Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu

Dlaczego warto zapisać do Biblioteki najmłodsze
dzieci? Kilka słów na początek 2019 roku.
Witamy w Nowym 2019 Roku i życzymy pomyślności, szczęścia, zdrowia oraz wielu ciekawych lektur w bieżącym roku.
Przy okazji zachęcamy wszystkich rodziców, aby zapisywali do Biblioteki swoje najmłodsze dzieci - po latach
korzystania ze zbiorów bibliotecznych dorosły wówczas czytelnik będzie miał fajną pamiątkę w postaci dziecięcej
karty bibliotecznej. A przez te lata nabierze nowych kompetencji związanych z regularnym korzystaniem z Biblioteki.
O jakich kompetencjach mowa?

Czytanie bajek pozwala dzieciom poznać litery, uczy prawidłowej konstrukcji zdań, zaznajamia z ortografią, przez co
język ojczysty staje się bogaty - maluch lepiej będzie sobie radził w szkole. Czytanie rozbudzi wyobraźnię, twórczość i
empatię, zbuduje własny system wartości, nauczy samodzielnego kreowania rzeczywistości. Wieczorna lektura
wyciszy dziecko i uspokoi. A samo korzystanie z Biblioteki nauczy odpowiedzialności i regularności. To już nie to samo,
co korzystanie ze zbiorów domowych. Tutaj dochodzi element obowiazku. I warto rozpocząć od tych miłych
obowiązków, jak np. regularne korzystanie z biblioteki.
Do Biblioteki zapraszamy najmłodsze dzieci. Drodzy Rodzice, nie czekajmy, aż dziecko pójdzie do przedszkola. Kartę
biblioteczną można założyć już kilkumiesięcznemu dziecku, bo na początku i tak rodzice wybierają książeczki, a
dzieciom czytać powinno się już nawet na etapie ciąży. Kiedy będzie już samodzielne - razem z mamą lub tatą
wybierze książki, aż dojdzie do etapu samodzielnego wyboru lektury. To niezwykła podróż dla rodziców, którzy będą
obserwować te etapy. A i dla rodzica będzie to okazja, aby wyjść z domu na spacer.
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W jasienieckiej Bibliotece na najmłodszych czeka kącik malucha - specjalnie przygotowane miejsce z książeczkami dla
dzieci, mebelkami, zabawkami i miejscem do rysowania czy układania puzzli, które też najmłodsi znajdą na miejscu.
Można tu pobyć tyle czasu, ile dziecko będzie chciało, a rodzic będzie mógł poświęcić na wizytę w Bibliotece. Obok
stoją regały z nowościami dla dorosłych - warto i tu zerknąć.
Idąc za myślą Wisławy Szymborskiej, czytanie to najtańsza i najlepsza rozrywka, jaką sobie ludzkość wymyśliła korzystajmy z niej codziennie z myślą o naszych najbliższych. To zaprocentuje w przyszłości.
Zapraszamy do Biblioteki, bo jest tworzona z myślą o mieszkańcach naszej gminy. Macie Państwo realny wpływ na to,
jakie zbiory książek się w niej znajdują (zamówienia zakupów realizowane są na podstawie Państwa sugestii) oraz na
to, co dzieje się w Waszej placówce. Do zobaczenia.
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