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PASAULIO VAIKŲ LITERATŪROS 

SKAITYTOJUS. ŠI DIENA MINIMA NUO 1967 
M. IR KASMET KVIEČIA ŠVĘSTI SKAITYMO 

MALONUMĄ.



SKAITYMO DŽIAUGSMAS
Pat Mora

Kaip nuostabu yra skaityti
Ir pamatyti, kas gi vyksta,
Kada raidelės tampa žodžiais,
O žodžiai knygomis pavirsta.

Kalnai, miškai, šniokštimas upių
Į baltus puslapius sugulę...
Keistai riaumodami lokiai
Dainom pažadina mėnulį.

Tenai atrasim seną pilį,
Kur lig dangaus užauga gėlės,
Berniukai žvaigždeles medžioja,
Mergaitės skraido debesėliais...

Skaitykim! Džiaugsmą ir paguodą
Gera knyga pasauliui duoda.



Kodėl knygas reikia skaityti?

 Knygas turime skaityti, kad galėtumėme tobulinti savo supratimą 
apie žmogaus vidinį pasaulį, kad galėtumėme vertinti savo ir kitų 

jausmus, emocijas, poelgius.

 Knygos mums atskleidžia per amžių puoselėtas, kurtas ir atrastas 
vertybes, jos formuoja tas vertybes mumyse, mūsų dabartiniame 

pasaulėlyje.

 Skaitydami knygas mes ugdomės savąjį aš – išskirtinį ir nuostabų, 
o knygos – tai viso pasaulio palikimas mums.





Tai įdomu...

 Seniausia lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“,
išspausdinta 1547 m. sausio 8 d. Karaliaučiuje.

 Seniausia biblioteka Lietuvoje – Vilniaus universiteto biblioteka.

 Pasaulyje populiarios knygos „Alisa stebuklų šalyje“ pagrindinė
veikėja Alisa išties buvo realus žmogus. Luisas Kerolis šią knygą
parašė draugų atžalai Alisai Lindel, kuriai tuo metu buvo 10 metų.

 „Tomo Sojerio nuotykiai“ – pirmoji knyga, parašyta rašomąja
mašinėle.

 Populiariausias visų laikų detektyvų autorius – Agata Kristi. Jos
kūriniai išversti į 44 kalbas.

 Jau išspausdinta daugiau kaip du milijardai knygų. Populiariausios
yra Biblija ir „Gineso rekordų knyga“.

 Perkamiausia ir skaitomiausia knyga pasaulyje yra Biblija.



Kurios iš šių pasakų yra H.K.Anderseno? Paspėliokime.
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Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina 
žmogų, žadina geriausius troškimus, 

ugdo protą ir sušildo širdį. (V. M. 
Tekerėjus) 

Skaitymas protui – tolygu fiziniai 
pratimai kūnui. (Dž. Adisonas)

Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių 
vertybių lobynas. (G. Leibnicas)



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


