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LIST OTWARTY DO RODZICÓW UCZNIÓW
Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół
w Białej Podlaskiej
DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?

Szanowni Państwo!
Miło nam poinformować, że nasz Zespół Szkół otrzymał wsparcie finansowe od
Ministerstwa Edukacji Narodowej dla biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.
Celem tego programu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych,
uatrakcyjnienie księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze
zainteresowania uczniów. Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać z najnowszych
propozycji książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym.
W ramach realizacji projektu przez naszą szkołę we wrześniu 2020 r. w klasach I-III, IV-VIII
i wśród rodziców została przeprowadzona ankieta „Zaproponuj książkę do biblioteki” w
wyniku której uczniowie i rodzice proponowali tytuły książek, które powinny znaleźć się w
bibliotece szkolnej. Wykaz książek przewidzianych do zakupu był także konsultowany i
zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Ponadto,
zasięgnięto opinii pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 3 i Biblioteki
Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Zakup książek został zrealizowany z początkiem listopada
2020 r. Księgozbiór biblioteczny wzbogacił się o 1116 książek (nowości wydawniczych),
które zostały opracowane formalnie i rzeczowo i są już dostępne dla czytelników.
Szanowni Państwo,
stajemy się społeczeństwem, które czyta coraz mniej. Z przeprowadzonych w 2017 r. badań
przez Bibliotekę Narodową wynika, że aż 75% dzieci woli oglądać telewizję niż czytać
książki. Tylko 25% sięga z własnej woli po książkę, a 63% dorosłych Polaków nie
przeczytało w ciągu roku fragmentu książki.
Powszechnie wiadomo, że kluczem do wiedzy jest czytanie. Stąd też wielkim zadaniem
szkoły i domu jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, sprawienie, by czytanie było
zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała pragnienia i potrzeby człowieka, zarówno
emocjonalne jak i intelektualne.
Pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, ale nabywamy ją w ciągu całego życia.
Niestety nawyk czytania książek zanika razem z coraz większym rozwojem technologii.
Większość z nas jest tak pochłonięta urządzeniami mobilnymi, że nie znajduje czasu na

tradycyjne czytanie. Wielu z nas woli obejrzeć film na podstawie książki, niż przeczytać samą
powieść. Tymczasem to kontakt z książką ma ogromny wpływ na rozwój młodego człowieka.
Treści w niej zawarte oddziałują na wiele obszarów ludzkiej psychiki: pamięć, koncentrację,
kreatywność i inne obszary. To książka dostarcza wiedzy o świecie i ludziach, kształtuje
właściwą hierarchię wartości. Dojrzewający młody człowiek, poszukujący wzorów, budujący
dopiero swój wizerunek, może znaleźć w literaturze podstawy do konstruowania własnej
osobowości czy światopoglądu. Książka może stać się płaszczyzną kontaktu między
dzieckiem a dorosłym, ponieważ może stanowić pretekst do rozmów. Dlatego warto
utwierdzać dzieci i młodzież w przekonaniu, że czytanie jest mobilizujące, pożądane i mądre
– i z pewnością przyniesie im dużo pożytku, a korzyści wynikające z czytania przełożą się na
lepsze wyniki w szkole i na egzaminach.
Dlaczego warto czytać?











Czytanie to ćwiczenie naszego mózgu.
Czytanie uczy myślenia.
Czytanie wzbogaca słownictwo.
Czytanie wpływa pozytywnie na umiejętność pisania.
Czytanie służy poznawaniu dziedzictwa kulturowego i budowania własnej tożsamości.
Czytanie poprawia koncentrację i pamięć.
Czytanie wyrabia cierpliwość.
Czytanie rozwija wyobraźnię.
Czytanie rozwija empatię i postawy prospołeczne.
Czytanie zmniejsza poziom stresu oraz pomaga budować relacje z drugim
człowiekiem.
 Czytanie poszerza wiedzę i buduje poczucie własnej wartości.
 Czytanie daje satysfakcję i zabija nudę.

Dziękujemy Państwu
za zapoznanie się z treścią listu
i zapraszamy do biblioteki!
Nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół
w Białej Podlaskiej

