
ROLA KSIĄŻKI W ŻYCIU 
MŁODEGO CZŁOWIEKA



Książka jest nieodpartym elementem naszego życia, 

lecz coraz rzadziej z niej korzystamy. Mamy 

przecież komputery, tablety, telefony. Ciągle się 

gdzieś śpieszymy, chodzimy przecież do szkoły, 

dorośli do pracy. Mamy mnóstwo zajęć, gdzie w 

tym wszystkim znaleźć czas na książki?



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TO, IŻ LUDZIE NIE 
CZYTAJĄ

• Niezaciekawienie czytaniem, niezauważanie w nim żadnych 

pozytywnych aspektów;

• Brak czasu, spowodowany m.in. nauką, pracą;

• Brak miejsca do czytania, brak swojego pokoju;

• Problemy rodzinne, w pracy, w szkole.





POSTRZEGANIE KSIĄŻEK PRZEZ MŁODYCH LUDZI

• W szkole na lekcjach języka polskiego omawia się lektury, które 

nie zaciekawiają uczniów ze względu na ich niezrozumiały język 

czy skomplikowaną fabułę, która odnosi się do czasów obcych 

dla młodzieży. Dlatego więc młodzi ludzie uważają czytanie 

książek za karę i wielkie męczarnie. Obecnie mnóstwo 

nastolatków nie sięgnęło po inną książkę niż lektura szkolna co 

oczywiście jest wielkim błędem.



BIBLIOTEKA

• Ktoś mógłby powiedzieć, że z powodu kiepskiej sytuacji 

finansowej nie ma pieniędzy na kupowanie książek . Taki 

problem to nie problem, gdyż w naszym środowisku istnieją 

biblioteki, w których można wypożyczyć prawie każdą książkę. 



CZYTANIE ON-LINE BEZ RYZYKA ZAKAŻENIA. 
NAJWIĘKSZA BIBLIOTEKA CYFROWA W POLSCE

• 3 miliony obiektów cyfrowych – książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, 

rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych – dostępnych jest w 

Internecie dzięki cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. To obecnie jedna z 

największych bibliotek cyfrowych w Europie.

• Poprzez bibliotekę cyfrową POLONA zapewniany jest nieodpłatny, szeroki dostęp do 

obiektów cyfrowych wysokiej jakości (książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, 

rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych) do nieograniczonego 

wykorzystania przez wszystkich w dowolnym celu, w tym komercyjnym.

• https://polona.pl/

https://polona.pl/


CO CZYTANIE DAJE MŁODEMU CZŁOWIEKOWI

• Większość młodych ludzi 

nie czyta książek, ponieważ 

uważa to za stratę czasu. 

Tak nie jest. Czytanie w 

młodym wielu pomaga w 

ćwiczeniu pamięci, 

ortografii czy rozwijaniu 

wyobraźni.



CO CZYTANIE DAJE STARSZYM LUDZIOM

• Z badań przeprowadzanych w 

naszym kraju co dwa lata wynika, że 

w Polsce najmniej książek czytają 

rolnicy i starsi ludzie. Nie zdają sobie 

sprawy, że czytanie zmniejsza ryzyko 

zachorowania na Alzhaimera. Tak 

samo jak młodym ludziom pomaga w 

ćwiczeniu pamięci. Dlatego właśnie 

ważne jest, aby zachęcać osoby 

starsze do czytania.





CYTATY NA TEMAT CZYTANIA

• „Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych 

czasów”          Kartezjusz

• "Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.„       Richard Steele

• "Kto czyta książki, żyje podwójnie.„     Umberto Eco

• "Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego 

przyjaciela.„     Johan Wolfgang Goethe





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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