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Organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców              

i drukarzy rok 2014 ustanowiły  „Rokiem czytelnictwa”. Dlaczego? Istnieje 
kilka powodów, my wymienimy dwa według nas najważniejsze: przede 
wszystkim jubileusz 650-lecia działań na rzecz książki. Datę , kiedy sześć i 
pół wieku temu powstała funkcja kopisty ksiąg rękopiśmiennych, 
środowisko ludzi związanych z książką uznało za początek istnienia swoich 
zawodów. 

Po drugie miłośnicy książki tradycyjnej biją na alarm i wieszczą 
rychły koniec ery wynalazku Gutenberga. We współczesnym nam świecie 
coraz większą rolę odgrywają nowoczesne technologie. Cyfryzacja staje się 
zjawiskiem powszechnym, czy w związku z tym zagraża istnieniu książki i 
czytelnictwa? 

Jednym z działań, które podjęłyśmy z  okazji „Roku czytelnictwa”  
było przeprowadzenie badania czytelnictwa gimnazjalistów w naszej 
placówce. Ogólna opinia dotycząca czytelnictwa Polaków, a szczególnie 
młodzieży jest zła. Ale jak wygląda stan faktyczny w naszym gimnazjum? 
Chciałyśmy dowiedzieć się czy czytanie książek to anachronizm, czy 
uczniowie mając do wyboru szeroki wachlarz innych zajęć i rozrywek,  
sięgają jeszcze po książkę. Ankietę przeprowadziłyśmy w dwóch klasach 
pierwszych i czterech drugich. Wiek 13 i 14 lat  to okres wielu zmian w 
funkcjonowaniu organizmu, a co za tym idzie zmian w osobowości, 
pojmowaniu świata, dlatego wybrałyśmy klasy z tego przedziału 
wiekowego. Łączna liczba ankietowanych uczniów  wyniosła  158.  
Celem przeprowadzonej ankiety było także poznanie zainteresowań i 
oczekiwań czytelniczych naszych uczniów oraz  zdobycie informacji, jakie 
miejsce w ich życiu zajmuje książka (np. czy czytanie jest formą spędzania 
wolnego czasu).  

1. 89% badanych uczniów deklaruje, że w ostatnim półroczu przeczytało 
więcej niż 2 książki, poza lekturami szkolnymi. 

2. Przy wyborze książki  kierują się przede wszystkim  tematyką   (66%), ale 
również nazwiskiem autora ( 38% ), rzadko tytułem (1%), są tacy, dla 
których ważna jest szata graficzna książki (27%), czasem sięgają po 
książkę, która zaciekawiła po przeczytaniu fragmentu (22%). Wymieniali 
także opinie innych, recenzje książek na blogach internetowych, intuicję. 

3. Na pytanie dlaczego czytają zdecydowana większość (77%) 
odpowiedziała, że dla przyjemności, ale duża grupa czyta, bo musi 
przeczytać lekturę. 

4. Zapytani o tematykę książek wymieniają, przede wszystkim fantasy, 
przygodowe, ale również naukowe, historyczne, wojenne, horrory, 
kryminały i „apokaliptyczne”, rzadko biograficzne. W książce, aby była 
ciekawa, musi wystąpić szybka akcja, musi wiele się dziać, jest to  



typowe dla pokolenia, kształtującego swoją wyobraźnię  na przekazie 
filmowym. 

5. Dobra książka sprawia, że przyjemnie spędzają czas (83%), mogą 
oderwać się od rzeczywistości (55%),  uzyskują życiowe porady i 
wskazówki (50%) dopiero na czwartym miejscu wymieniają zdobywanie 
wiedzy o świecie (40%). Odpowiedzi na to pytanie uświadamiają nam, że 
obecni gimnazjaliści szukają w czytaniu relaksu, przyjemności, oderwania 
od codziennych spraw, ale raczej nie informacji, po które najczęściej 
sięgają do Internetu. Czyli dobra książka to nie taka, dzięki której będą 
mieć wiedzę, tę funkcję przypisują raczej innym źródłom. 

6. Swoim kolegom poleciliby najczęściej : serię „Zwiadowcy” J. Flanagana, 
„Buszującego w zbożu” J. Salingera, „Harry’ego Pottera” J. Rowling , 
„Kamienie na szaniec”  A. Kamińskiego(!), „Oskara i Panią Różę” 
EE.Schmita, „Metro 2033” D. Glukhovsky’ego, serię powieści o 
wiedźminie A. Sapkowskiego, powieści  D. Browna  m.in. „Inferno”, 
„Igrzyska śmierci”, „Władca pierścieni” Tolkiena. Wśród książek 
przeznaczonych dla młodzieży wymieniają pozycje, które są w kanonie 
lektur szkolnych, ale również powieści, które  nie powinny być czytane w 
ich wieku takie jak thrillery Browna czy fantasy Sapkowskiego. 

7. Jak  środowisko domowe wpływa na czytelnictwo młodzieży? Na to 
pytanie znajdujemy  odpowiedź w punkcie ankiety, czy rodzice czytają 
książki. Okazuje się, że 55% badanych stwierdza, iż rodzice czytają 
często, 38% odpowiada, że czasami, 1%  twierdzi, że rodzice nie czytają 
w ogóle. Możemy zatem przypuszczać, że nasi uczniowie pochodzą z 
rodzin, w których systematyczne czytanie książek to nadal istotna sprawa, 
chociaż widać również, że procent rodziców czytających od czasu do 
czasu, jest także dość duży. 

8. Książki w znacznej większości wypożyczają z biblioteki (61%), sporo 
mają własnych (38%), pożyczają sobie nawzajem (44%), ale najwięcej 
kupują (72%). Świadczy to o silnej potrzebie posiadania własnego 
egzemplarza ulubionej książki i  o możliwości ich zakupu. Wiemy 
bowiem, że ceny książek są niestety coraz wyższe i nie wszystkie budżety 
domowe wytrzymują  dodatkowe koszty. Tym bardziej cieszy nas taki 
wynik. 

9. 61% uczniów korzysta z innych bibliotek , 38% korzysta tylko z 
biblioteki szkolnej. Przypuszczamy, że istotny wpływ na ten wynik mają 
lekcje informacyjne, przeprowadzane dla wszystkich uczniów klas 
pierwszych , organizowane każdego roku w filii Biblioteki Publicznej. 
Bliskie sąsiedztwo tej placówki, późne godziny otwarcia, już po 
zakończeniu zajęć lekcyjnych sprawia, że większość gimnazjalistów 
chętnie korzysta z jej księgozbioru. 

10.  Informacje o książkach wymieniają między sobą (77%), ale czerpią także 
z telewizji (38%), prasy (33%), od nauczycieli (38%) i z biblioteki (33%). 

11. Uczniowie rozmawiają o czytanych książkach najczęściej z kolegami 
(77%), ale również z rodzicami, nauczycielami i bibliotekarzami. Jest 
jednak grupa, która o książkach nie rozmawia z dorosłymi. Czyżby brak 



czasu, a może brak odpowiedniej atmosfery zaufania, czy też  
pokoleniowa różnica poglądów, a może opinia, że niczego ciekawego od 
dorosłych nie można się dowiedzieć? To już materiał na oddzielne 
badanie. 

12.  Ciekawych odpowiedzi udzielili uczniowie na pytanie : Czy twoim 
zdaniem, komputer może zastąpić książkę? Pozwolimy sobie przytoczyć 
kilka z nich: 
„nie, ponieważ książki sprawiają, że kreujemy samych siebie czego 
komputer nam nie da”, 
 „każdy ma swoje upodobania, jedni lepiej bawią się przy komputerze, a 
inni przy książce”,  
„nie, bo lubię czuć książkę w dłoniach, lubię zapach nowych książek”, 
„nie, bo książka nie uzależnia, książka rozwija, a komputer ogranicza, 
niszczy wzrok..”, 
 „według mnie jesteśmy na dobrej drodze, aby wykluczyć książki”, 
„zdecydowanie nie, komputer to inny rodzaj rozrywki, bardziej szkodliwy 
(...) lubię czuć zapach książki, dotykać kartek”,  
„ nie, jeśli chodzi o czytanie to tylko na krótko, bo niszczy wzrok”, 
...może, ponieważ są elektroniczne wersje książek  Internecie”,  
„..,prędzej czy później zastąpią książkę smartfony i tablety”,  
„każda z tych rzeczy ma swoje plusy i minusy”,  
„tak ponieważ komputer jest ciekawszy, można się komunikować ze 
znajomymi”, 
 „nie, w komputerze masz wszystko jak na tacy, nie używasz wyobraźni”, 
„nie, ponieważ czytanie książki elektronicznej to zupełnie co innego, 
czytając wersję papierową  czuje się zapach jej kartek, przerzuca się 
kartki z niecierpliwością czekając na to, co będzie dalej,” 
 „tak, czasami czytam książki w Internecie”, „Człowiek jest z natury 
delikatny i potrzebuje delikatności. A co jest bardziej delikatne? 
Komputer czy książka?”, 
 „tak, można sobie kupić e-booki” , e-booki są wygodniejsze”, 
 „czytając e-booki trudniej się skupić”,  
„ książki maja w sobie coś magicznego”,  
„książka wprowadza niezwykły klimat”.  
Reasumując opinie są podzielone. Ok. 31% ankietowanych uważa, że 
komputer może zastąpić książkę. Ok. 42%  jest zdania, że nie. Jako 
największe wady  komputera wymieniają wady wzroku, zmęczenie, 
otępienie, to, że nie rozwija wyobraźni. Pozostałe  27% uważa, że co 
innego daje im komputer, a co innego książka. 

13.  Jako formy spędzania wolnego czasu nasi ankietowani wymieniają: ( w 
kolejności wg ilości odpowiedzi)  

• sport: jazda konna, pływanie, piłka nożna, siatkówka, rolki, tenis, 
karate  

• muzyka: gra na pianinie, perkusji, gitarze, chodzenie na koncerty, 
słuchanie muzyki, śpiewanie, chór 



•  inne: spotkania z przyjaciółmi, taniec, czytanie książek, 
komputery, rękodzieło, gotowanie, plastyka 

•  a dalej: numizmatyka, fotografia, chemia, kolekcjonowanie, 
pisanie książek, majsterkowanie, numizmatyka, nauka języków,   
26 % badanej młodzieży nie ma lub jeszcze nie zna swojego hobby.  

 
Wnioski: 

 
Z przytoczonych powyżej danych wynika, że nasza  młodzież  w  

większości, mimo dużej różnorodności zajęć dodatkowych, czyta książki dla 
przyjemności. Książka nie jest już dla nich najważniejszym źródłem informacji. 
Uważają, że powinna jednak na równych prawach współistnieć z pozostałymi  
mediami i uzupełniać lub potwierdzać wiedzę zdobytą  w inny sposób.  Nasi 
gimnazjaliści cenią bezpośredni kontakt  z książką tradycyjną i są zdania, że nie 
zastąpi jej ebook, ani inne formy na przykład książki on-line. Biblioteka nadal 
pełni  dla nich ważną rolę  i  mimo posiadania bogatych księgozbiorów 
własnych, jest miejscem często przez nich odwiedzanym.  

Podsumowując przeprowadzona  przez nas ankieta nie potwierdza 
ogólnopolskich tendencji spadku czytelnictwa. Cieszy nas ten wynik, bo jest on 
także efektem wieloletniej pracy bibliotekarzy. Zrozumienie dla wychowania 
przez czytanie wśród rodziców gimnazjalistów skutkuje również stałym 
dofinansowaniem księgozbioru biblioteki. 
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