Деснянці про книгу та читання
Про свою зацікавленість книгою та читанням користувачі ЦРБ ім. П. А.
Загребельного різних вікових категорій висловили напередодні Всеукраїнського Дня
бібліотек.
Пропонуємо ознайомитись із ставленням читачів до важливого літературного
джерела :
* Книга для мене - інший світ, у якому кожен може знайти своє місце, побачити звичайні
речі під іншим кутом, так як це хоче показати автор.
* Книга надихає мене на нові життєві злети.
* Читання - засіб поглибленого мислення в світі віртуальної реальності.
* Книга-це духовне життя.
* Творіння, яке захоплює.
* Для мене книга – це нові знання, чудовий настрій та різні нові емоції.
* Книги несуть людині знання та вчать жити на прикладах інших.
* Це відкриття нового світу. Це цікаві подорожі, нові зустрічі, знайомства. Це захоплюючі
історії, калейдоскоп почуттів. Це порадник та учитель. В книзі – саме життя.
* Книга вчить на світі жить.
* Книга для мене це щось неймовірне. Коли я читаю книгу, мені здається, що я потрапляю в
інше місто, живу чужим життям. Книга – це щось казкове,завжди нове.
* Книга - це цікава історія, яка відносить мене в чарівний світ. Звідти ніколи не хочеться
повертатися….
* З книгою чудово проводити час…
* Для мене книга – це вхід в інші Всесвіти.
* Книга - одне з найсильніших задоволень у житті.
* Для мене книга - це нові світи, почуття, переживання. Це нові відкриття, які багато чому
вчать і допомагають у житті. Книга – це скарб.
* Книжкове різноманіття відволікає від наявних життєвих проблем, а мудрість авторів
надихає на більш велике і значне, ніж тіло та статок.
* Для мене книга - це перш за все джерело знань, в тій чи іншій мірі. Книга - це розгорнута
душа письменника або поета, в ній він може розповісти людям найпотаємніші свої почуття,
мрії. В книзі автор виражає свій біль, смуток або радість. Книга - це не лише збірник
корисної та цікавої інформації, а й всього спектру людських почуттів…

* Для мене книга це не просто знання. Книга – це вимір іншої реальності, в яку можна
потрапити в будь-який час в різних місцях та пережити різні відчуття, не покидаючи свого
місцезнаходження.
* Книга - це можливість побувати в різних місцях та пережити різні відчуття, не покидаючи
свого місцезнаходження…
*«Книга це немов би друг з яким завжди радий зустрічі. Це нові світи яких велика,
незліченна кількість, кожен з яких по-своєму чарівний. І тебе затягує в ці світи. Кожна книга
це пригода. Кожна книга це жива істота зі своїми почуттями, які передає своїм читачам. І це
чудово».
* «Беззаперечно книга займає важливе місце в житті кожної освіченої людини, та суспільства
в цілому. Та особисто я не являюсь виключенням. Вона дає мені можливість побачити різні
фантастичні світи, дізнатися про цікаві для мене історичні події, поринути у думки автора.
Чимале значення мають відчуття від тримання книги в руках. Відчути текстуру сторінок, їх
запах та запах типографічної фарби, вага самої книги та «думок автора», що він доносить до
своїх читачів. Все це посилює задоволення від процесу читання….».
*«Книга невід’ємна частина мого життя, справжнє джерело знань, накопичуваних віками .
Для мене книга відкриває безліч дивовижних таємниць життя, допомагає в тяжкі хвилини
життя. Дає корисні поради. Вчить зрозуміти саму себе та жити в злагоді та гармонії з
оточуючими…На мою думку, Книгою книг є Біблія – давня й вічна скарбниця, людської
мудрості на всі випадки життя. Має непросту історію майже двох тисячоліть та все ж ми
маємо змогу черпати з книги принципи життя, які актуальні й досі».
«Збільшення словникового запасу, структурування власних думок, розвиток фантазії,
отримання додаткового досвіду. Тому, книга має жити та процвітати, щоб сучасні та
майбутні покоління могли отримати незабутні відчуття та користь від чудового процесу
читання».
*«Книга, для мене, є відповіддю на багато життєвих питань. Це символ руху та розвитку,
самопізнання, навчання та пізнання всесвіту».
Літературні смаки наших читачів різноманітні. Хтось любить глибинну психологічну
книгу, комусь подобається книга розважального змісту, деякі читачі потребують українську
та зарубіжну класику, підручники, або довідкову літературу.
Читаймо! Книга нас виховує й духовно збагачує…
Читати - це модно!

