
Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż nasza szkoła otrzymała w tym roku dofinansowanie na zakup nowych książek z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa . 

Przystąpienie szkoły do programu wiążę się nie tylko z zakupem nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, 
dzięki dotacji uzyskanej z budżetu państwa, ale także z koniecznością prowadzenia działań, które promują i 
wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  
 
 
Ze względu na fakt, że szkoły funkcjonują w zmienionych warunkach organizacyjnych związanych z trwającym 
stanem epidemii wiele zaplanowanych przez nas wydarzeń związanych z promocją czytelnictwa nie może się 
odbyć.  

Jednym z punktów jakie chcieliśmy zrealizować w związku z przystąpieniem do programu było spotkanie 
informacyjne z rodzicami mające na celu  poszerzenie Państwa świadomości odnośnie korzyści płynących z 
czytania przez dzieci oraz czytania dzieciom.  

W związku jednak z zaistniałą sytuacją przesyłam Państwu materiały informacyjne i zachęcam do 
samodzielnego zapoznania się.  

Prezentacja dotycząca korzyści z czytania: https://app.genial.ly/editor/5eeef57e8146ce0d750c0d3d 

Broszura informacyjna: „Książką połączeni” http://wielki-czlowiek.pl/wp-content/themes/wielki-
czlowiek/img/broszura.pdf  - o roli czytania w życiu człowieka 

Zachęcam Państwa również do odwiedzenia strony internetowej „Mała książka – wielki człowiek” 
gdzie znajdziecie wiele dodatkowych  informacji na temat czytelnictwa  http://wielki-czlowiek.pl/. 

 Książki jakie zakupimy w związku z dofinansowaniem to nie tylko literatura dla najmłodszych. 
Znajdzie się wśród nich też wiele propozycji dla młodzieży.  

Większość starszych klas w naszej szkole uczestniczyła czy to stacjonarnie czy zdalnie w zajęciach „Dlaczego 
warto czytać” jednakże zwracam się z prośbą również do Państwa aby zachęcać dzieci  do czytania wskazując 
im na korzyści jakie z tego wynikają. 

Czytając książki:  

 poszerzamy swoja wiedzą o świecie, 
 rozwijamy wyobraźnię, 
 łatwiej przyswajamy wiedzę, 
 utrwalamy zasady ortografii, 
 poszerzamy swój zasób słownictwa, 
 łatwiej wyrażamy swoje myśli i uczucia, 
 prościej jest się nam komunikować i wypowiadać, 
 zyskujemy większą zdolność do zrozumienia ludzkich emocji – śledzimy i przeżywamy losy 

bohaterów, 
 uczymy się na błędach i doświadczeniach bohaterów literackich, nabywamy wiedzę na temat 

nieznanych nam dotychczas sytuacji, 
 w losach bohaterów możemy zaleźć odbicie własnych problemów, co często pomaga się nam z nimi 

zmierzyć, 
 redukujemy stres i poprawiamy nastrój, 
 odrywamy się od szarej rzeczywistości, od problemów dnia codziennego. 

O tym jak przekonać nastolatka do czytania znajdziecie więcej tu: 
https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/nastolatek-z-nosem-w-ksiazce-czyli-jak-zachecic-mlodziez-do-czytania 



W związku z wypadającym w dniu dzisiejszym Ogólnopolskim Dniu Biblioterapii  pragnę  zwrócić również 
Państwa uwagę na terapeutyczną moc literatury. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule  dr Wandy Matras-
Mastalerz „Zaczytaj się zdrowo! Lecznicza moc lektur dla dzieci, młodzieży rodziców”  

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Historicolitterar
ia/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Historicolitteraria-r2011-
t11/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Historicolitteraria-r2011-t11-s21-
38/Annales_Universitatis_Paedagogicae_Cracoviensis_Studia_Historicolitteraria-r2011-t11-s21-38.pdf 

Informuję również, że biblioteka jest otwarta nie tylko dla dzieci, ale i  dla rodziców. Zapraszam Państwa 
serdecznie -  jak wiadomo to Wy najlepiej znacie swoje dzieci i może dobierzecie coś specjalnie dla nich.  

Wkrótce prześlę Państwu jak i dzieciom listę zakupionych przez nas nowości. Zapraszam również do śledzenia 
strony internetowej szkoły oraz profilu na fb.  

Serdecznie pozdrawiam 

Katarzyna Bartel 

Biblioteka Szkolna 

 

 

 


