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Okuma
Günlüğüm
Bu Defterin Sahibi
.....................................
....................................

Okumanın
zevkine,
kitap sizinle
konuşmaya
başladığında
varırsınız.
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Defter Nasıl Değerlendirilmeli?
Siz kitapseverler için okuduğunuz kitaplara dair
öğrendiklerinizi, görüş ve düşüncelerinizi yazıp yıllar
boyunca saklayabileceğiniz bir defter hazırladık. Bu
defter, okuduğunuz kitapları daima hatırlamanızı
sağlayacak, sadece kitapların isimlerini değil, onlara dair
pek çok ayrıntıyı hatırlamanıza yardımcı olacak.
Öğrenme, anne karnında başlayıp ömür boyu devam
eden bir süreçtir. İnsan okumaktan manevi bir tat alır.
Okumak insana yaşam gayesini öğretir. İnsan için en
mühim sermaye zamandır. Kitap okumak, sadece boş
zamanları değerlendirmek veya hoşça vakit geçirmek
için gerçekleştirilen bir iş değildir. Önemli olan sadece
kitap okumak değil, yeni şeyler öğrenmektir. Öğrenmek
ile kitap okumak arasında fark vardır. Birçok kitap
okuyabilirsiniz ancak hiçbir şey öğrenemeyebilirsiniz.
Öğrenmenin en iyi yollarından biri de öğrendiklerinizi
kaydetmektir.
Bu defterde, okuduğunuz kitaplara dair aldığınız
notları bir araya getirebilirsiniz. Ayrıca hem okuduğunuz
hem de okumak istediğiniz kitapları listeleyebilirsiniz.
Böylece ne kadar sürede kaç kitap okuduğunuzu bilir ve
bu kitaplara dair arşiv oluştursunuz. İleride bu deftere
baktığınızda yalnızca okuduğunuz kitapları değil, o âna
dair pek çok güzel hatıranızı bulacaksınız.
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Defter Nasıl Kullanılmalı?
Deftere, okuduğunuz kitabın ismi, yazarı ve yayınevi
gibi bilgilerini yazdıktan sonra kitap hakkındaki notlar
ve görüşler kısmına değerlendirmenizi yapabilirsiniz.
Kitaptan beğendiğiniz cümleleri, önemli gördüğünüz
konu başlıklarını ve sayfa numaralarını not alabilirsiniz.
Alıntı yapmak istediğiniz cümle uzunsa, o paragrafı
hatırlatacak kelimeler yazabilirsiniz. Böylece kitabın
bütün kritik noktalarını çok özet ve bir bakışta görülecek
şekilde deftere aktarmış olursunuz. İlerleyen zamanlarda
kitaptan söz etmek gerektiğinde son derece hızlı bir
şekilde kitapla ilgili, defterdeki sayfalara bakarak konuyu
hatırlamak mümkün olacaktır. Bu sayede önceden
okuduğunuz bir kitapta ne önemliydi? sorusunun
cevabını saniyeler içinde bulabileceksiniz.

Defterde Neler Var?
Okuma Günlüğüm ismini taşıyan bu defterde: Kitap ve
Okumak ile ilgili bilgiler: Faydalı Kitap Okumak, Okuma
Alışkanlığı Nasıl Kazanılır? Okumak İçin Nasıl Zaman
Bulunur? Kitap Okumanın Faydaları, Kitaba Hürmet, Bir
Kitap Seçtik, Peki Nasıl Okumalıyız? başlıklı yazılar var.
Ayrıca okuduğunuz kitapları değerlendirmenize yardımcı
olacak sorular bulunuyor. Defterinize okuduğunuz
kitaplara dair her şeyi yazabilirsiniz. Öğrendikleriniz,
kitaptaki en sevdiğiniz cümle, kitabın ismini değiştirmek
isteseniz ne isim verirdiniz? Kitapta seni en çok etkileyen
neydi? gibi birçok soru bulunuyor. Buna ilaveten hem
okuduğunuz hem de okumak istediğiniz kitapları
yazabileceğiniz tablolar da var. En son kısımda ise sizi
tavsiye kitap listesine yönlendirecek karekod bulunuyor.
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Günlüğümdeki Kitaplar / İçindekiler
No

Kitap İsmi

Yazarı

Yer Aldığı
Sayfa No

Günlüğümdeki Kitaplar / İçindekiler
No

Kitap İsmi

Yazarı

Yer Aldığı
Sayfa No

Günlüğümdeki Kitaplar / İçindekiler
No

Kitap İsmi

Yazarı

Yer Aldığı
Sayfa No

Kitabın Adı:
Yazar/Hazırlayan:
Yayınevi:
Başlangıç/Bitiş Tarihi

Tür

Sayfa Sayısı

................................................ /............................................

Bu kitapla nasıl tanıştın ve nasıl aldın?
Kitabın ana düşüncesi ve konusu ne?

Kitabın ismini değiştirmek istesen ne isim verirdin?

Bu kitaptan neler öğrendin, sana ne gibi faydaları oldu?

Kitapta seni en çok etkileyen neydi?

1-5 arası puanlama

Kitap ilgi çekici mi?
Kitabın konusu, kapağı ile uyumlu mu?
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Kitabı başkasına tavsiye eder misin?

Kitap hakkında notlarım ve görüşlerim

Sevdiğim alıntılar

Genel değerlendirme
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