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LIST OTWARTY DO RODZICÓW UCZNIÓW 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

Szanowni Państwo ! 

Miło nam poinformować, że nasza biblioteka przystąpiła do „ Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa”  Ministerstwa Edukacji Narodowej i otrzymała wsparcie finansowe  

w kwocie 15 tys. zł.  

Celem tego programu jest zwiększenie roli biblioteki szkolnej, uatrakcyjnienie księgozbioru 

poprzez zakup nowości wydawniczych. Dzięki temu uczniowie będą mogli korzystać  

z najnowszych i najciekawszych propozycji książkowych oferowanych na rynku księgarskim. 

Termin realizacji zadania upływa 31 grudnia 2020 roku. W ciągu najbliższych miesięcy nasza 

biblioteka zorganizuje wiele wydarzeń i akcji czytelniczych. Zaplanowałyśmy konkursy, 

wspólne czytanie, spotkanie autorskie oraz realizację  kilku projektów edukacyjnych.  

W ramach programu włączymy się w ogólnopolskie akcje promujące czytanie.  

 

We wrześniu przeprowadziliśmy ankietę, w  której uczniowie zaproponowali tytuły, autorów  

i serie wydawnicze książek, o które należy wzbogacić księgozbiór biblioteki szkolnej. 

Pragniemy również zasięgnąć opinii Państwa, prosząc o wskazówki, jakie książki godne  

polecenia powinny wg Państwa znaleźć się w zbiorach naszej biblioteki szkolnej. Propozycje 

pożądanych tytułów możecie Państwo przekazać za pośrednictwem Waszych dzieci do 

nauczycieli bibliotekarzy do konsultacji.  

 

Szanowni Państwo, 

badania przeprowadzone w całej Polsce dowodzą, że aż 75% dzieci i młodzieży woli oglądać 

telewizję niż czytać książki. Tylko 25% sięga z własnej woli po książkę.  

Powszechnie wiadomo, że kluczem do wiedzy jest czytanie. Stąd też wielkim zadaniem 

szkoły i domu jest wytworzenie  motywacji do czytania, sprawienie, by czytanie było 

zajęciem atrakcyjnym, aby książka zaspokajała pragnienia i potrzeby człowieka, zarówno  

emocjonalne jak  i intelektualne. 

Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, jednak nabywamy ją  

w ciągu całego życia. Niestety nawyk czytania książek zanika razem  

z coraz większym rozwojem technologii. Większość z nas jest tak pochłonięta urządzeniami 

mobilnymi, że nie znajduje czasu na tradycyjne czytanie. Wielu z nas woli obejrzeć film na 

podstawie książki, niż przeczytać samą powieść.  

Zalety czytania są powszechnie znane :  

 

 czytanie  pomaga  rozwijać język i słownictwo, uczy  samodzielnego zdobywania wiedzy, 



 czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli, poprawia 

płynność  wysławiania się oraz umiejętność pisania, 

 czytanie rozwija wyobraźnię, pobudza naszą fantazję, poprawia pamięć, łatwość  

kojarzenia faktów, zwiększa zdolności koncentracji uwagi, 

 doskonalona jest mowa, wzrasta zasób słów i pojęć, 

 literatura wywiera ogromny wpływ na rozwój emocjonalny człowieka i zdolność do 

empatii, książka skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe,  

 książka może stawiać pytania, które  angażują  i  pobudzają do dalszych przemyśleń, 

 czytanie odpręża, uspokaja i relaksuje - to dobry sposób na nudę. 

Mamy nadzieję, że rezultatem wdrażania projektu będzie rozbudzenie zainteresowania 

uczniów czytaniem. Liczymy na Państwa pomoc. 

Nauczyciele bibliotekarze 

 


