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Książki nie istniałyby bez pisma. Na przestrzeni wieków
zmieniały się formy książki i materiały, z których je tworzono.
Niezmienny pozostaje jeden wspólny ich cel – utrwalanie słów.
Z czasem książka stała się elementarnym nośnikiem wiedzy
i informacji, a także jedną z form rozrywki kulturalnej.



Włoski filozof - Umberto Eco, który w książce „Drugie zapiski na

pudełku od zapałek” odpowiada na pytanie: „Dlaczego książki

przedłużają nam życie?” Tłumaczy sentencję „Człowiek czytający

wart jest dwóch”, z jednej strony jako wyjątkowo trafny slogan,

a z drugiej strony mówi, że „słowa pisane (i w ogóle mowa) przedłuża

życie”. Jak to rozumieć? Umberto Eco sam odpowiada. Jego zdaniem

człowiek oczytany, w przeciwieństwie do analfabety (lub człowieka,

który nie czyta), przeżywa wiele żyć, wcielając się w różnych

bohaterów.



- utrwalanie słów,

- nośnik wiedzy i informacji,

- forma rozrywki 

intelektualnej,

- poznawanie nowych słów,

- kształtowanie umiejętności 

poprawnej pisowni,

- rozbudzanie wyobraźni,

- rozwijanie kreatywności,

- uwrażliwienie na drugiego 

człowieka.



Spotkanie z książką rozpoczyna się już w dzieciństwie słuchaniem

bajek, wierszyków czytanych przez dorosłych. Ta przygoda powinna

trwać przez całe nasze życie, które jest swoistą „niekończącą się

historią”. Współczesny człowiek bez umiejętności czytania, czyli bez

wiedzy, nie mógłby w pełni istnieć w świecie, który poznać

i zrozumieć pomaga niezastąpiona książka.







Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia 

księgozbiór biblioteczny.

KSIĘGOZBIÓR 

BIBLIOTECZNY literatura dziecięca 

i młodzieżowa

słowniki, encyklopedie, 

leksykony

lektury szkolne

biografie

literatura piękna

literatura fantastyczna
poezja

inne

literatura regionalna



 Tu odkryjesz magiczny świat książek.

 Każdego witamy z uśmiechem.

 Wspomaga Twój rozwój.

 Tu nie stawiamy ocen.

 Umożliwia kontakt z książką.

 Tu spokojnie możesz spędzić czas, np. czytając czy odrabiając zadanie.

 Tu nauczysz się, jak sprawnie wyszukiwać informacje. 



Krystyna Wodnicka

„W bibliotece”

Jeszcze liście kolorowe lecą w trawę, 

czas na piłkę, czas na rower, na zabawę, 

ale kiedy wiatr za kołnierz zacznie dąć, 

dobrze będzie w kręgu lampy z książką siąść. 

W bibliotece z książek na półkach 

trąbią słonie, kuka kukułka, 

kwitnie paproć, krzyczą Indianie, 

szumią żagle na oceanie. 

W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz: 

starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.



Hanna Łochocka

„Książka czeka”

Książka nas uczy, książka cieszy, 

czasem zadziwi 

nas niemało 

albo po prostu tak rozśmieszy, 

jakby się dobry 

żart słyszało. 

Książka też mądrze nam doradza, 

różne wskazówki, 

wzory daje. 

Książka w szeroki świat wprowadza, 

dalekie z nami 

zwiedza kraje.

Lubimy książkę – przyjaciółkę. 

Wiesz, co ci powiem? 

Nie odwlekaj. 

Masz trochę czasu? Spójrz na półkę, 

sięgnij po książkę! 

Książka czeka. 



mgr Dorota Magiera

nauczyciel bibliotekarz 

Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy

Prezentacja multimedialna została utworzona w celu 

promowania czytelnictwa w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

i skierowana jest do rodziców oraz uczniów ZPO w Niedzicy.



http://wnaszejbajce.pl/dlaczego-warto-czytac-dzieciom/

https://calapolskaczytadzieciom.pl/pkmd-dlaczego-czytac

https://www.google.com/search?q=umberto+eco&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=2ahUKEwjbvNnootDtAhVPXBoKHa3kCf0Q_AUoAXoECAcQAw

&biw=1517&bih=666

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=ksi%C4%85zk

a+obrazy&sa=X&ved=2ahUKEwjh89GFo9DtAhVFXBoKHd9oDf0QjJkEegQIA

hAB&biw=1517&bih=666

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz, „Nowe słowa na start!”, 

Wydawnictwo Nowa Era.

Umberto Eco, „Drugie zapiski na pudełku od zapałek, Wydawnictwo 

Historia i Sztuka.

http://wnaszejbajce.pl/dlaczego-warto-czytac-dzieciom/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/pkmd-dlaczego-czytac
https://www.google.com/search?q=umberto+eco&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjbvNnootDtAhVPXBoKHa3kCf0Q_AUoAXoECAcQAw&biw=1517&bih=666
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=ksi%C4%85zka+obrazy&sa=X&ved=2ahUKEwjh89GFo9DtAhVFXBoKHd9oDf0QjJkEegQIAhAB&biw=1517&bih=666

