List otwarty do Rodziców
Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa, że nasza szkoła, po
złożeniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do
biblioteki szkolnej, otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Edukacji
Narodowej do biblioteki szkolnej. W ramach tego Programu otrzymaliśmy 5
tysięcy złotych na zakup atrakcyjnych dla młodzieży bestsellerowych książek.
Dzięki tym funduszom zasoby naszej szkolnej biblioteki znacznie wzbogacą się.
Obecnie wśród młodzieży przeprowadzone są wybory książek, tj. każdy
uczeń może przedstawić własne propozycje zakupu książek do biblioteki.
Taką możliwość mają również rodzice, nauczyciele i inni pracownicy
szkoły. Opracowane wyniki wyborów zostaną przedstawione do
zaopiniowania i konsultacji Samorządowi Uczniowskiemu oraz Radzie
Rodziców.
Uważamy, że książka może i powinna stanowić dobrą alternatywę rozrywki i
relaksu dla internetu i telewizji, które poprzez różnorodność i bogactwo
przekazów są dla młodzieży tylko rozrywką i pozornie skuteczną formą relaksu.
Wynika to z faktu, że pochłaniają one mnóstwo wolnego czasu i grożą
uzależnieniem. W dobie komputeryzacji życia i rozwoju cywilizacji telewizja i
internet stały się niejednokrotnie dla młodzieży wartością nadrzędną. Nie
należy zapominać jednak, że czytanie rozwija sferę poznawczo-intelektualną,
wzbogaca wartości moralno-społeczne, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia
zdrowy rozwój emocjonalny młodego człowieka, pobudza wrażliwość oraz
zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów. Dobra, mądrze wykorzystana
książka, może stać się narzędziem bardzo pomocnym w wychowaniu
młodzieży. Kształci charakter i aktywną postawę wobec rzeczywistości oraz
pozwala znaleźć odpowiedzi na pytania związane ze współczesnym światem i
jego sprawami. Czytanie poprawia pamięć, ćwiczy mózg, wzbogaca
słownictwo, uczy wyrażania uczuć i rozumienia innych ludzi, dostarcza wiedzy,
wspomaga przyswajanie nowych wiadomości, ułatwia naukę, utrwala zasady
ortografii, poprawia koncentrację, rozwija umiejętności komunikacyjne.
Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci do
wypożyczania i czytania książek. Młodzi ludzie, w których zaszczepiamy
miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym
wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.
Zapraszamy do biblioteki szkolnej i jeszcze raz prosimy o zgłaszanie swoich
propozycji zakupu książek osobiście lub poprzez wypełnienie ankiety
podanej dla Państwa przez dzieci.

