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Prečo v súčasnej dobe číta knihy staršia generácia viac ako tá mladšia?

V dnešnej uponáhľanej dobe mladí ľudia sa stále iba niekam naháňajú, všetko chcú docieliť rýchlo
a za každú cenu pritom si nedokážu nájsť chvíľu času na relax s knižkou v ruke, čo by im obohatilo
život viac ako by očakávali.
Veď predsa za displejom mobilných telefónov, od ktorých sa dnešní ľudia nevedia odtrhnúť, bez
ktorých si nevedia predstaviť svoj život, nevedia fungovať neuvidia to, čo je v živote naozaj dôležité.
Keby nachvíľu odložili mobily, televíziu, neustále zábavy vonku s kamarátmi zistili by, že na svet sa dá
pozrieť aj z iného pohľadu, ktorý im prinesie viac perspektívy do života. Čo je v dnešnej dobe
častokrát nemožné, pretože ľudia sa stávajú na technológiách priam závislí. Takýto čas, ktorý strávia
za obrazovkou je úplne zbytočný. Môžu prežiť aj lepší čas za obrazovkou a to tým, že prostredníctvom
týchto zariadení budú čítať e-knihy.
Mnoho ľudí dnes nečíta aj preto, že ich vôbec čítanie nebaví. Avšak ako ich čítanie nemôže baviť? Veď
vďaka nemu majú možnosť úniku z reality a nachvíľu sa zastaviť. Deti sú vychovávané tak, že ich
rodičia už od detstva nevedú k tomu, aby sa naučili čítať a potom mnohokrát sa stáva, že aj keď dieťa
si chce prečítať nejakú knihu, vôbec jej nerozumie. Automaticky potom stráca motiváciu pravidelným
čítaním sa zdokonaľovať a na čítanie úplne zanevrie. Rodičia nechávajú deti pred videami,
rozprávkami, filmami, len preto aby nachvíľu stíchli a oni mali čas pre seba. Avšak tieto videá im
neprinesú nikdy to, čo im môžu dať len knihy. Ten zážitok a možnosť ocitnúť sa vždy v inom svete,
ktorý prežívame spolu s čítaním knihy. V dnešnej dobe sú knihy častokrát aj drahé. A to je určite aj
dôvod prečo to ľudí v dnešnej dobe odrádza. Ale predsa je tu aj také miesto, čo sa volá knižnica. No
len keby si mladí našli trochu času a išli tam. Oni si radšej nájdu inú činnosť a neuvedomujú si, že si
tam môžu nájsť knihy, ktoré ich budú baviť veď budú obklopení obrovským množstvom kníh. Každý
by si našiel čo ho baví či knihy o histórii, romány a tak ďalej. Dnešní mladí ľudia prosto knihy nečítajú,
lebo to pre nich nie je v móde. Nie je to „in“ ako hovorí dnešná mladá generácia.
Sme iní ako kedysi, staršia generácia nemala možnosť spadnúť do sveta plnej technológie a práve
preto vedela, že najlepšie ako získať nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti alebo sa ponoriť do sveta
fantázie, môžu len vďaka knihám. Človek zásluhou kníh môže prežívať niekoľko životov zároveň.

Aj keď nemôžeme hádzať všetkých do jedného vreca. Je veľa mladých ktorých číta, ktorých to baví ale
zďaleka je ich menej. A aj z tohto minima, mnohí z nich čítajú „braky.“ Knihy, ktoré nemajú žiadnu
umeleckú ani výpovednú hodnotu. Z minulosti si mnohí rodičia a starí rodičia pamätajú čitateľské
denníky, ktoré si museli povinne viesť. Faktom je, že mnoho žiakov má čoraz väčšie problémy
s čítaním a písaním, ktoré by sa zmiernili, tým že by začali čítať knihy.
Mladých ľudí by mali motivovať rodičia a škola, aby čítali viac tým, že bude upevňovať vzťah
k literatúre a zároveň by mali aj oni čítať aby sa zvýšila čitateľnosť literatúry a celkovo, aby či už
mladší, tak aj starší ľudia viac čítali. Zlepšia sa zručnosti a čitateľská gramotnosť mnohých ľudí
vplyvom kníh. Knihy opisujú mnohé, či už život, emócie alebo odborné záležitosti. Je potrebné čítať,
lebo ako sa vraví, kto veľa číta, veľa vie. Čítaním sa vlastne učíme a získavame nové poznatky
a vedomosti, príbehy autorov sa nám zaryjú do duše a dej prežívame s nimi, cítime emócie, ich
prežívanie, nálady.

