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1 Wstep

Strona powstala z mysla o wszystkich milosnikach czytania. Dlaczego ksi-
azka powinna odgrywac znaczaca role w naszym zyciu? Ksiazka jest wielkim
przyjacielem czlowieka. Wedlug nas z cala pewnoscia warto czytac ksiazki,
postaramy sie to udowodnic nastepujacymi argumentami. Pierwszym argu-
mentem potwierdzajacym nasza teze jest rozwijanie wyobrazni. Autorzy lit-
eratury umieszczaja w swoich dzielach ciekawe opisy. Pobudzaja one nasza
ciekawosc oraz pomagaja stworzyc lepszy obraz przedstawionych sytuacji. Po
drugie czytajac ksiazki mozna sie wiele nauczyc. Wzbogacaja one nasze slown-
ictwo, poprzez stosowana w nich terminologie, nie zawsze uzywana w zyciu
codziennym. Czytajac utrwalamy jednoczesnie zasady pisowni, zapamietujac
trudniejsze wyrazy. Warto czytac ksiazki.

2 Powody, dla ktorych warto czytac

2.1 Poszerzanie slownictwa

Poszerzenie slownictwa. Czytajac, obojetnie co by to bylo, czy specjalistyczne
branzowe czasopisma, czy ksiazki, czy nawet codzienne brukowce - poszerzasz
swoj zasob slownictwa. Powod jest prosty, stykamy sie z niezliczona liczba
autorow. Kazdy z nich ma swoj wlasny styl pisania, odrebna wiedze, inne
podejscie. Autorzy wrecz przescigaja sie o lepsze sformulowania i blyskotliwsze
okreslenia, a to skutkuje bogata paleta slow, ktore Ty, jako czytelnik, mozesz
wprowadzic do swojego jezyka.

2.2 Inne spojrzenie na swiat

Rozwoj wyobrazni. Czytajac skomplikowane, zywe opisy scen znajdujacych
sie w ksiazce, jestes zmuszony do wyobrazani sobie tego, o czym pisze autor.
Regularne czytanie rozwija Twoja wyobraznie i sprawia, ze latwiej Ci stworzyc
w umysle coraz bardziej abstrakcyjne obrazy. W konsekwencji latwiej jest Ci
”zobaczyc” dany przedmiot lub sytuacje, jeszcze zanim powstanie/nastapi.

2.3 Cos od nas, czyli co przeczytac

Stworzylysmy tabelke z ocenami naszych ulbuionych ksiazek. Kazdy powinien
choc raz w zyciu przeczytac z ktoras z nich, zwlaszcza ta z ocena 10 :)
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Ksiazka Ocena
Zmierch 10/10
Gwiazd naszych wina 9/10
Kordian 8/10
Pyszne. Na kazda okazje 7,5/10
Gniew 4/10
Dallas ’63 9,5/10

2.4 Odrobiona westchnienia

Relaks i odprezenie. Nic tak nie koi skolatanych nerwow jak wieczor z dobra
ksiazka i aromatyczna kawa. Kiedy czytasz troski dnia codziennego odchodza w
dal, przestajesz myslec o pracy, finansach, problemach rodzinnych. To wszystko
jest poza Toba, gdyz wkraczasz w swiat, ktory stworzyl dla Ciebie autor i w
ktorym Twoje osobiste rozterki nie istnieja. Taki relaks ulatwia Ci zasypianie i
odniza poziom hormonow stresu.

2.5 Dazenie do perfekcji

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zalozmy, ze pracujesz w sektorze infor-
matycznym, technicznym, menagerskim lub podobnym, wymagajacym ciaglego
doskonalenia sie. Czytajac ksiazki zwiazane tematycznie ze swoim zawodem,
jestes stale na biezaco, podazasz z duchem rozwoju i nie obce Ci zadne rynkowe
nowinki. W takiej sytuacji jestes na rynku pracy ”towarem” cenniejszym, niz
Twoj kolega, posiadajacy takie samo wyksztalcenie, ale nie zglebiajacym swojej
wiedzy na biezaco.

”Aby byc czlowiekiem madrym wystarczy przeczytac 10 ksiazek - aby znalezc
te 10 ksiazek, nalezy przeczytac ich tysiace...” Kazdy z nas powiniene wziac sobie
te slowa do serca, i w koncu zaczac czytac!
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