
List Otwarty 

Szanowni Państwo! 

W  2017 roku biblioteka szkolna realizuje Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa.  Głównym celem programu jest  podniesienie poziomu czytelnictwa wśród  

uczniów poprzez ciekawą ofertę książkową i kształtowanie nawyku czytania. 

Dzięki otrzymanej dotacji, zostały zakupione do biblioteki szkolnej nowe książki  z 

różnych dziedzin nauki, lektury, literatura piękna. Zachęcamy do skorzystania z 

możliwości pozwalającej na wypożyczenie książek również w okresie świąt, ferii zimowych 

i wakacji. 

Czytanie jest bardzo ważne. Wyrobienie nawyku regularnego czytania i chętnego 

sięgania po książkę jest możliwe tylko dzięki współpracy domu rodzinnego i szkoły. 

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

się nabywa. Zachęcajmy swoje dzieci do czytania, bo warto, niesie to za sobą ogromne 

korzyści. 

A oto kilka powodów, dla których warto czytać: 

 Czytanie stymuluje proces skupienia uwagi, 

 Usprawnia zdolność myślenia analitycznego, 

 Wzbogaca słownictwo i uczy wyrażania myśli, 

 Pozwala rozumieć i nazywać emocje oraz radzić sobie z nimi, 

 Uczy i zaspokaja potrzebę informacji, 

 Rozwija kreatywne myślenie i poszerza horyzonty, 

 Sprzyja zdrowiu psychicznemu i dobremu samopoczuciu,  

 Pozwala  przyjemnie spędzić czas. 

Nabywanie umiejętności czytania jest procesem długim i rozwojowym. Dlatego, z czasem, 

to szkoła przejmuje część zadań  związanych z utrwaleniem zamiłowania do książek. 

Dzięki współpracy domu i szkoły możemy wyrobić w dziecku nawyk regularnego sięgania 

po książki, możemy sprawić, że czytanie będzie dla niego czymś ważnym i kojarzyć 

będzie się z przyjemnym spędzaniem czasu. Starsze dzieci i dorastająca młodzież również 

potrzebują naszego wsparcia w tym zakresie, bowiem potrzeby czytelnicze zmieniają się 

wraz z wiekiem dziecka.  W trudnym okresie dorastania na pierwszy plan wysuwa się 

proces kształtowania tożsamości, a odpowiednia lektura pomaga w odnalezieniu swojego 

miejsca w społeczeństwie i otaczającej nas rzeczywistości. 

 Dzięki realizacji wymogów NPRC uatrakcyjniliśmy księgozbiór naszej biblioteki, 

zwiększyliśmy dostęp uczniów do książek przez nich oczekiwanych, o tematyce bliskiej 

ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata. Przy 

zakupie nowości wzięliśmy pod uwagę tytuły zaproponowane przez młodzież w ankietach 

oraz bestsellery polecone przez pracowników biblioteki miejskiej.  Ponadto możemy 

zarekomendować  pozycje dla osób niepełnosprawnych – audiobooki, książki pisane 

dużymi literami dla uczniów niedowidzących oraz książki o charakterze 

biblioterapeutycznym dla osób niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem, poruszających trudne tematy i problemy. Mamy nadzieję, że dzięki 

książkom, pozostającym w sferze zainteresowań  uczniów oraz projektom edukacyjnym, 

realizowanym z ich wykorzystaniem, będziemy  mogli skutecznie popularyzować 

czytelnictwo, ćwiczyć kompetencje czytania ze zrozumieniem oraz kształtować nawyk 

czytania. 



 Szanowni Państwo, zachęcajmy więc młodzież do czytania, korzystania z biblioteki.  

Zapraszamy również do korzystania z zakładki „biblioteka” na stronie internetowej szkoły 

oraz strony facebookowej  Biblioteka Ekonomik, gdzie umieszczamy aktualne informacje 

o wydarzeniach czytelniczych. 
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Zapraszamy po nowości wydawnicze. Każdy znajdzie coś dla siebie... 

 

Pasjonaci ogrodnictwa mogą przebierać w pozycjach mniej i bardziej fachowych. 

Inspiracji nie zabraknie... 

 



A dla pasjonatów z artystycznym zacięciem zbiór inspiracji... Może odkryjecie 

nowe zainteresowania? Z takimi pomocami nawet amatorzy stworzą coś 

ciekawego. 

 

 

Zapraszamy po sprawdzone przepisy. Możecie planować wielkie gotowanie! 

 

 

 

 



A może książki o tematyce historycznej? Dzięki NPRC możemy Wam 

zaproponować ciekawe pozycje. 

 

 

Interesujący się historią naszego regionu również znajdą ciekawe materiały. 

 

 

 

 



Wiele osób prosiło o książki Barbary Rosiek. Mamy je! 

 

Dla czytelników lubiących książki oparte na prawdziwych historiach, 

poruszających poważne problemy mamy wiele pozycji… 

 

 

 

 

 

 

 



Najlepsze porady dla pasjonatów fotografii! 

 

Książki przygodowe i podróżnicze dla pasjonatów turystyki. 



 


