
Znaczenie  czytelnictwa w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży 

Widoczny powszechnie kryzys czytania i czytelnictwa nieuchronnie prowadzi do obniżenia poziomu intelektualnego  

i opóźnienia kulturalnego młodego pokolenia, a tym samym niemożności sprostania wymogom współczesnego świata.  

Dlatego na uwagę zasługują wszelkie poczynania i akcje, które są ukierunkowane na aktywizację i rozbudzanie zainteresowao 

czytelniczych młodego człowieka. Jedną z takich akcji jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dzięki której b-teki  

szkolne,  zakupiły sporą ilośd nowości.  I to jest duży sukces, ale za tym powinny iśd wszelkie działania zachęcające dzieci   

i młodzież do korzystania z tych nowości, zresztą nie tylko, ponieważ biblioteki oferują także ciekawe starsze zbiory. 

Szkoły starają się motywowad  uczniów do korzystania z zasobów bibliotek, ale zaszczepienie w dziecku od najmłodszych lat 

potrzebę kontaktu  z książką - to jest zadanie dla Was rodziców. Małe dziecko potrzebuje pomocy pośrednika  literatury - 

mamę, tatę, którzy przeczytają, porozmawiają, wyjaśnią zdarzenia przedstawione w utworach. 

Literatura dla najmłodszych, zazwyczaj zaczyna się od poezji, ponieważ gra słów, regularny rytm i rym ułatwiają przyswajanie 

tekstu, a to bardzo podoba się dzieciom. 

Do tej literatury zaliczamy krótkie wierszowane bajeczki, zagadki, piosenki, opowiadanka oparte na ludowych wzorach, 

historyjki z życia - cała ta twórczośd trafia do dzieci właśnie dzięki rodzicom, którzy nawet nie myślą, że te proste teksty, to 

pierwsze wyprawy w zaczarowany świat słów i wyobraźni, że to oni są pierwszymi przewodnikami po świecie, który będzie 

kształtował osobowośd ich dziecka. Wprowadzając w tę krainę czarów uczy się dziecko od początku właściwego rozumienia 

 i przeżywania sztuki słowa. 

W literaturze dla dzieci oprócz wyżej  wymienionych form niezwykle ważna  jest bajka i baśo. 

Znany humanista i psychiatra dziecięcy i badacz literatury Bruno Bettelheim polecał baśnie jako skuteczny środek wzmacniający 

kruchą psychikę dziecięcą. Uznawał on baśnie wręcz za niezbędne w rozwoju dziecka, ponieważ to one docierają do ukrytych 

lęków i głębokich pragnieo małego człowieka obiecując zarazem pokonanie trudności i spełnienie marzeo. Baśnie mają 

niewątpliwe znaczenie dla kształcenia uczud, wyobraźni, poznawania ludzkich charakterów. Uwrażliwiają młodych odbiorców 

na dobro i zło, uczą optymizmu i zachęcają do walki z przeciwnościami, a jednocześnie dostarczają pozytywnych wzorców do 

naśladowania. I tu wspomnę jeszcze o baśniach braci Grimm. Wiadomo, że w tych utworach występują dramatyczne sceny, 

trudne tematy, takie jak śmierd, rozpacz, zło  I w zw. z tym rodzice, czy opiekunowie mają dylemat ; czytad te oryginalne teksty, 

czy te, okrojone z tych wszystkich okropności. Trzeba wiedzied, że lęki są nieodłącznym towarzyszem dzieciostwa i zadaniem 

dorosłych jest dad możliwośd ich przeżycia i oswojenia. Nie należy dzieciom oszczędzad elementów grozy w baśniach, bo 

właśnie tu mogą pokonad strach. Bezpiecznie można tego dokonad  spotykając się z tradycyjną baśnią, której terapeutyczną 

moc odkryli w swych kontaktach z dziedmi badacze literatury dziecięcej. Ktoś może zapytad : jaka wobec tego jest różnica 

między takimi baśniami a grami komputerowymi, zawierającymi  drastyczne sceny. Otóż jest poważna różnica.  Baśo unika 

opisowości,  w sposób umowny,   symboliczny, bliżej nieokreślony traktuje przestrzeo. Dziecko czuje się bezpiecznie, gdy rzecz 

dzieje się dawno, dawno temu, za górami za lasami, wszędzie i nigdzie. Natomiast w grach komputerowych sceny drastyczne 

pokazane są z cała brutalnością i okrucieostwem. Krew się leje, a rany bolą. Dlatego należy bezwzględnie unikad takich 

przekazów. 

Jeszcze innym problemem budzącym niepokój rodziców są komiksy. Otóż te historyjki obrazkowe to pewnego rodzaju sztuka i 

jak najbardziej można polecid uczniom, oczywiście wybierając te wartościowe. 

W  miarę jak dziecko dorasta i czyta coraz lepiej, rezygnuje z pomocy pośrednika literatury, czyli osoby dorosłej. Wtedy  potrafi 

i chce samodzielnie korzystad ze sztuki słowa. Na tym etapie kontaktu z lekturą może już dokonywad własnych wyborów 



książek, zwłaszcza takich, które zaspokajają jego potrzeby emocjonalne i estetyczne. Doznania uczuciowe są bowiem mocnym 

motywem sięgania po lekturę, w której objawiają się uczucia : strach, gniew, zazdrośd, rywalizacja, przyjaźo. Wtedy te utwory 

pełnią funkcję kompensacyjną, łagodzą różnego rodzaju napięcia. Dziecko i młody człowiek lubi ruch, chce żeby się coś działo, 

czeka na zmiany, perypetie, niespodzianki i różnego rodzaju zawikłania. Na tym etapie uczniowie interesują się tematyką 

przyjaźni, magią, nauką i zabawą, a także  odkrywaniem tajemnic i rozwiązywaniem zagadek i tych wątków szukają w 

powieściach przygodowych, sensacyjnych, obyczajowych, fantastycznych. 

Taką właśnie literaturę o wszechstronnej i  różnorodnej  tematyce, , oferuje  biblioteka szkolna. 

Biblioteczny księgozbiór  jest bowiem odpowiednio dobrany do poziomu umysłowego, psychiki i zainteresowao uczniów. 

Poleca książki, które  spełniają różne funkcje, a mianowicie uczą,  bawią, wychowują, relaksują, leczą, uwrażliwiają na piękno 

mowy ojczystej,  uczą postaw społecznych, patriotycznych, i estetycznych. 

Stały bowiem kontakt wychowanka z wartościową książką ma duży wpływ na rozwój jego intelektu, psychiki, charakteru, 

osobistej kultury. Dobra literatura uczy nie tylko mądrości życiowej ale też wzbogaca kulturę duchową i kształci poprawną 

polszczyznę, doskonali procesy poznawcze, aktywizuje mowę oraz uczy jak wyrażad  swe myśli w sposób sprawny i przejrzysty. 

Odpowiednio dobrana książka wywiera  znaczący wpływ na wszechstronną aktywnośd dziecka, która przejawia się w mowie, 

plastyce, muzyce, ruchu , inscenizacji. Literatura przekazuje wiedzę o ludziach, świecie, przyrodzie, pobudza wyobraźnię 

 i uczucia. Wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie społecznym i przyrodniczym. Sztuka słowa wyrabia w uczniach 

przyzwyczajenia kulturalne, uprzejme, uczy form grzecznościowych i towarzyskich. 

Należy zatem przygotowad dzieci i młodzież do trwającego całe życie samokształcenia, zwracając uwagę na szczególną rolę, 

jaką pełni książka na tle innych środków  masowego przekazu. Oczywiście Internet i telewizja tez są ważne, ale niech to książka 

będzie dominującym medium jeżeli chodzi o źródło wiedzy o świecie. 

Na koniec chciałam jeszcze przytoczyd parę zdao na temat wyników badao odnośnie  książek cyfrowych, które zyskują  coraz 

większą popularnośd i zastępują książki drukowane. Otóż prowadzone badania na ten temat  dowodzą,  że jednak  obcowanie z 

książką tradycyjną jest dużo przyjemniejsze , efektywniejsze i mniej męczące. Badani, którzy już kiedyś korzystali z tekstów 

elektronicznych woleli mimo wszystko uczyd się z tradycyjnych książek i to, niezależnie od płci, intensywności korzystania z 

komputerów i płynności posługiwania się nimi. Oczywiście e-boki  mają wiele zalet, a jedną z nich jest chociażby dogodniejszy  

dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

Podsumowując mój wykład, chcę przytoczyd słowa znanego i lubianego autora literatury dziecięcej, Grzegorza Kasdepki :  

„Czytanie książek to jest taki przystanek normalności w szalonym tempie życia” 

 

 

 

 


