List otwarty
nauczyciela bibliotekarza
do Rodziców uczniów Zespołu Szkół
Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.

W dobie komputeryzacji życia i rozwoju cywilizacyjnego telewizja i Internet stały się zarówno dla dzieci jak
i młodzieży wartością nadrzędną. Poprzez różnorodnośd i bogactwo przekazów są rozrywką i pozornie skuteczną
formą relaksu. Pochłaniają one mnóstwo wolnego czasu i grożą uzależnieniem. Książka stanowibardzo dobrą
alternatywę.Nawyk kontaktu z książką jest pewnego rodzaju posagiem intelektualnym, który decyduje nie tylko
o wiedzy człowieka, ale również o jego cechach charakteru, preferowanych wartościach i przyjmowanych postawach.
O tym musimy pamiętad zarówno my, nauczyciele, jak i Paostwo - Rodzice.
Książka przekazuje wiedzę,pokazuje jakie prawa rządzą w świecie ludzi i przyrody. Pobudza wrażliwośd
i rozwija wyobraźnię. Kształci charakter i aktywną postawę wobec rzeczywistości. Oddziałuje wszechstronnie na
rozwój uczniów: wzbogaca słownictwo, poprawia ortografię, kształci styl i poprawnośd języka ojczystego, daje
wzorce do naśladowania i pokazuje zachowania, które należy negowad. Dostarcza wielu wzruszeo i emocji.
Pomaga w rozwiązywaniu problemów swojej egzystencji, oraz szukaniu drogowskazu, umożliwiającego
wyrobienie sobie poczucia własnej wartości.
O wartościach czytania można mówid bardzo długo, na koniec chciałabym podkreślid, że dobra książka
pomaga kształtowad zasady społeczno-moralne młodzieży. Może stad się narzędziem bardzo pomocnym
w wychowaniu młodych, mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.
Kształtowanie młodego człowieka tak, aby poprzez lekturę, świadomie uczestniczył w kulturze, stanowi
niezwykle trudne zadanie. O randze problemu świadczy powstanie„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
dotyczącego wspierania i rozwijania zainteresowao uczniów przez promocję i wsparcie czytelnictwa dzieci
i młodzieży. Nasz biblioteka szkolna postanowiła skorzystad z tej szansy i opracowałam wniosek o sfinansowanie
z programu zakupu nowych książek.
Otrzymaliśmy, 15 tysięcy zł na zakup książek. Jesteśmy na etapie zbierania
propozycji zakupów od uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Paostwo również
możecie zgłaszad swoje propozycje do kooca listopada. Serdecznie zachęcam, Was,
aby z tegoskorzystad. Na zakooczenie kieruję do Paostwa gorącą prośbę:
Drodzy Rodzice! Proszę o zachęcenie swoich pociech do inwestowania
w siebie i częstszego sięgania po książkę.
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