
Zalety książek …



„Pochwała książki”
[…] Przyjaźń przeminie po pierwszym upiciu,

Miłość się urwie najkraśniejszej wstążce,

Za mało mamy pięknych spotkań w życiu,

Lecz najpiękniejsze zawdzięczamy książce.

W godzinach smutku, tęsknoty, wesela,

Wracamy do niej jak do przyjaciela.

Księgo! Tyś źródłem z którego wytryska

Strumień człowieczej nieśmiertelnej myśli.

Czas przez ruiny idzie i zwaliska,

Lecz twego trwania nigdy nie przekreśli.

Bowiem się z ducha wiedzie twa potęga –

Mijają ludzie, pozostaje księga. 

Henryk Zbierzykowski



W dzisiejszych czasach książki nie mają łatwego

życia. Muszą konkurować z telewizją, Internetem,

grami komputerowymi, telefonem, czy wieloma

innymi źródłami rozrywki. Mimo to nadal mają

szerokie grono zwolenników- przecież z nimi nie

można się nudzić !!!



Książki pomagają nam rozwijać język

i słownictwo. Uczą nas precyzyjnie wyrażać 

własne myśli i rozumieć innych.



Książki rozwijają myślenie. Dostarczają nam pojęć 

myślowych i nowych idei, rozszerzają naszą 

świadomość i nasz świat. 



Książki pobudzają fantazję, uczą budować obrazy 

w wyobraźni.



Książki dostarczają nam wiedzy o innych krajach   

i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym 

wszystkim o czym chcielibyśmy dowiedzieć się 

czegoś więcej. 



Książki rozwijają nasze uczucia i zdolność do 

empatii. Wyrabiają w nas umiejętność wczucia się 

w czyjąś sytuację.



Książki dodają siły i zapału. Dostarczają nam 

rozrywki i emocji. Mogą również rozśmieszyć lub 

zasmucić, ale też pocieszyć i wskazać nowe 

możliwości.



Książki mogą stawiać pytania, które angażują                 

i pobudzają do dalszych przemyśleń.



Książki uczą nas etyki. Skłaniają do namysłu nad 

tym co słuszne, a co nie lub co dobre, a co złe.



Książki mogą wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc 

w zrozumieniu zależności.



Książki mogą udowadniać, że często pytanie ma 

więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się 

spojrzeć z różnych stron. Poza tym mogą 

podpowiadać inne sposoby rozwiązywania 

konfliktów niż przemoc.



Książki pomagają nam zrozumieć siebie. Odkrycie, 

że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo 

do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze 

poczucie własnej wartości.



Książki pomagają nam zrozumieć innych ludzi, 

ich problemy, rozterki i motywy działania. 

Otwierają nam oczy na świat i drugiego 

człowieka.



Książki pomagają nam zrozumieć innych. Lektura 

publikacji pisarzy z innej epoki, innego świata,              

i odkrycie, że ich myśli i odczucia nie różnią się 

niczym od naszych, buduje tolerancję dla innych 

kultur i zapobiega uprzedzeniom.



Książki są naszym towarzyszem w samotności. 

Łatwo je wziąć ze sobą i czytać gdziekolwiek. 



Książki są częścią naszego dziedzictwa 

kulturowego. Dzięki nim mamy wspólne 

doświadczenia i punkty odniesienia.



Dobre książki, które można czytać na głos, 

przynoszą radość dzieciom i dorosłym. Budują 

pomost między pokoleniami.



Książki to pierwsze spotkanie z literaturą-

nieograniczonym światem, z którego czerpiemy 

przez całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż 

jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże ile może dać 

dobra literatura.



Ciekawe książki dostarczają nam rozrywki                         

i emocji. Mogą być przewodnikiem po świecie                   

i innych kulturach.
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