Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to jedno z tych wydarzeń w kalendarzu świąt nietypowych, które są
zarówno przyjemne jak i pożyteczne. Inicjatywa powstała w Polskiej Izbie Książki w 2001 roku. Patronką wybrano
Joannę Porazińską, wybitną pisarkę która wiele swoich książek napisała z myślą o dzieciach. Data 29 września
to dzień urodzin zasłużonej Polki.
Celem święta jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
obchodzony jest m. in. w szkołach i bibliotekach, gdzie organizowane są sesje czytelnicze. W roli czytających
wcielają się bibliotekarze, nauczyciele, starsi koledzy, strażacy czy znani aktorzy. Dzieci mogą też zobaczyć jak
wygląda praca w bibliotece, opowiedzieć o swoich ulubionych książkach czy poznać nowe propozycje, związane np.
z zainteresowaniami.
Nasza szkoła także włączyła się w obchody tego wyjątkowego święta. Nauczyciel bibliotekarz przygotował
okolicznościową gazetkę, ponadto biblioteka szkolna wyszła z inicjatywą organizacji akcji pt. „Czytanie na żądanie”.
W ramach przygotowań nauczyciel bibliotekarz, po konsultacji z nauczycielami języka polskiego, rozdysponował
odpowiednią literaturę między czytających nauczycieli. Wszyscy przygotowali odpowiednie fragmenty do głośnego
odczytania. Po usłyszeniu ustalonego sygnału, nauczyciele przerwali zajęcia i rozpoczęli Głośne Czytanie. Klasy VII
i VIII poznały fragmenty „Balladyny”, klasa VI perypetie Zenka z „Tego obcego”, klasa V przeniosła się do „Świata
Troi”, zaś klasa IV starała się zaprzyjaźnić z „Mikołajkiem”. Uczniowie klas I-III rozpoczęli poprzez Głośne Czytanie
„spotkanie” z „Gangiem Fajniaków”. Akcja spotkała się z pozytywnym odzewem, kilkoro uczniów po zakończeniu
akcji odwiedziło bibliotekę i wypożyczyło Czytaną Głośno lekturę.
Książki to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla dzieci, do tego rozwijają wyobraźnię, pamięć poszerzają
słownictwo i znajomość gramatyki oraz przede wszystkim pozwalają przeżywać wspaniałe emocje. Głośne czytanie,
co jest motywem przewodnim święta, jest z kolei dobrą okazją do budowania więzi i wspólnego spędzenia czasu
dziecka z dziadkami, rodzicami, rodzeństwem czy kolegami. Święto więc warto obchodzić każdego dnia, a jeśli każdy
poświęci na nie choćby 30 minut, będzie to duży sukces.

