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Vasaros atostogomis besi
džiaugiantys mokiniai savo laisvą 
laiką išnaudoja skirtingai. Vieni 
aktyviai pramogauja kieme, kiti - 
miške, treti - vandens telkiniuose. 
Mėgstantys pasyvesnį poilsį -  na
muose. Tačiau atostogaudami jie  
nepamiršta skaitymo malonumo, 
lankosi bibliotekose ir renkasi 
mėgstamas knygas, teigė Šiaulių 
apskrities Povilo Višinskio viešo
sios bibliotekos Vaikų literatūros 
skyriaus vedėja Aldona Šiaulienė.

N o rin č ių  ska ity ti n e trū ksta
A. Šiaulienė pastebi, kad va

saros metu vaikai skaito noriai. 
Pasak jo s , pasibaigus mokslo 
metams skaitytojų skaičius išlie
ka toks pat. Per dieną Literatūros 
skyriuje apsilanko 82 skaityto
ja i, paimama 211 knygų. Pasak 
A. Šiaulienės, norinčiųjų skaityti 
nemažėja: „Vasaros metu biblio
tekoje rečiau lankosi per mokslo 
metus itin dažnai mokslinę ar gro
žinę literatūrą nagrinėję asmenys. 
Dažniau — neturintys ką veikti 
arba norintys smagiai ir naudingai 
praleisti laiką.“

Vedėja atskleidė, kad įvairaus 
amžiaus vaikai renkasi skirtingą 
literatūrą. M ažieji noriai varto 
knygeles su smagiomis, spalvo
tomis iliustracijomis, pradinukai

renkasi dienoraščio tipo knygas, 
paaugliai domisi fantastikos seri
jo s  grožiniais kūriniais apie vam
pyrus, angelus ar kitus mitinius 
demonus. „Pastebėjome, kad vai
kai dažniausiai renkasi grožinės 
literatūros knygas, per dieną jų  
paima apie 180. Iš jų  populiariau
sios užsienio rašytojų leidžiamos 
knygos. Skaitomiausios „Raganos 
L ilės“, „Prietrankos dienoraščio41 
ar „Vampyro akademijos44 knygų 
serijos44, - kalbėjo A. Šiaulienė.

Paklausta, kas lemia tokį skir
tingą skaitinių pasirinkimą, A. 
Šiaulienė atsakė: „Viskas priklauso 
nuo vaikų interesų.

Nukelta į 6 p.

Jaunieji šiauliečiai patys renkasi, ką skaityti

A. Šiaulienė: „Skaitymas -  geriausias būdas susipažinti su pasaulio subtilybėmis, 
tai puiki galimybė tobulinti supratimą apie žmogaus vidinį pasaulį, dvasines ver
tybes."
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Jaunieji šiauliečiai patys renkasi, ką skaityti
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Pavyzdžiui, berniukai labiau 
dom isi p iratais, kariais, ugnia
gesia is, o m ergaitės nori skai
tyti apie raganas, fė ja s , b a leri
n a s /1 Tačiau ne visada vaikam s 
pavyksta atrasti norim ą knygą. 
Tuom et jie m s  į  p agalbą ateina 
b ib lio tek os darbuoto jos. Jo s 
išklauso kiekvieno vaiko pa
geidavim us, pasidom i, kokios 
apim ties, kokio  žanro ar auto
riaus knygos labiausiai norėtų 
ir iš b ib lio tek o je  esam ų leidinių 
išrenka tinkam iausią. Su b ib li
otekininkėm is nedrįstantys ben
drauti vaikai tinkam os knygos 
ieškosi rekom enduojam ų knygų 
lentynose. Tuom et vaikai tvirtai 
žino, kad kažkam  šie kūriniai 
labai patiko ir tik is i, kad jie m s 
patiks taip pat.

Reikia rūpintis vaikų skaitymo 
įgūdžiais

Pasitaiko atvejų , kai tėvai 
patys parenka knygas vaikam s. 
J ie  taip e lg iasi, nes nori, kad 
m ažyliai netinginiautų, nenu
stotų tobulėti ir prasm ingai le is 
tų laiką. „Tėvam s nepatinka, 
kai jų  atžalos dienas leidžia tik

žaisdam i, sėdėdam i prie kom 
piuterio ir neieškodam i kitų  už
siėm im o būdų. Todėl patys ban
do nuspręsti, k ą jie m s  skaity ti11, 
- sakė vedėja.

Jo s  teigim u, m ažiesiem s pa
rinkti knygas galim a, tačiau la
bai svarbu neversti jų  skaityti. 
„Prievarta nieko nepasieksim e. 
Su vaikais re ik ia  elgtis labai 
atsargiai. N eužgauti jų  em o ci
jų , jau sm ų. Je i m okyklinukam s 
nuolat a iškinsim e, k ą  daryti, 
m ažieji paprasčiausiai nustos 
m ūsą klausyti. Pradės g inčytis 
ir prieštarauti11, - savo įžvalgo
m is d alijo si b ib lio tekos darbuo
to ja . '   Jfa;

ir pradeda skaityti savo noru. 
V aikų literatūros skyriaus v e
dėja pridūrė, kad vaikų skaity 
mo įgūdžiais turi rūpintis ne tik 
tėvai. N em ažiau pastangų turi 
įdėti m okyto jai, b ib lio tek in in 
kai bei kiti visuom enės nariai.

„Skaitydam as knygas vaikas 
tobulėja, išm oksta geriau pažinti 
save, įgy ja naujo patyrim o, žinių. 
Leidžiant la iką  su knyga ranko
se, tobulinam as supratimas apie 
žmogaus vidinį pasaulį, dvasi
nes vertybes, todėl labai svarbu 
vaikus pratinti užsiim ti šia vei
kla11, - kalbėjo  A. Šiaulienė.

B ib lio tek o s darbuotojai po
puliarindam i skaitym ą netingi-

V isiem s norintiem s, kad jų  , niauja. R engia  įvairus sem ina- 
vaikai savarankiškai m okytųsi, rus, konkursus, parodas.
dažniau dom ėtųsi b ib lio tek o
je  esan čiais leid in iais, ved ėja  
patarė prie skaitym o vaikus 
pratinti nuo m ažų dienų. J i  pra
sitarė, kad tėvai, skiriantys pa
kankam ai dėm esio savo atžalų 
ugdym ui, pasiek ia  daugiau. Pa
m atę, kaip tėvelia i dom isi lite 
ratūros kūriniais, skaito pasakas 
prieš m iegą, analizu oja aprašy
tus įvykius ir jų  pasekm es, j i e  
tam pa atviresni ir kūrybiškesni. 
Taip m ažie ji pam ilsta knygą

Pavyzdžiui, šiuo metu tarp 
vaikų ir jų  tėvelių  labai popu
liari vasaros skaitym o progra
m a „A š ir m ano augintinis11. 
K iek v ien ą  pirm adienį Vaikų 
literatūros skyriu je  apsilankę 
šiau liečia i vaikam s ir jų  tėve
liam s gali p lačiau papasakoti 
apie savo augintinį. A tsk le isti, 
kaip re ik ia  j į  prižiūrėti, m ai
tinti. V ėliau  analizuojam a en
cik lop ed ijose , žinynuose ar 
k ituose m oksliniuose kūriniuo

se pateikta in form acija . Taip 
vaikai sužino nau jų faktų apie 
gyvūnus, išg irsta  tai, apie ką  
anksčiau niekada nepagalvojo. 
Po pristatym o organizuojam os 
viktorinos ir apklausos. Tokiu 
būdu jie m s  padedam a greičiau  
įsim inti išg irstą  in form aciją .

Š iau lių  b ib lio tekose pradė
tas vykdyti ir k itas pro jektas 
„Įtraukiantis skaitym as su m i- 
rioram a11. P ro jekto  metu m ažie
j i  žm onės perskaitę pasirinktą 
knygą galės sukurti savas iliu s

tracijas ir ja s  vėliau išvysti spe
c ia lio je  televizoriaus prototipą 
prim enančio je  dėžėje.

Taip pat visi neabejingi K ris 
tijo n o  D onelaičio  kūrybai yra 
kviečiam i prisijungti prie ak ci
jo s  „Rašau D on ela itį11. A k cijo s 
metu visi norintys gali perrašyti 
poem os „M etai11 eilutes į sp eci
a lią  knygą, sk irtą  300-o siom s 
gim im o m etinėm s. V aiką  litera
tūros skyriu je dar galim a pasi
naudoti žaisloteka ir kom piute
rių  klase.


