CzyTAM TU - młodzi o książkach
- konkurs literacki
Czym jest czytelnictwo?
Przed rozpoczęciem definiowania czytelnictwa, jako czynność, przyjrzyjmy się samemu czytelnikowi. Co sobą
reprezentuję? Oczywiście zależy to od gatunku literackiego, jaki preferuje dana osoba, lecz oprócz typowej
klasyfikacji należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki czytelnik postępuje. Najważniejsza wówczas staje się
emocjonalność i pasja, z jaką przemierza przez każde ze stron. Widząc osobę, która jest pochłaniana przez
książkę, czujemy względem niej szacunek, że zamiast tradycyjnego we współczesności korzystania z telefonu,
wybrała obcowanie z literackim dziełem. Szczególną więź odczuwają osoby, które są pasjonatami literatury.
Odnajdują w nich bratnie duszę. Na naszych twarzach maluje się uśmiech, bo poznajemy osoby, które dzielą
z nami pasję.
Samo czytelnictwo definiuje się dla każdego z nas w odmienny sposób, często na zasadzie antytezy. Ile jest ludzi
na świecie, tyle opinii na temat danej pozycji, czy też autora. Stajemy się krytykami literackimi, nie mając do tego
żadnych kwalifikacji. Zależy to m.in. od okoliczności pojawienia się pasji do słowa pisanego. Literatura stanowi
odrębny element autentyczności czytelnika. Przepełnione jest metaforami, porównaniami i epitetami. Stanowi
część duszy człowieka, odpowiadającej za emocjonalność i rozum. Oddziałuje na pasjonata literackiego w
sposób psychologiczny, wychowawczy, społeczny i estetyczny. Gdy sięgamy po lekturę nie tylko ją czytamy i
śledzimy losy bohaterów, lecz także uczymy się komunikacji. Wartościujemy się w ogromny sposób, poprzez
nowo poznaną wiedzę i zachowania bohaterów.
Słowo pisane jest magicznym zjawiskiem. We współczesnych czasach większość ludzi potrafi czytać i pisać,
wiec szczególność tej czynności jest wręcz znikome. Jednak, gdy sięgniemy pamięcią do czasów, gdy
analfabetyzm był powszechnością, a tylko nieliczni obnosili się znajomością alfabetu, wtedy posiadanie książki
było porównywane do bogactwa. Jest to niewiarygodne, że człowiek jednym spojrzeniem może odczytać
głębszy sens kilku "znaczków" powstałych przy pomocy atramentu. Szczególnie dociera to do nas, gdy mamy
styczność z dziećmi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z alfabetem. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć,
dlaczego z taką trudnością przychodzi im zrozumienie i zapamiętanie liter i sylab. To nadaje wyjątkowości
czytelnictwie, możemy odczytać to, co dla niektórych jest tylko zestawieniem kilku „znaczków”.
Wczytujemy się w słowa, pochłaniając każdą literę, a wraz z nią przekaz nadany przez autora. Rozbrzmiewa on w
naszych głowach, pozostawiać po sobie echo. Autor w swoich dziełach krzyczy tak głośno, chcąc wyrazić siebie,
a pozostawia wokół siebie cudowny spokój i koncentracje. W zupełnej ciszy zostaje ogłoszony monolog, w który
tak chętnie się wsłuchujemy, wyłapując najdoskonalsze prawdy o życiu.
W trakcie czytania, żyjemy podwójnie. Poznajemy oblicze zupełnie nieznanej nam wcześniej rzeczywistości.
Wcielamy się w postać, chcąc przywłaszczyć sobie jej najlepsze cechy. Zapominamy o realiach, obcując
z wykreowanym wcześniej światem. W łatwy sposób wyłączamy się z życia realnego i całkowicie przechodzimy
w strefę psychiczną. Zabiera nas w najdalsze zakątki świata, przedstawiając ich piękność.
Najpiękniejszą częścią każdej powieści literackiej jest jej interpretacja, która dla każdego stanowi inną prawdę.
W literaturze dostrzegamy to, czego nie możemy dostrzec w naszym życiu osobistym. Odkrywa nasze
wewnętrzne pragnienia, obrazując je w naszych umysłach. Pobudzają wyobraźnię, stawiając nas w roli głównego
bohatera. Pozbawia naszego życia szaiości i monotonii. Daje radość i odpoczynek. Dlatego warto jest sięgać po
literaturę, nie tylko, aby się rozwijać, ale również dla odpoczynku i odcięcia się od codzienności.
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