-
kams. Priemonės ilgalaikis tikslas buvo sužadinti susidomėjimą skaitymu, prisidėti 
prie skaitymo gebėjimų ugdymo ir noro skaityti didinimo. Vyriausybės nutarime 
nurodoma, kad skaitymo ir skaitymo gebėjimų rodikliai pastaraisiais metais suma-
žėjo ypač tarp berniukų. Nutarimas pagrįstas statistika, kurioje atsispindi, kad vis 
daugiau penkiolikmečių berniukų stokoja teksto suvokimo gebėjimų. Vyriausybė tai 
laiko su demokratija ir lygybe susijusia problema, kuri gali sukelti rimtų padarinių 
visuomenės gyvenime ir prisidėti prie socialinės atskirties. Vyriausybės nutarime 
berniukų pasirinkimas neskaityti siejamas su vyriškumo socialinėmis normomis. 
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Vienas iš būdų tokias normas pakeisti – pasiekti tikslinę grupę su suaugusių autori-
tetų pagalba. Šiuo atveju autoritetas yra sporto treneris. 

Vyriausybės nutarimo rezultatas – projektas „PERTRAUKA“ (PAUS). Tai nacio-
nalinė iniciatyva, vykdoma bendradarbiaujant Švedijos nacionalinei sporto asociaci-
jai, Sporto švietimo asociacijai (SISU Idrottsutbildarna) ir Švedijos kultūros tarybai. 
Šio projekto metu buvo paskirtas „skaitymo treneris“, kurio užduotis buvo įkvėpti, 
dalytis žiniomis ir būti skaitančiu autoritetu. Švedijos kultūros tarybos svetainėje 
pristatomi keli su sportu ir skaitymu susiję projektai, kurie yra projekto „PER-
TRAUKA“ dalis. Kultūros tyrimų agentūros (Myndigheten för kulturanalys) (2014) 
ataskaitoje apie lyčių lygybės skatinimo inciatyvas, vyriausybės vykdytas kultūros 
srityje 2011–2014 m., pateikiamas Švedijos kultūros tarybos parengtas priemonių, 
įtraukiančių sportą ir skaitymą, apibrėžimas. Faktoriams, kurie laikomi esminiais 
skirstant finansinę paramą ateityje ir vertinant priemonių sėkmės potencialą, 
priskiriama tai, kad programa turi būti įtrauki ir nukreipta tiek į mergaičių, tiek į 
berniukų skaitymą. Keletas projektų, kuriuose sportas siejamas su skaitymu, skirti 
ir mergaitėms, ir berniukams, tačiau yra iniciatyvų, kuriose aiškiai daugiau dėmesio 
skiriama bandymams pakeisti negatyvius su skaitymu susijusius vyriškumo stereo-
tipus, todėl tokios iniciatyvos yra orientuotos į berniukus ir vyrus.

„Sportas ir skaitymas“ 
Didelio skaitymo skatinimo projekto pavyzdį, kai bendradarbiauja bibliotekos ir 
sporto bendrijos, galima rasti Švedijos vakarinėje kaimynėje. Projekto „Sportas 
ir skaitymas“ (Idrett og Lesing) metu siekta skaitymą integruoti į sporto aplinką 
Norvegijoje. Projektas vyko trejus metus, jis buvo finansuotas Norvegijos archyvų, 
bibliotekų ir muziejų centro bei Norvegijos kultūros tarybos. Projektą organizavo 
asociacija „Skaityk!“ (Foreningen !les), kuri siekia didinti skaitymą Norvegijoje ir 
įkvėpimo semiasi iš panašių organizacijų: „Skaitymo judėjimo“ (Läsrörelsen) Švedi-
joje, Skaitymo fondo (Stiftung Lesen) Vokietijoje ir Nacionalinio raštingumo fondo 
(National Literacy Trust) Didžiojoje Britanijoje.

Projekto „Sportas ir skaitymas“ tikslinė grupė buvo 13–19 m. jaunimas. Į projektą 
buvo įtraukti įvairaus lygio skirtingų sporto šakų sportininkai. Visi projekte daly-
vavę sporto klubai gavo po maišelį su knygomis įvairiomis temomis. Vienas iš sieki-
nių buvo paskatinti sportininkus įtraukti skaitymą į savo kasdienybę, ypač ilsintis ir 
keliaujant, kaip atsipalaidavimo ir intelektualinės treniruotės formą. 

Projekto „Sportas ir skaitymas“ metu bibliotekininkai aplankydavo sporto klubus 
prieš ir po treniruočių. Pasitelkiant maišelius su knygomis, buvo sukurtos „persi-
rengimo kambarių bibliotekos“, padėjusios skleisti informaciją apie įvairaus po-
būdžio knygas. Be to, bendradarbiaudami su sporto organizacijomis ir Norvegijos 
rašytojų sąjunga, bibliotekininkai lankydavosi klubuose kartu su žymiais sportinin-
kais ir sportu besidominčiais rašytojais. 2008 m., olimpinių žaidynių Kinijoje metu, 
asociacija „Skaityk!“ maišelius su knygomis pristatė Norvegijos sportininkams. 

Projektas „Sportas ir skaitymas“ buvo padalytas į tris dalis: knygų suoliukas, 
profesionali arba nacionalinė komanda ir laisvalaikio sportas. Vertinant bandomąjį 
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projektą pastebima puikių rezultatų, vienas iš jų – 76 procentai projekte dalyvavusių 
sportininkų perskaitė knygas iš knygų maišelių. Viena vertinimo išvadų – susitiki-
mai su rašytojais ir sportininkais buvo svarbi projekto dalis. Sportininkai prisidėjo 
ne tik tiesiogiai bendraudami su projekto dalyviais, bet ir rekomenduodami knygas 
projekto interneto svetainėje. Pagrindinis „Sportas ir skaitymas“ tikslas buvo padi-
dinti sportuojančių jaunuolių ir profesionalių sportininkų įsitraukimą ir susidomė-
jimą skaitymu. Tarp pasitelktų metodų pažymimi „persirengimo kambarių biblio-
tekininkai“, knygų maišeliai, rašytojų ir sportininkų apsilankymai bei profesionalių 
sportininkų įtraukimas, jiems pasiūlant tapti skaitančiais autoritetais. Pristatant 
žinomus profesionalius sportininkus kaip skaitytojus, norėta sportuojantiems vai-
kams parodyti, kad sportas ir skaitymas yra „sveikas ir geras derinys“ (Helvig 2007). 

Viso projekto vertinime pateikiami duomenys, kiek knygų skolintasi iš knygų 
maišelių, kaip dažnai maišeliai buvo treniruotėse arba kelionėse bei kiek ši progra-
ma prisidėjo prie didesnio susidomėjimo literatūra ir skaitymu (Burås Storø 2008). 
Taip pat ištirta, kiek projekto svetainė buvo naudojama projekto metu. Ataskaitoje 
profesionalūs sportininkai kaip skaitantys autoritetai yra laikomi svarbiais sportuo-
jančio jaunimo įsitraukimui į skaitymą. 

„Skaitančios žvaigždės“
Keliomis skaitymo skatinimo programomis, vienijančiomis sportą ir skaitymą, sie-
kiama sporto žvaigždėms suteikti skaitančių autoritetų statusą. Pavyzdžiui, dėmesys 
žymiems ir sėkmingiems sportininkams, besidomintiems skaitymu, buvo skirtas 
Švedijos sporto muziejaus parodoje, kurios tema buvo skaitantys sportininkai. Paro-
dą pavadinimu „Skaitymas taip pat yra sportas“ (Läsning är också en sport) vertino 
Lotta Aleman ir Malin Ogland (2013). Didžiojoje Britanijoje kurį laiką dirbta su 
futbolo žvaigždėmis, pristatant jas kaip skaitančius autoritetus, projekto „Skaitan-
čios žvaigždės“ (Reading Stars) metu. Idėja, kad sportas gali būti įkvėpimu skaityti, 
yra britų skaitymo skatinimo organizacijos Nacionalinio raštingumo fondo organi-
zuojamo projekto „Skaitant žaidimą“ (Reading the Game) išeities taškas. Tarp veiklų 
taip pat išsiskiria „Aukščiausiosios lygos skaitymo žvaigždės“ (Premier League Rea-
ding Stars, PLRS) – skaitymo skatinimo programa, vykdoma bendradarbiaujant su 
futbolo klubais. Tarp kitko, futbolas – dažnai šiame kontekste pasirenkamas spor-
tas. Švedijoje tarp bibliotekų ir futbolo klubų vyksta projektinis bendradarbiavimas 
„Į skaitymo vartus!“ (Sparka igång läsningen!) (Hudingė), „Pradėkime rungtynes“ 
(Kom in i matchen) (Erebru) arba „Pataikyk įvartį skaitydamas“ (Kom till skott med 
läsningen) (Jevlė). Tokio tipo projektuose dažnai taikomi metodai yra knygų maiše-
liai, susitikimai su rašytojais arba filmuotos žymių žaidėjų knygų rekomendacijos.

PLRS Didžiojoje Britanijoje vyksta nuo 2003 m. Tai bendradarbiavimas tarp 
Anglijos futbolo asociacijos profesionalių futbolo klubų aukščiausiosios lygos (Pre-
mier League), Nacionalinio raštingumo fondo (National Literacy Trust) ir Anglijos 
kultūros tarybos (Arts Council England). Nuo 2009 m. šis projektas yra vykdomas 
ir Škotijoje. Iniciatyva skirta silpnai skaitantiesiems, kurie labai domisi futbolu. 
2010 m. ataskaitos duomenimis, PLRS turi 5 užsibrėžtus tikslus: projektu siekiama 
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(1) padidinti viešųjų bibliotekų, knygų ir profesionalių futbolo klubų prieinamumą; 
(2) pagerinti požiūrį į visas raštingumo formas; (3) padidinti pasitikėjimą savimi 
skaitymo, mėgavimosi skaitymu ir socialinių gebėjimų srityse; (4) suteikti moty-
vacijos skaityti daugiau ir pagerinti skaitymo gebėjimus; (5) pakeisti nuostatas apie 
skaitymą ir stereotipiškai neigiamą požiūrį į skaitytojus. 

PLRS veiklos vykdomos šiuo būdu: kiekviena iš 20 Premier League komandų 
nominuoja vieną žaidėją, „skaitančią žvaigždę“, kuri turi rekomenduoti savo mėgs-
tamiausią knygą. Tada kiekviena komanda bendradarbiauja daugiausia su trimis 
viešosiomis bibliotekomis, organizuojančiomis knygų klubus, kuriuose aptariamos 
rekomenduojamos knygos. Knygų klubuose dalyvauja tiek vaikai, tiek tėvai, kurie 
taip pat kartu apsilanko knygyne bei dalyvauja susitikime su knygų futbolo tema 
išleidusiu rašytoju. Be to, keli išrinktieji gauna galimybę asmeniškai susitikti su 
mėgstamiausio futbolo klubo skaitančia žvaigžde. 2013 m. programoje dalyvavo 34 
tūkstančiai mokinių.

2013 m. projekto galutinėje ataskaitoje pranešama apie „dramatišką skaitymo 
gebėjimų augimą“, pagerėjusius skaitymo įpročius bei išaugusį pasitikėjimą savimi 
kaip skaitytoju. Teigiama, kad dalyvavimo projekte rezultatas – trigubai išaugęs 
vaikų, kurie „labai mėgsta“ skaityti, skaičius. Daugiau informacijos apie projektą ir 
jo rezultatų aptarimą galima rasti Nacionalinio raštingumo fondo interneto sve-
tainėje. Straipsnį apie projektą parengė Palmer (2008). Straipsnyje aptariama, kaip 
bibliotekos, organizuodamos skaitymą skatinančias veiklas, gali pasitelkti sportą, ir 
pristatomi būdai, kaip sąvokos „vertingas skaitymas“ suvokimas gali būti išplėstas 
įtraukiant sportininkų biografijas, taip sustiprinant berniukų ir vyrų kaip entuzias-
tingų skaitytojų savivoką. 

„Judant“
„Judant“ (I rörelse) – 2005–2007 m. vykęs projektas, kurį bendradarbiaudamos 
organizavo Sporto švietimo asociacija (SISU Idrottsutbildarna), Vesterboteno lėno 
biblioteka, Švedijos paveldėjimo fondas (Arvsfonden), Švedijos kultūros taryba ir 
leidykla „En bok för alla“. Projekto tikslas buvo padidinti sportuojančių vaikų ir 
jaunimo skaitymą. Be to, siekta paskatinti sporto trenerius tapti skaitančiais auto-
ritetais. Projekto tikslinė grupė buvo vaikai ir jaunimas iki 18 metų, sporto trene-
riai, tėvai, bibliotekininkai ir kultūros lauko darbuotojai. Projektas vyko penkiose 
savivaldybėse, jame dalyvavo septynios bibliotekos ir aštuonios sporto asociacijos. 
Projekto vertinimą pasitelkdami apklausas, dalyvių interviu ir stebėjimą atliko 
nešališki specialistai (Bengtson 2006, Bingebo 2008). Projekto galutinę ataskaitą 
parengė projekto vadovas Kohkoinen (2008).

Projekto metu sportuojantiems vaikams ir jaunimui buvo dalijami knygomis 
pripildyti sportiniai maišeliai su projekto logotipu, rengiamas skaitymo turnyras, 
organizuojamos autorių ir lektorių kelionės, jungtinės kultūros ir sporto stovy-
klos bei knygų pristatymai. Taip pat buvo išleistas almanachas su sportuojančių 
vaikų knygų rekomendacijomis. Viena iš projekte dalyvavusių savivaldybių bi-
bliotekoje surengė nakvynę, kurios metu kartu nakvojo komanda, mokytojai ir 
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bibliotekininkai. Į veiklas taip pat buvo įtrauktos sporto treniruotės bei susitikimai 
su rašytojais, boksas bibliotekoje ir jungtinės kultūros ir sporto stovyklos, kuriose 
vaikai galėjo išbandyti futbolo, kūrybinio rašymo, karatė, filmų kūrimo, šaudymo, 
dailės bei teatro pamokas. 

Vienas iš bibliotekų patarimų norintiesiems pradėti panašius projektus – svarbu su-
rasti įsitraukiantį trenerį ir išlaikyti tinkamo sudėtingumo lygio veiklas. Bendradar-
biavusių sporto asociacijų atstovai labiausiai pasisekusiomis veiklomis įvardijo nakvy-
nę, knygų pristatymus ir skaitymo turnyrą. Projekto vertinimo išvadose pažymima, 
kad labai svarbus yra projekto startas. Projekto vertinimo duomenimis, sportinių 
veiklų treneriai nerodė didelio susidomėjimo projektu. Siekiant to išvengti, siūloma 
kuo anksčiau pasitelkti profesionalius sportininkus kaip skaitymo autoritetus. 

 Ar projektas prisidėjo prie vaikų ir jaunimo skaitymo didinimo? Projekto ren-
gėjai ir vertintojai laikosi nuomonės, kad į šį klausimą atsakyti sunku. Atsakymas 
į klausimą, ar buvo pasiektas projekto tikslas, taip pat formuluotas gana atsargiai. 
Teigiama, kad projekto įtaką vaikų ir jaunimo skaitymui sunku matuoti absoliuti-
niais skaičiais. Tačiau pastebėta, kad vaikai ir jaunimas su dideliu džiaugsmu da-
lyvavo įvairiose projekto veiklose. Galutinėje ataskaitoje vis dėlto pažymima, kad 
išaugo sportuojančių vaikų ir jaunimo skaitymas laisvalaikiu, nes projekto dalyviai 
skaitė kelionių į varžybas metu. Pagrindinis tikslas – padidinti sportuojančių vaikų 
ir jaunimo skaitymą laisvalaikiu – pasiektas įvairiais būdais, pavyzdžiui, knygų 
pristatymais, susitikimais su rašytojais, knygų maišelių dovanojimu ir skaitymo 
turnyru. Tikslas paskatinti vadovus tapti skaitančiais autoritetais laikomas iš dalies 
pasiektu. Projektas „Judant“ buvo skirtas ir berniukams, ir mergaitėms, tačiau 
didžioji dalis dalyvių buvo mergaitės. Tai parodo, kad kyla problemų derinant 
įtraukties siekį ir darbą su didesnių poreikių tikslinėmis grupėmis, šiuo atveju, 
berniukais. 
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5 skyrius. Knygų rekomendacijos ir knygų pristatymai

Skaitytojų konsultacijos
Ypatinga paslaugų forma, kuria teikiami skaitinių patarimai, yra konsultacijos. 
Kai kuriose šalyse, ypač JAV, ši paslauga vadinama Reader’s Advisory, t. y. „skaity-
tojo konsultacijomis“. Skaitytojo konsultacija yra literatūros tarpininkavimo for-
ma, todėl taip pat, kaip ir darant skirtį tarp tiesioginio ir netiesioginio literatūros 
tarpininkavimo, galima išskirti tiesiogines ir netiesiogines skaitytojų konsultavimo 
formas. Tiesioginės skaitytojų konsultacijos gali būti teikiamos, pavyzdžiui, pokal-
bio forma, kai bibliotekos vartotojui užduodama daug klausimų, siekiant nešališkai 
išsiaiškinti jo skaitymo pomėgius ir į juos atsižvelgiant pateikti patarimų ir reko-
mendacijų. Švediškasis skaitytojo konsultacijos atitikmuo yra „individuali konsul-
tacija“ (šved. referenssamtal), kuri, plačiau žiūrint, yra komunikacija tarp bibliote-
kininko ir vartotojo, siekiant patenkinti pastarojo informacinius poreikius, tačiau, 
žiūrint siauriau, taip pat gali būti rekomendacijų ir patarimų, renkantis lektūrą, 
teikimas. Netiesioginės skaitytojo konsultacijos pavyzdys – Švedijoje platinamas 
„Vaikų knygų katalogas“ (Barnbokskatalogen). Šiame Vaikų bibliotekos ir Švedijos 
kultūros tarybos kasmet parengiamame leidinyje pristatomos atrinktos šiuolaikinės 
vaikų ir jaunimo literatūros knygos, siekiant suteikti patarimų ir įkvėpimo renkan-
tis skaitinius. Šiuo metu aktualus skaitmeninių konsultacijų pavyzdys yra „knygų 
naršyklė“, sukurta Šistos miesto bibliotekai, kurioje esančiuose dideliuose ir lengvai 
valdomuose jutikliniuose ekranuose teikiamos knygų rekomendacijos ir informacija 
apie laisvus egzempliorius. 

Lyginant skaitytojų konsultavimo paslaugas praeityje ir dabar, galima teigti, kad 
skaitytojo ir bibliotekininko santykis tampa vis mažiau didaktinis. Anksčiau many-
ta, kad bibliotekininkas žino, kas skaitytojui yra gerai, ir nukreipia jį tam tikromis 
nustatytomis kryptimis, o šiandien bibliotekininkas tapo jungiamąja grandimi tarp 
knygos ir skaitytojo. Skaitytojų konsultavimas yra viena iš pagrindinių bibliotekos 
funkcijų, tačiau jos taip pat taikomos ir knygynų kontekste tiek tiesiogine, tiek ne-
tiesiogine forma. Pavyzdžiui, knygų rinkos milžinas „Amazon“ turi puikiai išvys-
tytą sistemą, kuri padeda pagal pateikiamus pomėgius nukreipti skaitytoją toliau; 
tai – savotiška konsultavimo paslauga, kad ir su komerciniu atspalviu. Daugiau apie 
skaitytojų konsultavimą galima rasti Joyce G. Saricks knygoje (2005).

Knygų pristatymai 
Vienas iš dažniausiai viešosiose bibliotekose pasitaikančių skaitymo skatinimo 
metodų yra knygų pristatymai, o vaikų bibliotekose jie įvardijami kaip dažniausiai 
taikoma literatūros tarpininkavimo priemonė (Törnfeldt 1994). Viešosiose biblio-
tekose knygų pristatymai yra daug dažniau pasitaikanti vaikų ir jaunimo skaitymą 
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skatinanti veikla nei, pavyzdžiui, knygų klubai. Šio metodo taikymas Švedijos vaikų 
ir jaunimo bibliotekose yra daugybės rašto darbų tyrimo objektas. Knygų pristaty-
mai gali būti skirti kelioms skirtingoms tikslinėms grupėms, o antologijoje „Kal-
bant apie knygas“ (På tal om böcker, 2005) pažymima, kad knygų pristatymai ypač 
svarbią funkciją atlieka silpniems skaitytojams. Kelių XXI a. apie šį metodą para-
šytų tiriamųjų darbų išeities taškas yra metodo įtaka silpnėjantiems raštingumo 
gebėjimams. Šia tema gausu vadovėlių, iš kurių tik keletas bus aptarti toliau.

Trumpai tariant, knygų pristatymais siekiama papasakoti apie knygas, taip paža-
dinant susidomėjimą skaitymu. Knygų pristatymai gali perteikti skaitymo entuzia-
zmą ir pagelbėti skaitytojams, ieškantiems patinkančių knygų. Knygas pristatantis 
asmuo, kalbantis, pavyzdžiui, apie romaną, gali pristatyti kūrinio veiksmo vietą, 
veikėjus, neatskleisdamas atomazgos perpasakoti pagrindinį kūrinio konfliktą. 
Švedijos viešosiose bibliotekose dažniausiai vyksta grožinės literatūros pristatymai. 
Rašto darbe, kurio išeities taškas yra 119 vaikų bibliotekininkų Skonėje apklausa, 
parodyta, kad negrožinės literatūros pristatymai yra žymiai retesni nei grožinės; 
apie 90 procentų visoms tirtoms amžiaus grupėms skirtų knygų pristatymų yra apie 
grožinę literatūrą (Mauritzon ir Wijk 2008). Šiuos rezultatus galima būtų sugretinti 
su berniukų bendru polinkiu į negrožinę literatūrą. 

Knygų pristatymų ar pasikalbėjimų apie knygas tikslas yra skaitytoją sudominti 
knyga tiek, kad jis norėtų ją perskaityti (Bodart 1980). Paprastai knygos pristatymą 
veda vienas žmogus, tačiau toks renginys gali būti taip pat organizuojamas kaip 
prieš auditoriją vykstantis pokalbis tarp, pavyzdžiui, dviejų bibliotekininkų (Frid 
2012). Keletą konkrečių patarimų, kaip vesti knygos pristatymą, galima rasti antolo-
gijoje „Kalbant apie knygas“ (På tal om böcker). Užsienio literatūros apie knygų pri-
statymus pasirinkimas yra platus. Daugiausia tai – vadovėlių tipo knygos. Didžioji 
dalis tokios literatūros susijusi su vaikams ir jaunimui skirtais knygų pristatymais. 
Išimtis – knyga „Tema pokalbiui: kūrybingi knygų pristatymai suaugusiesiems“ 
(Something to Talk About: Creative Booktalking for Adults, Cyr ir Gillespie 2006), 
kurioje aptariami išskirtinai suaugusiesiems skirti knygų pristatymai. Knygoje 
„Knygų pristatytojo biblija“ (The Booktalker’s Bible, Langemack 2003) įvardijamos 
knygų pristatymų „auksinės taisyklės“: (1) perskaityk knygą; (2) kalbėk apie knygas, 
kurios tau patinka; (3) pažink savo publiką; (4) kalbėk apie knygą; (5) neatskleisk 
pabaigos; (6) pateik knygų sąrašą.

Knygų pristatymo metodas yra taikomas seniai, tačiau laikui bėgant jis patyrė 
radikalių pokyčių, atsispindinčių renkantis knygas, pedagogikos srityje, koks yra 
požiūris į klausytojus, kokie yra pristatymų tikslai, kaip pristatymai organizuojami ir 
kokių rezultatų laukiama. Keliuose bakalauro ir magistro darbuose knygų pristatymo 
fenomenas Švedijoje yra analizuojamas iš lyginamosios istorinės perspektyvos (pvz., 
žr. Kamienski 2010). Sara Bengtsson (1998) teigia, kad aštuntajame dešimtmetyje po-
kalbių apie knygas iniciatyvos buvo stipriai veikiamos idėjų apie neformalųjį švietimą, 
o dešimtajame dešimtmetyje imta labiau pabrėžti individualią skaitymo patirtį. 

Knygoje „Kalbant apie knygas“ tokie pristatymai vadinami „geriausiu skaitymo 
skatinimo metodu“. Teigiama, kad tai – jau patikrintas ir veiksmingas metodas. 
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Vis dėlto knygoje nenagrinėjama, ką šiame kontekste reiškia pasakymas, kad skaity-
mo skatinimo metodas yra „veiksmingas“, arba kam jis veiksmingas. Tuomet kokią 
įtaką tradiciniai knygų pristatymai arba pokalbiai apie knygas daro skaitymui? Kiek 
žinoma, Švedijoje nėra atliktas joks didelis mokslinis tyrimas, kuriuo būtų siekiama 
atsakyti šiuos klausimus. Keliuose rašto darbuose, kuriuose nagrinėjami knygų pri-
statymai, nurodoma, kad bibliotekininkų pristatomos knygos skolinamos dažniau, 
tačiau tai – pavieniai pastebėjimai, o ne dideli statistiniai tyrimai. Disertacija „Kny-
gų pristatymų poveikis požiūrio į skaitymą raidai ir savarankiško lektūros pasirin-
kimo skatinimui“ (The Effect of Booktalks on the Development of Reading Attitudes 
and the Promotion of Individual Reading Choices, Nollen 1992) yra viena iš anglų 
kalba parašytų daktaro disertacijų, kurioje tiriamos tradicinės knygų pristatymų 
formos ir jų įtaka knygų skolinimosi dažniui bei požiūriui į skaitymą (taip pat žr. 
Bodart 1985, Dahl 1988, Reeder 1991). Šiose disertacijose pateikiamas vienareikšmis 
atsakymas: knygų, kurios aptariamos pristatymų metu, skolinimas žymiai išauga, 
tačiau knygų pristatymai nedaro jokios matomos įtakos požiūriui į skaitymą. 

Filmuoti knygų pristatymai, knygų anonsiniai filmukai, knygų tinklaraščiai 
ir kitos skaitmeninės knygų rekomendacijos

Laikui bėgant, knygų pristatymai ypač pasikeitė dėl įvairių technologinių inovaci-
jų. Knygoje „Technologijas išmanantis knygų pristatytojas: XXI a. pedagogo gidas“ 
(The Tech-Savvy Booktalker: A Guide for 21st-Century Educators, Keane ir Cavanau-
gh 2009) pateikiami pavyzdžiai, kaip šiuolaikiniai knygų pristatytojai gali pasitelkti 
skenerius ir skaitmeninius fotoaparatus, kompiuterines programas „PowerPoint“ ir 
„iMovie“ ar interneto svetaines „Youtube“, „Amazon“ ir taip toliau. Švedų projektas, 
kuriame išnaudotas skaitmeninių inovacijų potencialas atnaujinant knygų pristaty-
mų formą, pavadintas „Perėjimu“ (Crossover). Projektas vykdytas 2009–2010 metais, 
bendradarbiaujant Pietryčių lėnų bibliotekai ir Kalmaro regioninei bibliotekai. Pro-
jekto metu knygų pristatymai buvo filmuojami ir skelbiami „Youtube“ platformoje. 

Skaitmeniniams knygų pristatymams pasirenkama ir anonsinių knygų filmukų 
forma. Tai – trumpi filmukai, kuriuose knygos pristatomos vizualiai, pasitelkiant 
formatą, kuris panašus į filmus pristatančius anonsinius filmukus. Juose dažnai 
naudojama muzika ir nuotraukos, sukuriančios tam tikrą pristatomos knygos 
nuotaiką, taip pat kartais pridedamas ir įrašytas dialogas. Platformoje „Youtube“ 
skelbiami ir mėgėjų, ir profesionalų sukurti anonsiniai knygų filmukai. Švediško-
je svetainėje www.boktrailer.se skelbiami filmukai, kuriuose pristatomos naujos 
Švedijos leidyklų knygos ir autoriai. Amerikiečių portalas „Skaitmeniniai knygų 
pristatymai“ (Digital Book Talk) siūlo anonsinius knygų filmukus, kuriuose vaidina 
neprofesionalūs aktoriai. Svetainėje užsiregistravę knygų pristatytojai turi prieigą 
prie mokymosi medžiagos, padedančios savarankiškai sukurti ir paskelbti anonsi-
nius filmukus. Toks filmukas paprastai trunka 2–3 minutes. Skaitmeninių knygų 
pristatymų poveikis buvo tirtas Glendos Gunter ir Roberto Kenny’io (2008) tiriamo-
jo projekto metu. Projekte pažymimas tokios veiklos potencialas gerinant požiūrį 
į skaitymą tarp nenoriai skaitančių asmenų, priskiriamų „skaitmeninei kartai“ 
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(angl. digital natives) – žmonių, užaugusių amžiuje, kai kompiuteriai ir internetas 
yra esminė visuomenės gyvenimo dalis. Daugiau apie tyrimus apie skaitmeninių 
technologijų naudojimą knygų pristatymų ar panašių skaitymo skatinimo metodų 
kontekste žr. straipsnį „Permąstant skaitymo skatinimą: senoji mokykla susitinka su 
technologija“ (Rethinking Reading Promotion: Old School Meets Technology, Chance 
ir Lesesne 2012). 

Åse Kristine Tveit (2004) išskiria keturis aspektus, kurie turėtų būti įtraukti į 
internete skelbiamas knygų rekomendacijas: susidomėjimą žadinanti pradžia, trum-
pas pagrindinių veikėjų pristatymas, trumpas siužeto ar temų ir, jei reikia, žanro 
pristatymas bei bendri faktai apie knygą: autorius, pavadinimas, leidykla, leidimo 
metai ir panašiai. Iš gausybės tinklaraščių apie knygas ir interneto svetainių, kuriose 
skelbiamos knygų rekomendacijos, galima būtų išskirti „Vaikų biblioteką“ (Barnens 
bibliotek) – tai vaikams skirta skaitmeninė iniciatyva, kurioje skelbiamos knygų re-
komendacijos ir teikiama pagalba ieškant knygos; be to, svetainėje vaikai patys gali 
rekomenduoti savo mėgstamiausias knygas. „Vaikų biblioteka“ taip pat veikia kaip 
mobilioji programa. Tinklaraštis, skirtas 10–20 m. jaunimui, yra www.bokfreak.se. 
Daug dėmesio, ypač dėl pavadinimo, sulaukusiame tinklaraštyje apie knygas  
www.bokhora.se („Knygų kekšė“) skelbiamos tiek anksčiau išleistų, tiek naujų kny-
gų recenzijos. Recenzijos suskirstytos pagal žanrus, pavyzdžiui, populiarūs romanai 
merginoms (angl. chicklit), detektyvai, poezija ir t. t., bei pagal temas, pavyzdžiui, 
vaikų knygų savaitė ar Tėvo diena. Tinklaraštyje dėmesio taip pat skiriama negro-
žinei literatūrai, pavyzdžiui, receptų knygoms ir biografijoms, bei reguliariai prista-
tomi interviu su rašytojais. Tinklaraščio autoriai taip pat rengia „Knygų tinklalaidę“ 
(Bokpodden). 

Kalbant apie skaitmenines knygų rekomendacijas tarptautiniu mastu, galima 
paminėti „LibraryThing“ – vieną iš keleto svetainių, kuriose galima kataloguoti ir 
kategorizuoti savo knygas ir palyginti jas su kitų vartotojų turimomis. Svetainė „Li-
braryThing“ buvo sukurta 2005 m. Dalis įmonės priklauso „Abebooks“, o šią įmonę 
valdo „Amazon“. Specialias „LibraryThing“ versijas taip pat naudoja bibliotekos. 
Prijungus „LibraryThing“ prie bibliotekų internetinio viešosios prieigos katalogo 
(Online Public Access Catalog, OPAC), bibliotekose buvo sukurta interaktyvesnių ir 
naudotojams patogesnių funkcijų. 

Rašto darbe „Tinklaraštininko pasirinkimas: knygų rekomendacijų tinklaraš-
čiuose tyrimas“ (Bloggarens val: En studie av lästips på bloggar, Andersson ir Holm-
gren 2011) buvo nagrinėjami asmeninių ir bibliotekoms priklausančių tinklaraščių 
panašumai ir skirtumai. Be to, tirta, kuo pasižymi tinklaraštininkų rekomendacijos 
ir kokiais motyvais vadovaujamasi jas pateikiant. Darbo autoriai teigia, kad nepri-
klausomų tinklaraštininkų knygų pristatymo būdai ir bibliotekų metodai, ekspo-
nuojant knygas ir patariant skaitytojams, turi daug panašumų. Tinklaraštininkai 
paprastai pasirenka rašyti apie naujai išleistus literatūros kūrinius, didžioji dalis jų 
rekomenduojamų knygų yra romanai. Aptardami bibliotekų tinklaraščius, darbo 
autoriai kelia klausimą, ar pateikiamos knygų rekomendacijos reprezentuoja biblio-
tekų fondus, ar tinklaraštininkų asmeninius favoritus. 
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6 skyrius. Socialus skaitymas

Šiuo metu tiek tyrimuose, tiek praktiškai vykdomose skaitymo skatinimo iniciaty-
vose vyrauja tendencija pabrėžti socialinę skaitymo plotmę. Amerikiečių mokyklos 
bibliotekininkės ir tyrėjos Leslie B. Preddy knygoje „Socialūs skaitytojai: skaitymo 
skatinimas XXI a. amžiuje“ (Social Readers: Promoting Reading in the 21st Cen-
tury, 2010) ši tendencija aiškiai iliustruojama. Preddy kalba apie tris R skaitymo 
skatinime: reading („skaitymas“), rolemodels („autoritetai“) ir relationships („san-
tykiai“). Pasak Preddy, kad būtų išugdytas skaitytojas, reikia skaitymui skiriamo 
laiko, skaitančių autoritetų namuose, mokykloje ar kitur bei socializacijos kuriant 
santykius su kitais skaitytojais. Autorės nuomone, kad nors tradiciškai skaitymas 
ir nebuvo laikomas grupine veikla, nuolatiniame socialiniame kontakte augančiai 
kartai jis privalo tapti socialia veikla. Norint sukurti motyvaciją skaityti bei pa-
gerinti požiūrį į skaitymą, mokyklose ir bibliotekose turi būti siekiama įtvirtinti 
jaunimo įprotį dalytis skaitymo patirtimi. Jaunimas įsitrauks į literatūrą, jei galės 
apie ją pasikalbėti.

Tam tikra prasme skaitymas visada yra socialus. Paskutiniais dešimtmečiais 
tyrimuose apie mokymosi skaityti procesą imta pabrėžti, kaip svarbu socialiniai ir 
kultūriniai kontekstai, kuriuose vyksta visa skaitymo raida. Tą ypač liudija sąvokos 
„raštingumas“ iškilimas. Suprantant plačiąja prasme, ši sąvoka reiškia gebėjimą ne 
tik skaityti ir rašyti, bet ir suprasti bei gebėti vartoti kitas kultūroje naudojamas 
simbolių sistemas. Su skaityba susijusioje literatūros teorijoje vartojama sąvoka 
„interpretacinė visuomenė“, nurodanti skaitytojų grupę, kurios idealai, normos 
ir interpretaciniai rėmai lemia, kaip suprantamas literatūrinis tekstas (Fish 1980). 
Skaitymo praktika, nuo bazinio mokymosi skaityti iki pažangios interpretacijos, 
daugeliu atžvilgių gali būti suvokiama kaip socialinė praktika. Todėl visi „skaitymo 
įpročiai“ – įtraukiant ir skaitymą vienam namuose – yra socialiai produkuojami ir 
sąlygojami „socialinės infrastruktūros“, į kurią, pavyzdžiui, įeina knygų produkci-
ja, skaitytojų ugdymas ir bibliotekų egzistavimas. Pati vienišo, privačiai veikiančio 
skaitytojo idėja gali būti suprantama kaip socialinė konstrukcija, kuria romantizuo-
jamas individualus ir atsiskyręs rašytojas ar skaitytojas (Fuller ir Sedo 2013).

Kaip, ką ir kodėl skaitome, yra nusprendžiama socialiniame kontekste. Nepaisant 
to, susiformavo tvirta nuostata, kad skaitymas – atsiskyrėliškas užsiėmimas. Ameri-
kiečių sociologė Elizabeth Long (2003) kalbėjo apie „kultūrinę hegemoniją, supančią 
vienišą skaitytoją“. Skaitytojas dažnai vaizduojamas kaip žmogus, pasitraukiantis į 
vienumą, kad galėtų patirti pasaulį, kuriame kiti nedalyvauja. Vis dėlto yra tenden-
cijų, rodančių, kad atsiskyrusio skaitytojo paveikslas skaitymo kultūroje dominuoja 
nebe taip stipriai kaip anksčiau. Knygų pristatymai, knygų klubai, dalijimasis reko-
mendacijomis ir skaitmeniniai diskusijų forumai – visa tai gali būti interpretuojama 
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kaip dalis skaitymo kultūros, kurioje „knygos pabaiga yra tik pradžia“, pasiskoli-
nant Ninos Frid (2012) formuluotę. Socialaus skaitymo dideliu mastu pavyzdys yra 
vadinamieji masinio skaitymo renginiai (Mass Reading Events): pavyzdžiui, per 
televiziją ar radiją transliuojami knygų klubai. Kitas masinio skaitymo renginio 
pavyzdys yra skaitymo skatinimo iniciatyvos, kuriomis siekiama sutelkti skaityto-
jus mieste, regione arba visoje šalyje kartu skaitant tą pačią knygą. Daniellės Fuller 
ir Denelio Rehbergo Sedo atlikta studija „Skaitymas už knygos ribų: šiuolaikinės 
skaitymo kultūros socialinės praktikos“ (Reading Beyond the Book: The Social Prac-
tices of Contemporary Literary Culture, 2013) yra pirmasis didelis mokslinis masinių 
skaitymo renginių tyrimas. Fuller ir Sedo bendruomenišką skaitymą laiko procesu, 
vykstančiu socialinių santykių tinkle. 

Atgimęs susidomėjimas socialiu skaitymu yra glaudžiai susijęs su technologine 
plėtra. Dar niekada nebuvo tokios didelės galimybės dalytis skaitymo patirtimis ar 
kalbėtis apie skaitymą su kitais. Sąvoka „socialus skaitymas“ toliau tekste supranta-
ma kaip skaitytojų tarpusavio bendravimas apie literatūrą ir skaitymo patirtis (Ryd-
beck 2013). Socialiam skaitymui priskiriami pokalbiai apie knygas grupėse, vyks-
tantys, pavyzdžiui, knygų klubų kontekste tiek tradicinėmis, tiek skaitmeninėmis 
formomis. Socialus skaitymas taip pat apima literatūrines diskusijas įvairiuose in-
ternetiniuose forumuose ir tinklaraščiuose. Vienas iš socialaus skaitymo pavyzdžių 
yra ir ką tik pristatytas masinių skaitymo renginių fenomenas. Be to, šiame skyriuje 
bus aptartas ir dar vienas socialaus skaitymo pavyzdys – susitikimai su autoriais. 

Knygų klubai
Knygų pristatymų metu klausytojams pristatomos knygos, kurių jie nėra skaitę, o 
pokalbiai apie knygas yra skirti įsigilinti į jau perskaitytas knygas. Pokalbis apie 
knygas paprasčiausiai gali būti apibrėžtas kaip su arba be vedėjo vykstantis pašneke-
sys apie visų dalyvaujančiųjų perskaitytą knygą. Palyginti su pokalbiu apie knygas, 
tradicine forma vykstantis knygų pristatymas gali būti suprantamas kaip vienpusė 
komunikacija. Įtakingas ir dažnai minimas vardas pokalbių apie knygas kontekste 
yra Aidanas Chambersas. Autorius, remdamasis į skaitytoją nukreipta literatūros 
teorija, kalba apie tai, kaip knygos turinys yra „išsideramas“ pokalbio metu (Cham-
bers 1994). Chambersas išskiria keletą pagrindinių tipiško pokalbio apie knygas 
sudedamųjų dalių: pasidalijimas entuziazmu (patikusiais ir nepatikusiais dalykais), 
pasidalijimas kilusiais klausimais (iškilusiais sunkumais) ir dalijimasis asociacijomis 
(atrastomis struktūromis). Chamberso sukurtas pokalbių apie knygas modelis buvo 
pritaikytas keliuose skaitymo skatinimo projektuose, pavyzdžiui, dideliame projek-
te „Skaitymo menai“ (Läskonster). Keletas įkvepiančių ir idėjas skatinančių knygų, 
kurias galima paminėti pokalbių apie knygas kontekste, yra Kjersénės Edman „Kal-
bėti apie knygas: pokalbiai apie knygas bibliotekoje, mokykloje ir internete“ (Tala 
om böcker: boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet, 2013) ir Katarinos Eriksson 
Barajas „Pokalbių apie knygas dilemos ir galimybės“ (Boksamtalets dilemman och 
möjligheter, 2012). Literatūrinių pokalbių potencialas mokyklų kontekste ypač 
išryškėja Michaelio Tengbergo disertacijoje „Pokalbio galimybės. Apie literatūrinius 
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pokalbius ir literatūros recepciją mokykloje“ (Samtalets möjligheter. Om litteratur-
samtal och litteraturreception i skolan, 2011).

Įprasta organizuotų pokalbių apie knygas forma yra knygų klubai. Knygų klu-
bai, skaitymo klubai ir literatūros klubai toliau yra laikomi sinonimais ir nurodo į 
organizuotą skaitytojų grupę, susiburiančią fiziškai ar kitaip, kad pasikalbėtų apie 
skaitymo patirtis (plg. Rydbeck 2013). Knygoje „Įrodymas ratu. Skaitymo klubai 
bibliotekose“ (Cirkelbevis. Läsecirklar på bibliotek, 2004) Immi Lundin konstatuoja, 
kad skaitymo klubai nėra naujas reiškinys, tačiau pastaruoju metu susidomėjimas 
jais atsinaujino. Nurodydama į britų atliktus knygų klubų tyrimus, autorė atkrei-
pia dėmesį į tai, kad pagrindinė skaitymo klubų funkcija yra skatinti skaitymą, ir 
aptaria didelį bibliotekų plėtros potencialą šiame kontekste. Gausu knygų, kuriose 
pateikiama praktinių patarimų, kaip įkurti ir vesti knygų klubą, ir Lundin nurodo 
daugybę jų pavyzdžių. Toliau bus pristatyti keli atrinkti knygų klubų tyrimai Šve-
dijoje ir pasaulyje. Dėmesys bus skiriamas ne pačiam knygų klubų reiškiniui, o jo 
potencialui skatinant skaitymą.

Pamela Schultz Nybacka (2011) mano, kad knygų klubų tyrimai iš esmės sukasi 
apie tris aspektus: grupių dydį, užsiėmimo organizavimą ir grupės identitetą. Knygų 
klubų tyrimai paprastai atliekami anglosaksiškose šalyse, Švedijoje tyrimų kol kas 
atlikta nedaug. Jenny Hartley „Skaitymo klubų knyga“ (The Reading Groups Book, 
2002) – novatoriškas, didelę įtaką padaręs tyrimas. Jame ištirta apie 350 skaitymo 
klubų, aprašytas jų atsiradimas, organizavimo ypatumai ir kita. Pasak Hartley, kny-
gų klubų dalyviai pasižymi savarankiškumu, patys nori nuspręsti, kas bus skaitoma, 
bei nemėgsta rinkodaros.

Literatūrologė Petra Söderlund Švedijoje tyrinėjo skaitančiųjų laisvalaikiu po-
mėgius, skaitymo įpročius bei kaip tokie žmonės skaito, kaip kalba apie literatūrą 
ir ją vertina. Be to, ji lygino bendravimą skaitymo klube su internete vykstančio-
mis diskusijomis. Rezultatai pristatyti disertacijoje „Skaitytojų tinklas. Apie kny-
gų skaitytojus ir internetą“ (Läsarnas nätverk. Om bokläsare och Internet) (2004). 
Pamela Schultz Nybacka disertacijoje „Knygonomija: knygų vartojimo praktika ir 
skaitymo vertė“ (Bookonomy: The Consumption Practice and Value of Book Reading, 
2011), be kitų dalykų, tyrė vyrų, moterų ir mišrius knygų klubus. „Skaitytojų klubai. 
Literatūrinis ir sociologinis tyrimas apie socialų skaitymą ir skaitytojų bendruo-
menes šiandienos Švedijoje“ (Läsarnas cirklar. En litteratursociologisk undersökning 
om socialt läsande och läsargemenskaper i dagens Sverige) yra šiuo metu vykstantis 
projektas, jam vadovauja mokslininkė Kerstina Rydbeck. Projekto metu tiriami tra-
diciniai knygų klubai, kuriuose žmonės susitinka gyvai, todėl grynai skaitmeniniai 
knygų klubai nėra analizuojami. Vis dėlto Rydbeck pastebi, kad „Facebook“ ir kiti 
panašūs socialiniai tinklai prisidėjo prie ribų tarp skaitmeninių ir tradicinių knygų 
klubų ištrynimo. 

Projekto apraše daroma skirtis tarp nepriklausomų knygų klubų ir organiza-
cinių knygų klubų. Nepriklausomi knygų klubai nėra susieti su organizacijomis 
ir negauna paramos iš išorės, o organizaciniai knygų klubai siejami su viešosio-
mis bibliotekomis, suaugusiųjų ugdymo asociacijomis, knygynais ar kitokiomis 
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organizacijomis. Projekte, kuris metodiškai padalytas į kokybinę ir kiekybinę dalis, 
tiriami abu šie knygų klubų tipai.

Buvo publikuoti keli su projektu susiję straipsniai, tarp jų – straipsnis apie knygų 
klubų veiklą Švedijoje, daugiausia dėmesio skiriant viešųjų bibliotekų ir suaugusiųjų 
ugdymo asociacijų organizuojamiems klubams. Straipsnyje Rydbeck (2013) teigia, 
kad diskusijose apie skaitymo įpročius ir skaitymo skatinimą dėmesys iš esmės 
nukreipiamas į tai, ką žmonės skaito, kiek laiko praleidžia skaitydami ir kaip pasie-
kia knygas. O pati skaitymo situacija pastebima ir problematizuojama retai. Knygų 
klubus Rydbeck laiko skaitytojų bendruomenės forma, kuri suprantama kaip „loka-
liai organizuojama, ribota grupė skaitytojų, susirenkančių į reguliarius susitikimus, 
kad aptartų literatūros kūrinius ir skaitymo patirtis“. Straipsnyje, be kitų dalykų, 
aptariama knygų klubų veiklos kiekybinė plėtra bei knygų klubų dalyvių pasiskirs-
tymas pagal lytį ir amžių. 

Knygų klubai tradicine savo forma, kai susitinkama gyvai, išlieka moterų domi-
nuojamu užsiėmimu ir Švedijoje, ir pasaulyje. Tipiškas knygų klubo dalyvis Švedi-
joje yra pensinio amžiaus moteris. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais knygų klubuose, 
kuriuos organizuoja suaugusiųjų ugdymo asociacijos, dalyvaujančių moterų pro-
centinė dalis buvo tarp 80 ir 85 procentų. Didžioji dalis knygų klubų dalyvių yra 
žmonės, sulaukę 65 metų. Rydbeck pastebi, kad pastaraisiais metais smarkiai augo 
vyriausiajai amžiaus grupei priklausančių dalyvių skaičius.

Rydbeck apytikriai skaičiuoja, kad knygų klubų susitikimai yra organizuoja-
mi dviejuose trečdaliuose Švedijos savivaldybių. Pastaraisiais metais knygų klubų 
skaičius viešosiose bibliotekose pastebimai išaugo. Kadangi atrodo, kad knygų 
klubai tapo būdu pritraukti suaugusius skaitytojus, Rydbeck mano, kad toks augi-
mas žymi, jog viešosios bibliotekos sustiprino pastangas, nukreiptas į suaugusiųjų 
skaitymo skatinimą. Remdamasi Švedijos karališkosios bibliotekos statistiniais 
duomenimis, Rydbeck pastebi, kad tarp 2007 ir 2011 m. knygų klubų veikla Švedijos 
viešosiose bibliotekose išaugo 189 procentais. Nuo to laiko ir toliau vyko žymus au-
gimas: 2011 m. Švedijos viešosiose bibliotekose įvyko 5 400 knygų klubų susitikimų 
(uždarų literatūrinio pobūdžio susitikimų). 2013 m. įvyko beveik 6 500 knygų klubų 
susitikimų. 2014 m. šis skaičius dar išaugo iki kiek daugiau nei 11 000 susitikimų, 
o tai – beveik 70 procentų augimas tik per vienus metus. Nuo 2011 m. knygų klubų 
susitikimų skaičius daugiau nei padvigubėjo. 

Šiek tiek keblu lyginti suaugusiųjų ugdymo asociacijų ir viešųjų bibliotekų organi-
zuojamų knygų klubų statistiką, nes ji sudaroma skirtingais būdais. Švedijos kara-
liškosios bibliotekos rengiamoje knygų klubų statistikoje pateikiamas knygų klubų 
susitikimų skaičius, o ne knygų klubų skaičius. Neformaliojo švietimo organizacijų 
statistikoje knygų klubai yra laikomi mokymosi būrelių subkategorija. Vis dėlto at-
rodo, kad, nors knygų klubų, kuriuos organizuoja suaugusiųjų ugdymo asociacijos, 
skaičius mažėja, viešosiose bibliotekose šis rodiklis smarkiai auga. 

Verta atkreipti dėmesį į puikiai išplėtotą knygų klubų organizavimą viešosiose 
bibliotekose Didžiojoje Britanijoje. 2002 m. šalyje buvo atliktas platus skaitymo klu-
bų organizavimo tyrimas, parengtas skaitymo skatinimo organizacijos „Skaitymo 
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agentūra“ (The Reading Agency) ir Londono bibliotekų plėtros agentūros (London 
Libraries Development Agency) užsakymu. Studijoje parodoma, kaip ir kodėl skai-
tymo klubai gali būti strategiškai pasitelkiami bibliotekose. Šis tyrimas daugiausia 
yra kiekybinis, tačiau tokie kokybiniai aspektai kaip dalyvių požiūris, motyvacija 
ir patirtys klubuose yra taip pat pristatomi. Studijoje pristatomi keli knygų klubų 
privalumai tiek dalyviams, tiek bibliotekoms; pasiūlomos gerosios organizavimo ir 
administravimo praktikos bei pateikiamos įvairių bendradarbiavimo formų gali-
mybės. Išsamesnį ataskaitos aprašą galima rasti Immi Lundin knygoje (2004). Be to, 
šiame kontekste aktuali gali būti Skaitymo agentūros ataskaita, parengta 2004 m. 
ruošiant Nacionalinį viešųjų bibliotekų veiklų planą dėl skaitymo klubų organiza-
vimo. Ataskaitoje pristatomas teigiamas skaitymo klubų poveikis (išaugę skaitymo 
rodikliai, dažnesnis knygų skolinimasis) bei tai, kaip knygų klubai prisideda prie 
platesnių žinių ir bendrystės jausmo. 

Vienas iš šiuolaikinių tyrimų apie knygų klubus pavyzdžių – „Skaitymo klubai, 
bibliotekos ir socialinė įtrauktis: aklųjų ir silpnaregių patirtys“ (Reading Groups, 
Libraries and Social Inclusion: Experiences of Blind and Partially Sighted People, 
Hyder 2004). Tai – išilginis tyrimas apie knygų klubus žmonėms, turintiems 
regėjimo negalią. Hyder pristato keletą knygų klubų dalyvių pasakojimų apie 
savo kaip skaitytojų patirtis; aptariami ir tokie praktiniai aspektai kaip klubo 
formatas ir prieinamumas. Tyrime taip pat aptariamas kompleksinis klausimas, 
kas yra skaitytojas, bei skirtingi kultūriniai požiūriai į alternatyvius literatūros 
formatus, pavyzdžiui, audioknygas. Knygų klubus silpnaregiams Hyder analizuoja 
iš socialinės lygybės perspektyvos, be to, ji apsvarsto klausimą, ar skaitymo klubai 
yra efektyvi priemonė didinant socialinę įtrauktį. Hyder tyrimas yra įdomus ir dėl 
prieinamumo, ir dėl medijų aspekto. 

Knygų klubai ir lytis 
„Literatūriniai klubai, lytis ir skaitymas malonumui“ (Literature Circles, Gender and 
Reading for Enjoyment, Ellis ir Pearson 2005) yra tyrimo ataskaita, kurioje tiesiogiai 
nagrinėjamas knygų klubų skaitymo skatinimo potencialo klausimas. Ataskaito-
je, kurioje remiamasi tyrimu, atliktu Stratklaido universitete Glazge, aprašomos 
mokytojų ir mokinių literatūrinių klubų patirtys keturiose Glazgo mokyklose. Be 
kitų dalykų, tyrime pristatoma, kokį poveikį literatūriniai klubai turi skaitymo 
gebėjimams, įsitraukimui bei požiūriui į skaitymą, išskirtinį dėmesį skiriant lyties 
aspektui. Ataskaitoje atskleidžiama, kad knygų klubai padidino su skaitymu susijusį 
entuziazmą, be to, pagerino požiūrį į skaitymą bei skaitymo įpročius. Ir klubuo-
se dalyvavę berniukai, ir mergaitės demonstravo pozityvesnį požiūrį į skaitymą 
mokykloje ir už jos ribų. Pasak tyrėjų, knygų klubai veikė geriausiai, kai mokytojai 
pasiruošdavo, stengdamiesi palengvinti bendradarbiavimą grupėje; kai mokiniai 
dalyvavo renkantis literatūrą bei kai grupės susitikdavo reguliariai iš anksto sutartu 
laiku. Tyrime taip pat pažymima, kad, vesdami knygų klubo susitikimus, mokytojai 
ėmė labiau kvestionuoti ir tobulinti savo metodus dirbdami su mokinių skaitymo 
gebėjimais ir požiūriu į skaitymą. 
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Ellis ir Pearson tyrime dalyvavę mokiniai mėgavosi išreikšdami savo skaitymo 
patirtis ir jomis dalydamiesi. Teksto įsisavinimą klubų dalyviai laikė ne galutiniu 
tikslu, o kūrybinio bendradarbiavimo nagrinėjant tekstą pradžia. Ataskaitos duo-
menimis, priklausymas skaitančiai grupei prisidėjo prie gilesnio mokinių įsitrauki-
mo į skaitymą. Literatūriniai klubai mokiniams suteikė erdvę kalbėtis apie knygas ir 
pradėti save vadinti skaitytojais. Tai pasirodė ypač svarbu berniukams, kurių socia-
linėje aplinkoje kitomis aplinkybėmis nebuvo tokių galimybių. Ataskaitos apiben-
drinime Ellis ir Pearson rašo, kad vaikai, dalyvaudami skirtinguose literatūriniuose 
klubuose, gali išmokti būti skaitytojais, skaitančiais daug ir įvairios literatūros bei 
skaitymą laikančiais socialine veikla, kurios metu galima susirasti draugų.

Prie šios ataskaitos būtų galima pridėti norvegų bibliotekininkystės mokslų tyrėjo 
Jofrido Karnerio Smidto (2012) tyrimą, kuriame iškeliama hipotezė, kad vyrai labiau 
nei moterys yra linkę skaitymą laikyti privačiu reikalu. Smidtas pastebi, kad literatūra 
neatlieka didelės simbolinės ir socialinės funkcijos daliai ja besidominčių suaugusių 
vyrų, todėl jie nepatiria tam tikros socialinės įtakos, kuri yra labai svarbi moterų do-
mėjimuisi literatūra. Pasak Karnerio Smidto, tikėtina, kad, literatūrai įgavus socialinę 
funkciją, skaitymas auga. Tad skaitymo laikymas privačiu užsiėmimu gali prisidėti 
prie to, kad daug berniukų ir vyrų praranda motyvaciją skaityti. Jei tai tiesa, suteikia-
mas labai stiprus argumentas skatinti socialų skaitymą, ypač tarp berniukų ir vyrų. 

Bokcirklar.se ir kiti skaitmeniniai knygų klubai
Pastaraisiais dešimtmečiais Švedijoje buvo įkurta daugybė skaitmeninių knygų 
klubų. Svetainė Bokcirklar.se (šved. „Knygų klubai“) yra vienas iš bandymų ska-
tinti skaitymą internete, daugiausia dėmesio skiriant skaitytojų pokalbiams. Be to, 
tai – savotiška inovacija internetinių knygų klubų kontekste. 2007 m. iniciatyvą 
pradėjo tuo metu bibliotekininke dirbusi Nina Frid, o dabar projektą vykdo visos 
lėnų bibliotekos. 2011 m. bendradarbiavimą su Bokcirklar.se pradėjo suaugusiųjų 
ugdymo asociacijos, siekdamos pasiūlyti virtualius knygų klubus. Knygoje „Knygos 
pabaiga tėra pradžia“ (Slutet på boken är bara början, 2012) Nina Frid pasakoja, kad 
įkvėpimu sukurti puslapį tapo tradiciniai knygų klubai. Frid pabrėžia knygų klubų 
potencialą skatinant skaityti: 

Žmogus, kuris save laiko skaitytoju drauge su kitais, skaito dar daugiau ir nori tobu-
lėti kaip skaitytojas.

Pasak Frid, Bokcirklar.se tikslas yra stiprinti skaitytojo tapatybę ir skatinti pokal-
bį tarp skaitytojų. Šia iniciatyva siekiama organizuoti ir skatinti stiprų skaitymo 
judėjimą tiek realybėje vykstančiais, tiek virtualiais knygų klubais, suteikti skaityto-
jams balsą ir pabrėžti, kad biblioteka – tai vieta, kurioje palaikomi ir organizuojami 
literatūriniai pokalbiai, vyksta skaitytojų ir rašytojų susitikimai. Įkvėpimu  
Bokcirklar.se Frid įvardija danų svetainę „Skaitytojų klubas“ (Læseklubben), adresu 
Litteratursiden.dk, kuri savo ruožtu įkvėpta britų judėjimo „Skaitytojų ugdymas“ 
(Reader Development). Šis judėjimas bus aptartas vėliau.
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Kitaip nei įprasti tinklaraščiai apie knygas, Bokcirklar.se yra bendruomenė, savo-
tiška virtuali skaitymo bendrija, kurioje, pavyzdžiui, galima rašyti skaitinių dieno-
raštį ar pateikti skaitinių rekomendacijas. Taip pat yra galimybė apsilankyti virtu-
aliuose pokalbių kambariuose ir sutartu laiku dalyvauti knygų klubuose. Svetainėje 
reguliariai svečiuojasi autoriai ir knygas pristatantys bibliotekininkai. Dar viena 
Bokcirklar.se iniciatyva – kiekvienais metais skiriamas Didysis skaitytojo prizas. 

Kaip ir tradiciniuose, realybėje vykstančiuose, knygų klubuose, Bokcirklar.se 
nariai daugiausia yra moterys. Vis dėlto vyriškos lyties dalyvių skaičius procentiš-
kai šiek tiek auga: 2011 m. rudenį svetainė turėjo apie 3 000 narių, kurių maždaug 
63 procentai buvo moterys, 23 procentai vyrai, o maždaug 14 procentų – nežino-
mos lyties (daugiausia bibliotekos ir leidyklos). Vidutinis narių amžius buvo kiek 
daugiau nei 40 metų – galima palyginti su suaugusiųjų ugdymo asociacijų orga-
nizuojamais knygų klubų dalyviais, kurių didžioji dalis yra vyresni nei 65 metų 
asmenys. 

Apie skaitymo klubus, ypač apie internetinius knygų klubus, parašyta daug rašto 
darbų. Pavyzdžiui, Jorunn Bergkvist (2008) ištyrė, kaip virtualūs knygų klubai gali 
būti pasitelkiami kaip išteklius bibliotekoms ir bibliotekininkams. Gitte Balling 
(2007) tyrė danų „Skaitytojų klubą“ ir skaitmeninius knygų klubus, siedama juos su 
bibliotekininko vaidmeniu. Požiūrio taškų į socialų skaitymą internete pateikia ir 
Sofie Toftgård (2011), kuri daro išvadą, kad skaitymo klubai tėra didesnio skaitymo 
judėjimo internete dalis. Toftgård taip pat pastebi, kad, dalyvaujant skaitmeniniame 
knygų klube, skaitytojų elgesys keičiasi. Diskusija apie skaitymo patirtį vyksta ne tik 
perskaičius knygą bet ir knygos skaitymo metu – tai tendencija, kurią Toftgård laiko 
kasdienio socialinių medijų naudojimo rezultatu. 

Knygų klubai ir skaitytojų ugdymas
„Skaitytojų ugdymas“ (angl. Reader Development) yra raktinė sąvoka britų skai-
tymo klubų diskurse (Lundin 2004). Skaitymo skatinimo organizacija ir įmonė 
„Atverčiant knygą“ (Opening the Book) savo svetainėje aprašo esminius šio koncepto 
principus. Skaitytojų ugdymu siekiama: 

• padidinti žmonių pasitikėjimą savimi ir malonumą, patiriamą skaitant;
• atverti galimybių naujiems skaitinių pasirinkimams;
• suteikti galimybių žmonėms dalintis skaitymo patirtimis;
• pakelti skaitymo, kaip kūrybiškos veiklos, prestižą.

Skaitytojų ugdymo kontekste pabrėžiamas skaitytojų kūrybinis vaidmuo. Knygoje 
„Skaitymas ir skaitytojų ugdymas. Skaitymo malonumas“ (Reading and Reader  
Development: The Pleasure of Reading, Elkin et al. 2003) šis konceptas apibūdina-
mas kaip į skaitytoją orientuotos literatūros teorijos, suformuotos Louise’os Ro-
senblatt, Stanley’io Fisho ir Wolfgango Iserio, tąsa. Skaitytojų ugdymo judėjimą 
pradėjo bibliotekininkė Rachel Van Riel dešimtojo dešimtmečio pradžioje. Van Riel 
norėjo perkelti dėmesio centrą nuo skaitymo į skaitytoją ir pradėjo vartoti terminą 
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„skaitytojo ugdymas“ (angl. Reader Development) vietoj „skaitymo ugdymas“ (angl. 
Reading Development).

Skaitymo ugdymas yra susijęs su skaitymo gebėjimų įgijimu, o skaitytojo ug-
dymas siejamas su pačia skaitymo patirtimi. Immi Lundin pažymi, kad skaitymo 
klubai atliko svarbų vaidmenį keičiant požiūrį, įsitvirtinusį skaitymo skatinimo vei-
klose Didžiojoje Britanijoje. Be to, skaitytojų ugdymo kontekste palaikoma idėja pa-
keisti skaitymo skatinimo iniciatyvų atspirties tašką nuo knygos kokybės į skaitymo 
patirties kokybę. Nepanašu, kad skaitytojo ugdymo idėja sulaukė didelio proveržio 
Švedijoje, tačiau jam dėmesio skyrė, pavyzdžiui, Immi Lundin ir Nina Frid. Pasta-
rosios iniciatyva Bokcirklar.se yra įkvėpta ir skaitytojų ugdymo judėjimo. Daugiau 
praktinių skaitymo skatinimo iniciatyvų pavyzdžių, kuriuose remiamasi skaitytojų 
ugdymu, galima rasti knygose „Skaitytojui draugiškos bibliotekų paslaugos“ (The 
Reader-Friendly Library Service, Van Riel et al. 2008) ir „Skaitytojų ugdymas prakti-
koje: suartinant skaitytojus ir literatūrą“ (Reader Development in Practice: Bringing 
Literature to Readers, Hornby et al. 2008). 

Viena knyga, viena bendruomenė: OBOC programos
Danielle Fuller ir DeNel Rehberg Sedo (2013) tyrė plačios apimties socialų skaity-
mą, pavyzdžiui, televizijos ir radijo transliuojamus knygų klubus, apibendrinančiu 
pavadinimu „masinio skaitymo renginiai“ (Mass Reading Events). Tokio plačios 
apimties socialaus skaitymo proveržiu tyrėjai laiko laidą „Oprah’os Winfrey knygų 
klubas“ (The Oprah Winfrey Book Club), kuri televizijoje pradėta transliuoti 1996 m. 
Kai laidos vedėja atkreipdavo dėmesį į tam tikrą knygą, ji beveik tuoj pat tapda-
vo bestseleriu – šis fenomenas pradėtas vadinti Oprah’os efektu (angl. The Oprah 
Effect). Masinio skaitymo renginių kategorijai priskiriamos ir skaitymo skatinimo 
iniciatyvos, kuriomis siekiama skaitytojus viename mieste, regione ar visoje šalyje 
per ribotą laiką suburti skaityti tą pačią knygą. Tyrimuose įvardijant tokio modelio 
renginius vartojamas One Book, One Community („Viena knyga, viena bendruo-
menė“) akronimas OBOC. Kaip ir nurodo pavadinimas, toks modelis reiškia, kad 
pasirenkama viena knyga – dažniausiai grožinės literatūros kūrinys, bet ne visa-
da, – vėliau tampanti atspirties tašku įvairioms veikloms, kuriose dalyvauti kvie-
čiami tam tikros geografinės srities gyventojai. Tarp organizuojamų veiklų – viskas 
nuo pokalbių apie knygas iki susitikimų su autoriais, kūrybinių dirbtuvių ir išvykų 
baidarėmis. Įprastais OBOC renginiais laikomos knygų adaptacijų kine ir teatre 
peržiūros bei teatralizuoti skaitymai. OBOC programa plačiai pasklido JAV, Ka-
nadoje, Didžiojoje Britanijoje ir kt. Fuller ir Sedo nepateikia tikslios statistikos, bet 
apytikriai skaičiuoja daugiau nei 500 OBOC programų visame pasaulyje. 

Masinio skaitymo renginiai turi ir palaikytojų, ir kritikų. Fenomenas sulaukė 
įvairių reakcijų, nuo tokių entuziastingų šūkių kaip „skaitymas yra naujasis ro-
kenrolas“ iki ne tokių susižavėjimo kupinų palyginimų su kolektyviniu greitojo 
maisto vartojimu. Pastarajai stovyklai priklauso amerikiečių literatūros profeso-
rius Haroldas Bloomas. Fuller ir Sedo masinio skaitymo renginius laiko socialiniu 
ir kultūriniu fenomenu, reprodukuojančiu ir formuojančiu nuostatas apie tai, kas 
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yra skaitymas. Atsinaujinus susidomėjimui plačios apimties socialiu skaitymu, 
skaitymas kaip asmenybę keičianti, ugdanti, egzistencinė, terapinė, kūrybinė ar 
net civilizuojanti patirtis papildoma dar vienu aspektu: skaitymas yra būdas kurti 
bendruomenes. 

Dažnai pasitaikantis OBOC iniciatyvų variantas yra „Vienas miestas, viena 
knyga“. Švedijoje, pavyzdžiui, vyksta akcijos „Stokholmas skaito“ (Stockholm läser), 
„Upsala skaito“ (Uppsala läser) ir „Geteborgas skaito“ (Göteborg läser). 2002 m. 
pradėtos iniciatyvos „Stokholmas skaito“ įkūrėja yra autorė Helena Sigander, pro-
jektą koordinavusi nuo 2002 iki 2008 m. Įkvėpimo semtasi iš JAV, kur tokie patys 
renginiai vyksta keliuose miestuose. Iniciatyvą „Stokholmas skaito“ remia Švedijos 
kultūros taryba, Stokholmo miesto savivaldybė, o nuo 2011 m. už projekto organi-
zavimą atsakingi Rašytojų centras ir Stokholmo miesto biblioteka. Vienas iš krite-
rijų, taikomų „Stokholmas skaito“ knygai, – veiksmas turi visiškai ar bent iš dalies 
vykti Stokholme arba knygos autorius su šiuo miestu turi būti aiškiai susijęs. Pro-
jektas prasidėjo 2002 m., tuomet skaitytas Hjalmaro Söderbergo romanas „Daktaras 
Glasas“ (Doktor Glas). Iniciatyva nuo to laiko su trumpomis pertraukomis sugrįžta 
kasmet. 

OBOC programa gali įtraukti ir visą regioną ar lėną. Kaip pavyzdį galima pateikti 
iniciatyvą „Norbotenas skaito“ (Norrbotten läser). Šios OBOC iniciatyvos metu yra 
rengiamos „Facebook“ viktorinos apie parinktą metų knygą, kuri atskleidžiama per 
Pasaulinę knygos dieną (tai 1995 m. UNESCO inicijuota diena, kiekvienais metais 
minima balandžio 23 d.), bei organizuojamas išrinktosios knygos autoriaus turnė. 
Dar vienas pavyzdys yra akcija „Visas Halandas skaito“ (Hela Halland läser), kurios 
metu dalyviai iš pradžių kviečiami patys pasiūlyti knygą, kurios autorius gyvena Ha-
lando regione arba apie jį rašo grožinę literatūrą. Vienas iš projekto „Umeo regionas 
skaito“ (Umeåregionen läser) tikslų yra būtent sustiprinti vietinės literatūros statusą. 

Susitikimai su rašytojais
Siekiant skatinti skaitymą, susitikimai su rašytojais pasitaiko ir kaip atskiri rengi-
niai, ir kaip įvairių skaitymo skatinimo programų ar projektų dalis. Kaip ir knygų 
klubų atveju, susitikimai su rašytojais organizuojami ne tik realybėje, bet ir skait-
meninėje erdvėje. Pavyzdžiui, anglų interneto svetainėje „Už knygų lentynos“ 
(Behind the Bookshelf) siūlomi skaitmeniniai susitikimų su rašytojais pakaitalai: 
trumpi vaizdo įrašai, kuriuose žinomi rašytojai atsako į klausimus apie savo rašy-
mą. Knygoje „Planuojant susitikimus su rašytojais“ (Programming Author Visits, 
Watkins 1996) teigiama, kad susitikimai su rašytojais yra vienas iš geriausių būdų 
sužadinti arba padidinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą knygomis – net jei ir kon-
kretūs šio teiginio įrodymai nėra pristatomi. 

Siekiant stimuliuoti mokinių norą skaityti ir ugdyti jų skaitymo gebėjimus, kiek-
vienais metais Švedijos mokyklose įvyksta apie 2 500 susitikimų su rašytojais (Ber-
gman ir Persson 2013a). Pagal Švedijos karališkosios bibliotekos statistiką, 2014 m. 
įvyko 3 200 susitikimų su rašytojais Švedijos viešosiose bibliotekose. Magistro darbe 
„Renginiai su rašytojais Švedijos viešosiose bibliotekose“ (Författarevenemang på 
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svenska folkbibliotek, Ahlberg 1999), remiantis 275 bibliotekose atliktomis apklau-
somis, nurodoma, kad suaugusieji yra įprasčiausia tikslinė susitikimų su rašytojais 
grupė ir kad dažniausiai vyksta susitikimai su grožinės literatūros autoriais. Daug 
dėmesio sulaukiantis jaunesnei publikai skirtas susitikimas su autoriumi yra Nobe-
lio literatūros premijos laureato vizitas Rinkebyje, vykstantis kasmet nuo 1988 m. 

Tiriamajame projekte „Autorius klasėje“ (Författaren i klassrummet) Lotta 
Bergman ir Magnusas Perssonas (2013b) imasi tirti anksčiau gana mažai tyrinė-
tą susitikimų su rašytojais sritį. Viena iš tyrimo išvadų – susitikimai su autoriais 
dažnai yra vienkartiniai renginiai; autorius atvyksta į pamoką, skaito savo knygas 
ir apie jas kalba, atsako į klausimus ir susitikimas tuo baigiasi. Dalis susitikimų yra 
ambicingesni, reikalaujantys tiek visapusiško pasirengimo, tiek pastangų po rengi-
nio. Projekto metu Bergman ir Perssonas stebėjo būtent tokį ilgesnį ir ambicingesnį 
susitikimo su autoriumi organizavimą ir tyrė, kokios nuostatos apie literatūros 
funkciją, vertę ir naudojimą yra perteikiamos susitinkant autoriui, mokytojui ir 
mokiniui autoriaus vizito mokykloje metu. Jie pastebi, kad dirbant su romanu auto-
riaus vizito kontekste generuojami įvairūs pokalbiai apie, pavyzdžiui, teksto inter-
pretaciją, sąsajas su asmeninėmis patirtimis, politinius ir estetinius klausimus ir t. t.; 
trumpai tariant, apie elementus, kurie leidžia tokius susitikimus su rašytojais laikyti 
socialaus skaitymo forma. Bergman ir Perssonas taip pat aptaria, kaip susitikimo 
su autoriumi metu skaitymas yra transformuojamas į pasirodymą, kai pasitelkiant 
įvairias teatrines priemones rašytojo skaitymas tampa inscenizuotu performansu.
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7 skyrius. Vasaros skaitymo programos 

Vasaros atostogų metu mokiniai yra linkę prarasti dalį įgytų žinių, dar daugiau jų 
praranda vaikai iš žemesnio socioekonominio statuso šeimų – bėgant laikui, tai 
sukuria vis didesnį atotrūkį. Mokslinėje literatūroje anglų kalba šis fenomenas va-
dinamas „vasariniu pasiekimų kritimu“ (angl. Summer Learning Loss, Cooper 2003) 
arba „vasariniu nuslydimu“ (angl. Summer Slide, Smith 2012). Kalbant būtent apie 
skaitymą, vartojami pasakymai „vasaros atostogų skaitymo pasiekimų nuosmukis“ 
(angl. Summer Holiday Reading Dip), „vasarinis skaitymo atkrytis“ (angl. Summer 
Reading Setback) ir panašiai. Priemone kovoti su tokiomis pasekmėmis dažnai yra 
laikomos vasaros skaitymo programos (angl. Summer Reading Programs). 

Vienas iš pavadinimų, kuriais Švedijos viešosiose bibliotekose vadinamos vasaros 
skaitymo programos, yra „Vasaros knyga“ (Sommarboken). Viename bibliotekinin-
kystės ir informacijos mokslų magistro darbe „Vasaros knyga“ yra apibrėžiama kaip 
skaitymo skatinimo metodas, kurį taikant per vasarą vaikai turi perskaityti tam 
tikrą knygų skaičių, o perskaičiusieji yra apdovanojami (Karlsson ir Steen 2006). 
Šiuo metu nacionalinės programos „Vasaros knyga“ metu nebėra svarbu atsiskaity-
mai ir apdovanojimai – daugiausia dėmesio skiriama įvairių formų pokalbiams apie 
literatūrą. Tokį programos „Vasaros knyga“ variantą, kai dalyviams nėra keliami 
reikalavimai, tyrė mokslininkė Linnéa Lindsköld (2015), išanalizavusi vaikų patirtis 
dalyvaujant skaitymo skatinimo projekte „Vasaros knyga“ 2014 m.

Tarptautiniu mastu vasaros skaitymo programos dažnai organizuojamos laikan-
tis „skaityk ir atsiskaityk“ struktūros – už tai, ką perskaito, vaikai atsiskaito žodžiu 
arba raštu. Dažnai tai reiškia, kad vaikai turi perskaityti tam tikrą skaičių knygų ir 
už tai vėliau yra kaip nors apdovanojami. Tyrimuose tokios programos vadinamos 
„skatinimo programomis“ (angl. Incentive Programs, McKenna 2001). Vienas pa-
vyzdžių – britų programa „Vasaros skaitymo iššūkis“ (Summer Reading Challenge). 
Programos, kuri apima tūkstančius bibliotekų Didžiojoje Britanijoje, metu vaikai 
yra kviečiami perskaityti mažiausiai šešias knygas per vasaros atostogas, o vėliau 
už pastangas dalyviai yra apdovanojami. Ši viešųjų bibliotekų vykdoma programa 
kiekvienais metais turi skirtingą temą. Programą koordinuoja organizacija „Skaity-
mo agentūra“ (The Reading Agency), nuolatos skelbianti programos vertinimą savo 
svetainėje. Programą finansuoja Anglijos kultūros taryba ir keletas rėmėjų. 

„Vasaros skaitymo iššūkio“ tikslinė grupė yra 4–12 m. amžiaus vaikai. Dalyviai 
skatinami dirbti su knygomis rašydami, paišydami ir kurdami rankdarbius. Daly-
vaujantys vaikai apdovanojami lipdukais, plakatais, vėliavėlėmis, knygų skirtukais 
ir medaliais. Į vasaros skaitymo programas gali būti įtraukiama daug skirtingų 
skaitymo skatinimo metodų, pavyzdžiui, organizuojamos varžybos, pokalbiai apie 
knygas, kuriami su knygomis susiję rankdarbiai, organizuojami susitikimai su 



85

rašytojais, istorijų pasakojimas ir apdovanojimai. Toliau dėmesys bus kreipiamas į 
du aspektus, kuriais dažnai pasižymi vasaros skaitymo programos įvairiose šalyse: 
kiekybiniai skaitymo pasiekimai ir apdovanojimai. 

Jau minėta, kad daug skaitant pasiekiama teigiamų rezultatų kokybine prasme, 
pavyzdžiui, plečiasi žodynas, gerėja rašymo gebėjimai, pasiekiama geresnių rezulta-
tų skaitymo testuose ir ugdomas pozityvesnis požiūris į skaitymą apskritai. Keleto 
tyrimų duomenimis, vasaros skaitymo programos prisideda prie išaugusio skaitymo. 
Turint omenyje, kad šių programų dalyviai dažnai turi perskaityti gana didelį skaičių 
knygų vasaros atostogų metu, kitokie rezultatai būtų stebinantys. Skatinimo progra-
mos gali ženkliai padidinti vaikų skaitymo kiekybę, tačiau ar daugiau perskaitytų 
knygų lemia teigiamą požiūrį į skaitymą? Pasak mokslininko Michaelo C. McKennos 
(2001), privalu iš pradžių atsakyti į keletą esminių klausimų. Pirmiausia: ar daugiau 
skaitymo padėjo vaikui skaityti sklandžiau? Jeigu taip, galima tikėtis, kad skaitytojo 
nuostatos apie skaitymo duodamus rezultatus pasikeičia į teigiamą pusę. Antra: ar 
daugiau skaitymo suteikė galimybę vaikui gauti lektūros, kuri jam atrodo svarbi ir 
įdomi? Skaitytojo pozityvūs lūkesčiai skaitymo naudos atžvilgiu auga, kai tarp skai-
tytojo ir skaitymo atsiranda ryšys, suteikiantis skaitymo patirčiai asmeninę reikšmę. 

Skaitybos moksle gausu kontroversijų, kurių viena – klausimas, ar išoriniai apdo-
vanojimai gali suformuoti vaikų motyvaciją skaityti, ar, atvirkščiai, jų motyvaciją 
pakerta. Kritikai teigia, kad su apdovanojimais atsiranda rizika, kad jie taps vienin-
tele priežastimi skaityti. To rezultatas – motyvacija skaityti dingsta, kai tik apdo-
vanojimų nebelieka. Keli tyrimai rodo, kad apdovanojimai nedaro jokios matomos 
įtakos motyvacijai skaityti. Be to, kelių studijų duomenimis, apdovanojimai gali 
daryti neigiamą įtaką vidinei motyvacijai skaityti (Clark ir Rumbold 2006). Vis dėl-
to šių tyrimų metu vaikai gavo skaitymo užduotis, kurios jiems atrodė įdomios dar 
prieš apdovanojimus, todėl tikėtina, kad, jei taip nebūtų, rezultatai atrodytų visai 
kitaip. Keletas mokslininkų atrado, kad su skaitymu susiję apdovanojimai, pavyz-
džiui, knygos, teigiamai veikia vidinę motyvaciją skaityti (žr., pvz., Gambrell 2011). 
Mokslininkai, tyrę apdovanojimų įtaką požiūriui į skaitymą, taip pat propaguoja su 
skaitymu susijusius apdovanojimus (McKenna 2001).

Vasaros skaitymo programų poveikis
Kelios studijos – daugiausia iš Kanados, Šiaurės Amerikos ir Didžiosios Britani-
jos – rodo teigiamą vasaros skaitymo programų įtaką mokinių skaitymo gebė-
jimams, skaitymo įpročiams, norui skaityti, pasitikėjimui savimi ir bibliotekos 
paslaugų naudojimui. Dalis tokių tyrimų apibendrinami ataskaitoje, kurią parengė 
Kanados bibliotekos ir archyvai (Library and Archives Canada, 2006). Ataskaitoje 
aptariamos programos, vykdytos Kanadoje, JAV ir Didžiojoje Britanijoje. 2003 m. 
Leičesterio universitete atliktame „Vasaros skaitymo iššūkio“ tyrime remiamasi 
380 interviu su programoje dalyvavusiais vaikais. Tyrime pateikiama informacija, 
kad 78 procentai dalyvių tiki programos metu pagerinę savo skaitymo gebėji-
mus. Be to, palyginus dalyvavusių ir nedalyvavusių vaikų iš tokios pat socialinės 
aplinkos skaitymo gebėjimus, pastebėta reikšmingų skirtumų. Vienoje iš studijų 
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daroma išvada, kad net ir tų vaikų, kurie vasaros skaitymo programoje dalyvavo 
trumpą laikotarpį, skaitymo lygis yra aukštesnis nei programoje išvis nedalyvavu-
siųjų (Celano ir Neuman 2001). Ar aukštesnis skaitymo gebėjimų lygis yra progra-
mos nuopelnas, ar galbūt programoje dalyvauta kaip tik dėl to? Ataskaitoje tokių 
klausimų kruopščiai vengiama. 

Mokslinėje literatūroje vasaros skaitymo programų klausimu dažnai apžvel-
giama, kaip programoms sekasi kovoti su vasaros atotrūkiu nuo mokslų. Šia tema 
parašyta daug straipsnių. Pavyzdžiui, straipsnyje „Vasaros skaitiniai ir etninių 
mažumų pasiekimų atotrūkis“ (Summer Reading and the Ethnic Achievement Gap), 
publikuotame „Mokinių, esančių rizikos grupėse, švietimo žurnale“ (Journal of 
Education for Students Placed at Risk, Kim 2004) pateikiami argumentai, kodėl, 
siekiant veiksmingai kovoti su vasaros atostogų lemiamais atotrūkiais, pakanka per 
vasarą perskaityti 4–5 knygas. Iš kelių didelių studijų, kuriose tirtos vasaros skai-
tymo programos, galima išskirti daktaro disertaciją „Vasaros skaitymo programų 
efektyvumas Jungtinių Valstijų viešosiose bibliotekose“ (The Effectiveness of Summer 
Reading Programs in Public Libraries in the United States, Locke 1988). Renee D. 
Deshommes (2013) tyrė dalyvavimo vasaros skaitymo programose įtaką pagrin-
dinių klasių mokinių rezultatams. Taip pat galima paminėti disertaciją „Kuriant 
skaitytojų tautą: įvairūs požiūriai į viešųjų bibliotekų vasaros skaitymo programas“ 
(Building a Nation of Readers: Multiple Perspectives on Public Library Summer Re-
ading Programs, De Groot 2009). Šiame tyrime vasaros skaitymo programos anali-
zuojamos iš įvairių perspektyvų, siekiant atsakyti į klausimą, kokie yra vaikų, tėvų 
ir bibliotekos darbuotojų potyriai dalyvaujant tokiose programose. 

Keliose didelėse studijose buvo tirtas vasaros skaitymo programų poveikis moki-
nių rezultatams mokykloje. Barbaros Heyns knyga „Vasaros skaitymas ir mokykli-
nio ugdymo poveikis“ (Summer Reading and the Effects of Schooling, 1978) ilgai buvo 
laikoma pagrindiniu tyrimu šioje srityje. Šiandien tyrimą vis dar dažnai cituoja 
bibliotekininkai, ieškantys argumentų vasaros skaitymo programoms pagrįsti. 
Vienas iš naujesnių tyrimų yra „Dominikos tyrimas: vasaros skaitymo programos 
viešosiose bibliotekose panaikina skaitymo atotrūkį“ (The Dominican Study: Public 
Library Summer Reading Programs Close the Reading Gap, Roman et al. 2010). Ši 
studija – kelerius metus vykusio tiriamojo projekto, vykdyto Dominikos univer-
siteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institute, rezultatas. Ja siekiama 
atsakyti į klausimą, ar viešųjų bibliotekų vasaros skaitymo programos pagerino 
trečių ir ketvirtų klasių mokinių mokymosi rezultatus, ypač atkreipiant dėmesį į 
socialiai pažeidžiamus mokinius. Studijoje pristatoma daug teigiamų rezultatų, tarp 
kurių tai, kad dalyvavę vaikai geriau pasirodė skaitymo gebėjimų testuose nei neda-
lyvavusieji. Apskritai šis tyrimas rodo, kad vasaros skaitymo programos gali atlikti 
reikšmingą vaidmenį mažinant skaitymo atotrūkį, bei pabrėžia, kad tai turėtų būti 
svarbi viešųjų bibliotekų funkcija. „Fiorės vasaros skaitymo programų biblioteko-
se vadovas“ (Fiore’s Summer Library Reading Program Handbook, Fiore 2005) – tai 
naudingas vadovas, kuriame apžvelgiama viskas nuo vasaros skaitymo programų 
tyrimų iki jų planavimo bei vertinimo.
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Jame pateikiamos vasaros skaitymo programų gerosios praktikos, tarp kurių – 
aiškiai identifikuotos tikslinės grupės, veiksmingos viešinimo strategijos, vertini-
mo metodai ir patyręs personalas. Literatūroje apie vasaros skaitymo programas 
taip pat pažymima, koks svarbus yra efektyvus programų viešinimas, pasiekiant 
mokyklinio amžiaus vaikų tėvus ir pabrėžiant su mokymusi susijusius programų 
privalumus. Be to, vasaros skaitymo programų metu turėtų būti efektyviai ben-
dradarbiaujama su mokyklomis. Pavyzdžiui, programa „Vasaros skaitymo iššūkis“ 
veikė geriausiai, kai bibliotekos, mokyklos ir vietinės institucijos bendradarbiavo. 
Atrinkusi vaikų grupes ir šeimas, mokykla gali suteikti joms praktinę paramą daly-
vaujant ir sekti su programa susijusią mokinių pažangą. Be to, mokykla gali sukurti 
asmeninį ryšį su tėvais ir paraginti brolius, seses, vyresnius draugus ir skaitymo 
bičiulius atvykti į biblioteką kartu su jaunesniais skaitytojais. Mokykloje taip pat 
galima vasaros skaitinius susieti su rudens semestro mokymosi programa, rudenį 
minint vasaros skaitymo programos metu perskaitytus tekstus. 

Galiausiai, galima užduoti klausimą, ar skaitymo skatinimo iniciatyvos už 
mokyklos ribų, viešųjų bibliotekų organizuojamos vasaros skaitymo programos 
išvis turi kelti tokius reikalavimus kaip tam tikro knygų skaičiaus perskaitymas. 
Atsižvelgiant į aptartus tarptautinius tyrimus, atsakymas turėtų būti: „Kodėl gi 
ne?“ Mokslininkas Matsas Dolatkhah (2013) atkreipia dėmesį į paradoksą, su kuriuo 
dažnai turi susidoroti skaitymo skatinimo iniciatyvos: gerų skaitymo gebėjimų įgi-
jimas susijęs su skaitymo malonumu ir galimybe pačiam pasirinkti skaitinius, todėl 
rizikinga vykdyti skaitymo skatinimo inciatyvas, kurios skaitymą susieja su pasie-
kimais. Vis dėlto jis konstatuoja, kad institucijoms, kurių pagrindinė užduotis yra 
būtent skatinti ir gerinti skaitymą, kyla sunkumų, kai vaikai nepatiria skaitymo ma-
lonumo ir patys pasirenka skirti savo laiką kitiems užsiėmimams, o ne skaitymui. 
Dolatkhah kelia klausimą, kaip geriausia skatinti ir gerinti skaitymu nesidominčių 
vaikų skaitymą – tai turbūt svarbiausias klausimas šiame kontekste. Kokie reika-
lavimai bus keliami, turėtų būti nusprendžiama kiekvienu atskiru atveju, tačiau 
nėra argumentų skaitymo skatinimo iniciatyvose reikalavimus atmesti išvis. Laisvo 
pasirinkimo pabrėžimas, tiek dalyvaujant, tiek renkantis skaitinius, nereiškia, kad 
atmetamas reikalavimas pasiekti tam tikrų rezultatų. Kodėl gi nepasekus angliškuo-
ju pavyzdžiu ir nepasirinkus vartoti žodžio „iššūkis“?
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8 skyrius. Prieinamumo didinimas

Bibliotekos erdvės
Jaunimo literatūros autorius britas Aidanas Chambersas atkreipė dėmesį į tai, kad 
visas skaitymas turi būti atliekamas kažkur, o tai, kur skaitome, daro įtaką tam, 
kaip skaitome. Chambersas vaikų ir jaunimo skaitymą pavaizdavo ratu, kurio skir-
tingos dalys suveda atgal į pradžią: 

 
Šaltinis: Chambers (1995)3

3 Diagramos vertimas iš lietuviškojo knygos leidimo: Aidan Chambers „Skaitymo aplinka: kaip suaugusieji 
galėtų padėti vaikams mėgautis knygomis“ (iš anglų k. vertė Donata Andriuškevičienė). Išleido Lietuvos 
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2010 m.

ATRANKA
Knygų fondai,
prieinamumas,

pasiekiamumas,
pristatymas.

SKAITYMAS
Skaitymo laikas. 

Skaitymo klausymasis. 
Savarankiškas skaitymas.

ATSAKAS
„Noriu dar kartą pasimėgauti.“

Formalūs pokalbiai.  
Knygos aptarimas. 

ĮGALINANTIS  
SUAUGUSYSIS
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Knygoje Skaitymo aplinka: kaip suauguieji galėtų padėti vaikams mėgautis knygo-
mis“ (The Reading Environment: How Adults Help Children Enjoy Books), kurioje šis 
modelis yra pristatomas, Chambersas pabrėžia, kaip svarbu palengvinti skaitymą 
sukuriant specialias skaitymo vietas, kurios taip pat parodo, kad skaitymas yra ver-
tingas užsiėmimas, bei eksponuoti knygas, nes tai yra tiek būdas jas rekomenduoti, 
tiek parodyti, kad skaitymas yra vertinamas. 

„Atranka“ reiškia, kad yra knygų pasirinkimas, kuris turėtų būti platus ir įvai-
rus. Be to, pasirinkimas turėtų būti prieinamas ir tinkamai pristatytas numatomai 
tikslinei grupei. Prieinamumo didinimas gali reikšti, pavyzdžiui, kad pasirenkamas 
knygų išdėstymas, kuris padeda vaikams lengviau išsirinkti knygas savarankiškai. 
Didžioji dalis bibliotekų išdėsto baldus taip, kad būtų įmanoma skaityti vietoje, 
tačiau pastebima, kad dažnai bibliotekų erdvėse dominuoja knygų fondai, todėl 
sukuriamas įspūdis, kad knygas kviečiama patirti kitur. Kaip matysime, vis dėlto 
organizuojama daug iniciatyvų, kuriomis siekiama bibliotekas padaryti skaitymo 
erdve, kviečiančia patirti skaitymą čia ir dabar. 

Knygoje „Vaikų ir jaunimo bibliotekų tyrimai“ (Studier av barn- och ungdoms-
bibliotek) Rydsjö ir Elf (2007) aptaria įvairias bibliotekos funkcijas, pavyzdžiui, 
biblioteka kaip kultūros, žinių, informacijos ar socialinis centras. Danijos kultūros 
ministerijos ataskaitoje „Ateities bibliotekų paslaugos vaikams“ (Fremtidens biblio-
teksbetjening af børn, Enemark ir Poulsen 2008) pabrėžiama, kad vaikų bibliotekos 
ateityje turėtų tapti vieta, kurioje galima tiesiog būti, mokytis ir veikti. Du danų bi-
bliotekininkystės srities mokslininkai Casperas Hvenegaard’as Rasmussenas ir Hen-
rikas Jochumsenas (2010) aptaria, ką tai konkrečiai galėtų reikšti kuriant bibliotekų 
erdves. Jie aprašo nuo praėjusio šimtmečio ketvirtojo dešimtmečio iki dabar vyks-
tantį istorinį procesą, kurio metu bibliotekos paslaugos vaikams ir jaunimui keičiasi 
iš mokyklos ir švietimo funkcijų papildymo į vis didesnį siekį skatinti asmeninius 
vaiko pomėgius mažiau instituciniuose rėmuose. Paraleliai su šiuo pokyčiu vyks-
ta požiūrio į vaiką poslinkis – vaikai matomi nebe kaip būsimi suaugusieji (angl. 
becomings), o vis dažniau laikomi visateisiais (angl. beings). Rasmussenas ir Jochum-
senas šio pokyčio požymiais įvardija knygų papildymą kitomis medijomis, kokybės 
sąvokos išplėtimą bei pedagoginių veiklų derinimą ir papildymą žaidimais, susiti-
kimais ir patirtimis. Tai, savo ruožtu, daro įtaką bibliotekų erdvių formavimui – jos 
vis mažiau panašėja į institucijas.

Rasmussenas ir Jochmusenas aprašo, kaip bibliotekų erdvės išsivystė nuo kny-
gų saugyklų iki gyvybingų ir daugiabriaunių institucijų, susiejančių individualų 
vartotoją ir medijas, kultūrą bei kitus vartotojus. Tai plėtra, kuri apibendrinama 
posakiu „iš kolekcijos į kontaktą“ (angl. from collection to connection). Autoriai 
lygina tradicinę biblioteką su maisto prekių parduotuve, nes abi turi racionaliai 
sutvarkytą sandėlį – maisto arba knygų, – kurio lankytojas jau iš anksto preli-
minariai žino, ką parsineš namo. Biblioteka, kaip vieta, kurioje būnama, reiškia 
bibliotekos funkcijų plėtrą iš vien knygų ir kitų medijų skolintojos. Tokia plėtra 
buvo būtina ypač dėl to, kad tradicinė knygų ir kitų medijų skolinimo paslauga 
tapo mažiau aktuali dėl informacijos, žinių ir patirčių skaitmenizavimo. Tai, kad 
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vaikų ir jaunimo bibliotekų veikloje dėmesys perkeliamas nuo turinio ir fondų į 
darbą su bibliotekos vartotojais, lemia didesnį susidomėjimą bibliotekų dizainu ir 
architektūra – tą liudija, pavyzdžiui, antologija „Bibliotekų erdvių vaikams dizaino 
kūrimas“ (Designing Library Space for Children), įeinanti į IFLA leidinių seriją (Bon 
et al. 2012).

Skaitymą skatinančiai veiklai bibliotekose, t. y. bibliotekų aktyvesniam vaidme-
niui teikiant vartotojams rekomendacijas, skatinant skaityti, plečiant jų skaitymo 
horizontus arba paprasčiausiai pagelbėjant renkantis, gali būti priskiriamas ir 
turinio išdėstymas bibliotekose tam tikru būdu. Šiame kontekste aktuali bibliote-
kos kaip vietos, kurioje būnama, idėja. Tradicinė biblioteka dažniausiai buvo skirta 
vartotojams, iš anksto žinantiems, ko jie ieško. Dabar, kai reikšminga dalis viešųjų 
bibliotekų lankytojų į biblioteką atvyksta ne tik pasiskolinti knygų – o gal net jų 
išvis nesiskolina, – bibliotekininkystės tyrimuose pradėtas aptarinėti laimingų 
atsitiktinumų fenomenas (angl. serendipity), t. y. galimybė daryti netikėtus atradi-
mus bibliotekos fonduose. Todėl danų bibliotekininkystės mokslininkas Lennartas 
Björnebornas (2008) tikisi, kad keletas „laimingo atsitikimo faktorių“ bus įtraukti 
kuriant bibliotekų dizainą. Tokiems faktoriams, kurie didina vartotojų galimybes 
daryti naujus ir netikėtus atradimus, priskiriamas, pavyzdžiui, rastos medžiagos ty-
rinėjimą „čia ir dabar“ palengvinantis bibliotekos fondų išdėstymas – jį Björnebor-
nas vadina „patogumu sustoti“ (angl. stopability). Reikėtų paminėti ir tai, kad navi-
gacija bibliotekos erdvėse gali vykti tiek socialiomis, tiek žaismingomis formomis. 
Pavyzdžiui, ekskursijų po biblioteką metu gali būti pasitelkiami įvairūs su knygomis 
susiję žaidimai. Projekto „Skaitymo menai“ (Läskonster) metu vaikai ypač pamėgo 
žaidimą, kai turėjo įsivaizduoti, kokios knygos turėtų būti tam tikroje bibliotekos 
vietoje. Taip skaitinių rekomendacijos ir informacija apie lentynų išdėstymą biblio-
tekoje tapo žaismingu vaikų ir bibliotekininko bendradarbiavimu.

Kaip niekad anksčiau eksperimentuojama tiek su bibliotekos erdvėmis, tiek su 
naujomis tarpininkavimo formomis. Rasmussenas ir Jochmusenas įžvelgia ten-
denciją planuoti bibliotekas naujais būdais, pateikdami pavyzdžius nuo įspūdingų 
ir brangių amerikietiškų „patirčių bibliotekų“, kuriose knygos derinamos su įvai-
riomis atrakcijomis, iki daniškų „beknygių“ bibliotekų, kuriose 90 procentų knygų 
yra perkeltos į uždarą fondą, kad atsirastų vietos kitokioms medijoms. Vis dėlto 
abu mokslininkai daro išvadą, kad nėra daug įrodymų, leidžiančių teigti, kad patys 
vartotojai domisi bibliotekos, kaip į patirtis orientuotos vietos, idėja. Tyrimai rodo, 
kad vartotojai pirmenybę teikia bibliotekos pagrindinių funkcijų ir įvairių paslaugų 
tradiciniams aspektams. Tai, kad bibliotekos prisideda prie bendrojo išsilavinimo, 
laikoma svarbiau nei tai, kad jos yra socialinės susitikimų erdvės vietinėse bendruo-
menėse. Kokybiškos paslaugos ir atstumas iki artimiausios bibliotekos laikoma daug 
svarbesniu faktoriumi nei organizuojami renginiai ar sukuriamos vietos mokymui-
si. Tą liudija Danijoje atlikti tyrimai. Gana įdomu, kad Švedijos bibliotekų asocia-
cijos (Svensk biblioteksförening) (2011) atliktame tyrime, kurio metu telefonu buvo 
apklausta maždaug 800 vartotojų, prieinama prie panašių išvadų. Tyrimo duomeni-
mis, vartotojai labiausiai vertina kompetentingą personalą ir gerą aptarnavimą. Be 



93

to, vartotojai linkę pagal prieinamumą vertinti pagrindines bibliotekos funkcijas, 
pavyzdžiui, gerą darbo laiką, lengvai randamas ieškomas knygas ar kitas medijas ir 
patogų susisiekimą. Dažniausiai vartotojų ir apklaustų darbuotojų vertinami daly-
kai sutampa, tačiau yra skirtumų, kuriuos verta pažymėti. Pavyzdžiui, daugiau nei 
pusė bibliotekų darbuotojų mano, kad labai svarbu yra bibliotekos buvimas vieta, 
kur žmonės bendrauja tarpusavyje, palyginti su kiek mažiau nei kas aštuntu taip 
manančiu vartotoju. Apibendrinant vartotojai nori, kad biblioteka būtų netoliese, 
aplinka joje būtų rami, darbuotojai kompetentingi ir malonūs, o knygų pasirinki-
mas – platus. 

Paraleliai su bibliotekos erdvių pokyčiu į susitikimo vietą kultūra ir literatūra 
besidomintiesiems atsirado alternatyvų, vadinamųjų „literatūros namų“. Devinta-
jame dešimtmetyje Berlyne buvo įkurti pirmieji Berlyno literatūros namai (Litera-
turhaus), tapę pavyzdžiu, kuriuo sekta įvairiose vietovėse Vokietijoje ir Europoje. 
Skandinavijoje pirmieji literatūros namai atsirado 2005 m. atsidarius literatūros 
namams Danijoje (Literaturhaus) ir 2007 m. Oslo literatūros namams (Litteraturhu-
set), o nuo 2013 m. veikia Geteborgo literatūros namai (Litteraturhuset). Į literatūros 
namų veiklas įeina paskaitų, parodų, kursų, susitikimų su autoriais ir knygų klubų 
organizavimas.

Skaitymo skatinimo veiklos, įkvėptos literatūros namų idėjos, buvo pristatytos 
2007–2009 m. vykusiame projekte „Skaitymo menai“ (Läskonster), įtraukusiame 
penkiasdešimt viešųjų bibliotekų iš viso devyniuose lėnuose Vidurio Švedijoje 
(Hedenström et al. 2010). Projekto tikslas buvo įtraukti naujų skaitymo skatinimo 
metodų į viešųjų bibliotekų veiklą ir plėtoti priemones, taikomas vaikų skaitymui 
vaikų bibliotekose. Projekto metu buvo pabrėžiama pačių bibliotekos erdvių svarba 
skaitymą propaguojančiai veiklai. Vykdant projektą „Skaitymo menai“, įkvėpimo 
semtasi iš literatūros namų Berlyne LesArt, save vadinančių vieninteliais literatūros 
namais vaikams ir jaunimui Europoje (Hedenström ir Lundgren 2011). Projekte 
„Skaitymo menai“ „literatūros namai“ ėmė reikšti daug įvairių veiklų: nuo namelio 
ant ratų (Siormlando, Vestmanlando ir Erebru lėnai) iki mobilių „istorijų spintų“ 
(Upsalos lėnas) arba „skaitmeninių literatūros namų“ – internete vykstančių kū-
rybinio rašymo dirbtuvių (Esterjotlando lėnas). Natūralu paklausti, ar viešosios 
bibliotekos iš esmės jau nėra literatūros namai – Stokholmo lėne pasirinkta dirbti 
laikantis tokios minties. Galutinėje projekto ataskaitoje aprašoma ir literatūros 
namų Sandvikene vizija. 2014 m. buvo atidaryti literatūros namai „Trampolin“ San-
dvikene, pristatomi pirmaisiais literatūros namais vaikams ir jaunimui Švedijoje. 

„Vaikų erdvė“
Kuriant naujas bibliotekos erdves, daugiau ar mažiau remiamasi tyrimais. Pavyz-
džiui, planuojant Stokholmo kultūros namų „Vaikų erdvės“ (Rum för barn) patal-
pas ir veiklas buvo remiamasi pedagogikos teorija. Konferenciniame pranešime, 
pristatytame Buroso bibliotekininkystės aukštojoje mokykloje, mokslininkė Lena 
Lundgren (2007) teigia, kad nėra įprasta bibliotekas kurti remiantis pedagoginėmis 
teorijomis, kaip daryta šiuo atveju. Rachel Van Riel tvirtina, kad fizinis bibliotekos 
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pristatymas yra sritis, kuriai labiausiai reikia inovacijų, ir išskiria „Vaikų erdvę“ kaip 
sektiną pavyzdį (Van Riel 2012). 2003 m. Švedijos bibliotekų asociacija, remdamasi 
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, parengė rekomendacijas viešosioms bi-
bliotekoms, dirbančioms su vaikais ir jaunimu. 2005 m. planuojant „Vaikų erdvę“, 
siekta sukurti biblioteką visais aspektais atsižvelgiant į vaiko perspektyvą. Pavyz-
džiui, atsisakius tradicinės klasifikavimo sistemos, knygos buvo išdėstytos taip, kad 
vaikai patys galėtų jas rasti. „Vaikų erdvės“ patalpa yra didesnė nei įprasta labiau 
tradicinėms vaikų bibliotekoms. Nameliai, bokštai, laiptai, spintelės ir slapti stalčiai, 
akvariumas su piranijomis ir dar daug kitų dalykų – visa tai šios bibliotekos erdvės 
dalis. „Vaikų erdvėje“ remiamasi idėja, kad žaidimai taps keliu į knygas. Kaip tai 
veikia praktiškai, tiriama Linnos Samuelsson (2007) magistro darbe. 

Bibliotekų fondai kitose vietose
Gausu priežasčių bandyti pasiekti skaitytojus ir už bibliotekos ribų, kai kurios jų 
tokios konkrečios, pavyzdžiui, bibliotekos vartotojams kylančios fizinės kliūtys pa-
tenkant į biblioteką. Todėl daugybė viešųjų bibliotekų siūlo paslaugą „Knyga atvyks-
ta“, tai yra knygų pristatymas namo visiems, kurie patys negali atvykti į biblioteką. 
Apie tokias į skaitytojus už bibliotekos ribų nukreiptas veiklas parašyti keli rašto 
darbai. Annika Helgesson (2006), pavyzdžiui, tyrė tokias iniciatyvas iš vartotojo 
perspektyvos, o Ida Eriksson (2010) – iš tarpininko perspektyvos. Galima kalbėti ir 
apie kultūrines kliūtis: pavyzdžiui, su sportu ir skaitymu susijusiuose projektuose 
dirbę bibliotekininkai teigė, kad su vaikais ryšį geriau užmegzti pavyko susitinkant 
vaikams įprastoje erdvėje, o ne bibliotekoje. 

Tarp viešųjų bibliotekų iniciatyvų, kai suteikiamos paslaugos už bibliotekos ribų, 
yra susiformavusi tradicija įkurti fizinius knygų fondus kitose vietose nei bibliotekos 
patalpos ir jos filialai. Tokios iniciatyvos pastaruoju metu savotiškai atnaujinamos. 
Knygų fondų kūrimas ne bibliotekos erdvėse apima tokius savaime suprantamus 
variantus kaip bibliotekos laukiamuosiuose, tiek labiau eksperimentinius atvejus, 
pavyzdžiui, bibliotekas plaukimo baseinuose. Vienas iš pavyzdžių, kai knygų fondai 
perkeliami į kitas vietas nei fizinė bibliotekos patalpa, yra skalbyklų bibliotekos, 
įkurtos įvairiose Švedijos vietose. Yra ir tokių variantų, kaip rūbinių bibliotekos ar 
persirengimo kambarių bibliotekos. Galima prisiminti ir ilgą darbo vietų bibliotekų 
tradiciją – atrodo, kad po nuosmukio laikotarpio jos vėl sulaukia daugiau dėmesio. 
Tas pats galioja ir įvairaus pobūdžio mobiliosioms bibliotekoms, pavyzdžiui, knygų 
autobusams arba knygų laivams. Vasaros metu Burose dalis skolinimo paslaugų yra 
perkeliamos į lauką, taip pasiūlant lauko biblioteką. 

Darbo vietų bibliotekos
Tarp labiau įsitvirtinusių knygų fondų už bibliotekos sienų variantų yra darbo vietų 
bibliotekos. Literatūros ir socialinių mokslų disertacijoje „Darbo vietų bibliotekos 
Švedijoje. Viešųjų bibliotekų iniciatyvos už bibliotekos ribų ir jų plėtra“ (Arbets-
platsbibliotek i Sverige. Studier av en uppsökande folkbiblioteksverksamhet och dess 
framväxt, 1986) Matsas Herdersas pateikia bibliotekų darbo vietose istoriją. Siekiant 
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šviesti, bibliotekos darbo vietose darbdavių ar filantropų kurtos jau XIX amžiuje. 
Nuo XIX a. pabaigos darbo vietų bibliotekas steigė darbininkų judėjimo atstovai. 
Dažniausiai šios bibliotekos būdavo ne darbo vietose, o tautos namuose (folkets 
hus)4 arba kieno nors namuose. Vienas darbo vietų bibliotekų pavyzdžių – jūrinin-
kų bibliotekos, atsiradusios 1917 m. ir vis dar veikiančios šiandien. Iš pradžių jas 
finansavo jūrininkų profesinės sąjungos, tačiau nuo ketvirtojo dešimtmečio joms 
skiriama valstybės parama. Aštuntajame dešimtmetyje buvo pradėti vykdyti išsa-
mūs darbo vietų bibliotekų tyrimai, susiję su 1968 m. valstybiniu literatūros tyrimu. 
Per dvidešimt metų bibliotekos darbo vietose tapo sparčiai besiplečiančia veikla, 
laikoma veiksminga bandant pasiekti naujus skaitytojus. O kokia darbo vietų biblio-
tekų situacija šiandien?

Švedijos kultūros tarybos užsakymu, plačios apimties ataskaitą apie darbo vietų 
bibliotekas parengė Peteris Almerudas (2004). Ataskaitoje darbo vietų bibliotekos 
apibrėžiamos kaip bendrosios literatūros knygų kolekcija, esanti darbo vietoje ir skir-
ta darbuotojams skaityti ilsintis; ją kas nors prižiūri ir nuolatos papildo. Ataskaitoje 
parodyta, kad nuo devintojo dešimtmečio darbo vietų bibliotekos buvo nustumtos 
į šalį tiek diskusijose apie kultūros politiką, tiek viešųjų bibliotekų veikloje. Apskri-
tai atrodo, kad darbo vietų bibliotekų skaičius mažėja; pavyzdžiui, pranešama, kad 
nuo 1990 m. darbo vietų bibliotekų sumažėjo perpus. 2003 m. jų buvo 1 200, kurių 
500 valdė savivaldybės, 400 – profesinės sąjungos, bendradarbiaudamos su leidykla 
„En bok för alla“, o 300 darbo vietų bibliotekų buvo nepriklausomos. Daug rodiklių 
žymi, kad nuo to laiko šie skaičiai dar sumažėjo. 2010 m. Ninos Frid parengtoje 
ataskaitoje nurodoma, kad darbo vietų bibliotekų laukia dideli iššūkiai. Panašų 
paveikslą piešia suaugusiųjų švietimo darbo grupė, siekianti padidinti skaitymą 
Švedijoje. 2003 m. darbo grupės parengtoje ataskaitoje kalbama apie „darbo vietų 
bibliotekų iškilimą ir nuosmukį“. 

Almerudas darbo vietų bibliotekų vystymąsi dalija į tris etapus:
•	 Eksperimentų laikotarpis aštuntajame dešimtmetyje.
•	 Įsitvirtinimo ir plėtros etapas, kai parama gauta iš kultūros politikos iniciatyvų, 

nuo aštuntojo dešimtmečio vidurio iki dešimtojo dešimtmečio pradžios.
•	 Biudžeto karpymų ir stabilizacijos laikotarpis nuo devintojo dešimtmečio pabai-

gos iki dabar. 
Daugelis profesinių sąjungų įsteigtų darbo vietų bibliotekų buvo įkurtos didesnio 

masto skaitymo skatinimo projektų metu. Almerudo manymu, gerai veikianti dar-
bo vietos biblioteka gali būti veiksminga skatinant skaitymą, nes taip knygos tampa 
prieinamos, o bibliotekos atsiradimas darbo vietoje daro įtaką darbuotojų požiūriui 
į knygas ir skaitymą. 

Darbo vietų bibliotekų funkcija yra skatinti skaitymą, nesvarbu, kas jų steigėjas, 
todėl Almerudas pabrėžia, kad naujos iniciatyvos privalo įtraukti ne tik viešųjų 
bibliotekų steigiamas, bet ir nepriklausomas ar profesinių sąjungų valdomas darbo 

4 Tautos namai (šved. folkets hus) – susirinkimams ir kultūriniams renginiams skirtos patalpos, kurių 
atsiradimas glaudžiai susijęs su darbininkų judėjimo organizacijomis. Kiekvieni tautos namai paprastai 
yra prižiūrimi vienos nepriklausomos asociacijos (vert. past.).
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vietų bibliotekas. Ninos Frid ataskaitoje teigiama, kad darbo vietų bibliotekoms 
būtų sukurtos geriausios plėtros galimybės, jei profsąjungos, įmonės, Švedijos rašy-
tojų sąjunga, Darbuotojų švietimo asociacija (ABF) ir Švedijos bibliotekų asociacija 
bendradarbiautų šiuo klausimu, nepriklausomai nuo bibliotekos steigėjo. 

Pakelės kavinių bibliotekos
Gana nauja darbo vietų bibliotekų rūšis yra pakelės kavinių bibliotekos. Pirmoji 
pakelės kavinės biblioteka buvo įsteigta 2004 m. pakelės kavinėje Tionebru trans-
porto darbuotojų ir viešbučių bei restoranų darbuotojų profsąjungų iniciatyva. 
Pakelės kavinės biblioteka veikia kaip bendra darbo vietos biblioteka abiem šioms 
profsąjungoms. Skolinant garsines ir popierines knygas, siekiama padidinti knygų 
prieinamumą bei restoranų darbuotojų ir profesionalių vairuotojų skaitymą. Kai 
kuriose pakelės kavinių bibliotekose siūlomos atsisiuntimo stotelės, kuriose galima 
tiesiai į savo kompiuterį ar telefoną atsisiųsti garsinių knygų. Šiuo metu Švedijoje yra 
dvylika pakelės kavinių bibliotekų. Jų žemėlapį galima rasti Transporto darbuotojų 
sąjungos interneto svetainėje. Viename bibliotekininkystės ir informacijos mokslų 
magistro darbe apie pakelės kavinių bibliotekas parodyta, kad yra profesionalių 
vairuotojų, kurie iš tokių bibliotekų pasiskolina iki 8–9 knygų per mėnesį, tačiau 
beveik niekada neskaito knygų popieriniu formatu (Andersson ir Hjertström 2006).

 
Knygų autobusai, knygų laivai ir kitos mobiliosios bibliotekos

Mobilioji biblioteka yra, trumpai tariant, biblioteka, kuri neužsibūna vienoje vietoje. 
Nuo šio apibrėžimo atsispiriama ir ataskaitoje „Gairės mobiliosioms bibliotekoms“ 
(Mobile Library Guidelines) (Stinger 2010), kurią išleido Tarptautinė bibliotekų 
asociacijų ir institucijų federacija (International Federation of Library Associations 
and Institutions, IFLA). Ataskaitoje pateikiamos gairės mobiliųjų bibliotekų veiklai 
bei spalvingi mobiliųjų bibliotekų pavyzdžiai, tarp kurių ir tailandietiška dramblio 
biblioteka. Mobiliųjų bibliotekų istoriją Švedijoje galima pradėti nuo vadinamųjų 
keliaujančių bibliotekų, kurias XIX ir XX a. sankirtoje įkūrė neformaliojo švietimo 
sąjungos, darbininkų bibliotekos bei studentų sąjungos „Verdandi“ ir „Heimdal“. 
Pamažu šią iniciatyvą pakeitė knygų autobusai, kurie iki šiol išlieka įprasta mobilių-
jų bibliotekų forma. Knygų autobusų veikla yra viešųjų bibliotekų paslaugų plėtros 
už bibliotekos ribų dalis, vykdoma jau beveik septyniasdešimt metų – pirmasis 
toks autobusas pajudėjo 1948 m. Burose. Įkvėpimu tapo JAV ir Didžioji Britanija, 
kur trečiajame dešimtmetyje pradėti naudoti knygų autobusai, pakeitę ankstesnes 
mobiliąsias bibliotekas arkliais kinkytuose vežimuose. 1975 m. Švedijoje knygų 
autobusams skirta valstybinė parama, lėmusi knygų autobusų veiklos plėtrą. Knygų 
autobusas, kaip savotiškas riedantis bibliotekos filialas specialiai įrengtoje trans-
porto priemonėje, šiandien gali būti pastebėtas maždaug trečdalyje iš 290 savival-
dybių Švedijoje. Esminė knygų autobusų idėja yra padaryti bibliotekos paslaugas 
prieinamas visiems, nepaisant gyvenamosios vietos. Galima pridurti, kad bibliotekų 
įstatyme knygų autobusai nėra minimi, tačiau jame teigiama, kad viešosios bibliote-
kos turi būti visiems prieinamos ir pritaikytos vartotojų poreikiams. Knygų auto-
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busai ir kitokios mobiliosios bibliotekos, be kitų dalykų, yra priemonė kuriant tokį 
prieinamumą. Knygų autobusai padeda bibliotekoms atkeliauti pas skaitytojus, o ne 
atvirkščiai. 

Knygų autobusų veiklos istorija yra pateikiama viename bibliotekininkystės ir 
informacijos mokslų magistro darbe (Lysebäck ir Norrström 2000). Jame pristato-
ma, kaip aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose knygų autobusai tapo savaime 
suprantamu dalyku, o dešimtajame dešimtmetyje įvyko nuosmukis. Sumažėjęs kny-
gų autobusų skaičius yra bibliotekoms skirto biudžeto karpymų rezultatas, turėjęs 
įtakos bibliotekų paslaugų plėtrai už bibliotekų ribų. Laikui bėgant, knygų autobusų 
poreikis kinta – tai galima susieti su transporto ir komunikacijų plėtra, pavyzdžiui, 
didesniu interneto prieinamumu. 

Knygų autobusai dažnai turi savo pavadinimus; pavyzdžiui, Falkenberge važinė-
ja „Pelėda“ (Ugglan) – autobusas, kuriame maždaug 4 000 dokumentų, tarp kurių 
knygos, muzikos ir pasakų vaikams kompaktinės plokštelės, periodiniai leidiniai bei 
garsinės knygos vaikams ir suaugusiesiems. Taip pat veikia mobilioji mažųjų biblio-
teka „Kamanė“ (Humlan), kurioje yra apie 1 000 dokumentų, tarp kurių daugiausia 
paveikslėlių knygos, paprastos negrožinės literatūros knygos ir kompaktiniai diskai 
vaikams, tačiau yra ir knygų apie pedagogiką bei vaiko raidą. Falkenbergo savival-
dybėje mobiliosios bibliotekos veiklą vykdo nuo 1976-ųjų. 2014 m. rugpjūtį Falken-
bergo mobiliosios bibliotekos ir Švedijos bibliotekų asociacija surengė dvi dienas 
vykusią konferenciją „Mobilūs susitikimai“, kuri subūrė 200 asmenų ir 20 bibliotekų 
transporto priemonių iš keturių šalių.

Mobiliųjų bibliotekų idėja jau nuo seno remiasi noru suteikti bibliotekos paslaugas 
retai apgyvendintose kaimo vietovėse. Be autobusų ir kitų važiuojančių transporto 
priemonių, keliose vietose Švedijoje šiam tikslui pasitelkiami ir knygų laivai. Stok-
holmo archipelage knygų laivų veikla vykdoma nuo 1953 m. Knygų laivas į kelionę 
leidžiasi vienai savaitei kiekvieną rudenį ir pavasarį, gabendamas apie 3 000 knygų. 
Veiklą vykdo Stokholmo regioninė biblioteka, ją finansuoja Stokholmo lėno taryba. 
Knygų laivai kartais turi literatūriškai skambančius pavadinimus: Norvegijoje, pa-
vyzdžiui, keletą mažesnių pakrantės miestelių aplanko knygų laivas „Epas“ (Epos).

„Burbulas“
Nameliai ant ratų taip pat gali būti naudojami kaip mobiliosios bibliotekos. Siorm-
lando, Vestmanlando ir Erebru lėnuose 2010–2012 m. vyko projektas „Burbulas5 – 
pasakojimai kelyje“ (Bubblan – berättelser på väg). Semiantis įkvėpimo iš panašių 
projektų Danijoje, projekto metu naudotasi mažesniu mobiliu vienetu, šiuo atveju 
senu nameliu ant ratų, nudažytu pagal pačių vaikų pageidavimus. Projekto orga-
nizatoriai „Burbulą“ vadina „mobiliuoju patyrimų centru“. „Burbulas“ buvo viena 
iš idėjų literatūros centrams, kilusių anksčiau aptarto projekto „Skaitymo menai“ 
(Läskonster) metu. Projekto „Burbulas“ metu buvo organizuojamos tokios veiklos 
kaip pasakojimas paveikslėliais, estafetinis piešimas, magnetų poezija, animacinio 

5 „Burbulu“ Švedijoje meiliai vadinamas klasikinis „Volkswagen“ 1 tipo modelio automobilis, 
Lietuvoje geriau žinomas „vabalo“ pavadinimu.
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filmuko kūrimas, šokiai su knygomis ir garsiniai skaitymai. Daugiausia dėmesio 
projekte skirta pasakojimui įvairiomis formomis, suteikiant didelę svarbą vaikų 
dalyvavimui. Projekto metu bandyta pasiekti vaikus ir jaunimą, kurie paprastai 
nesilanko bibliotekoje.

Per pirmuosius projekto metus buvo koncentruojamasi į įvairias pasakojimo 
veiklas vaikams nuo 9 iki 12 metų. Antrieji projekto metai buvo skirti vaikams nuo 
13 iki 18 metų. Paskutinių projekto metų tikslinė grupė – vaikai nuo 0 iki 6 metų. 
„Burbulo“ veiklų pikas buvo vasara, kai namelis ant ratų lankė jaunimo festivalius 
ir daugiabučių namų rajonus. Be to, „Burbulas“ pristatytas Bolonijos vaikų knygų 
mugėje, didžiausioje vaikų knygų mugėje pasaulyje. Projektą „Burbulas – pasako-
jimai kelyje“ finansavo Švedijos kultūros taryba, išorinį projekto vertinimą atliko 
Eva Bergstedt (2012), laisvai samdoma žurnalistė, bibliotekininkystės ir informacijos 
mokslų magistrė (taip pat žr. Eriksson 2013). Vertinimas buvo atliekamas remiantis 
bibliotekos darbuotojų, vadovų ir partnerių užpildytomis anketomis ir interviu. Vis 
dėlto pačių vaikų patirtys projekte nebuvo vertinamos, nepaisant vaikų dalyvavimo 
svarbos išryškinimo kitais atžvilgiais. Vienas iš projekto tikslų buvo pasiekti vaikus, 
kurie kitu atveju nesilanko bibliotekoje, tad būtų buvę vertinga žinoti, kiek pasisekė 
šį tikslą įvykdyti. Kalbant apie tyrimus, kuriuose analizuojamas skaitymo skatini-
mas pasitelkiant panašias mobiliųjų bibliotekų vaikams iniciatyvas, galima paminė-
ti britų disertaciją „Skaitymo skatinimas mobiliosiose vaikų bibliotekose Jungtinėje 
Karalystėje“ (The Promotion of Reading on Children’s Mobile Libraries in the United 
Kingdom, Bamkin 2012). Disertacijoje, be kitų dalykų, parodoma, kad mobiliosios 
vaikų bibliotekos Didžiojoje Britanijoje pasiekia vaikus, kurie kitomis aplinkybėmis 
nesusiduria su knygomis, bei kad mobiliosios bibliotekos suteikia kitokią patirtį nei 
stacionarios.

Skalbyklų ir rūbinių bibliotekos bei kiti alternatyvūs skolinimo būdai
Vienas iš alternatyvių būdų skolinti knygas yra skalbyklų bibliotekos6 (šved. tvätt-
stugebibliotek). Skalbyklų bibliotekos gali būti tiek spontaniškai atsiradusios bibliote-
kos – tai yra knygų kolekcija, privačia iniciatyva laikoma bendroje skalbykloje,  tiek 
didesnės apimties organizuotos kolekcijos, sukurtos bendradarbiaujant bibliotekoms 
ir kitoms organizacijoms. Pavyzdžiui, skalbyklos biblioteką Smedjebakene bendra-
darbiaudamos įsteigė Darbuotojų švietimo asociacija (ABF Dala Finnmark), nuomi-
ninkų bendrija „Malmen“ ir Dalarnos lėno biblioteka, gavusios paramą iš Švedijos 
kultūros tarybos. Skalbyklos biblioteka yra šalia skalbyklos esanti patalpa, kurioje 
kaimynai gali bendrauti ir dalytis skaitymo patirtimis. Knygas atrenka viešoji 
biblioteka, patalpą aprūpinanti aktualia ir kokybiška grožine bei negrožine litera-
tūra, garsinėmis bei paveikslėlių knygomis. Įsteigiant skalbyklos biblioteką, taip pat 
paskirtas už knygas atsakingas bibliotekos atstovas. Be to, šios iniciatyvos kontekste 
buvo organizuojamos paskaitos ir susitikimai su autoriais.

Dar vienas metodas, taikomas siekiant didinti knygų prieinamumą, – rūbinių 

6 Čia turimas omenyje Švedijoje ir Suomijoje įprastas daugiabučiuose namuose esantis skalbimui skirtas 
kambarys (šved. tvättstuga), kuriuo nemokamai naudojasi visi namo gyventojai (vert. past.). 
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bibliotekos darželiuose. Rūbinių bibliotekos skaitymo skatinimo iniciatyvų kon-
tekste įrengiamos tada, kai siekiama skatinti tėvus skaityti garsiai, kaip daryta 
projekte „Paskaityk man“ (Läs för mig) Halande. Pagrindinė idėja – sukurti lengvai 
administruojamą skolinimo sistemą ir suteikti tėvams galimybę skolintis knygas, 
kai jie palieka arba pasiima vaikus iš darželio. Kai kurios bibliotekos, pavyzdžiui, 
Mionsteroso viešoji biblioteka, darželių rūbinėse palieka medžiaginius maišelius 
su garsiniam skaitymui parinktomis knygomis. Tokie knygų krepšeliai yra įprasta 
praktika, kai bibliotekos stengiasi didinti literatūros prieinamumą. Akivaizdus 
teigiamas jų poveikis buvo pastebėtas ne kartą. Pavyzdžiui, vertinant norvegų 
projektą „Sportas ir skaitymas“ (Idrett og lesing) knygų krepšeliai nurodomi kaip 
svarbiausia jo dalis.

Dar vienas pavyzdys, kai literatūros prieinamumas didinamas naujose ir neti-
kėtose vietose, yra Gotlando lėno bibliotekos bei Kultūros ir laisvalaikio skyriaus 
organizuotas projektas, kurio metu minibibliotekos buvo įrengiamos Gotlando van-
dens pramogų centruose. Vandens pramogų centrų bibliotekos turėtų turėti skaity-
mo kampelius ir leidinių, skirtų įvairaus amžiaus asmenims. Bibliotekų ir vandens 
pramogų kombinacija įvairiomis formomis pasireiškia ir kai bibliotekos siekia teikti 
paslaugas paplūdimiuose. Tokios Ispanijos pavyzdžio įkvėptos iniciatyvos, vadi-
namosios Biblioplaya, buvo įrengtos keliuose paplūdimiuose Švedijoje, pavyzdžiui, 
Sioderteljė. 

Bibliotekų atstovai
Darbo vietų bibliotekose svarbią funkciją atlieka bibliotekų atstovai – tai yra už dar-
bo vietos biblioteką atsakingas asmuo, kurio užduotis gali būti rūpintis skolinimu, 
teikti rekomendacijas kolegoms ir informuoti biblioteką. Ataskaitoje apie darbo vietų 
bibliotekas Almerudas teigia, kad įsitraukęs bibliotekos atstovas turi geresnes sąly-
gas skatinti skaitymą nei bibliotekininkas, kuris darbo vietos bibliotekoje paprastai 
gali apsilankyti tik keletą kartų per mėnesį. Siekiant bibliotekų atstovams suteikti 
praktinių žinių ir įkvėpimo, Brunsviko aukštojoje mokykloje netoli Liudvikos mies-
to daug metų organizuojamas seminaras „Knyga darbo vietoje“ (Boken på arbets-
platsen). Seminaro metu patirtimi dalijasi Švedijos profesinių sąjungų konfederacija, 
proletarinės literatūros kūrėjai bei socialinių klausimų apžvalgininkai. Seminaras 
skirtas bibliotekų atstovams, tiems, kurie dirba su darbo vietų bibliotekomis, skaity-
mo projektais, bei visiems planuojantiems dirbti su knygomis ir skaitymu. 

„Atstovas skaitymo klausimais“ (Ombud i läsningens tjänst) – dar vienas biblio-
tekų atstovų ugdymo projektas, kuriuo siekiama didinti literatūros prieinamumą 
ir skaitmeninį aktyvumą pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų priežiūros sistemoje. 
Kursas, skirtas bibliotekų atstovams ugdyti, vyksta mokymosi klubo forma, plačiau-
siai aptariant garsinį skaitymą ir lengvai skaitomų tekstų paiešką. Kursui pasibai-
gus, dalyviai užregistruojami kaip bibliotekų atstovai Lengvai skaitomos kalbos 
centre (Centrum för lättläst), kuris nuolatos informuoja bibliotekų atstovus apie 
naujai išleistas lengvai skaitomas knygas ir bibliotekos atstovo darbo vietą aprūpina 
periodiniu leidiniu „Bibliotekos atstovas“ (Läsombudet) ir „Lengvai skaitomų knygų 
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laikraščiu“ (Boktidningen Lättläst) (Nygren 2014). Projektą „Atstovas skaitymo 
klausimais“ vykdo Stokholmo regiono biblioteka, Suaugusiųjų mokyklų moksleivių 
asociacija (Studieförbundet Vuxenskolan), Lengvai skaitomos kalbos centras (Cen-
trum för lättläst) ir aštuonios Stokholmo lėno bibliotekos. Pirmųjų projekto metų 
ataskaitoje nurodoma, kad buvo parengti 55 bibliotekų atstovai (Nygren 2013).

Bibliotekų atstovus, dirbančius su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, siekiama 
ugdyti ir keliuose kituose panašiuose projektuose. Pavyzdžiui, 2001–2003 m. vyku-
sio projekto „Skaitymo malonumas Vermlande“ (Läslust i Värmland) tikslas buvo 
skaitymą su bibliotekos atstovu padaryti įprasta kasdiene veikla autizmo arba raidos 
sutrikimų turintiems asmenims. Projekto metu bendradarbiavo Švedijos nacio-
nalinė žmonių su protine negalia asociacija (FUB), Švedijos autizmo ir Aspergerio 
sindromo asociacija, Vermlando lėno ir regiono bibliotekos bei tuometinė Garsi-
nių knygų ir knygų Brailio raštu biblioteka (dabartinė Informacijos prieinamumo 
agentūra, Myndigheten för tillgängliga medier) bei Lengvai skaitomos kalbos centras 
(Centrum för lättläst) (Torvaldsdotter 2003).

Prieinamumo didinimas pasitelkiant skaitmenines medijas
El. knygos

Lengva pamatyti skaitymo skatinimo potencialą, žvelgiant į didėjantį literatūros 
prieinamumą ir įvairias skaitymo galimybės, kurias sukuria išmanieji telefonai ir 
planšetiniai kompiuteriai. Taip pat lengva šiose technologijose įžvelgti potencialių 
grėsmių skaitymui. Švedijos parlamento ataskaitoje „Knyga yra knyga yra knyga? – 
įsigilinimas į šiandienos elektronines knygas“ (En bok är en bok är en bok? – en 
fördjupningsstudie av e-böckerna idag) (2013), išanalizavus kelis tyrimus apie mergai-
čių ir berniukų pomėgius skaitant ekrane, atsargiai daroma prielaida, kad elektroni-
nės knygos turi potencialo skatinti berniukų skaitymą. Tyrimų apie el. knygų poveikį 
motyvacijai skaityti ir skaitymo įgūdžiams apibendrinime, kurį užsakė Nacionali-
nis raštingumo fondas (National Literacy Trust, Picton 2004), daroma išvada, kad 
pernelyg optimistiška manyti, jog el. knygos yra kelias į skaitymą žmonėms, ne-
skaitantiems spausdintinių knygų. Tačiau el. knygos, kaip ir spausdintinės, gali būti 
pasitelkiamos stengiantis skatinti skaitymą. Skaitymo tyrimai rodo, kad el. knygų 
arba popierinių knygų skaitymas nėra „arba-arba“ reikalas. Didžioji dalis tyrimų 
apie vaikų ir jaunimo skaitymą ekranuose iki šiol buvo nukreipta į poveikį skaitymo 
gebėjimams, tad tiriant el. knygų poveikį požiūriui į skaitymą ir motyvaciją skaityti 
dar galima daug atskleisti. Viename tyrime, kuriame lyginta moksleivių motyvacija 
skaityti popierines ir el. knygas, pastebėta užuominų, kad knygos turinys darė di-
desnę įtaką jaunimo motyvacijai skaityti nei knygos formatas. Vis dėlto moksleiviai 
buvo labiau linkę pasirinkti elektronines knygas, kai jiems buvo leista rinktis iš daug 
daugiau knygų ir suteikta galimybė patiems pasirinkti el. knygą savarankiškai (Jones 
ir Brown 2011). Tikėtina, kad el. knygų potencialas skatinti skaitymą slypi galimy-
bėje suteikti prieigą prie daug didesnės apimties literatūros pasirinkimo, o tai atveria 
galimybes pasirinkimo laisvei ir, kartu su ja, motyvacijai skaityti. 
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Garsinės knygos
Garsinė knyga yra įskaityta spausdintinės knygos versija. Švedijoje garsines knygas 
rengia Informacijos prieinamumo agentūra (Myndigheten för tillgängliga medier), 
anksčiau vadinta Garsinių knygų ir knygų Brailio raštu biblioteka (Talboks och 
Punktskriftsbiblioteket). Informacijos prieinamumo agentūra siekia, kad skaity-
mo sunkumų patiriantiems asmenims būtų pasiūloma literatūra jiems prieinama 
forma. Be to, vienas iš Informacijos prieinamumo agentūros uždavinių – leisti ir 
platinti lengvai skaitomą literatūrą, jei paklausos nepatenkina komercinė rinka. 
Iki 1950 m. silpnaregiai Brailio raštu išleistas knygas galėjo skolintis tik iš Švedijos 
aklųjų asociacijos (De Blindas Förening), tačiau, išradus garso juostelių technologiją, 
viešosios bibliotekos ir Informacijos prieinamumo agentūra pradėjo rinkti grožinės 
ir negrožinės literatūros garsinių knygų vaikams ir suaugusiesiems fondus. Kitose 
šalyse įprasta, kad centrinė aklųjų biblioteka skolina egzempliorius tiesiogiai silpna-
regiams, tačiau Švedijoje jau šeštajame dešimtmetyje pradėta bendradarbiauti su 
viešosiomis bibliotekomis. Šis bendradarbiavimo modelis suteikė galimybių pasiekti 
naujus skaitytojus, pavyzdžiui, dislektikus. Nuo šeštojo dešimtmečio knygos buvo 
įrašomos į juosteles, o aštuntajame dešimtmetyje jas pakeitė kasetės. Dešimtajame 
dešimtmetyje pereita prie kompaktinių diskų formato, o XXI a. garsines knygas jau 
buvo galima atsisiųsti programėlėje „Legimus“. Informacijos prieinamumo agentūra 
siūlo ir garsines knygas su tekstu (tai garsinės knygos, kurios turi ir garsą, ir spaus-
dintą tekstą bei paveikslėlius), lengvai skaitomas knygas, knygas skaitymo praty-
boms, knygas įvairiomis kalbomis bei knygas, skirtas mokytis kalbos. Daugiau apie 
Informacijos prieinamumo agentūros rengiamas garsines knygas galima paskaityti 
agentūros interneto svetainėje. Informaciją apie tai, kaip garsines knygas patiria bi-
bliotekų vartotojai, galima rasti ataskaitoje „Kalbančios knygos ir skaitantys vaikai. 
Vaikai pasakoja apie garsinių knygų naudojimą“ (Talande böcker och läsande barn. 
Barn berättar om talboksanvändning, Lundh 2013).
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9 skyrius. Apibendrinimas ir rekomendacijos

Skaitymo skatinimas gali būti suprantamas kaip veikla, kuria siekiama didinti mo-
tyvaciją skaityti, plėsti skaitymo pomėgių lauką ir kurti pozityvesnį požiūrį į skaity-
mą. Metodai tam pasiekti šioje tyrimų apžvalgoje buvo suskirstyti pagal kategorijas: 
ankstyvojo skaitymo skatinimas, skaitantys autoritetai, skaitinių rekomendacijos ir 
knygų pristatymai, socialus skaitymas, vasaros skaitymo programos bei prieinamu-
mo didinimas.

Pirmame knygos skyriuje apibrėžiama skaitymo skatinimo sąvoka. Skyriuje taip 
pat pristatoma tyrimų situacija bei nauda planuojant, vertinant ir tobulinant skaity-
mo skatinimo programas ir veiklas.

Antrame knygos skyriuje pristatomos kelios esminės sąvokos. Požiūriu į skaitymą 
vadinami jausmai ir nuostatos, kurias individas turi apie skaitymą, skaitymo pomė-
giai yra skaitinių žanrai, temos ir t. t., kuriems teikiama pirmenybė; o motyvacija 
skaityti – vidinė būsena, lemianti norą skaityti. Keletas iš esminių faktorių, kelian-
čių jaunimo motyvaciją skaityti, yra aktualumas asmeniniam gyvenimui, įvairios 
lektūros prieinamumas, laisvė renkantis bei galimybė bendrauti apie tai, kas per-
skaityta. Skyriuje pažymima, kad skaitymo ugdymas Švedijos pagrindinėse moky-
klose – tokiu būdu, kuriuo jis daugiausia yra vykdomas pagal 2007 m. Nacionalinės 
švietimo agentūros parengtą ataskaitą, – praktiškai kiekvienu aspektu neatitinka 
rekomendacijų, teikiamų su motyvacija skaityti susijusiuose tyrimuose. Taip pat 
pridedama, kad tyrimais apie skaitymą už mokyklos ribų įrodyta, jog egzistuoja 
tiesioginis ryšys tarp skaitymo gebėjimų ir knygų prieinamumo namuose; kad nuo-
savų knygų turintys vaikai skaito dažniau ir iš to gauna daugiau naudos nei knygų 
neturintieji; kad vaikai, augantys šeimose, kuriose skaitymas vertinamas, labiau 
linkę tapti skaitytojais; kad skaitymui savo malonumui didelę įtaką daro santykis 
tarp mokytojo ir vaiko, taip pat tarp vaiko ir šeimos. Kartu su daug studijų, kuriose 
nurodoma, kad tėvai ir namų aplinka yra esminga vaiko skaitymui, išryškėja Švedi-
jos vaizdas, kuriame sociokultūriniams faktoriams dažniausiai leidžiama nulemti, 
kas taps skaitytoju, o kas – ne.

Skaitymo ugdymas mokykloje dažnai priešpriešinamas skaitymui savo malonu-
mui. Skaitymas savo malonumui apibrėžiamas kaip skaitymas, kuris vyksta savo 
noru, savo malonumui ar pasitenkinimui. Ši sąvoka dažnai vartojama skaitymo ska-
tinimo kontekstuose. Skaitymas savo malonumui taip pat yra gana įprasta sąvoka 
tarptautiniuose tyrimuose, kur posakiu reading for pleasure vadinamas savanoriškas 
skaitymas pramogai ar pasitenkinimui. Antrajame knygos skyriuje pristatomi keli 
argumentai, kuriais bandoma skatinti vartoti alternatyvią sąvoką „savanoriškas 
skaitymas“, kuri suprantama kaip skaitymas, vykstantis savo noru arba savo pa-
ties labui: vartojant sąvoką „skaitymas savo malonumui“, rizikuojama pagrindiniu 
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skaitymo tikslu padaryti malonumą, taip sukuriant silpną argumentą skaityti, kai 
skaitymas konkuruoja su kitais laisvalaikio leidimo būdais. 

Tyrėjai pastebi, kad kultūros ir švietimo sektoriuose kultūros sąvoka suvokiama 
skirtingai. Kultūros sektorius, kur vyrauja estetinė filosofija ir kultūros teorija, yra 
autotelinis, o švietimo sektorius dėl vartojamo pedagoginio ir didaktinio žodyno 
yra instrumentinis. Todėl mokyklose dominuoja instrumentinis požiūris į literatū-
ros skaitymą, o skaitymas, kuris vyksta, pavyzdžiui, skaitymo skatinimo iniciaty-
vų rėmuose viešosiose bibliotekose, suvokiamas kaip užsiėmimas, vykstantis savo 
paties labui. Vis dėlto skaitymo skatinimo priemonių taikymas dažnai grindžiamas 
silpnėjančiais skaitymo gebėjimais, o toks supratimas suteikia skaitymui instrumen-
tinio pagrįstumo ir šioje srityje. Šioje tyrimų apžvalgoje pabrėžiama, kad skaitymas 
gali būti vadinamas „naudingu“, tačiau neturėtų būti redukuojamas vien iki to. 
Tai, kad skaitymas teikia „naudą“, nepaneigia, kad veiksmas yra vertingas savaime. 
Iš pirmo žvilgsnio skirtis tarp autotelinės ir instrumentinės kultūros gali atrodyti 
paaiškinamai, tačiau tuo pat metu kyla rizika užgožti faktą, kad kultūrinė veikla 
dažnai yra vertinga savaime ir kartu naudinga instrumentiškai. Todėl nėra nesu-
derinama literatūros skaitymą laikyti veikla, kuri vertinga savaime, tuo pat metu 
pateikiant dar daugiau priežasčių skaityti, nurodant į, pavyzdžiui, skaitymo ugdantį 
ar socialinį poveikį. Toks literatūros skaitymo teigiamas poveikis kaip pagerėję skai-
tymo įgūdžiai savo ruožtu taip pat yra instrumentas ir prielaida gebėjimui patirti 
literatūros savaiminę vertę.

Jau seniai žinoma, kad ekstensyvus savanoriškas skaitymas gali daryti teigiamą 
poveikį kalbos raidai. Tyrimų apžvalgos antrame skyriuje atkreipiamas dėmesys į 
tyrimus, įrodančius teigiamą savanoriško skaitymo poveikį, pavyzdžiui, pagausė-
jusį žodyną, pagerėjusius rašybos įgūdžius, geresnius skaitymo testų rezultatus ir 
pozityvesnį požiūrį į skaitymą apskritai; be to, pristatomi tyrimai, kuriais įrodyta 
teigiama koreliacija tarp noro skaityti ir skaitymo įgūdžių. Dėmesio skiriama ir 
studijoms, kuriose tiriama koreliacija tarp skaitymo dažnio ir skaitymo įgūdžių. 
Daugybės didelės apimties studijų apibendrinime patvirtinama puikiai žinoma 
spartaus skaitymo progreso idėja: daug skaitančių vaikų skaitymo įgūdžiai gerėja, 
o gerai skaitantys vaikai skaito daugiau, taip dar labiau tobulindami savo skaitymo 
įgūdžius.

Kelios tarptautinių tyrimų ataskaitos kelia didelių vilčių dėl savanoriško skaitymo 
potencialo, pavyzdžiui, kovojant su atskirtimi ir tobulinant švietimą. Pažymimas 
teigiamas savanoriško skaitymo poveikis, pavyzdžiui, pagerėję skaitymo ir rašymo 
gebėjimai, geresni teksto suvokimo įgūdžiai, pagerėjusi gramatika ir platesnis žo-
dynas, pozityvesnis požiūris į skaitymą, padidėjęs pasitikėjimas savimi kaip skaity-
toju, išaugęs polinkis skaityti savanoriškai toliau gyvenime ir platesnės bendrosios 
žinios – bet taip pat geresnis kitų kultūrų supratimas, išaugęs visuomeniškumas ir 
geresnis supratimas, kaip priimami sprendimai.

Sociologiniais tyrimais parodyta, kad pasiturintys žmonės skaito daugiau. Be 
to, ne vienas tyrimas rodo, kad vaikai iš labiau pažeidžiamos socialinės aplinkos 
apskritai pramogai skaito mažiau nei vaikai, kilę iš labiau privilegijuotų socialinių 
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sluoksnių. Švedijoje, pavyzdžiui, aukštesnio išsilavinimo žmonės yra dvigubai la-
biau linkę skaityti knygas bent kartą per savaitę, palyginti su žemesnio išsilavinimo 
asmenimis. Vis dėlto daug studijų įrodo savanoriško skaitymo potencialą kuriant 
socialinį mobilumą. Plačios apimties tyrime, kuriame nagrinėjamas skaitymo savo 
malonumui kognityvinis poveikis bėgant laikui, nurodoma, kad skaitymas savo 
malonumui laisvalaikiu daro daugiau įtakos pasiekimams moksluose nei tėvų 
išsilavinimo lygis. Panašiais tyrimais taip pat parodyta, kad įsitraukimas į skaitymą 
nuolatos laisvalaikiu skaitant savo malonumui yra svarbesnis jaunimo skaitymo 
gebėjimams nei jų tėvų profesinis statusas. Apskritai, gausu stiprių argumentų sava-
norišką skaitymą laikyti veiksmingu socialiniu svertu.

Skaitybos tyrinėtojai kartais kalba apie skaitymo Mato efektą. Tai reiškia, kad 
sritis, kurioje turite pranašumų, ir toliau seksis gerai – pavadinimas efektui suteik-
tas pagal eilutes Mato evangelijoje, kur sakoma, kad „<...> kas turi, tam bus duota, 
ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi“. Mato efektas 
pasitelkiamas aiškinant mokykloje palaipsniui didėjantį atotrūkį tarp stiprių ir sil-
pnų skaitytojų: vaikai, skaitantys geriau nei jų bendraamžiai, skaito daugiau ir taip 
tampa dar geresniais skaitytojais. Prasčiau skaitantys vaikai skaito mažiau ir dėl 
to dar labiau atsilieka. Pedagogai perspėja, kad Mato efektas gali sukurti negatyvų 
mąstymo modelį pedagoginiame kontekste, kai silpni skaitytojai laikomi beviltiš-
kais atvejais. Mato efektas įgauna pozityvesnį atspalvį kalbant apie tai, kaip svarbu 
anksti imtis priemonių siekiant sustiprinti teigiamą vaiko santykį su literatūra ir 
skaitymu.

Trečiame knygos skyriuje dėmesys skiriamas skaitymo skatinimo veikloms, skir-
toms jaunesniems vaikams. Mokslininkai sutaria dėl ankstyvosios kalbos ugdymo 
svarbos. Vaiko skaitymo įgūdžių raidai ypač svarbus tėvų įsitraukimas. „Šeimos 
raštingumo programomis“ yra vadinamos iniciatyvos, kuriomis, remiantis šia idėja, 
siekiama skatinti šeimas ugdyti vaikų kalbos gebėjimus bei skleisti informaciją apie 
ankstyvo įsitraukimo į skaitymą svarbą. Tarptautinių tyrimų ataskaitose, apžvel-
giant daug tokio tipo programų kiekybinio poveikio duomenis, pastebima, kad 
šeimos raštingumo iniciatyvos gerina vaikų skaitymo ir rašymo įgūdžius bei tėvų 
gebėjimus suteikti vaikams pagalbą.

Įprasti metodai, taikomi programose, kurių tikslinė grupė yra šeimos su vaikais, 
yra knygų dovanojimas ir garsinis skaitymas, derinami su informacijos apie anks-
tyvosios kalbos ugdymo svarbą sklaida. Pasaulyje taikomi keli šeimos raštingumo 
programų variantai. Viena tokių programų yra britų knygų dovanojimo programa 
„Knygų startas“, prasidėjusi dešimtojo dešimtmečio pradžioje Anglijoje, o dabar 
vykdoma įvairiuose pasaulio kraštuose. „Knygų starto“ poveikis buvo vertintas ke-
letą kartų. Programos rezultatai, be kitų dalykų, yra dažnesnis ir įvairesnis tėvų ar 
globėjų skaitymas su kūdikiais ir mažais vaikais; išaugęs tėvų ar globėjų, vertinan-
čių skaitymą kūdikiams ir mažiems vaikams, skaičius; išaugęs pasitikėjimas savimi 
skaitant vaikams bei padidėjęs sąmoningumas apie skaitymo įtaką kalbos raidai.

Dar vienas iš tarptautiniu mastu išbandytų šeimos raštingumo programų metodų 
yra šeimų lankymas namuose. Vienas iš šio skaitymo skatinimo metodo privalumų 
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yra tai, kad su visa šeima susitinkama šeimos pasirinktomis sąlygomis šeimos tvar-
karaščiui patogiu laiku. Be to, apsilankantysis namuose gali sužinoti daugiau apie 
vaiko mokymosi namuose aplinką bei kultūrinius ir socioekonominius faktorius, 
galinčius daryti įtaką vaiko skaitymo raidai. Vienas iš esminių faktorių, lemiančių 
apsilankymo namuose kokybę šeimos raštingumo programų kontekste, yra darbuo-
tojų mokymai, o tai kelia klausimų apie programos biudžetą ir išteklius. Personalui, 
vykdančiam apsilankymus namuose, reikia gausybės įgūdžių, pavyzdžiui, puikaus 
gebėjimo stebėti, įsiklausyti ir užduoti klausimus. Švedijoje atlikti tyrimai rodo, kad 
kalbą ugdančių programų veiklos, į kurias įtraukiami apsilankymai namuose, gali 
padidinti tėvų įsitraukimą į vaiko intelektinę ir kalbinę raidą bei daryti teigiamą 
įtaką vaiko kalbinei ir bendrajai raidai.

Švedijos viešosiose bibliotekose jau dešimtis metų dovanojamos knygos ir orga-
nizuojami tėvų grupių susitikimai bendradarbiaujant su vaikų sveikatos centrais. 
Be to, mažų vaikų kalbos raidai ir motyvacijai skaityti yra labai svarbus bendradar-
biavimas tarp bibliotekų ir darželių. Viešosios bibliotekos atlieka svarbų vaidmenį 
didinant literatūros prieinamumą vaikams bei veikia kaip papildomas pedagoginis 
įrankis. Bendradarbiavimas tarp viešųjų bibliotekų ir darželių yra savaime supran-
tamas daugelyje šalies regionų. Vis dėlto, kelių tyrimų duomenimis, yra darželių, 
kuriuose bibliotekos nelaikomos savaime suprantamu bendradarbiavimo partneriu. 
Tarp darželių pastebimi dideli skirtumai, susiję su garsiniam skaitymui vaikams 
skiriamu laiku. Tyrimų duomenimis, darželiuose dažniausiai skaitoma vadinamojo 
skaitymo poilsio metu. Tokiu būdu skaitymas yra redukuojamas iki „sudrausmi-
nimo funkcijos“. Taip pat daroma išvada, kad knygų prieinamumas Švedijos dar-
želiuose labai skirtingas; nors vieni darželiai gerai aprūpinti knygomis, kiti jų turi 
mažai, o kai kuriuose knygų išvis nėra. Darželiams negalioja Švedijos mokyklų 
įstatymas, nurodantis bibliotekų prieinamumo būtinybę mokyklose, todėl literatū-
ros prieinamumas darželiuose yra ypač svarbus klausimas. Imtasi keleto iniciatyvų, 
siekiant sustiprinti literatūros svarbą darželiuose. Šio leidinio trečiame skyriuje, 
poskyryje apie ankstyvojo skaitymo propagavimą, pateikiami keli bendradarbia-
vimo tarp bibliotekų ir darželių gerosios praktikos pavyzdžiai. Tarp jų – literatūri-
nio profilio darželiai, kuriuose nuolatinė kasdienių veiklų tema yra pasakojimai ir 
literatūros skaitymas. 

Vienas iš svarbiausių metodų, pasitelkiamų skatinant vaiko kalbinius gebėjimus 
ir didinant susidomėjimą knygomis bei skaitymu, yra garsinis skaitymas. Garsi-
nio skaitymo teigiamas poveikis vaiko kalbos raidai yra išsamiai ištirtas. Garsinis 
skaitymas praturtina vaiko žodyną ir ugdo gebėjimą išreikšti savo mintis. Be to, 
garsinis skaitymas yra būdas anksti sužadinti susidomėjimą knygomis ir skaitymu; 
vaikams garsinis skaitymas mažų mažiausiai yra pirmasis susitikimas su literatūra 
kaip meno forma. Mokslininkai konstatuoja, kad vaikai, kuriems skaityta garsiai 
namuose, daugiau skaito savarankiškai, be to, pastebėtas ryšys tarp garsinio skai-
tymo ir mokymosi rezultatų. Vienas iš daugelio garsinio skaitymo naudos įrodymų 
yra tai, kad, skaitydami garsiai vaikams, tėvai perteikia teigiamą požiūrį į knygas 
ir skaitymą, o tai gali tapti esminga vaiko skaitymo gebėjimų raidai. Tarp dažnai 
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propaguojamų garsinio skaitymo variantų yra skaitymas, papildytas dialogu tarp 
vaikų ir (arba) tarp vaikų ir skaitovo prieš, per ir po skaitymo. Tai metodas, kai 
skaitoma greičiau su vaikais, o ne vaikams. Įprastas pavadinimas tokiam garsinio 
skaitymo metodui yra dialoginis garsinis skaitymas. Yra studijų, kuriose tirtas gar-
sinio skaitymo poveikis vaiko kalbos raidai bei lygintas dialoginio garsinio skaity-
mo ir kitų, mažiau interaktyvių garsinio skaitymo formų, poveikis. Tokių studijų 
metaanalizės duomenimis, dialoginis garsinis skaitymas kalbos raidai didžiausią 
poveikį turi jaunesnių vaikų grupėse. Vis dėlto klausimas, ar derėtų dialoginiam 
garsiniam skaitymui teikti pirmenybę, yra susijęs ne vien tik su kalbos raida, bet ir 
su klausančiojo įsitraukimo lygmeniu ir motyvacija, atsirandančia su tokiu įsitrau-
kimu.

Garsinis skaitymas yra viešosiose bibliotekose organizuojamų pasakų valandėlių 
dalis – jų metu kombinuojamas garsinis knygos skaitymas, pasakojimas ir daina-
vimas. Be to, garsinis skaitymas taikomas gausybėje skaitymo skatinimo projektų. 
Kiek kitokio tipo garsinio skaitymo projekto metu kalintiems tėvams buvo suteikta 
galimybė į kompaktinius diskus įrašyti vakaro pasakas savo vaikams. Pastaraisiais 
metais Švedijos viešosiose bibliotekose vertinama veikla tapo garsinis skaitymas 
suaugusiesiems. Organizuojami bendradarbiavimo projektai, kurių metu garsiai 
skaitoma žmonėms, sergantiems demencija; taip pat vykdomos skaitymo skatinimo 
iniciatyvos, kurių metu jaunimas skaito senjorams.

Ketvirtame knygos skyriuje aprašomos programos ir projektai, kurių metu įvai-
riais būdais dirbta su skaitančiais autoritetais. Puikiai žinoma, kad vaikai ir suaugu-
sieji mokosi mėgdžiodami kitus. Todėl vykdant skaitymo skatinimo veiklas atrodo 
intuityvu pasitelkti autoritetus. Autoritetu gali būti žmogus, kurio elgesį atkartoja-
me, bet taip pat ir žmogus, kurio vertybės ir mąstysena sutampa su mūsiške. Tarp 
skaitymo skatinimo programų ir projektų, kuriuose dėmesys nukreipiamas į vaikų 
ir jaunimo laisvalaikį, yra daug pavyzdžių, kai pasitelkiami specifinėms tikslinėms 
grupėms patrauklūs autoritetai. 

Daugiausia įtakos vaiko skaitymui pirmaisiais metais daro tėvai, kurie skaito ir 
vaikams, ir savo malonumui. Iš tiesų, mėgdžiodamas svarbius savo aplinkos suau-
gusiuosius, vaikas išmoksta kalbėti ir bendrauti daug anksčiau, nei jis pradeda eiti į 
mokyklą. Tiek vadovėliuose, tiek tyrimuose ir studentų darbuose apie tėvų autori-
tetingą vaidmenį skaitymui dažnai pažymima, kad visų pirma patys tėvai turi būti 
susidomėję skaitymu. Dėl to vaikų ir suaugusiųjų skaitymo skatinimas negali būti 
laikomas dviem atskiromis sferomis.

Tai, kaip tėvų laisvalaikio skaitymo įpročiai veikia vaiko skaitymo elgesį, na-
grinėta daugybėje tyrimų. Yra studijų, parodančių, kad abu tėvai daro didelę įtaką 
dukrų skaitymo elgesiui. Mokslininkai taip pat atrado argumentų, pagrindžiančių 
vadinamąją lyčių stereotipų hipotezę, kuria teigiama, kad tėčiai daro didesnę įtaką 
sūnų skaitymo elgesiui, o mamos – dukterų. Kelių tyrimų duomenimis, svarbiausi 
skaitantys autoritetai jaunimui yra artimiausi šeimos nariai, toliau – draugai ir mo-
kytojai. Be to, tyrimais parodyta, kad skaitančiais autoritetais gali būti įvardijami 
sportininkai, o ypač futbolininkai.
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Tai, kad apskritai berniukai rodo prastesnius raštingumo gebėjimus nei mergai-
tės, įrodyta daugybės plačios apimties tyrimų metu. Tyrimais įrodyta ir tai, kad tarp 
berniukų (vyrų) ir mergaičių (moterų) yra skirtumų ir skaitymo įpročių atžvilgiu. 
Galima konstatuoti, kad mergaitės EBPO šalyse pasiekia geresnių rezultatų ne tik 
skaitymo gebėjimų testuose, bet yra ir labiau linkusios mėgti skaityti, skaityti daž-
niau, į skaitymą žiūrėti pozityviai bei save laikyti skaitytojomis. 

Grubiai galima išskirti du paaiškinimų tipus, kodėl yra skirtumų tarp berniukų 
ir mergaičių bei vyrų ir moterų skaitymo įpročių. Kontroversiškesnis ir daugiau 
klausimų keliantis paaiškinimas – tariamai biologiškai nulemti skirtingi „moky-
mosi stiliai“. Daugiau pritarimo sulaukia skaitymo įpročių suvokimas iš socialinės 
perspektyvos. Atotrūkis tarp berniukų ir mergaičių skaitymo įpročių aiškinamas 
tuo, kad įgyjame skirtingus skaitytojų vaidmenis socializacijos metu. Pavyzdžiui, 
berniukų skaitymo įpročiai suprantami kaip berniukų patiriamo socialinio spau-
dimo prisitaikyti prie vyriškų identitetų ir stereotipinių nuostatų, kad skaitymas 
yra „moteriškas“ užsiėmimas, produktas. Kalbėdami apie berniukų nenorą skaityti, 
mokslininkai vartoja sąvoką „pasipriešinimo kultūra“.

Skaitančių vyriškų autoritetų trūkumas yra dažna tyrimų apie mergaičių ir 
berniukų skaitymą, ypač mokslinių straipsnių apie vyrų skaitymo gebėjimus, tema. 
Vyriškų autoritetų poreikio tema dažnai iškyla vos pradėjus kalbėti apie berniu-
kų skaitymo įpročius. Tyrimai, kuriais analizuojama, kaip berniukai ir mergaitės 
socializuodamiesi įgyja tam tikrą skaitytojo identitetą, duoda akstiną kampanijoms, 
kurių metu įžymūs sportininkai tampa skaitančiais autoritetais. Tai, kad berniukų 
pasirinkimas neskaityti gali būti paaiškinamas socialiai formuojamomis vyriškumo 
normomis, tapo pagrindu ir Švedijos vyriausybės nutarimui skirti daugiau finansa-
vimo iniciatyvoms, susijusioms su sportu ir skaitymu. Apskritai vyriški skaitantys 
autoritetai šiuo metu tapę svarbiu skaitymo skatinimo veiklų aspektu.

Dalis mokslininkų teigia, kad berniukų skaitymo įpročių problema slypi skaity-
mo „feminizacijoje“, prie kurios prisidėjo motinos ir moterų dominuojami darželiai 
bei pagrindinės mokyklos. Yra teigiančiųjų, kad moterų perteikiamos nuostatos 
apie skaitymo tikslą ir kontekstus, tekstų pasirinkimą ir prieigas prie jų neveikia 
berniukams ir, blogiausiu atveju, juos atgraso nuo skaitymo. Kritikuojama ir tai, 
kad nelygus pasiskirstymas tarp vyrų ir moterų bibliotekininkystėje įvairiomis 
išraiškomis daro neigiamą įtaką berniukų skaitymui. Kai kurie mokslininkai teigia, 
kad berniukų mėgstami žanrai sumenkinami dėl skaitymo „feminizacijos“ biblio-
tekų veikloje. Bibliotekos vis dėlto galėtų tapti berniukams malonia ir atvira vieta, 
jei būtų labiau stengiamasi įtikti berniukų norams ir poreikiams. Siekiant sumažinti 
skaitymo atotrūkį tarp berniukų ir mergaičių, reikėtų pradėti nuo knygų, kurioms 
pirmenybę teikia berniukai. Klausimas, kaip patraukti jaunus berniukus skaityti, 
yra svarbesnis nei klausimas, ką jie skaito.

Daugybės tyrimų duomenimis, berniukai yra labiau nei mergaitės linkę teikti 
pirmenybę knygoms, kurių turinys nėra grožinis. Be to, berniukai turi polinkį tam 
tikrai grožinės literatūros rūšiai. Humoras, sportas, mokslinė fantastika ir ma-
ginė fantastika yra dažnai pasitaikantys žanrai tarp tų, kuriems berniukai teikia 
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pirmenybę. Dėl to rekomenduojamos skaitymo skatinimo iniciatyvos, kuriose šie 
žanrai yra dėmesio centre. Kad berniukai kaip tikslinė grupė būtų pasiekti, taip pat 
siūlomos įvairios naujų skaitytojų pritraukimo programos, kurių tikslas – biblioteką 
perkelti ten, kur yra berniukai. Iš kitos pusės, taip pat reikėtų stengtis pritraukti vy-
rus lankytis bibliotekoje. Todėl, pavyzdžiui, rekomenduojama skatinti tėčius daly-
vauti bibliotekose organizuojamose garsinių skaitymų valandėlėse vaikams.

Autoriteto idėja yra esminė skaitymo skatinimo projektams ir kampanijoms, 
kurių tikslinė grupė – tėčiai. Kalbant apie skaitančius autoritetus artimiausiame 
šeimos rate, galima paminėti kelis projektus ir kampanijas, kuriomis siekta paska-
tinti ir paremti tėčius arba būsimus tėčius tampant skaitančiais autoritetais savo 
vaikams. Dažnai deklaruojamas tokių programų ir kampanijų tikslas – pakeisti 
negatyvų berniukų požiūrį į skaitymą. Knygos ketvirtame skyriuje pateikiami tokių 
programų ir projektų, kuriuose išeities tašku pasirenkamas tiek lyties, tiek klasės 
aspektas, pavyzdžiai. Programos vykdytos bendradarbiaujant Darbuotojų švietimo 
asociacijai (ABF), viešosioms bibliotekoms, profesinėms sąjungoms, mokykloms ir 
sporto bendrijoms. 

Dar viena vaikams ir jaunimui svarbi skaitančių autoritetų kategorija yra drau-
gai. Tai, kad draugai daro įtaką jaunimo skaitymo įpročiams, ypač pabrėžiama 
požiūrio į skaitymą tyrimuose. Kelių projektų ir kampanijų metu siekta vaikus 
skatinti būti skaitančiais autoritetais kitiems vaikams. Pavyzdžiui, Anglijoje tai-
kytas metodas, kai pažangiems mokiniams buvo siūloma tapti „skaitymo čempio-
nais“ (reading champions), kurių užduotis buvo berniukus skatinti skaityti. Auto-
riteto idėja yra esminė programoje „Knygų bičiuliai skaito“ (Book Buddy Reading), 
kurioje remiamasi skirtingo lygmens skaitytojų suporavimu. Pavyzdžiui, penkto-
kai skaito darželinukams, o tai turi akivaizdžios naudos abiem pusėms: jaunesni 
vaikai darželyje gauna vyresnį skaitantį autoritetą, o skaitymo sunkumų patirian-
tys vyresni vaikai – galimybę pasitreniruoti skaityti garsiai, jausdamiesi patogiai. 
Panašios programos vykdomos keliose mokyklose Švedijoje. Vykdant šio modelio 
projektus buvo pastebėti dvigubi tokios mentorystės privalumai: jaunesnieji gauna 
dėmesio iš vyresniųjų, o vyresnieji, tapdami autoritetais, įgyja daugiau pasitikėji-
mo savimi.

Kituose projektuose ir programose dėmesys skiriamas skaitantiems autoritetams 
iš netiesioginės vaikų ir jaunimo socialinės aplinkos. Autoriteto idėja yra esminė 
skaitymo skatinimo veiklose, į kurias buvo įtrauktos sporto organizacijos. Kele-
tas skaitymo skatinimo programų, vienijančių sportą ir skaitymą, pristato sporto 
žvaigždes kaip skaitančius autoritetus. Anglijoje futbolo žvaigždės tampa skaitan-
čiais autoritetais jau ilgai trunkančio projekto „Skaitančios žvaigždės“ (Reading 
Stars) metu. Knygos ketvirtame skyriuje aprašomi kelių projektų, vienijančių sportą 
ir skaitymą, pavyzdžiai. Išvada, kurią galima daryti įvykdžius projektus, – svarbu 
tiksliai žinoti, kokias tikslines grupes norima pasiekti. Pavyzdžiui, sportą ir skai-
tymą vienijančiame projekte, kuriuo norėta pasiekti berniukus, tačiau stengiantis 
nediskriminuoti ir nestigmatizuoti dalyvių buvo įtraukti tiek berniukai, tiek mer-
gaitės, dauguma dalyvių buvo mergaitės. 
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Knygos penktame skyriuje aptariamos skaitymo skatinimo veiklos, susijusios su 
skaitinių rekomendavimu ir įvairių tipų knygų pristatymais. Bibliotekų konteks-
te taip pat dažnai vartojama skaitymo skatinimui gimininga sąvoka „literatūros 
tarpininkavimas“. Bibliotekos rūpinasi literatūra, ją kaupia ir leidžia ja naudotis, bet 
bibliotekos taip pat atlieka literatūros tarpininko vaidmenį. Sąvoka „literatūros tar-
pininkavimas“ suprantama kaip žinių apie literatūrą sklaida, literatūros viešinimas, 
noro skaityti ugdymas ir pagalba skaitytojui jam renkantis literatūrą. Tokiu atveju 
literatūros tarpininkavimas yra specifinė skaitymo skatinimo rūšis. Mokslininkai 
išskiria tiesioginį literatūros tarpininkavimą asmeninio susitikimo metu ir netiesio-
ginį literatūros tarpininkavimą, pavyzdžiui, internete skelbiamas skaitinių reko-
mendacijas. Netiesioginio literatūros tarpininkavimo pavyzdžiai yra knygų skirs-
tymas pagal temas, knygų ekspozicijos, literatūros sąrašai ir knygas pristatantys 
tekstai. O pokalbiai tarp bibliotekos lankytojo ir bibliotekininko, tradiciniai knygų 
pristatymai ir kitokie literatūros kūrinių aptarimai žodžiu turėtų būti suprantami 
kaip tiesioginis literatūros tarpininkavimas. Skirtis tarp „tiesioginio“ ir „netiesio-
ginio“ tarpininkavimo gali būti problematizuojama, ypač jei atsižvelgiama į tokias 
formas, kurios sujungia šnekamosios kalbos tiesiogiškumą ir rašto nekintamumą, 
pavyzdžiui, nufilmuoti knygų pristatymai, skelbiami interneto puslapiuose.

Ypatinga paslaugų forma, kuria teikiami skaitinių patarimai, yra konsultaci-
jos. Kai kuriose šalyse, o ypač JAV, ši paslauga vadinama „skaitytojo konsultacija“ 
(angl. Reader’s Advisory). Skaitytojo konsultacija yra literatūros tarpininkavimo 
forma, todėl taip pat, kaip ir darant skirtį tarp tiesioginio ir netiesioginio literatūros 
tarpininkavimo, galima išskirti tiesiogines ir netiesiogines skaitytojų konsultavimo 
formas. Tiesioginės skaitytojų konsultacijos gali būti teikiamos, pavyzdžiui, pokal-
bio forma, kai vartotojui užduodama daug klausimų, siekiant nešališkai išsiaiškinti 
jo skaitymo pomėgius ir į juos atsižvelgiant pateikti patarimų ir rekomendacijų. 
Švediškasis skaitytojo konsultavimo atitikmuo yra „individuali konsultacija“ (šved. 
referenssamtal), kuri, plačiau žiūrint, yra komunikacija tarp bibliotekininko ir 
vartotojo, siekiant patenkinti pastarojo informacinius poreikius, tačiau, žiūrint 
siauriau, taip pat gali būti rekomendacijų ir patarimų teikimas renkantis lektūrą. 
Lyginant skaitytojų konsultavimą praeityje ir dabar, galima teigti, kad skaitytojo ir 
bibliotekininko santykis tampa vis mažiau didaktinis. Anksčiau manyta, kad biblio-
tekininkas žino, kas skaitytojui yra gerai, ir nukreipdavo jį tam tikromis nustatyto-
mis kryptimis, o šiandien bibliotekininkas tapo jungiamąja grandimi tarp knygos ir 
skaitytojo. Skaitytojų konsultavimas yra viena iš pagrindinių bibliotekos funkcijų, 
tačiau jis taip pat taikomas ir knygynų kontekste, tiek tiesiogine, tiek netiesiogine 
forma. 

Vienas iš dažniausiai viešosiose bibliotekose pasitaikančių skaitymo skatinimo 
metodų yra knygų pristatymai. Viešosiose bibliotekose knygų pristatymai yra daug 
dažniau pasitaikanti vaikų ir jaunimo skaitymą skatinanti veikla nei, pavyzdžiui, 
knygų klubai. Trumpai tariant, knygų pristatymais siekiama papasakoti apie kny-
gas, tokiu būdu pažadinant susidomėjimą skaitymu. Knygų pristatymai gali tiek 
perteikti skaitymo entuziazmą, tiek pagelbėti skaitytojams, ieškantiems patinkančių 
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knygų. Knygų pristatymo metodas yra taikomas seniai, tačiau laikui bėgant jis 
patyrė radikalių pokyčių, renkantis knygas, pedagogikos srityje, koks yra požiūris 
į klausytojus, kokie yra pristatymų tikslai, kaip pristatymai organizuojami ir kokių 
rezultatų laukiama. Pavyzdžiui, konstatuojama, kad aštuntajame dešimtmetyje 
pokalbių apie knygas iniciatyvos buvo stipriai veikiamos idėjų apie neformalųjį 
švietimą, o dešimtajame dešimtmetyje imta labiau pabrėžti individualią skaitymo 
patirtį. Švedijoje nėra atliktas joks didelis mokslinis tyrimas, kuriuo būtų siekta 
atsakyti į klausimą, kokią įtaką tradiciniai knygų pristatymai arba pokalbiai apie 
knygas daro skaitymui. Keliuose rašto darbuose, kuriuose nagrinėjami knygų pri-
statymai, nurodoma, kad bibliotekininkų pristatomos knygos skolinamos dažniau, 
tačiau tai – pavieniai pastebėjimai, o ne dideli statistiniai tyrimai. Keliose anglų 
kalba parašytose daktaro disertacijose, kuriose tiriamos tradicinės knygų prista-
tymų formos ir jų įtaka knygų skolinimosi dažniui bei požiūriui į skaitymą, patei-
kiamas vienareikšmiškas atsakymas: knygų, kurios aptariamos knygų pristatymų 
metu, skolinimas žymiai išauga, tačiau, šių tyrimų duomenimis, knygų pristatymai 
nedaro jokios matomos įtakos požiūriui į skaitymą. Švedijos viešosiose bibliotekose 
dažniausiai vyksta grožinės literatūros pristatymai. Vieno tyrimo duomenimis, apie 
90 procentų visoms tirtoms amžiaus grupėms skirtų knygų pristatymų yra susiję su 
grožine literatūra. Šis skaičius stebėtinai didelis, ypač turint omenyje tai, ką žinome 
apie berniukų polinkį į negrožinę literatūrą. 

Laikui bėgant, knygų pristatymai ypač pasikeitė dėl įvairių technologinių ino-
vacijų. Galima atkreipti dėmesį į tai, kad šiandien knygas pristatantys asmenys 
gali pasitelkti skenerius ir skaitmeninius fotoaparatus, kompiuterines programas 
„PowerPoint“ ir „iMovie“ ar interneto svetaines „Youtube“, „Amazon“ ir taip toliau. 
Be to, yra projektų, kurių metu išnaudojamas skaitmeninių inovacijų potencialas 
atnaujinant knygų pristatymus. Skaitmeniniams knygų pristatymams pasiren-
kama ir anonsinių knygų filmukų forma. Platformoje „Youtube“ skelbiami tiek 
mėgėjų, tiek profesionalų sukurti anonsiniai knygų filmukai. Švediškoje svetainėje 
www.boktrailer.se skelbiami filmukai, kuriuose pristatomos naujos Švedijos leidyklų 
išleistos knygos ir autoriai. Amerikiečių portalas „Skaitmeniniai knygų pristatymai“ 
(Digital Book Talk) siūlo anonsinius knygų filmukus, kuriuose vaidina neprofesio-
nalūs aktoriai. Mokslininkai pažymi tokių projektų potencialą gerinant požiūrį į 
skaitymą tarp nenoriai skaitančių asmenų, priskiriamų „skaitmeninei kartai“ (angl. 
digital natives) – žmonių, užaugusių amžiuje, kai kompiuteriai ir internetas jau buvo 
esminė visuomenės gyvenimo dalis.

Tinklaraščių apie knygas kontekste galima teigti, kad nepriklausomų tinkla-
raštininkų knygų pristatymo būdai ir bibliotekų metodai eksponuojant knygas ir 
patariant skaitytojams turi daug panašumų. Tinklaraštininkai paprastai pasirenka 
rašyti apie naujai išleistus literatūros kūrinius, didžioji dalis jų rekomenduojamų 
knygų yra romanai. O bibliotekų tinklaraščiuose, atrodo, dažnai atsispindi tinkla-
raštininko asmeninis literatūrinis skonis.

Knygos šeštame skyriuje aptariamas socialus skaitymas. Jame konstatuojama, 
kad šiuo metu tiek tyrimuose, tiek praktiškai vykdomose skaitymo skatinimo 
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iniciatyvose vyrauja tendencija pabrėžti socialinę skaitymo plotmę. Mokslininkai 
teigia, kad nors tradiciškai skaitymas ir nebuvo laikomas grupine veikla, kartai, 
kuri auga nuolat socialiai kontaktuodama, skaitymas taip pat privalo tapti socialus. 
Norint sukurti motyvaciją skaityti bei pagerinti požiūrį į skaitymą, mokyklose ir 
bibliotekose turi būti siekiama įtvirtinti jaunimo įprotį dalytis skaitymo patirtimis. 
Jaunimas įsitrauks į literatūrą, jei galės apie ją pasikalbėti.

Tam tikra prasme skaitymas visada yra socialus. Paskutiniais dešimtmečiais 
tyrimuose apie mokymosi skaityti procesą imta pabrėžti, kaip svarbu socialiniai ir 
kultūriniai kontekstai, kuriuose vyksta visa skaitymo raida. Tą ypač liudija sąvokos 
„raštingumas“ iškilimas. Suprantant plačiąja prasme, ši sąvoka reiškia gebėjimą ne 
tik skaityti ir rašyti, bet ir suprasti bei vartoti kitas kultūroje naudojamas simbolių 
sistemas. Skaitymo praktika, nuo bazinio mokymosi skaityti iki pažangios inter-
pretacijos, daugeliu atžvilgių gali būti suvokiama kaip socialinė praktika. Todėl visi 
„skaitymo įpročiai“ – įtraukiant ir skaitymą vienam namuose – yra socialiai produ-
kuojami ir sąlygojami „socialinės infrastruktūros“, į kurią, pavyzdžiui, įeina knygų 
produkcija, skaitytojų ugdymas ir bibliotekų egzistavimas. Pati vienišo, privačiai 
veikiančio skaitytojo idėja gali būti suprantama kaip socialinė konstrukcija, kuria 
romantizuojamas individualus ir atsiskyręs rašytojas ar skaitytojas.

Tad klausimai, kaip, ką ir kodėl skaitome, priklauso nuo socialinio konteksto. Ne-
paisant to, susiformavo tvirta nuostata, kad skaitymas yra atsiskyrėliškas užsiėmi-
mas. Skaitytojas dažnai vaizduojamas kaip žmogus, pasitraukiantis į vienumą, kad 
galėtų patirti pasaulį, kuriame kiti nedalyvauja. Mokslininkai tai apibūdino kaip 
kultūrinę hegemoniją, kuri supa vienišą skaitytoją. Vis dėlto yra tendencijų, rodan-
čių, kad atsiskyrusio skaitytojo paveikslas nebe taip stipriai kaip anksčiau domi-
nuoja skaitymo kultūroje. Atsinaujinęs susidomėjimas knygų pristatymais, knygų 
klubais, dalijimusi rekomendacijomis ir skaitmeniniais diskusijų forumais gali būti 
interpretuojamas kaip dalis skaitymo kultūros, kuri tapo ypač sociali. Plačios apim-
ties socialaus skaitymo pavyzdys yra vadinamieji masinio skaitymo renginiai (angl. 
mass reading events): pavyzdžiui, per televiziją ar radiją transliuojami knygų klubai. 
Kitas masinio skaitymo renginio pavyzdys yra skaitymo skatinimo iniciatyvos, ku-
riomis siekiama sutelkti skaitytojus viename mieste, regione arba visoje šalyje kartu 
skaityti tą pačią knygą.

Atgimęs susidomėjimas socialiu skaitymu yra glaudžiai susijęs su technologine 
plėtra. Dar niekada nebuvo tokios didelės galimybės dalytis skaitymo patirtimis ar 
kalbėtis apie skaitymą su kitais. Tai savo ruožtu sukuria sąlygų ir galimybių nau-
joms skaitymo skatinimo iniciatyvoms. Sąvoka „socialus skaitymas“ yra supran-
tama kaip skaitytojų tarpusavio bendravimas apie literatūrą ir skaitymo patirtis. 
Socialiam skaitymui priskiriami pokalbiai apie knygas grupėse, vykstantys, pa-
vyzdžiui, knygų klubų kontekste tiek tradicinėmis, tiek skaitmeninėmis formomis. 
Socialus skaitymas taip pat apima literatūrines diskusijas įvairiuose internetiniuose 
forumuose ir tinklaraščiuose bei susitikimus su rašytojais. 

Knygų pristatymų metu klausytojams pristatomos knygos, kurių jie nėra skaitę, o 
pokalbiai apie knygas skirti įsigilinti į jau perskaitytas knygas. Pokalbis apie knygas 
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paprasčiausiai gali būti apibrėžtas kaip su arba be vedėjo vykstantis pokalbis apie 
visų dalyvaujančiųjų perskaitytą knygą. Palyginti su pokalbiu apie knygas, tradicine 
forma vykstantis knygų pristatymas gali būti suprantamas kaip vienpusė komuni-
kacija. Įprasta organizuotų pokalbių apie knygas forma yra knygų klubai. Knygų 
klubai, skaitymo klubai ir literatūros klubai šioje apžvalgoje laikomi sinonimais ir 
nurodo į organizuotą skaitytojų grupę, susiburiančią fiziškai ar kitaip, kad pasikal-
bėtų apie skaitymo patirtis. Knygų klubų tyrimai iš esmės sukasi apie tris aspektus: 
grupių dydį, užsiėmimo organizavimą ir grupės identitetą. Knygų klubų tyrimai 
paprastai atliekami anglosaksiškose šalyse, Švedijoje tyrimų kol kas atlikta nedaug. 
Viename Švedijoje šiuo metu vykstančiame knygų klubus tiriančiame projek-
te daroma skirtis tarp nepriklausomų knygų klubų ir organizacinių knygų klubų. 
Nepriklausomi knygų klubai nėra susieti su organizacijomis ir negauna paramos 
iš išorės, o organizaciniai knygų klubai siejami su viešosiomis bibliotekomis, su-
augusiųjų ugdymo asociacijomis, knygynais ar kitokioms organizacijomis. Knygų 
klubai tradicine savo forma, kai susitinkama gyvai, išlieka moterų dominuojamu 
užsiėmimu tiek Švedijoje, tiek pasaulyje. Tipiškas knygų klubo dalyvis Švedijoje yra 
pensinio amžiaus moteris. Pastaraisiais metais knygų klubuose, kuriuos organi-
zuoja suaugusiųjų ugdymo asociacijos, dalyvaujančių moterų procentinė dalis buvo 
tarp 80 ir 85 procentų. Didžioji dalis knygų klubų dalyvių yra žmonės, sulaukę 65 
metų. Tyrimų duomenimis, pastaraisiais metais smarkiai augo vyriausiajai amžiaus 
grupei priklausančių dalyvių skaičius. Paskutiniais metais pastebimai didėjo knygų 
klubų skaičius viešosiose bibliotekose. Kadangi atrodo, kad knygų klubai tapo būdu 
pritraukti suaugusius skaitytojus, manoma, kad toks augimas žymi, jog viešosios 
bibliotekos sustiprino pastangas, nukreiptas į suaugusiųjų skaitymo skatinimą.

Šioje apžvalgoje atkreipiamas dėmesys į puikiai išplėtotą knygų klubų organizavi-
mą viešosiose bibliotekose Didžiojoje Britanijoje. Raktinė sąvoka Didžiosios Britani-
jos skaitymo klubų kontekste yra „skaitytojų ugdymas“ (angl. reader development). 
Skaitytojų ugdymo judėjimas perkelia dėmesio centrą nuo skaitymo į skaitytoją, nuo 
skaitymo ugdymo į skaitytojo ugdymą. Skaitymo ugdymas yra susijęs su skaitymo 
gebėjimų įgijimu, o skaitytojo ugdymas siejamas su pačia skaitymo patirtimi. Be to, 
skaitytojų ugdymo kontekste palaikoma idėja pakeisti skaitymo skatinimo iniciaty-
vų atspirties tašką nuo knygos kokybės į skaitymo patirties kokybę. 

Didžiojoje Britanijoje atliktų tyrimų duomenimis, teigiamas skaitymo klubų 
poveikis yra išaugę skaitymo rodikliai ir dažnesnis knygų skolinimasis. Be to, knygų 
klubai prisideda prie augančių žinių ir bendrystės jausmo. Viename tyrime knygų 
klubai silpnaregiams buvo analizuoti iš socialinės lygybės perspektyvos, apsvars-
tant klausimą, ar skaitymo klubai yra efektyvi priemonė didinant socialinę įtrauktį. 
Vieno Škotijoje atlikto tyrimo, kuriame tiesiogiai nagrinėtas skaitymo skatinimo po-
tencialo knygų klubuose klausimas, ataskaitoje pristatoma, kokį poveikį literatūriniai 
klubai turi skaitymo gebėjimams, įsitraukimui bei požiūriui į skaitymą, išskirtinį 
dėmesį skiriant lyties aspektui. Ataskaitoje atskleidžiama, kad knygų klubai padidi-
no su skaitymu susijusį entuziazmą, be to, pagerino požiūrį į skaitymą bei skaitymo 
įpročius. Tiek klubuose dalyvavę berniukai, tiek mergaitės demonstravo pozityvesnį 
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požiūrį į skaitymą mokykloje ir už jos ribų. Pasak mokslininkų, knygų klubai veikė 
geriausiai, kai mokytojai pasiruošdavo, stengdamiesi palengvinti bendradarbiavi-
mą grupėje; kai mokiniai dalyvavo renkantis literatūrą bei kai grupės susitikdavo 
reguliariai iš anksto nutartu laiku. Ataskaitos duomenimis, priklausymas skaitančiai 
grupei prisidėjo prie gilesnio mokinių įsitraukimo į skaitymą. Literatūriniai klubai 
mokiniams suteikė erdvę kalbėtis apie knygas ir pradėti save vadinti skaitytojais. Tai 
pasirodė ypač svarbu berniukams, kurių socialinėje aplinkoje kitomis aplinkybėmis 
tokių galimybių nebuvo. Dalyvaudami skirtinguose literatūriniuose klubuose, vaikai 
gali išmokti būti skaitytojais, skaitančiais daug ir įvairios literatūros bei skaitymą 
laikančiais socialine veikla, kurios metu galima susirasti draugų. Tokie pastebėjimai 
labai reikšmingi, ypač atsižvelgiant į hipotezę, kad vyrai, labiau nei moterys, yra 
linkę skaitymą laikyti privačiu reikalu. Viename norvegų bibliotekininkystės mokslų 
tyrime pastebėta, kad literatūra neatlieka didelės simbolinės ir socialinės funkcijos 
daliai literatūra besidominčių suaugusių vyrų, todėl jie nepatiria tam tikros sociali-
nės įtakos, kuri yra labai svarbi moterų domėjimuisi literatūra. Remiantis šio tyrimo 
duomenimis, tikėtina, kad literatūrai įgavus socialinę funkciją, jos skaitymas auga. 
Tad skaitymo laikymas privačiu užsiėmimu gali prisidėti prie to, kad daug berniukų 
ir vyrų praranda motyvaciją skaityti. Jei tai tiesa, suteikiamas labai stiprus argumen-
tas skatinti socialų skaitymą, ypač tarp berniukų ir vyrų. Efektyvus būdas tą daryti 
galėtų būti į berniukus orientuoti literatūriniai klubai, kuriuose remiamasi identifi-
kuotais grupės pomėgiais, o ne iš anksto apsiribojama grožine literatūra. 

Pastaraisiais dešimtmečiais Švedijoje buvo įkurta daugybė skaitmeninių knygų 
klubų. Kaip ir tradiciniuose, realybėje vykstančiuose knygų klubuose, skaitmeninių 
knygų klubų nariai daugiausia yra moterys. Vis dėlto vyriškos lyties dalyvių skai-
čius procentiškai šiek tiek auga. Knygų klubai tėra didesnio susidomėjimo skaitymu 
internete dalis. Dalyvaujant skaitmeniniame knygų klube, diskusija apie skaitymo 
patirtį vyksta ne tik po knygos skaitymo, bet ir skaitymo metu – tai tendencija, kurią 
galima laikyti kasdienio socialinių medijų naudojimo rezultatu. 

Masinio skaitymo renginių kategorijai priskiriamos skaitymo skatinimo inicia-
tyvos, kuriomis siekiama skaitytojus viename mieste, regione ar visoje šalyje per 
ribotą laiką suburti skaityti tą pačią knygą. Tyrimuose įvardijant tokio modelio ren-
ginius vartojamas One Book, One Community („Viena knyga, viena bendruomenė“) 
akronimas OBOC. Kaip ir nurodo pavadinimas, toks modelis reiškia, kad pasiren-
kama viena knyga – dažniausiai grožinės literatūros kūrinys, bet ne visada, – vėliau 
tampanti atspirties tašku įvairioms veikloms, kuriose dalyvauti kviečiami tam 
tikros geografinės srities gyventojai. Tarp organizuojamų veiklų – viskas nuo pokal-
bių apie knygas iki susitikimų su autoriais, kūrybinių dirbtuvių ir išvykų baidarė-
mis. Įprastais OBOC renginiais laikomos knygų adaptacijų kine ir teatre peržiūros 
bei teatralizuoti skaitymai. OBOC programos plačiai pasklido JAV, Kanadoje, Di-
džiojoje Britanijoje ir kt. Atsinaujinus susidomėjimui plačios apimties socialiu skai-
tymu, skaitymas kaip asmenybę keičianti, ugdanti, egzistencinė, terapinė, kūrybinė 
ar net civilizuojanti patirtis papildoma dar vienu aspektu: skaitymas yra būdas kurti 
bendruomenes. OBOC programomis taip pat gali būti siekiama pagerinti vietinės 
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literatūros reputaciją. Dažnai pasitaikantis OBOC iniciatyvų variantas yra „Vienas 
miestas, viena knyga“. OBOC programa gali įtraukti ir visą regioną ar apskritį.

Dar viena socialaus skaitymo forma yra susitikimai su rašytojais. Siekiant skatinti 
skaitymą, susitikimai su rašytojais pasitaiko ir kaip atskiri renginiai, ir kaip įvairių 
skaitymo skatinimo programų ar projektų dalis. Norint stimuliuoti mokinių norą 
skaityti ir ugdyti jų skaitymo gebėjimus, kiekvienais metais Švedijos mokyklose 
įvyksta apie 2 500 susitikimų su rašytojais. Pagal Švedijos karališkosios bibliotekos 
statistiką, 2014 m. Švedijos viešosiose bibliotekose įvyko 3 200 susitikimų su ra-
šytojais. Suaugusieji yra įprasčiausia tikslinė susitikimų su rašytojais grupė. Daž-
niausiai vyksta susitikimai su grožinės literatūros rašytojais. Tyrimais parodyta, 
kad susitikimai su autoriais Švedijos mokyklose dažnai yra vienkartiniai renginiai; 
autorius atvyksta į pamoką, skaito savo knygas ir apie jas kalba, atsako į klausimus 
ir susitikimas tuo baigiasi. Dalis susitikimų yra ambicingesni, reikalaujantys tiek 
visapusiško pasirengimo, tiek pastangų po renginio. Dirbant su romanu autoriaus 
vizito kontekste generuojami įvairūs pokalbiai apie, pavyzdžiui, teksto interpre-
taciją, sąsajas su asmeninėmis patirtimis, politinius ir estetinius klausimus ir t. t.; 
trumpai tariant, apie elementus, kurie leidžia tokius susitikimus su rašytojais laikyti 
socialaus skaitymo forma.

Knygos septintame skyriuje pristatomos vadinamosios vasaros skaitymo pro-
gramos. „Vasarinis pasiekimų kritimas“ yra fenomenas, kai vasaros atostogų metu 
mokiniai praranda dalį įgytų žinių; dar daugiau jų praranda vaikai iš žemesnio 
socio ekonominio statuso šeimų – bėgant laikui, tai sukuria vis didesnį atotrūkį. 
Priemone kovoti su tokiomis pasekmėmis dažnai yra laikomos vasaros skaitymo 
programos (angl. summer reading programs). Vienas iš pavadinimų, kuriais Švedi-
jos viešosiose bibliotekose vadinamos vasaros skaitymo programos, yra „Vasaros 
knyga“ (Sommarboken). „Vasaros knyga“ yra apibrėžiama kaip skaitymo skatinimo 
metodas, kurį taikant, per vasarą vaikai turi perskaityti tam tikrą knygų skaičių, o 
jį perskaitę, yra apdovanojami. Šiuo metu nacionalinės programos „Vasaros knyga“ 
metu nebėra svarbu atsiskaitymai ir apdovanojimai, daugiausia dėmesio skiriama 
įvairių formų pokalbiams apie literatūrą. Tarptautiniu mastu vasaros skaitymo 
programos dažnai organizuojamos laikantis „skaityk ir atsiskaityk“ struktūros – už 
tai, ką perskaito, vaikai atsiskaito žodžiu arba raštu. Dažnai tai reiškia, kad vaikai 
turi perskaityti tam tikrą skaičių knygų ir už tai vėliau yra kaip nors apdovanojami. 
Tyrimuose tokio tipo programos yra vadinamos „skatinimo programomis“ (angl. 
incentive programs). „Vasaros skaitymo iššūkis“ (Summer Reading Challenge) yra 
programa, kuri apima tūkstančius bibliotekų Didžiojoje Britanijoje. Jos metu vaikai 
yra kviečiami perskaityti mažiausiai šešias knygas per vasaros atostogas, o vėliau už 
pastangas dalyviai yra apdovanojami. 

Keleto tarptautinių tyrimų duomenimis, vasaros skaitymo programos prisideda 
prie išaugusio skaitymo. Turint omenyje, kad šių programų dalyviai dažnai turi per-
skaityti gana didelį skaičių knygų vasaros atostogų metu, kitokie rezultatai būtų ste-
binantys. Skatinimo programos gali ženkliai padidinti vaikų skaitymo kiekybę. Tai, 
kiek jos prisideda prie teigiamo požiūrio į skaitymą ir padidina motyvaciją skaityti, 
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priklauso nuo to, ar daugiau skaitymo padėjo vaikui skaityti sklandžiau ir ar tai 
suteikė galimybę vaikui gauti lektūros, kuri jam atrodo svarbi ir įdomi. Klausimas, 
ar išoriniai apdovanojimai gali suformuoti vaikų motyvaciją skaityti, ar, atvirkščiai, 
jų motyvaciją pakerta, yra viena iš gausybės skaitybos mokslo kontroversijų. Kriti-
kai teigia, kad su apdovanojimais atsiranda rizika, kad jie taps vienintele priežastimi 
skaityti. To rezultatas – motyvacija skaityti dingsta, kai tik apdovanojimų nebelieka. 
Keli tyrimai rodo, kad apdovanojimai nedaro jokios matomos įtakos motyvacijai 
skaityti, tačiau taip pat yra studijų, kurių rezultatai rodo, kad apdovanojimai gali 
daryti neigiamą įtaką vidinei motyvacijai skaityti. Keletas mokslininkų atrado, kad 
su skaitymu susiję apdovanojimai, pavyzdžiui, knygos, teigiamai veikia vidinę mo-
tyvaciją skaityti. Mokslininkai, tyrę apdovanojimų įtaką požiūriui į skaitymą, taip 
pat propaguoja su skaitymu susijusius apdovanojimus. 

Kelios studijos – daugiausia iš Kanados, Šiaurės Amerikos ir Didžiosios Brita-
nijos – rodo teigiamą vasaros skaitymo programų įtaką mokinių skaitymo gebė-
jimams, skaitymo įpročiams, norui skaityti, pasitikėjimui savimi ir bibliotekos 
paslaugų naudojimui. Palyginus tokiose programose dalyvavusių ir nedalyvavusių 
vaikų iš tokios pat socialinės aplinkos skaitymo gebėjimus, pastebėti reikšmin-
gi skirtumai. Vienoje iš studijų daroma išvada, kad net ir tų vaikų, kurie vasaros 
skaitymo programoje dalyvavo trumpą laikotarpį, skaitymo lygis yra aukštesnis nei 
programoje išvis nedalyvavusiųjų. Kyla klausimas, ar aukštesnis skaitymo gebėjimų 
lygmuo yra programos nuopelnas, ar galbūt programoje dalyvauta kaip tik dėl to. 
Vis dėlto tokio tipo programų vertinimuose šis klausimas užduodamas retai arba 
išvis nėra keliamas. 

Mokslinėje literatūroje vasaros skaitymo programų klausimu dažnai yra apžvel-
giama, kaip programoms sekasi kovoti vasaros atotrūkiu nuo mokslų. Šia tema 
parašyta daug straipsnių. Pavyzdžiui, mokslininkai pastebi, kad, siekiant veiksmin-
gai kovoti su vasaros atostogų lemiamais atotrūkiais, pakanka per vasarą perskai-
tyti 4–5 knygas. Keliose didelėse studijose buvo tirtas vasaros skaitymo programų 
poveikis mokinių mokymosi gebėjimams. Padarytos išvados, kad vasaros skaitymo 
programos gali atlikti reikšmingą vaidmenį mažinant skaitymo atotrūkį, ir pateikti 
argumentai, kodėl tai turėtų būti svarbi viešųjų bibliotekų funkcija. Tarp siūlomų 
vasaros skaitymo programų gerųjų praktikų yra aiškiai identifikuotos tikslinės 
grupės, veiksmingos viešinimo strategijos, vertinimo metodai ir patyręs persona-
las. Literatūroje apie vasaros skaitymo programas taip pat pažymima, koks svarbus 
yra efektyvus programų viešinimas, pasiekiant mokyklinio amžiaus vaikų tėvus ir 
pabrėžiant su mokymusi susijusius programų privalumus. Be to, vasaros skaitymo 
programų metu turėtų būti efektyviai bendradarbiaujama su mokyklomis. Moky-
kla, atrinkusi vaikų grupes ir šeimas, gali suteikti joms praktinę paramą dalyvau-
jant ir sekti su programa susijusią mokinių pažangą. Mokykla taip pat gali sukurti 
asmeninį ryšį su tėvais ir paraginti brolius, seses, vyresnius draugus ir skaitymo bi-
čiulius atvykti į biblioteką kartu su jaunesniais skaitytojais. Be to, mokykloje galima 
vasaros skaitinius susieti su rudens semestro mokymosi programa, rudenį paminint 
vasaros skaitymo programos metu perskaitytus tekstus. 
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Knygos aštuntame skyriuje aptariamos įvairios prieinamumo didinimo formos. 
Prieinamumo didinimas gali reikšti viską nuo aprūpinimo lengvai skaitomais 
tekstais iki bibliotekų erdvių dizaino kūrimo. Bibliotekų erdvės išsivystė nuo kny-
gų saugyklų iki gyvybingų ir daugiaubriaunių institucijų, susiejančių individualų 
vartotoją ir medijas, kultūrą bei kitus vartotojus. Tai plėtra, kuri apibendrinama 
fraze „iš kolekcijos į kontaktą“ (angl. from collection to connection). Biblioteka kaip 
vieta, kurioje būnama, reiškia bibliotekos funkcijų plėtrą iš vien knygų ir kitų me-
dijų skolintojos. Tokia plėtra laikoma būtina ypač dėl to, kad tradicinė knygų ir kitų 
medijų skolinimo paslauga tapo mažiau aktuali dėl vykstančio informacijos, žinių 
ir patirčių skaitmenizavimo. Tai, kad vaikų ir jaunimo bibliotekų veikloje dėmesys 
perkeliamas nuo turinio ir fondų į darbą su bibliotekos vartotojais, lemia didesnį 
susidomėjimą bibliotekų dizainu ir architektūra.

Skaitymą skatinančiai veiklai bibliotekose, tai yra bibliotekų aktyvesniam vaid-
meniui pateikiant vartotojams rekomendacijų ir skatinant skaityti, plečiant jų skai-
tymo horizontus arba paprasčiausiai pagelbėjant renkantis, gali būti priskiriamas ir 
turinio išdėstymas bibliotekose tam tikru būdu. Tradicinė biblioteka didžiąja dalimi 
buvo skirta vartotojams, iš anksto žinantiems, ko jie ieško. Dabar, kai reikšminga 
dalis viešųjų bibliotekų lankytojų į biblioteką atvyksta ne tik pasiskolinti knygų – o 
gal net jų išvis nesiskolina, – bibliotekininkystės tyrimuose pradėtas aptarinėti lai-
mingų atsitiktinumų fenomenas (angl. serendipity), tai yra galimybė daryti neti-
kėtus atradimus bibliotekos fonduose. Todėl mokslininkai konstatuoja, kad tiek su 
bibliotekos erdvėmis, tiek su naujomis tarpininkavimo formomis eksperimentuoja-
ma kaip niekad anksčiau. Įžvelgiama tendencija planuoti bibliotekas naujais būdais, 
nuo tokių pavyzdžių kaip įspūdingos ir brangios amerikietiškos „patirčių bibliote-
kos“, kuriose knygos derinamos su įvairiomis atrakcijomis, iki daniškų „beknygių“ 
bibliotekų, kuriose 90 procentų knygų yra perkeltos į uždarą fondą, kad atsirastų 
vietos kitokioms medijoms. Vis tik konstatuojama, kad nėra daug įrodymų, lei-
džiančių teigti, kad patys vartotojai domisi bibliotekos, kaip į patirtis orientuotos 
vietos, idėja. Vartotojai yra linkę pirmenybę teikti bibliotekos pagrindinių funkcijų 
ir įvairių paslaugų tradiciniams aspektams. Viename švedų tyrime daroma išvada, 
kad bibliotekų lankytojai labiausiai vertina kompetentingą personalą ir gerą aptar-
navimą. Be to, vartotojai yra linkę pagal prieinamumą vertinti pagrindines biblio-
tekos funkcijas, pavyzdžiui, gerą darbo laiką, lengvai randamas ieškomas knygas ar 
kitas medijas ir patogų susisiekimą. Dažniausiai vartotojų ir apklaustų darbuotojų 
vertinami dalykai sutampa, tačiau yra skirtumų, kuriuos verta pažymėti. Pavyz-
džiui, daugiau nei pusė bibliotekų darbuotojų mano, kad labai svarbu yra bibliote-
kos buvimas vieta, kur žmonės bendrauja tarpusavyje, lyginant su kiek mažiau nei 
kas aštuntu taip manančiu vartotoju. Apibendrinant vartotojai nori, kad biblioteka 
būtų netoliese, aplinka joje būtų rami, darbuotojai kompetentingi ir malonūs, o 
knygų pasirinkimas – platus. 

Paraleliai su bibliotekos erdvių pokyčiu į susitikimo vietą kultūra ir literatū-
ra besidomintiesiems atsirado alternatyvų, vadinamųjų literatūros namų. De-
vintajame dešimtmetyje Berlyne buvo įkurti pirmieji Berlyno literatūros namai 
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(Literaturhaus), tapę pavyzdžiu, kuriuo sekta įvairiose vietovėse Vokietijoje ir 
Europoje. Į literatūros namų veiklas įeina paskaitų, parodų, kursų, susitikimų su 
autoriais ir knygų klubų organizavimas. Kuriant naujas bibliotekos erdves daugiau 
ar mažiau remiamasi tyrimais. Pavyzdžiui, planuojant Stokholmo kultūros namų 
„Vaikų erdvės“ (Rum för barn) patalpas ir veiklas buvo remiamasi pedagogikos teo-
rija. 2005 m. planuojant „Vaikų erdvę“ siekta sukurti biblioteką visais aspektais atsi-
žvelgiant į vaiko perspektyvą. „Vaikų erdvės“ patalpa yra didesnė nei įprasta labiau 
tradicinėms vaikų bibliotekoms. Be to, atsisakius tradicinės klasifikavimo sistemos, 
knygos joje išdėstytos taip, kad vaikai patys galėtų jas rasti. 

Gausu priežasčių bandyti pasiekti skaitytojus ir už bibliotekos ribų, kai kurios 
jų tokios konkrečios, pavyzdžiui, bibliotekos vartotojams kylančios fizinės kliū-
tys patenkant į biblioteką. Galima kalbėti ir apie kultūrines kliūtis: pavyzdžiui, su 
sportu ir skaitymu susijusiuose projektuose dirbę bibliotekininkai teigė, kad su 
sutiktais vaikais ryšį geriau užmegzti sekėsi susitinkant vaikams įprastoje erdvėje, o 
ne biblio tekoje. Tarp viešųjų bibliotekų iniciatyvų, kai suteikiamos paslaugos už bi-
bliotekos ribų, yra susiformavusi tradicija įkurti fizinius knygų fondus kitose vietose 
nei bibliotekos patalpos ir filialai. Tokios iniciatyvos pastaruoju metu patyrė savo-
tišką atsinaujinimą. Knygų fondų kūrimas ne bibliotekos erdvėse apima tiek tokius 
savaime suprantamus variantus kaip bibliotekas laukiamuosiuose, tiek labiau ekspe-
rimentinius atvejus, pavyzdžiui, bibliotekas plaukimo baseinų patalpose. Vienas iš 
pavyzdžių, kai knygų fondai perkeliami į kitas vietas nei fizinė bibliotekos patalpa, 
yra skalbyklų bibliotekos, įkurtos įvairiose Švedijos vietose. Yra ir tokių variantų, 
kaip rūbinių bibliotekos ar persirengimo kambarių bibliotekos. Galima prisiminti ir 
ilgą darbo vietų bibliotekų tradiciją – atrodo, kad po nuosmukio laikotarpio jos vėl 
sulaukia daugiau dėmesio. Tas pats galioja ir įvairaus pobūdžio mobiliosioms biblio-
tekoms, pavyzdžiui, knygų autobusams arba knygų laivams.

Tarp labiau įsitvirtinusių knygų fondų už bibliotekos sienų variantų yra darbo 
vietų bibliotekos. Siekiant šviesti, bibliotekos darbo vietose darbdavių ar filantropų 
kurtos jau XIX amžiuje. Nuo XIX a. pabaigos darbo vietų bibliotekas steigė darbi-
ninkų judėjimo atstovai. Dažniausiai šios bibliotekos būdavo ne darbo vietose, o 
tautos namuose arba kieno nors namuose. Aštuntajame dešimtmetyje buvo pradėti 
vykdyti išsamūs darbo vietų bibliotekų tyrimai, susiję su 1968 m. valstybiniu lite-
ratūros tyrimu. Per dvidešimt metų bibliotekos darbo vietose tapo sparčiai besiple-
čiančia veikla, laikoma veiksminga bandant pasiekti naujus skaitytojus. Nuo devin-
tojo dešimtmečio darbo vietų bibliotekos buvo nustumtos į šalį tiek diskusijose apie 
kultūros politiką, tiek viešųjų bibliotekų veikloje. Apskritai atrodo, kad darbo vietų 
bibliotekų skaičius mažėja; pavyzdžiui, nuo 1990 iki 2004 m. darbo vietų bibliotekų 
sumažėjo perpus. 2003 m. jų buvo apie 1200, kurių 500 valdė savivaldybės, 400 – 
profesinės sąjungos, bendradarbiaudamos su leidykla „En bok för alla“, o 300 darbo 
vietų bibliotekų buvo nepriklausomos. Daug rodiklių žymi, kad nuo to laiko šie 
skaičiai dar sumažėjo.

Daugelis profesinių sąjungų įsteigtų darbo vietų bibliotekų buvo įkurtos didesnio 
masto skaitymo skatinimo projektų metu. Gerai veikianti darbo vietos biblioteka 



122

gali būti veiksminga skatinant skaitymą, nes taip knygos tampa prieinamos, o bibli-
otekos atsiradimas darbo vietoje daro įtaką darbuotojų požiūriui į knygas ir skaity-
mą. Darbo vietų bibliotekų funkcija yra skatinti skaitymą, nesvarbu, kas jų steigėjas, 
todėl mokslininkai pabrėžia, kad naujos iniciatyvos privalo įtraukti ne tik viešųjų 
bibliotekų steigiamas, bet ir nepriklausomas ar profesinių sąjungų valdomas darbo 
vietų bibliotekas. Be to, pabrėžiama, kad darbo vietų bibliotekoms būtų sukurtos 
geriausios plėtros galimybės, jei profsąjungos, įmonės, Švedijos rašytojų sąjunga, 
Darbuotojų švietimo asociacija (ABF) ir Švedijos bibliotekų asociacija bendradar-
biautų šiuo klausimu, nepriklausomai nuo bibliotekos steigėjo. 

Gana nauja darbo vietų bibliotekų rūšis yra pakelės kavinių bibliotekos. Pirmoji 
pakelės kavinės biblioteka buvo įsteigta 2004 m. pakelės kavinėje Tionebru tran-
sporto darbuotojų ir viešbučių bei restoranų darbuotojų profsąjungų iniciatyva. 
Pakelės kavinės biblioteka veikia kaip bendra darbo vietos biblioteka abiem šioms 
profsąjungoms. Skolinant garsines ir popierines knygas, siekiama padidinti knygų 
prieinamumą bei restoranų darbuotojų ir profesionalių vairuotojų skaitymą. Kai 
kuriose pakelės kavinių bibliotekose siūlomos atsisiuntimo stotelės, kuriose galima 
tiesiai į savo kompiuterį ar telefoną atsisiųsti garsines knygas. Šiuo metu Švedijoje 
yra dvylika pakelės kavinių bibliotekų. Ištirta, kad yra profesionalių vairuotojų, 
kurie iš tokių bibliotekų pasiskolina iki 8–9 knygų per mėnesį, tačiau beveik niekada 
neskaito knygų popieriniu formatu. 

„Mobilioji biblioteka“ yra, trumpai tariant, biblioteka, kuri neužsibūna vieno-
je vietoje. Mobiliųjų bibliotekų istoriją Švedijoje galima pradėti nuo vadinamųjų 
keliaujančių bibliotekų, kurias XIX ir XX a. sankirtoje įkūrė neformaliojo švietimo 
sąjungos, darbininkų bibliotekos bei studentų sąjungos „Verdandi“ ir „Heimdal“. 
Pamažu šią iniciatyvą pakeitė knygų autobusai, kurie iki šiol išlieka įprasta mobilių-
jų bibliotekų forma. Knygų autobusų veikla yra viešųjų bibliotekų paslaugų plėtros 
už bibliotekos ribų dalis, vykdoma jau beveik septyniasdešimt metų – pirmasis toks 
autobusas pajudėjo 1948 m. Burose. Įkvėpimu tapo JAV ir Didžioji Britanija, kur tre-
čiajame dešimtmetyje pradėti naudoti knygų autobusai, pakeitę ankstesnes mobilią-
sias bibliotekas arkliais kinkytuose vežimuose. 1975 m. Švedijoje knygų autobusams 
skirta valstybinė parama, lėmusi knygų autobusų veiklos plėtrą. Knygų autobusas, 
kaip savotiškas riedantis bibliotekos filialas specialiai įrengtoje transporto priemo-
nėje, šiandien naudojamas maždaug trečdalyje iš 290 savivaldybių Švedijoje. Esminė 
knygų autobusų idėja yra padaryti bibliotekos paslaugas prieinamas visiems, ne-
paisant jų gyvenamosios vietos. Bibliotekų įstatyme knygų autobusai nėra minimi, 
tačiau jame teigiama, kad viešosios bibliotekos turi būti visiems prieinamos ir pri-
taikytos vartotojų poreikiams. Knygų autobusai ir kitokios mobiliosios bibliotekos, 
be kitų dalykų, yra priemonė kuriant tokį prieinamumą. Knygų autobusai padeda 
bibliotekoms atkeliauti pas skaitytojus, o ne atvirkščiai. 

Tyrimais nustatyta, kad aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose knygų auto-
busai tapo savaime suprantamu dalyku, tuo tarpu dešimtajame dešimtmetyje įvyko 
nuosmukis. Sumažėjęs knygų autobusų skaičius dešimtajame dešimtmetyje yra 
bibliotekoms skirto biudžeto karpymų rezultatas, turėjęs įtakos bibliotekų paslaugų 
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plėtrai už bibliotekų ribų. Laikui bėgant, knygų autobusų poreikis kinta – tai galima 
susieti su transporto ir komunikacijų plėtra, pavyzdžiui, didesniu interneto priei-
namumu. Mobiliųjų bibliotekų idėja jau nuo seno remiasi noru suteikti bibliotekos 
paslaugas retai apgyvendintose kaimo vietovėse. Be autobusų ir kitų važiuojančių 
transporto priemonių, keliose vietose Švedijoje šiam tikslui pasitelkiami ir knygų 
laivai. Dažnai projektai, kuriuose pasitelkiamos įvairių formų mobiliosios biblio-
tekos, organizuojami norint pasiekti vaikus, kurie kitomis aplinkybėmis nesilanko 
bibliotekoje. 

Vienas iš alternatyvių būdų skolinti knygas yra skalbyklų bibliotekos. Skalby-
klų bibliotekos gali būti tiek spontaniškai atsiradusios bibliotekos – tai yra knygų 
kolekcija, privačia iniciatyva laikoma bendroje skalbykloje, – tiek didesnės apimties 
organizuotos kolekcijos, sukurtos bendradarbiaujant bibliotekoms ir kitoms organi-
zacijoms. Skalbyklos biblioteka yra šalia skalbyklos esanti patalpa, kurioje kaimynai 
gali bendrauti ir dalintis skaitymo patirtimis. Įsteigiant skalbyklos biblioteką, taip 
pat paskiriamas už knygas atsakingas bibliotekos atstovas. Taip pat tokios iniciaty-
vos kontekste kartais būna organizuojamos paskaitos ir susitikimai su autoriais. 

Dar vienas metodas, taikomas siekiant didinti knygų prieinamumą, – rūbinių 
bibliotekos darželiuose. Rūbinių bibliotekos skaitymo skatinimo iniciatyvų kon-
tekste yra įrengiamos, kai siekiama skatinti tėvus skaityti garsiai. Pagrindinė idėja 
yra sukurti lengvai administruojamą skolinimo sistemą ir suteikti tėvams galimybę 
skolintis knygas, kai jie palieka arba pasiima vaikus iš darželio. Kai kurios bibliotekos 
darželių rūbinėse palieka medžiaginius maišelius, kuriuose – garsiniam skaitymui 
parinktos knygos. Tokie knygų maišeliai yra įprasta praktika, kai bibliotekos stengia-
si didinti literatūros prieinamumą. Jų teigiamas poveikis buvo pastebėtas ne kartą.

Darbo vietos bibliotekoje svarbią funkciją atlieka bibliotekos atstovas – tai yra už 
darbo vietos biblioteką atsakingas asmuo, kurio užduotis gali būti rūpintis skolini-
mu, teikti rekomendacijas kolegoms ir informuoti biblioteką. Pastebėta, kad įsitrau-
kęs bibliotekos atstovas turi geresnes sąlygas skatinti skaitymą nei bibliotekininkas, 
kuris darbo vietos bibliotekoje paprastai gali apsilankyti tik keletą kartų per mėnesį. 
Siekiant bibliotekų atstovams suteikti praktinių žinių ir įkvėpimo, Švedijoje organi-
zuojami įvairūs seminarai. 

Galiausiai aptariami keli prieinamumo didinimo pavyzdžiai pasitelkiant skait-
menines medijas. Lengva pamatyti skaitymo skatinimo potencialą, žvelgiant į 
didėjantį literatūros prieinamumą ir įvairias skaitymo galimybės, kurias sukuria 
išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai. Taip pat lengva šiose technologijose 
įžvelgti potencialių grėsmių skaitymui. Atsargiai daroma prielaida, kad elektroninės 
knygos turi potencialo skatinti berniukų skaitymą. Tyrimų apie el. knygų poveikį 
motyvacijai skaityti ir skaitymo įgūdžiams apibendrinime daroma išvada, kad per-
nelyg optimistiška manyti, jog el. knygos yra kelias į skaitymą žmonėms, neskaitan-
tiems spausdintinių knygų. Tačiau el. knygos, kaip ir spausdintinės knygos, gali būti 
pasitelkiamos stengiantis skatinti skaitymą. Skaitymo tyrimai rodo, kad el. knygų 
arba spausdintinių knygų skaitymas nėra „arba-arba“ reikalas. Didžioji dalis tyrimų 
apie vaikų ir jaunimo skaitymą ekranuose iki šiol buvo nukreipta į poveikį skaitymo 
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gebėjimams, tad tiriant el. knygų poveikį požiūriui į skaitymą ir motyvacijai skai-
tyti dar galima daug atskleisti. Viename tyrime, kuriame lyginta moksleivių moty-
vacija skaityti skaitant spausdintines ir el. knygas, pastebėta užuominų, kad knygos 
turinys darė didesnę įtaką jaunimo motyvacijai skaityti nei knygos formatas. Vis 
dėlto moksleiviai buvo labiau linkę pasirinkti elektronines knygas, kai jiems buvo 
leista rinktis iš daug daugiau knygų ir buvo sutekta galimybė patiems pasirinkti 
el. knygą savarankiškai. Tikėtina, kad el. knygų potencialas skatinti skaitymą slypi 
galimybėje suteikti prieigą prie daug didesnio literatūros pasirinkimo, o tai atveria 
galimybes pasirinkimo laisvei ir kartu motyvacijai skaityti. 

Garsinė knyga yra įskaityta spausdintinės knygos versija. Švedijoje garsines kny-
gas rengia Informacijos prieinamumo agentūra, anksčiau vadinta Garsinių knygų ir 
knygų Brailio raštu biblioteka. Informacijos prieinamumo agentūra siekia, kad skai-
tymo sunkumų patiriantiems asmenims būtų pasiūloma literatūra jiems prieinama 
forma. Be to, vienas iš šios agentūros uždavinių yra leisti ir platinti lengvai skaitomą 
literatūrą, jeigu paklausos nepatenkina komercinė rinka. Iki 1950 m. silpnaregiai 
Brailio raštu išleistas knygas galėjo skolintis tik iš Švedijos aklųjų asociacijos, tačiau, 
išradus garso juostelių technologiją, viešosios bibliotekos ir Informacijos prieina-
mumo agentūra pradėjo kaupti grožinės ir negrožinės literatūros garsinių knygų 
vaikams ir suaugusiesiems fondus. Kitose šalyse įprasta, kad centrinė aklųjų biblio-
teka skolina egzempliorius tiesiogiai silpnaregiams, tačiau Švedijoje jau šeštajame 
dešimtmetyje pradėta bendradarbiauti su viešosiomis bibliotekomis. Šis bendradar-
biavimo modelis suteikė galimybių pasiekti naujus skaitytojus, pavyzdžiui, dislek-
tikus. Nuo šeštojo dešimtmečio knygos buvo įrašomos į juosteles, o aštuntajame 
dešimtmetyje jas pakeitė kasetės. Dešimtajame dešimtmetyje pereita prie kompak-
tinių diskų formato, o XXI a. garsines knygas jau galima atsisiųsti programėlėje 
„Legimus“. 

***

Remiantis šioje ataskaitoje pateikta informacija, siūlomos šios bendros skaitymo 
skatinimo veiklų už mokyklos ribų rekomendacijos: 
•	 Pradėkite anksti (ir tęskite). Neįmanoma persistengti pabrėžiant ankstyvojo 

skaitymo skatinimo svarbą. Ypač rekomenduojamos šeimos raštingumo progra-
mos. Pirmenybė turi būti teikiama iniciatyvoms, kuriomis siekiama raginti garsi-
nį skaitymą ir informuoti apie jo svarbą. Vyrai turėtų būti skatinami ir raginami 
garsiai skaityti savo vaikams. 

•	 Identifikuokite grupes, kurių poreikiai didesni, ir dirbkite su jomis. Siekiant 
užkirsti kelią Mato efektui, žinių užmiršimui per vasarą ir kitiems panašiems 
skaitymo atotrūkius sukuriantiems reiškiniams, grupės, kurių poreikiai didžiau-
si, turėtų tapti tikslinėmis. Turėtų būti aišku, kas ir kodėl yra programos tikslinė 
grupė.

•	 Didinkite literatūros prieinamumą, nesvarbu, kokiu formatu. Tyrimų apie 
motyvaciją skaityti duomenimis, yra sąsaja tarp motyvacijos skaityti ir plataus 
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skaitinių pasirinkimo prieinamumo – tai turėtų būti suprantama kaip platus 
žanrų ir tekstų tipų pasirinkimas įvairiais formatais. Be to, aprūpinimas didele 
lektūros įvairove siunčia žinutę, kad skaitymas yra vertingas ir naudingas užsiė-
mimas. 

•	 Skatinkite socialų skaitymą. Yra sąsaja tarp motyvacijos skaityti ir galimybės 
bendrauti apie perskaitytą tekstą. Į tokį bendravimą įeina tarpusavio pokalbiai 
apie knygas, skaitymas drauge, knygų skolinimasis vienam iš kito, diskusijos apie 
knygas ir dalinimasis apie knygas parašytais tekstais. Socialus skaitymas turėtų 
būti ypač skatinamas tarp berniukų ir vyrų, pirmiausia dėl hipotezės, kad vy-
rai labiau nei moterys skaitymą laiko privačiu užsiėmimu. Kai literatūra įgauna 
stiprią simbolinę ir socialinę funkciją, skaitytojams atsiranda didesnės galimybės 
vienas kitam daryti įtaką. 

•	 Pasitelkite autoritetus. Visi, o ypač vyrai, turėtų būti raginami tapti skaitančiais 
autoritetais savo vaikams. Skatinkite veiklas, kurių metu vyresni vaikai skaito 
jaunesniems. Tokia mentorystė yra dvejopai naudinga: jaunesnieji sulaukia dė-
mesio iš vyresniųjų, o vyresnieji, tapdami autoritetais, įgyja pasitikėjimo savimi. 
Siekite, kad supratimas, kaip svarbu būti sektinu pavyzdžiu, augtų. 

•	 Pabrėžkite pasirinkimo laisvę. Motyvacija skaityti yra susijusi su galimybe 
pasirinkti, ką skaitysi. Atkreipkite dėmesį, kad laisvė rinktis, kas bus skaitoma, 
neprieštarauja konkretiems tikslams, keliamiems tam, kiek bus skaitoma. 

•	 Dirbkite, remdamiesi identifikuotais skirtingų tikslinių grupių (skaitymo) 
pomėgiais. Užuot vadovavęsi savo skaitymo pomėgiais, išsiaiškinkite, kam pir-
menybę teikia pasirinkta tikslinė grupė, ir pradėkite nuo ten. Jūsų noras išplėsti 
vaikų skaitymo pomėgius turėtų būti antraeilis dalykas. 

•	 Susitelkite į vasaros skaitymo programas su aiškiais tikslais, bendradar-
biaudami su mokyklomis ir bibliotekomis. Tėvams pabrėžkite su mokymosi 
rezultatais susijusius privalumus. Derinkite tokias socialaus skaitymo formas 
kaip knygų klubai ar pan. su tikslais, kurie susiję su skaitymo kiekiu. Pabrėžkite 
bendrą biblio tekų ir mokyklų atsakomybę. Pasitelkite į pagalbą mokyklas, kurios, 
atrinkusios vaikų grupes ir šeimas, gali suteikti joms praktinę paramą dalyvau-
jant ir sekti su programa susijusią mokinių pažangą. 

•	 Išsikelkite aiškius, pasiekiamus tikslus ir įvertinkite pasiektus rezultatus.
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