
LIST OTWARTY DO RODZICÓW 

Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży. 

W roku szkolnym  2017/2018 VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 

przystąpiło do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który ma za zadanie rozwijad 
zainteresowania uczniów. W bieżącym roku szkolnym 2018/19 będziemy kontynuowad działania  
rozpoczęte w ramach programu. 

Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione do biblioteki szkolnej książki z różnych dziedzin nauki, 

reprezentujące różne gatunki literackie- od klasyki, przez powieści sensacyjne, kryminały, romanse, 

horrory, na powieściach obyczajowych koocząc. Bogata oferta pozwoli młodzieży dokonad wyboru 

według indywidualnych gustów i zainteresowao. 

Wyrobienie nawyku regularnego czytania i chętnego sięgania po książkę jest możliwe tylko dzięki 

współpracy domu rodzinnego i szkoły. 

Szanowni Paostwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się 

nabywa. Zachęcajmy swoje dzieci do tej formy spędzania wolnego czasu.W ten sposób rozwijamy 

wyobraźnię, budujemy koncentrację,  poprawiamy pamięd, lepiej komunikujemy się z innymi, a także 

świetnie się bawimy. Czytanie to najlepsza i najtaosza rozrywka. Książki otwierają przed nami wiele 

światów, w których wszystko jest możliwe. Ponadto czytanie sprawia, że tworzymy więzi 

międzyludzkie, rozwijamy język, korzystamy z dostępu do bezpłatnej edukacji. Czytanie to 

zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin i umożliwienie kształtowania określonych zainteresowao  

i umiejętności, takich jak płynne wypowiadanie się, rozwijanie inteligencji i budowanie własnej 

wiedzy o świecie. Czytający dostrzegają więcej, szybciej wyciągają wnioski, charakteryzują się 

analitycznym myśleniem. Pamiętajmy również, że książki działają jak lek. Czytanie wpływa na 

efektywnośd pracy mózgu: regularne obcowanie z książką poprawia kondycję komórek mózgowych, 

pozwala lepiej zapamiętywad.  

Dlatego szkoła i biblioteka szkolna podejmuje różnorodne działania mające na celu 

popularyzację czytelnictwa. Przyłączamy się do obchodów literackich świąt okolicznościowych. Przez 

cały rok szkolny kształtujemy kompetencje czytelnicze, organizujemy konkursy, wystawy, spotkania  

z autorami, zajęcia dydaktyczne w czytelni w oparciu o zbiory i warsztat informacyjny biblioteki. 

Zachęcamy uczniów do czytania również poprzez działania w kole bibliotecznym oraz kole 

realizującym projekt edukacyjny „ Biblioterapia i jej alternatywne zasoby medialne- filmoterapia”. 

Wiesław Myśliwski, wybitny polski pisarztwierdził: „Książki to także świat, i to świat, który człowiek 

sobie wybiera, a nie na który przychodzi.” Należy przyznad, że w tym krótkim zdaniu zawiera się istota 

czytania: jednoczesne odkrywanie i kreowanie świata, w którym chcemy przebywad, 

nieograniczonośd wyobraźni, możliwośd obcowania z pięknym słowem,  wolnośd i wybór. 

                     Zachęcajmy nasze dzieci do kreowania swojego świata także poprzez książkę. 
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