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Vaikų literatūros skyriaus vedėja

Šuo bibliotekoje (?!)
arba nauja skaitymo ugdymo patirtis
Kaip viskas prasidėjo. 2012 metais į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką pasisvečiuoti pas
vaikus užsuko bobteilų veislės kalė Sera su savo šeimininke Abonemento skyriaus vedėja Inga
Liekmaniene. Sera vaikams paliko didelį įspūdį, todėl subrendo mintis pasitelkti šunis skaitant vaikams
istorijas ir skatinti pradedančius skaitytojus skaityti šuniui bibliotekoje. Kiekviena naujovė sukelia sumaištį
ir nėra lengvai įgyvendinama, juo labiau, jei kalbama apie gyvūnus. Mūsų visuomenėje vis dar gaji
nuomonė ir taisyklės, kad gyvūnams ne vieta oficialioje įstaigoje, tokioje kaip mokykla, biblioteka ar
ligoninė. Kitiems atrodė, kad bibliotekininkės gerokai “kvaištelėjo” ir neberanda kitų būdų skatinti
skaitymą.
Iš tiesų idėja skaityti šuniui jau du dešimtmečius gyvuoja JAV ir įgyvendinama per Skaitymo Ugdymo
Padedant Šunims Programą (R.E.A.D). Ši programa ir patirtis pasklido ir daugelyje Europos šalių, nes šuo yra
puikus komunikavimo „užtaisas“. Visų pirma šuo bibliotekoje sukuria kitokią skaitymo aplinką. Daugelis
vaikų grįžta iš bibliotekos pasiruošę namuose paskaityti ir savo šuniui ar kitam augintiniui. Antra aplinkybė
yra džiaugsmas, kurį vaikai patiria būdami šalia šuns. Dauguma vaikų natūraliai myli gyvūnus, ir ypač šunis.
Sėdėdami prie šuns ir jam skaitydami, jie įgyja teigiamos motyvacijos. Skaitydami vaikai šunį glosto ir
glamonėja, o tai skatina atsipalaiduoti, mažina kraujospūdį ir širdies susitraukimų dažnį. Ir nespėjus
susivokti vaikas pamiršta, koks sunkus jam skaitymas.
Be to, terapijos gyvūnų tyrimai rodo, kad vaikai, nepasitikintys savimi, dažnai yra labiau linkę bendrauti su
gyvūnu nei su kokiu nors žmogumi. Šuns draugijoje:





Vaikai gali skaityti šuniui savo tempu
Jų niekas nekritikuoja, nevertina, nepeikia
Pasijunta nevaržomoje unikalioje aplinkoje
Greičiau įsitraukia į bet kokią kitą veiklą

Vasaros skaitymo programa „Į biblioteką ateina šuo“. Stebint vaikus kaip jie apspinta Serą ir kalbasi su ja,
nutarėme išnaudoti šią progą ir 2012 metų vasaros skaitymo programos tema
pasirinkti šunį. Tokiu būdu šuo tapo vaikų vasaros skaitymų ašimi. Kvietėme
dalyvauti jaunesnius ir vidutinio amžiaus vaikus, tačiau programa labiau
orientuota į mažuosius.
Į rekomenduojamų knygų apie šunis lentyną surinkome per šimtą grožinės ir
pažintinės literatūros kūrinių įvairiam amžiui. Dailininkė paruošė skaitymo stendą,
kuriame programos dalyviai užrašydavo perskaitytų knygų pavadinimus. Dalyvauti
programoje užsirašė 33 dalyviai, vasaros pabaigoje diplomai buvo įteikti 31
skaitytojui.
Programos įdomybės. Skaitymų „Į biblioteką ateina šuo“ prezidente, savaime
suprantama, tapo Sera. „Ar žinai, kad esu šios programos prezidentė ir Tu man

duosi priesaiką?“- skaitė vaikai skelbimuose. Kiekvieną trečiadienį į biblioteką susirinkę vaikai prisiekdavo
Serai ne tik garsiai skaityti sesijoje „Aš skaitau – šuo klauso“, bet ir perskaityti tiek knygų, kad gautum
diplomą. Vyresni programos dalyviai lankė ir kitus užsiėmimus: žiūrėjo filmus, piešė šuns portretus,
fotografavo, pildė dienoraštį apie gyvūnus, naršė po internetą ieškodami įdomių faktų apie šunų veisles ir
paminklus. Iš perskaitytų knygų vaikai išrinko ir sudarė šunų veikėjų vardų žodyną.
Liepos mėnesį Sera išvyko atostogauti, o ją pakeitė ne mažiau žavus niūfaundlendas Plutas. Programos
svečias iš Italijos Gabrielius Plutui skaitė itališkai, o jo
broliukas Lorenzo nepamirš įspūdingo ketvirtojo
gimtadienio, nes Plutas mokėjo suskaičiuoti iki keturių,
o Raudonkepuraitė padovanojo tortą.
Programos metu vaikai perskaitė 270 knygų, iš jų
keliasdešimt garsiai šunims. Vasaros programą dalyviai
baigė atsiimdami diplomus, kuriuos pelnė ir skaitymų
„didvyriai“ Sera su Plutu.
Kiti renginiai su šunimis. Vasaros programa su šunimis
pasiteisino ir netgi pranoko lūkesčius. Kultūros
ministerijai parėmus skaitymo skatinimo projektą
„Skaitymas su Plutu ir kitos biblioterapinės bibliotekos
paslaugos“ sukūrėme naujas veiklas, tokias kaip biblioterapinius seansus, garsinius skaitymus dalyvaujant
šunims bei vaikų skaitymą gyvūnams. Vykdant projektą iškilo poreikis „įdarbinti“ daugiau poveikį vaikams
turinčių šunų, todėl į talką atkeliavo dar vienas šuo – niūfaundlendė Pūga. Vaikų skaitymo šunims seansai ir
bendravimas su gyvūnais turi didelį pasisekimą. Efektyvios ir vaikų garsinio skaitymo valandėlės: sustiprėjo
sunkiau skaitančių vaikų motyvacija gilinti skaitymo įgūdžius ir užsirašyti į biblioteką. Gerėja besilankančių
vaikų skaitymas. Padidėjo lankytojų srautas. Į biblioteką pradėjo lankytis daugiau šeimų.

Dabartiniu metu šunys dalyvauja ir paįvairina daugelį
Vaikų literatūros skyriaus renginių: įtraukiami į viktorinas,
detektyvines užduotis, dalyvavo Knygų pristatymo konkurse ir renginiuose už bibliotekos ribų. Pažymėtinos
išvykos ir biblioterapiniai seansai su ligoniais Geriatrijos centre ir seneliais slaugos įstaigose. Šunys kartu su
vaikais dalyvavo ir akcijoje „Visa Lietuva skaito vaikams“. Biblioterapinių seansų metu taikome tiek
individualų vaikų skaitymą, tiek ir skaitymą didesnėse vaikų grupėse. Vaikams, kurie varžosi arba drovisi

neįgudusio skaitymo, patinka skaityti šuniui atskirai nuo klasės draugų. Tačiau trečiokai ir ketvirtokai mielai
skaito šuniui prie mokytojų ir bendraamžių.
Vaikų laiškai Plutui ir Pūgai. Visi mokytojai, dalyvavę renginiuose su šunimis, džiaugėsi renginių sėkme ir
vaikų reakcija. Mažieji daug sužino, skaito tekstus, nesilankę anksčiau susipažįsta su biblioteka ir,
svarbiausia, patiria daug teigiamų emocijų bendraudami su gyvūnais. Ne vienas atsilankančių vaikų turi
sunkių išgyvenimų namuose ar mokykloje, patiria smurtą šeimoje arba paprasčiausiai yra nestabilūs ir
nenuspėjami, o šunys visuomet gerina situaciją – jie neapsimetinėja, negudrauja, priima vaiką tokį, koks
yra, be jokių išlygų. Toks buvimas šalia imponuoja bet kam, o vaikams ypač.
Šimtus vaikų šypsenų atspindi ir žemiau cituojami laiškai, parašyti „Ragainės“ mokyklos mokinukų Plutui ir
Pūgai po viešnagės bibliotekoje:
Sveika, Pūga,
Sveikas, mielas Plutai,
Kaip gyveni? Ar dar nepamiršai mūsų susitikimo
Povilo Višinskio bibliotekoje? Aš tai dar
nepamiršau ir dažnai galvoju apie jį bei tave.
Plutai, aš taip tave myliu, kad paskaityčiau tau
nors ir šimtus pasakų ar knygelių tik dėl to, kad
dar kartą sutikčiau tave. Iki kito susitikimo. Beje,
ar dar bendrauji su Pūga per SKYPE? Na, dabar tai
jau tikrai iki!

Susitikimas su tavimi man buvo labai mielas.
Tu man pasirodei labai gražus ir protingas
šuo. Mane labai sužavėjo tavo pasirodymas
ir kaip tu gražiai klauseisi pasakos. O ar tau
patiko, kaip aš ją skaičiau? Aš labai norėčiau
ir tikiuosi, kad mes dar susitiksime. Linkiu
tau sėkmės – gražioji Pūga.

Ugnė I.
Miela Pūga,
Tikiuosi, kad namuose gerai gyveni ir turi su kuo
žaisti. Turbūt tau patiko būti su mumis ir viskas
labai gerai sekėsi. O ar tau patiko, kaip mes
skaitėme knygutes? Jei ne, pasistengsime kitą sykį
skaityti gražiau. Iki kito susitikimo.
Tavo draugas Orestas

Gabija
Miela Pūga,
Man labai patiko jūsų pasirodymas. Tai, kad tavo brolis
moka skaičiuoti yra tiesiog nuostabu. Aš net negalvojau,
kaip jam tai pavyko padaryti. Aš net nebūčiau
pagalvojęs, kad ir šunims patinka klausytis pasakų. Man
jos taip pat labai patinka. Aš tau norėčiau palinkėti
sėkmės mokslams, nes tai tikrai ne tai ir lengva. Ir labai
tikiuos, kad dar pasimatysime. Labai laukiu kitų jūsų
pasirodymų. Iki pasimatymo¡
Gustas

Pluto ir Pūgos šeimininkės – bibliotekos savanorės. Skaitymo su šunimi renginiai nebūtų įvykę be
geranoriškų šunų augintojų paskatų ir paramos. Daugybę kartų Pluto ir Pūgos augintojos Meilė Juškuvienė
ir Jurgita Einingienė važiavo arba vežė šunis į biblioteką skaitymo sesijoms ir žaidimams. Jų pasiaukojimas ir
mokėjimas bendrauti su vaikais yra tikras altruistiškos savanorystės pavyzdys, kokį retai šiais laikais sutiksi.
Be to, Meilės ir Jurgitos dalyvavimas ir pasakojimai domina vaikus, praturtina renginius ir paįvairina jų
turinį. Abi pagalbininkės daug žino apie šunų priežiūrą, elgesį, yra Lietuvos Niūfaundlendų ir Landsyrų
Mylėtojų Klubo narės. Padėdamos bibliotekos lankytojams lavinti skaitymo įgūdžius ir suteikdamos malonių
akimirkų, moterys skatina juos tobulėti ir augti aktyviais piliečiais.

Reikalavimai šuniui. Neabejotinai su vaikais dažnai
susitinkantiems šunims keliami nemaži reikalavimai. Ne
kiekvienas šuo ir ne kiekviena veislė tinka bendravimui su
mažaisiais jau nekalbant apie higieninius ir veterinarinius
dalykus. Netiktų šunys, kurie kandžiojasi, loja, šokinėja ar
urzgia. Tinka dresuoti, taikūs ir ramūs šunys, kurie
dalyvauja kartu su savo šeimininkais. Geriausiai panašioms
programoms tiktų terapiniai, turintys sertifikatą.
Džiaugiamės, kad Plutas su Pūga po kursų Lenkijoje vasarą
tokius sertifikatus jau turės.
Be to, ne visi vaikai gerai jaučiasi šuns draugijoje. Per mūsų sesijas pasitaikė pora vaikų, kurie prisipažino
šunų biją, nors po renginių tos baimės jau nebuvo likę. Vis dėlto patartume išsiaiškinti iš anksto panašias
fobijas ir aptarti su tėveliais ir mokytojais, ar vengti tokių susitikimų.
Po sėkmingos programos pasitelkiant šunis bibliotekoje ne vienas yra pamanęs, kad biblioteka specialiai
augina ir laiko šunis vaikų labui. Ko gera, taip būtų paprasčiau, nes esame tik tarpininkai, kurie įdeda
nemažai pastangų, kad šunys, jų augintojai ir knygos susitiktų bibliotekoje prasmingai veiklai.

