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Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dziec
| i młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań
edukacyjnych szkoły i domu.

czytanie:

Ludzie, którzy czytają: lepiej sobie radzą w życiu;
są kreatywni; lepiej rozumieją świat; łatwiej
nawiązują współpracę; są mniej podatni na
manipulacje i propagandę.

Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. Kluczem do
wiedzy wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta.
Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w
dzieciństwie. Dzięki czytaniu dzieci rozwijają wyobraźnię, wzbogacają
swoje słownictwo i styl wypowiedzi. Są to prawdy ogólnie znane
i często powtarzane.

Po co nam czytanie?
czytaj!

czytaj!

Chcielibyśmy uświadomić
Państwu, że czytanie obok
liczenia i pisania jest
jedną z najważniejszych
umiejętności.

Bez umiejętności czytania nie jest
możliwe funkcjonowanie we
współczesnym świecie. Dzięki niemu
zdobywamy i uzupełniamy wiadomości.
Podstawowa umiejętność
współczesnego człowieka to umiejętność
uczenia się (nauka trwa przez całe życie).
Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie.
Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta.
Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba
lektury muszą powstać w dzieciństwie.

Działalność bibliotek publicznych:
wytyczne IFLA/UNESCO

„Czytanie, pisanie należą do
podstawowych warunków koniecznych
do bycia aktywnym członkiem
społeczeństwa. Czytanie i pisanie są
także umiejętnościami nieodzownymi do
korzystania z nowych systemów
komunikacyjnych”.

Po co nam czytanie?
W dzisiejszych czasach książka nie ma łatwego życia. Musi konkurować z telewizją, Internetem,
grami komputerowymi i wieloma innymi źródłami rozrywki. Pośpiech i stres wśród rodziców
i dzieci, nadmiar mediów elektronicznych powodują, że coraz więcej dzieci ma problemy
emocjonalne i coraz gorzej zna język. Dziecko, które nie rozumie języka i ma mały zasób słów
nie jest w stanie samo czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt nudne, zwłaszcza w dobie
atrakcyjnej i nie wymagającej wysiłku telewizji i Internetu. W ten sposób koło się zamyka - słabo
czytające dzieci coraz mniej czytają i coraz gorzej się uczą. Co piąty polski nastolatek (wg badań
prof. Z. Kwiecińskiego z UMK w Toruniu) jest funkcjonalnym analfabetą.
Mimo to czytanie książek nadal ma szerokie grono zwolenników - przecież czytanie ma tyle
zalet! Czytanie rozwija, uczy koncentracji i pobudza naszą fantazję.

1 Czytanie jest

umiejętnością niezbędną
we współczesnym świecie.

czytanie
pomaga
odnieść
sukces

2 Odgrywa znaczącą rolę we wszystkich
fazach rozwoju człowieka.

3 Osoby, które opanują tą umiejętność
lepiej radzą sobie w życiu.

warto czytać,
bo:
1. Książki stymulują umysł.
Z neurobiologicznego punktu widzenia czytanie jest procesem
znacznie bardziej wymagającym niż analiza obrazów lub mowy.
Absorbuje jednocześnie wiele obszarów mózgu - te, które
odpowiedzialne są za widzenie, za język i za asocjacje
pojęciowe. Rozwija wyobraźnię i wspomaga koncentrację. Poza
tym pozostawia więcej czasu na myślenie. Ślizgając się
wzrokiem po kartce, w każdej chwili można zatrzymać się na
fragmencie, który wymaga refleksji. Oglądając film czy
przysłuchując się rozmowom, dużo trudniej o takie pauzy.

warto czytać,
bo:
2. Książki kształtują charakter.
Czytając książki obyczajowe, o tematyce społecznej czy
psychologiczne, kształtujemy nasz charakter niezależnie od
wieku. Oceniając pozytywne i negatywne zachowania oraz
postępowania moralne, konfrontujemy działania bohaterów z
naszym własnym sumieniem. Perypetie książkowych postaci
niejednokrotnie bardzo dobrze odzwierciedlają nasze
codzienne życie. Sprawia to, że jesteśmy dużo bardziej skłonni
do refleksji nad decyzjami, które już podjęliśmy lub które są
dopiero przed nami.

warto czytać,
bo:
3. Książki uspokajają.
Jakkolwiek irytowaliby cię nauczyciele, rodzice, dzieci,
koledzy, współmałżonek, szef czy sąsiedzi (niepotrzebne
skreślić), wszystko dosłownie w jednej chwili zniknie ci
z horyzontu, kiedy tylko zagłębiasz się w dobrze napisaną
powieść. Dr David Lewis z Mindlab International na
University of Sussex mierzył, w jakim stopniu zmienia się
napięcie mięśniowe i czynność serca pod wpływem
rozmaitych aktywności tradycyjnie uważanych za
uspokajające.

warto czytać, bo:

Czytanie obniża poziom stresu o 68 proc.,
wygrywając ze słuchaniem muzyki (62 proc.
skuteczności), piciem herbaty (54 proc.) czy
pójściem na spacer (42 proc.).

warto czytać,
bo:
4. Książki poprawiają sen.
Kilkanaście-kilkadziesiąt minut z książką w ręku tuż przed
zaśnięciem (często już w łóżku) pozwala zapomnieć o
stresie minionego dnia i się wyciszyć. Ale uwaga - do
czytania w łóżku lepsze są książki tradycyjne lub czytniki z
papierem elektronicznym. Jasne światło ekranu laptopa, ze
sporą zawartością niebieskiej, wysokoenergetycznej
składowej, pobudza i daje sygnał raczej do wstania niż do
zamknięcia oczu.

warto czytać,
bo:

Czytanie daje więcej ukojenia niż - dajmy na to - słuchanie
nagrań albo oglądanie filmów. Dlaczego? Przez całe dnie
bombardowani jesteśmy najprzeróżniejszymi, często zbędnymi
informacjami, więc docierające do nas dźwięki nauczyliśmy się z konieczności - ignorować. Czytanie jest jak mówienie do siebie
głęboko w głowie - pozwala się łatwiej skoncentrować i
zapewnia uczucie kojącej prywatności.

warto czytać,
bo:
5. Książki pogłębiają wiedzę.
Wszystko, cokolwiek czytamy, pozostawia w naszych
umysłach okruchy różnorakich informacji. Nie sposób
stwierdzić, co kiedy może się przydać, ale wszystko w jakiś
sposób poszerza nasze horyzonty i poprawia zrozumienie
świata.
Prof. kognitywistyki z University of California w Berkeley
Anne E. Cunningham dowodzi, że ludzie regularnie
czytający lepiej wypadają w testach na inteligencję, a ich
zdolności poznawcze są wysokie do późnej starości.

warto czytać,
bo:
6. Książki wzbogacają słownictwo.
Elokwencja i łatwość wypowiadania się podnosi
poczucie własnej wartości, buduje pewność siebie
i pomaga w karierze zawodowej. Im więcej książek
przeczytasz, tym więcej poznasz i zapamiętasz nowych
słów. Ich nowy repertuar pozostanie w Twoim
„myślowym słowniku” już na zawsze. Przyczynia się
życiowego sukcesu – zarówno na polu prywatnym jak
i zawodowym. Nowe słowa wspierają procesy
myślowe, co przekłada się bezpośrednio na
rzeczywiste działania oraz wyrażanie myśli i uczuć.

warto czytać,
bo:
7. Książki poprawiają pamięć.
Kiedy zagłębiasz się w opowiadanej historii, musisz
pamiętać całą gamę niuansów - poznajesz nowych
bohaterów, ich dzieje, nałogi, charaktery,
przyzwyczajenia, miejsca, z których pochodzą, geografię
nowych światów.
Każda książka jest jak podróż do obcego kraju. Każdy
nowy ślad pamięciowy wymaga powstania nowych
synaps, połączeń nerwowych.

warto czytać,
bo:
8. Książki ćwiczą myślenie analityczne.
Jakże często zdarza nam się, że czytając
zajmującą książkę, zgadujemy jej zakończenie,
zanim przewrócimy ostatnią kartkę? I to jest
właśnie to - trening myślenia krytycznego
i analitycznego, wyciągania wniosków z setek
sugestii i przesłanek.

warto czytać,
bo:
9. Książki opóźniają demencję i spowalniają rozwój
choroby Alzheimera.
Praca dr. Roberta Freidlanda opublikowana w
"Proceedings of the NationalAcademy of Sciences"
dowodzi, że ludzie, którzy regularnie oddają się
lekturze, grają w gry logiczne albo rozwiązują
zagadki, są ponaddwukrotnie mniej narażeni na
rozwój chorób otępiennych. Co ciekawe, oglądanie
telewizji wywiera na nasz mózg skutek zgoła
odwrotny - przyspiesza rozwój alzheimera.

warto czytać,
bo:
10. Książki rozwijają empatię.
Holendrzy Matthijs Bal i MartijnVeltkamp
sprawdzali, na ile emocjonalnie poruszające
powieści skłaniały czytelników do empatycznych
zachowań. Jak się okazuje, empatia badanych
wzrastała, pod warunkiem że czuli się oni
"wciągnięci" w historię. Niewciągające opowieści
oraz - co zdumiewające - książki z gatunku nonfiction nie wywierały podobnych efektów.

warto czytać,
bo:
11. Książki dodają seksapilu.
Wraz z czytaniem wzrasta nasza mądrość i
inteligencja. Pomijając wygląd zewnętrzny, są to
jedne z najważniejszych cech, którymi kierujemy się
przy wyborze partnera. Mężczyźni z książką w ręku
oceniani są przez kobiety jako bardziej atrakcyjni.
Według prof. Marka Prokoscha z Elon University
"aura inteligencji" jest drugim czynnikiem - od razu
po wyglądzie zewnętrznym - który kobiety biorą
pod uwagę przy wyborze partnera.

warto czytać,
bo:
12. Książki pomagają wyjść z depresji
I okazują się niekiedy równie skuteczne jak
interwencja farmakologiczna. Do takiego
wniosku doszedł międzynarodowy zespół pod
kierownictwem Petera Bowera zrzeszający
naukowców z 15 uniwersytetów z Wielkiej
Brytanii, ze Szwecji, z Holandii, Australii i
Tajwanu.

jeszcze 50
powodów:
Czytanie pozwala poszerzać zasób słownictwa,
Czytanie jest umiejętnością niezbędną we współczesnym świecie,
Czytanie pogłębia wiedzę z dowolnego obszaru,
Ludzie, którzy czytają, stają się mądrzejsi,
Czytanie daje swobodę mówienia i pięknego wysławiania się,
Czytanie uczy prowadzenia mądrych, wartościowych rozmów,
Osoby dużo czytające mają mniejszy problem z tworzeniem prac pisemnych,
Czytanie odgrywa rolę we wszystkich fazach rozwoju człowieka,
Czytanie skłania do refleksji,

Czytając, poznajemy 50
przekazywany pisemnie dorobek ludzkości
jeszcze
Czytanie uwrażliwia nas na odbiór sztuki i kultury,
Podczas czytania automatycznie uczymy się ortografii i gramatyki,
powodów:
Czytanie poprawia pamięć i koncentrację,

Regularne czytanie przed snem ułatwia zasypianie,
Czytanie obniża poziom stresu,
Czytanie to sposób na relaks i odprężenie,
Czytanie uaktywnia w mózgu ośrodki odpowiedzialne za koncentrację,
W trakcie czytania mózg zwiększa swą wydajność i sprawność,
Czytanie wpływa na zwiększenie się ilość połączeń nerwowych w mózgu,
Czytanie to lekkie i efektywne ćwiczenie poprawiające kondycje umysłu,
Czytanie fikcji poprawia zdolności „przełączeniowe” mózgu i jego funkcjonowanie,
Czytanie zwiększa poziom empatii, czyniąc nas bardziej wrażliwymi,
Czytanie korzystnie wpływa na nasze relacje międzyludzkie,
Czytanie obniża prawdopodobieństwo zachorowania na Alzheimera,
Czytanie jest źródłem inspiracji,

•Czytanie czyni nas bardziej kreatywnymi,
•Czytanie podnosi samoocenę,
•Czytanie wpływa na zdolność analitycznego myślenia,
•Regularnie czytający szybciej zapamiętują i uczą się nowych rzeczy,
•Czytanie pozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości,
•Czytając, można przeżywać setki emocji,
•Czytanie jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego,
•Czytanie to sposób na nudę i chandrę,
•Osoby czytające chętniej wypowiadają się i uczestniczą w życiu społecznym,
•Czytający mężczyźni stają się atrakcyjniejsi dla kobiet,
•Z każdym czytanym tekstem dowiadujemy się i uczymy czegoś nowego,
•Czytanie motywuje do działania w prawdziwym życiu,
•Czytając wzbogacamy własne wnętrze, poznajemy przeżycia i myśli innych,
•Osoby czytające częściej odnoszą sukcesy,
•Czytanie, biblioterapia ma działanie terapeutyczne,
•Czytanie pomaga w rozwiązywaniu problemów,
•Czytanie wyrabia cierpliwość,
•Czytając, na moment zapominamy o codziennych problemach,
•Czytanie jest w stanie zaspokoić potrzeby każdego czytelnika,
•Czytania pozwala podnosić kwalifikacje zawodowe,
•Czytanie to tania i łatwo dostępna rozrywka,
•Czytanie nie powoduje żadnych skutków ubocznych,
•Bez względu na ilość czytanych książek nie można od nich przytyć,
•Czytanie może stać się zdrowym uzależnieniem,
•Czytając, nie marnujemy czasu na bezsensowne aktywności.

Warto czytać!
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