
LIST  BIBLIOTEKARZA  DO  RODZICÓW 
 
Drodzy Rodzice! 
 
       Państwa Dziecko jest czytelnikiem szkolnej biblioteki i może samodzielnie 
korzystać z jej zbiorów. W naszej bibliotece jest wolny dostęp do półek. Oznacza to, 
że dzieci już od pierwszej klasy przychodzą do biblioteki same i samodzielnie 
wybierają książki do czytania. Sprawia im to dużą satysfakcję. Mogą przy tym 
zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza. 
       Proszę Państwa o zachęcanie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej. Proszę 
zwrócić uwagę, czy dziecko oddaje książki do biblioteki dopiero po ich przeczytaniu. 
Nieważne, czy będzie to po dwóch dniach, czy po dwóch tygodniach. Chcę zapobiec 
niepożądanemu zjawisku, gdy dzieci wypożyczają dla samego wypożyczania „kto 
więcej” i zwracają książkę nie zajrzawszy do niej. Jest to zły nawyk, który nie uczy 
dziecka prawidłowego kontaktu z książką. A przecież chodzi o to, aby dziecko 
nauczyło się czytać i z czytania potrafiło czerpać przyjemność. 
         Czytanie obok liczenia i pisania jest jedną z trzech najważniejszych 
i podstawowych umiejętności. Dziecko, które nauczy się sprawnie czytać, pisać 
i liczyć, jest przygotowane do zdobywania informacji i przyswajania wiedzy.  
        Zachęcam Państwa do czytania razem z dzieckiem. Według badań naukowych 
głośne czytanie dziecku: 

- jest szansą na zbudowanie mocnej więzi rodzica z dzieckiem i zapewnia 
zdrowy rozwój emocjonalny dziecka; 

- rozwija język, pamięć i wyobraźnię; 
- uczy myślenia i poprawia koncentrację; 
- poszerza wiedzę ogólną, rozbudza zainteresowania; 
- ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole; 
- dowartościowuje dziecko i uczy wartości moralnych; 
- rozwija wrażliwość i empatię; 
- zapobiega uzależnieniu się od telewizji i komputera; 
- kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy. 

Sami widzicie Państwo ile korzyści przyniesie Waszemu dziecku poświęcenie 
chociażby tylko 20 minut dziennie na przeczytanie fragmentu książki. Sami też 
możecie powrócić w lata swego dzieciństwa i przypomnieć sobie książki, które Wam 
kiedyś czytano. Dzieciom przede wszystkim potrzebna jest nasza ciepła, cierpliwa 
obecność i przewodnictwo – rozmowy, współczucie i wsparcie, kształtowanie 
dobrych nawyków, ćwiczenia w mówieniu i myśleniu, a także nasz własny przykład. 
Dlatego starajmy się spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu. Dzieci, którym 
czytamy, są mądrzejsze i znacznie  łatwiej będą poruszać się we współczesnym 
świecie. 
         
Liczę na Państwa współpracę z biblioteką szkolną, życzę cierpliwości i wytrwałości 
we wspólnym czytaniu z dziećmi. 
              Zapraszam  do biblioteki. 
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