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Materiały dla rodziców i nauczycieli:

Czytajmy, bo warto!
„Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.”
Carlos Ruiz Zafón „Cień wiatru”

Oprac. Beata Bukowska
nauczyciel bibliotekarz
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
- Filia w Dąbrowie Górniczej

Najpierw czytają nam rodzice. Potem czytamy sami – dla nauki i dla przyjemności.
Potem czytamy swoim dzieciom. Potem czytają one same. Potem...

Co nam daje czytanie? Oto jest pytanie!
 sprawia przyjemność, pozwala ciekawie spędzić czas, może być źródłem relaksu,
odpoczynku i rozrywki
 wzbogaca nasz zasób słów, rozwija umiejętność wysławiania się i pozwala nam
wyrażać się jasno, zrozumiale i poprawnie (w mowie i w piśmie), co jest ważne
w porozumiewaniu się z innymi ludźmi, ułatwia publiczne wypowiadanie się
i zwykłe, codzienne rozmowy
 czyni nas bardziej interesującymi rozmówcami, dostarcza tematów do rozmów
 pozwala nam wyrobić sobie własne zdanie
 rozwija pamięć, poprawia koncentrację, uczy skupiania uwagi i cierpliwości
 wpływa na rozwój wyobraźni, pobudza fantazję
 wspiera rozwój emocjonalny, rozwija empatię i wrażliwość, zdolność rozumienia
uczuć własnych i innych ludzi
 wpływa na rozwój osobowości, pomaga budować własny system wartości
 inspiruje do marzeń, snucia planów, szukania własnej drogi
 prowokuje do stawiania sobie pytań, np. „co ja bym zrobił/zrobiła w takiej sytuacji,
jak zachowałabym się/zachowałbym się”; pobudza do myślenia
 literatura daje przykłady i wzory, pokazuje sposoby rozwiązywania problemów
uczy radzenia sobie z trudnościami, pomaga podjąć ważne decyzje
 czytanie pozwala nam poznać „inny punkt widzenia”; poznajemy różne sposoby
myślenia, zachowań, stylów życia, co czyni nas bardziej otwartymi, tolerancyjnymi
i elastycznymi; uczy nas rozumieć innych i lepiej radzić sobie w kontaktach
międzyludzkich, sprzyja łatwiejszemu dostosowywaniu się do zachodzących zmian
 czytając zdobywamy wiedzę o otaczającym nas świecie i o nas samych, rozwijamy
się intelektualnie
 czytanie to „gimnastyka dla mózgu” – pobudza pracę mózgu, zwiększa
jego wydolność
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Powodów, dla których warto czytać jest oczywiście o wiele więcej ☺
Każdy może wybrać swój, najważniejszy dla niego...
„Książka to nie jest papier, to nie jest przedmiot. To jest głos innego człowieka, to jest jego
myśl, serce, dusza, i co tam zechcecie”. Zbigniew Mikołejko
„Czytanie książki jest, przynajmniej dla mnie, jak podróż po świecie drugiego człowieka.
Jeżeli książka jest dobra, czytelnik czuje się w niej jak u siebie, a jednocześnie intryguje go,
co mu się tam przydarzy, co znajdzie za następnym zakrętem.” Jonathan Carroll, „Kraina
Chichów”
„Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje.” Tristan Bernard
„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.” Monteskiusz
„Nigdy nie czuła się samotna - miała przecież tyle książek do przeczytania.” Melisa
de la Cruz, „Zapach spalonych kwiatów”
„Kiedy czytasz, świat przestaje istnieć, możesz udawać, że to, co jest w książce, jest
rzeczywistością, albo że rzeczywistość po prostu znika. Możesz być tym, kim chcesz,
dobrowolnym bohaterem książki...” Dorotea de Spirito, „Anioł”
„Przyzwyczaić się do czytania książek - to zbudować sobie schron przed większością
przykrości życia codziennego”. William Somerset Maugham
„Czytanie o cudzych problemach pozwala znakomicie zdystansować się do własnych.”
Carlos Ruiz Zafón, „Marina”
„Czytanie to dla mnie ucieczka w nieznane światy, pełne przygód i emocji.” Barbara
Baraldi, „Scarlett”
„(...) w znacznej mierze jesteśmy tym, co czytaliśmy. Lektura nas kształtuje.” Andrzej
Pilipiuk, „Sowie zwierciadło”
„Czytanie to też sposób na szukanie sensu”. Ewa Białołęcka, „Tkacz iluzji”
„Czytanie to najlepsza kuracja upiększająca!” Nina George, „Lawendowy pokój”
„Moją bronią jest mój umysł. Brat ma swój miecz, król Robert ma młot, a ja mam umysł…
umysł zaś potrzebuje książek, podobnie jak miecz potrzebuje kamienia do ostrzenia, jeśli,
oczywiście, ma zachować swoją ostrość. - Tyrion uderzył dłonią o skórzaną okładkę książki.
- Dlatego właśnie czytam tak dużo, Jonie Snow.” George R. R. Martin, „Gra o tron”
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Motywy i powody czytania są różne, zmieniają się w ciągu życia,
ale jedno pozostaje niezmienne
– dzięki czytaniu rozwijamy się.

„Książka jest paszportem do świata,
paszport ten pozwala przekraczać granice czasu i przestrzeni,
przynosi człowiekowi radość i przyczynia się do jego rozwoju.
Dla czytelnika książka może być wiernym towarzyszem życiowym,
inspiratorem marzeń albo źródłem mądrości.”
Leon Marszałek, „Paszport do świata”
A wybór jest ogromny: literatura piękna - wiersze; opowiadania, powieści;
literatura obyczajowa, sensacyjna, fantastyka;
literatura faktu: reportaże, biografie, wspomnienia,
literatura naukowa i popularnonaukowa z różnych dziedzin;
podróżnicza, psychologiczna….
Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
„Jeżeli się pragnie wyciągnąć pożytek z czytania, wyciąga się go z każdego czytania.
Bo czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości
przy pomocy cudzych słów.”
Jarosław Iwaszkiewicz
„Jakie książki czytać?...
Każdy inne, każdy takie, jakie odpowiadają jego temperamentowi, jakie go mobilizują.”
Stefan Kisielewski
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Jak zachęcić młodzież do czytania?
„Czytamy książki, aby odkryć kim jesteśmy.
To, co inni ludzie (…) robią, myślą i czują
jest bezcennym przewodnikiem w rozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać."
Ursula K. Le Guin
Oddajmy głos nastolatkom: dlaczego czytają? i co ich zdaniem można zrobić, aby ich
rówieśnicy więcej czytali? Warto posłuchać młodych ludzi prowadzących blogi poświęcone
książkom i czytaniu. Oto co mówią:
„(...) czytam, odkąd tylko poznałam litery. A litery poznałam bardzo wcześnie, dzięki mojej
wspaniałej mamie, która "uzależniła" mnie od czytania, za co bardzo jestem jej wdzięczna.
Bo kim bym była, gdybym nie czytała? Od zawsze byłam otoczona książkami. W naszym
domu były i są one czymś tak naturalnym jak powietrze i wiele dyskusji, jakie toczą się
między członkami rodziny, dotyczy właśnie książek. Gdy słyszę od kogoś, że nie czyta
książek i w domu ma zaledwie kilka słowników i lektur, nie mogę się nadziwić.”
„(...) często pojawiają się u mnie książki, które po przeczytaniu traktuję przez jakiś czas jako
ważne, ale potem pojawia się następna i następna bardzo dobra książka, która też jest ważna.
Każda z nich coś we mnie zostawia.”
Aleksandra, 13 lat, uczennica gimnazjum, prowadzi blog „Królestwo książek”
„Biblioteka w Szkole” 2015 nr 1

krolestwo-ksiazek.blogspot.com

„Książki zawsze były obecne, najpierw czytane na dobranoc, potem samodzielne składanie
pierwszych literek, a teraz czytanie z ogromną przyjemnością.”
„Najlepiej byłoby zachęcić do czytania, opowiadać o ciekawych książkach, promować je
w każdy możliwy sposób.”
Karolina, 16 lat, uczennica gimnazjum, prowadzi blog „Literacka cisza”
„Biblioteka w Szkole” 2015 nr 4

literackacisza.blogspot.com

„Książki czytam od zawsze. (...) Po swoim przykładzie wiem, że aby skutecznie przekonać
kogoś do czytania, wystarczy podetknąć mu pod nos książkę, która na pewno mu się
spodoba. Nierzadko trzeba podejść do tego właśnie tak: indywidualnie.”
Sylwia, licealistka prowadząca blog „Namalować świat słowami”
„Biblioteka w Szkole” 2015 nr 12

namalowac-swiat-slowami.blogspot.com
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„Mam wrażenie, że czytam od zawsze, ale prawda jest taka, że pierwsze spotkania
z literatura były raczej w formie przeczytanych mi przez mamę bajek na dobranoc.”
Patrycja, 17 lat, uczennica liceum, autorka bloga „Książki widziane oczami Patiopei”
„Biblioteka w Szkole” 2015 nr 2

ksiazki-patiopei.blogspot.com

Młodzi ludzie podkreślają, że to właśnie dzięki rodzicom polubili czytanie,
że to oni zaszczepili w nich miłość do książek, od dzieciństwa czytając swoim dzieciom,
a potem podsuwając im odpowiednie lektury – takie, które do nich „przemówią”.
A więc: starajmy się poznać zainteresowania młodych ludzi, wiedzieć,
co lubią, co ich pasjonuje, jakie mają marzenia, ale także jakie emocje przeżywają,
co ich cieszy i smuci – bądźmy jak najbliżej, towarzyszmy naszym dorastającym
dzieciom z miłością, wrażliwością i uwagą. Wtedy będziemy mogli proponować im
książki, które naprawdę ich zainteresują, odpowiedzą na ich potrzeby i sprawią,
że będą chcieli powracać do książek – dla nauki i dla przyjemności.
Czytajmy też oczywiście sami, dając przykład młodym ludziom...

„Najlepszym wzorem czytelniczym są dla dzieci ich rodzice i inni ważni dorośli.
Niech dzieci widzą nas pogrążonych we własnych lekturach.
Poprzez codzienne czytanie dzieciom dla ich przyjemności, poświęcanie im czasu,
rozmowy z nimi i nasze zaangażowanie wychowamy czytelników –
ludzi lepiej wykształconych, bardziej kulturalnych, którzy żyją lepiej, zdrowiej,
a nawet dłużej, gdyż podejmują w życiu mądrzejsze decyzje.”
Źródło: „Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie",
broszura opracowana przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”
***************************

„Są książki, które się czyta. Są książki, które się pochłania.
Są książki, które pochłaniają czytającego.”
Maria Pruszkowska
Dobrych wzorców dostarczają też czytający rówieśnicy, co podkreślają autorki
blogów. Gabriela, autorka bloga My Little Library mówi: „Moja przygoda z czytaniem
zaczęła się dzięki koleżance, od której na urodziny dostałam dwie części serii „Peggy Sue
i duchy” Serge Brussolo. Było to jakieś siedem lat temu, wcześniej naprawdę niechętnie
sięgałam po jakąkolwiek książkę.”
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„Myślę, że chodzi o zachęcenie, polecenie danej książki. Wiele razy było tak, że mówiłam
i wychwalałam którąś z powieści, i choć moje znajome nie miały z początku ochoty jej
czytać, później okazywało się, że nie mogą się oderwać. Każdy polubiłby czytanie, gdyby
tylko poszukał książki o interesującej go tematyce. Znam wielu przeciwników czytania,
którzy po jednej trafnie wybranej pozycji wieczorami nie mogą wytrzymać bez czytania.”
Gabriela, 16 lat, uczennica liceum; prowadzi blog z recenzjami My Little Library:
mylittlelibrary-gumciobook.blogspot.com
„Biblioteka w Szkole” 2015 nr 5
Podobna jest wypowiedź Patrycji: „Dużym plusem byłoby również zachęcanie do czytania
blogów o książkach. Nieraz spotkałam się z tym, że taki blog zachęcił kilka osób
do przeczytania jakiejś powieści. Duża część z nas zaczęła pisać właśnie po to, żeby
rozpowszechniać czytelnictwo. Na pewno problemem może być to, że nie wszystkie strony
tego typu prezentuję wysoką wartość tekstów, ale z drugiej strony dużo chętniej sięga się
po coś poleconego przez rówieśnika.”
„Bloga założyłam ze swojej pasji i uwielbienia do czytania tradycyjnych książek.”
„Biblioteka w Szkole” 2015 nr 2
I Karoliny: „Blog traktuję jako pasję, a świadomość, że może kogoś przekonam
do przeczytania jakiejś książki, jest wspaniała.”
„Biblioteka w Szkole” 2015 nr 4

Źródło:
http://atramentowomi.blogspot.com/
2016/06/woko-ksiazek-cz-48.html

A zatem – czytajmy, bo:
"Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać."
Denis Diderot
Źródła cytatów:
serwis społecznościowy lubimyczytac.pl, zbiory własne
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy
w Katowicach
- Filia w Dąbrowie Górniczej
ul. Legionów Polskich 69
(budynek Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka”
im. S. Staszica - Pawilon II, parter)

Godziny udostępniania zbiorów:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

900 –
900 –
900 –
800 –
800 –

(według harmonogramu
dostępnego na stronie
internetowej biblioteki )

1800
1800
1800
1500
1500

800 – 1300

tel. (32) 262-41-79
www.dabrowagornicza.pbw.katowice.pl
e-mail: dabrowagornicza@pbw.katowice.pl

8

