Drodzy Rodzice!
Wraz z coraz większą popularnością komputerów, telefonów, telewizji, nawyk czytania książek
zanika. W dzisiejszym świecie książka nie jest dla naszych dzieci ani jedynym źródłem informacji, ani głównym
źródłem rozrywki. Większość z nich woli serfować po Internecie, portalach społecznościowych, grać w gry
komputerowe i nie znajdują już czasu na książkę, czy nawet obowiązkową lekturę.
Dlaczego rodzicom, powinno zależeć, aby dzieci sięgały po książki? .
Dlatego, że zalety czytania książek są ogromne, wręcz gigantyczne.
W krótkich punktach można je wymienić.
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Wzbogacanie słownictwa i sprawności językowej
Poszerzanie świadomości o świecie
Rozwijanie fantazji
Zdobywanie wiedzy
Wpływ na umiejętność precyzyjnego wyrażania uczuć
Relaks - książka bawi, motywuje, zmniejsza stres, wycisza
Pobudzanie do myślenia
Poznanie dobra i zła, zasad moralności
Wzmocnienie poczucia własnej wartości
Uczenie się tolerowania odmienności
Przezwyciężanie trudów samotności - książka może być naszym przyjacielem w smutku
Poznawanie swojego dziedzictwa kulturowego
Budowanie silnych więzi miedzy pokoleniami
Lepsza pamięć w sędziwym wieku
Zachowanie mózgu w dobrej kondycji przez długie lata

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób –
czytajmy dzieciom i zachęcajmy ich do czytania!
Wydaje się, że czas wspólnego głośnego czytania minął już bezpowrotnie. Ale czy na pewno? Książka
może stać się jednym z istotnych elementów sprzyjających rozwojowi nastolatka. Może podtrzymywać
i kształtować prawidłowe relacje między rodzicami a ich dorastającym dzieckiem. W tym czasie latorośl nie
tylko przeżywa okres buntu, jego rozwojowi towarzyszy wzrost wrażliwości zmysłów, bardzo intensywnie
rozwija się wyobraźnia. Ten proces może być wzmacniany i prawidłowo kierowany między innymi poprzez
dobór odpowiedniej literatury i zachętę do czytania.
Zapewne trudno będzie kontynuować głośne czytanie, więc może warto zaproponować wieczorne
wspólne czytanie i wymienianie się uwagami, spostrzeżeniami, głośne czytanie interesujących, czy
humorystycznych fragmentów książek. Lektura może stać się wstępem do dalszych rozmów o wielu jakże
istotnych sprawach, problemach, z jakimi stykamy się w codziennym życiu.
Początkowo może się to wydać trudne i dziwne. Jednak badania dowodzą, że poprzez czytanie
i obcowanie z książką relacje rodzica z dzieckiem mogą się zacieśnić, pozwolą zrozumieć świat nastolatka,
sprawią autentyczną radość i satysfakcję.
Obecnie w Polsce realizowany jest Program Narodowego Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka Zespołu
Szkół nr 3 w Łukowie w bieżącym roku kalendarzowym będzie realizowała działania promujące czytelnictwo
zaplanowane w ramach tego programu, m.in. zakup nowości wydawniczych.
Drodzy Rodzice, zachęcamy Was gorąco, abyście i Wy rozbudzali i podtrzymywali zainteresowania
czytelnicze Waszych pociech. Książka jest dobra na wszystko! Rolę „przyzwyczajania” młodych ludzi do
czytania mogą spełnić książki cieszące się zainteresowaniem uczniów, popularne i modne. Liczymy na
Państwa współpracę ze szkołą i biblioteką szkolną.

