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Promocja
czytelnictwa –

ale po co?



Co roku Biblioteka Narodowa ogłasza wyniki
badania poziomu czytelnictwa w kraju. W 2017
roku 38% rodaków przeczytało co najmniej jedną
książkę. Siedemnaście lat wcześniej było to 54%.
Tendencja zniżkowa, niestety. Co roku więc
inteligencja i czytacze załamują ręce oraz kręcą z
niedowierzaniem głowami: co to będzie? Czemu
tak mało Polaków i Polek sięga po lekturę.
Czyżby życie w sieci wypierało tradycyjne
potrzeby? Do czego zmierza ten świat, jak tak
można i tak dalej. Zaraz również dodają, że oni to
– ho, ho – jedną książkę to czytają, ale dziennie. I
że, doprawdy, człowiek, który nie czyta to nie
człowiek. Typowe wywyższanie się tych, którzy
mają społeczne kompetencje do tego, aby
czerpać frajdę ze śledzenia liter z lewa na prawo.

ile statystycznie
czytamy?



Czy czytanie książek daje nam coś więcej poza rozrywką i wspomnieniem mile
spędzonego czasu? Jasne, że tak! Wszyscy mówią, że warto czytać książki, a ja
powiem Wam, DLACZEGO konkretnie warto to robić.

dlaczego warto czytać



Co daje
czytanie
książek?



zalety
czytania
książek

Redukuje stres

Poprawia pamięć

Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania, żeby zredukować
uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek redukuje stres:o 68% bardziej od

słuchania muzyki,o 300% bardziej od wyjścia na spaceri aż o 600% bardziej od grania w
gry komputerowe.

Podczas czytania powieści mamy mnóstwo rzeczy do zapamiętania – imiona
bohaterów, ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami,

miejsca, wątki fabularne, szczegóły… Tymczasem w mózgu tworzą się nowe synapsy, a
te istniejące się wzmacniają. Dzięki czytaniu nasza pamięć pozostaje w dobrej

kondycji.

Zwiększa atrakcyjność dla płci przeciwnej Szczególnie
w przypadku mężczyzn. Widać kobiety mają lepszy gust



nasze
ulubione
książki

Wojownicy- Erin Hunter
Tajemnica Żółtego Kła

Harry Potter- I Przeklęte dziecko
j.K. rowling

heartland-Własna droga
lauren brooke





dziękujemy za uwagę!
nikola komorowska

maja witkowska
julia kawalec


