
Drodzy Uczniowie 

 

       Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej do grupy szkół, które otrzymają wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej 

w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

Otrzymaliśmy na zakup książek 9 tys. zł .Celem tego programu jest uatrakcyjnienie 

księgozbiorów bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych pozostających w sferze 

zainteresowania uczniów. Dzięki temu  będziecie mogli korzystać z najnowszych propozycji 

książkowych, oferowanych na rynku wydawniczym. 

O pozytywnych skutkach czytania wie chyba każdy z nas. Należą do nich: 

 czytanie książek pomaga w zrozumieniu innych ludzi, ich problemów, motywów działania, 

otwiera oczy na świat i drugiego człowieka, 

 literatura wywiera ogromny wpływ na rozwój emocjonalny człowieka, 

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

 czytanie poszerza doświadczenia językowe, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli, 

 czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli, 

 czytanie poprawia płynność wysławiania się oraz umiejętność pisania prac stylistycznych, 

 czytanie rozwija wyobraźnię, pobudza naszą fantazję, 

 czytanie poprawia pamięć, łatwość kojarzenia faktów, zwiększa zdolności koncentracji uwagi, 

 czytanie uczy samodzielnego zdobywania wiedzy, 

 doskonalona jest mowa, wzrasta zasób słów i pojęć, 

 odpowiednio dobrane utwory ukazują piękno polskiej mowy, 

 czytając zapamiętujemy zasady ortograficzne, 

 książki wychowują i rozwijają pasje, 

 czytanie poprawia rozumienie rzeczywistości, 

 poprzez czytanie zdobywamy doświadczenia innych ludzi, 

 czytanie pobudza naszą kreatywność, 

 książki działają terapeutycznie, 

 czytanie odpręża, uspokaja i relaksuje, 

 czytanie uczy empatii i wrażliwości, 

 czytanie to dobry sposób na nudę! 

 

  W związku z tym prosimy  Was o wskazówki jakie książki godne polecenia powinny znaleźć się  

w zbiorach biblioteki szkolnej. Propozycje tytułów książek  prosimy wrzucać do ,, Magicznej 

skrzynki” . która jest na świetlicy szkolnej, lub wysyłając do nas e-mail na adres 

biblioteka@zsoizlubien.kki.pl 

 

  Serdecznie dziękujemy za wszystkie sugestie i zapraszamy do współpracy i odwiedzania 

biblioteki szkolnej. 
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