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KULTURA CZYTELNICZA w ZSB nr 1 w POZNANIU 

Kulturę czytelniczą można pojmować jako pewien system motywacji i zachowań, 

umożliwiających człowiekowi wykorzystanie przekazów piśmienniczych w samorealizacji. (J. 

Andrzejewska, Bibliotekarstwo szkolne: teoria i praktyka. T.1, Warszawa 1996, s. 69.) 

Zainteresowania czytelnicze to z kolei czytanie określonego typu tekstów, np. książki 

jakiegoś gatunku literackiego, jednego pisarza, z interesującej epoki itd. (J. Andrzejewska, Udział 

bibliotekarza szkolnego w edukacji czytelniczej  i medialnej, „Biblioteka w szkole” 2000 nr 2 s.1-2.) 

Zainteresowania te zmieniają się wraz z wiekiem, a stabilizują się dopiero w wieku dojrzałym.  

Na ogół statystyki ujawniają postępujący spadek czytelnictwa, także wśród młodych ludzi. 

15,5% ankietowanych przyznało, że nie czyta książek wcale. Częstotliwość sięgania po książki lub 

czasopisma w czasie wolnym plasuje się na poziomie 32% i jest porównywalna z deklaracją 

uprawiania sportu (również 32%). Uczniowie zapytani o to, czym najchętniej wypełniają czas poza 

zajęciami i obowiązkami odpowiadali, że najczęściej oglądają filmy i słuchają muzyki (81,5% 

ankietowanych) lub spotykają się ze znajomymi (61,1% ankietowanych). Wśród innych, 

ulubionych zajęć, które uczniowie dodatkowo wymieniali, pojawiały się także: gry 

komputerowe/przeglądanie Internetu i co ciekawe – nie tylko wśród uczniów kierunków 

artystycznych (architektura & design/ technik renowacji elementów architektury) – malowanie lub 

rysowanie. 

Nauka w szkole średniej to czas, kiedy sięga się po klasykę, beletrystykę, poezję, eseje, czy 

literaturę popularnonaukową, Preferencje czytelnicze uczniów ZSB nr 1 w Poznaniu 

zaprezentowano w poniższej tabeli: 

Wskazania ankietowanych Odsetek uczniów 

beletrystyka 57,3% 

reportaże/literatura faktu 11,7% 

biografie/dzienniki/pamiętniki 12,6% 

poezja 8,7% 

inne (np. poradniki, literatura 

fachowa, literatura naukowa, 

komiks, manga) 

 

19,4% 

Źródło: oprac.własne z dn.15.12.2021. (N=103) 

Jak widać najczęściej uczniowie sięgają po różnego rodzaju powieści (w tym sensacyjne i 

literaturę fantazy). Co ciekawe młodzi ludzie nadal preferują książki w tradycyjnej, papierowej 

formie (aż 80,6% ankietowanych). W tej grupie badanych oceny mają wymiar nie tylko 

sentymentalny („lubię zapach papieru”, „mogę gromadzić książki na półce”) ale też praktyczny 

(„mam lepszą możliwość analizowania tekstu”, „podczas czytania nie bolą mnie oczy”). 

Kolejne pytanie o preferencje dotyczyło źródeł pozyskiwania książek, czyli w jaki sposób 

uczniowie docierają do interesujących ich tekstów. 

Tabela: Źródła pozyskiwania książek prze uczniów ZSB nr 1 w Poznaniu (N=103). 

Wskazania ankietowanych Odsetek uczniów 
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wypożyczam z biblioteki szkolnej 10,6% 

korzystam z innych bibliotek (np. Biblioteka 

Raczyńskich, biblioteka w miejscu zamieszkania 

33% 

pożyczam od znajomych 36,9% 

kupuję 71,8% 

inne (np.  13,6% 
Źródło: oprac.własne z dn.15.12.2021.  

Według badań czytelniczych, przeprowadzonych w Polsce przez Bibliotekę Narodową, 

książki czytane przez czytelników, o ile nie pochodzą z domowego księgozbioru, najczęściej są 

kupowane lub pożyczane od znajomych (np. Podstawowe wyniki badań czytelnictwa za rok 2015 

[online]. Niniejsze badania to potwierdzają.  

Następne pytanie o preferencje dotyczyło czytelniczych rekomendacji, czyli tego, czym 

uczniowie kierują się przy wyborze lektury. Poniżej wyniki: 

Tabela: Preferencje przy wyborze lektury wśród uczniów ZSB nr 1 w Poznaniu (N=103) 

Wskazania ankietowanych Odsetek uczniów 

 

rekomendacje bibliotekarzy 

 

2,9% 

rekomendacje krytyka literackiego, autorytetu w 

danej dziedzinie 

 

6,8% 

 

opinia znajomych 

 

64% 

 

sugestia rodzica/ rodzeństwa 

 

14,5% 

 

popularność pisarza 

 

18,4% 

recenzje na blogach czytelniczych 37,9% 

informacje w mediach społecznościowych 34% 

 

akcje promocyjne w mediach/ księgarniach  

 

20,3% 

wykaz nowości lub informacje w gablotach 

bibliotecznych 

 

3,9% 

ekranizacja lub gra komputerowa na podstawie 

książki 

 

37,9% 

Oprócz wymienionych propozycji pojawiały się niekiedy inne, np.: własne preferencje 

czytelnicze, recenzja lub opis na okładce książki albo opnie/sugestie artystów, które również 

stawały się podstawą wyboru danej książki.  

Należy też zauważyć, że młodzi ludzie, mając ogromną łatwość serfowania po Internecie, 

posiadają też praktycznie nieograniczone możliwości dotarcia do wybranego typu informacji, także 

poprzez media społecznościowe (co może potwierdzać również wysoki wynik wskazań opinii 

znajomych jako decydującego czynnika przy wyborze lektury). 

Podsumowaniem tej części badań było pytanie dotyczące liczby przeczytanych książek w 

ciągu ostatniego roku.  
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Tabela: Liczba książek przeczytanych przez uczniów ZSB nr 1 w Poznaniu  w ciągu ostatniego 

roku (N=103). 

Wskazania ankietowanych Odsetek uczniów 

1-10 książek 61,2% 

11-20 książek 13,5% 

ponad 20 książek 9,8% 

nie czytam 15,5% 
Źródło: oprac.własne z dn.15.12.2021.  

 Kolejne pytania dotyczyły czytelnictwa w odniesieniu do działalności biblioteki szkolnej. 

Z odpowiedzi respondentów wynika, że z biblioteki szkolnej nie korzysta prawie połowa 

ankietowanych (46,6%). Wyższy odsetek takich osób może być wynikiem sytuacji 

epidemiologicznej i dłuższymi okresami nauki zdalnej, która powodowała, że uczniowie zdobywali 

potrzebne teksty np. poprzez wykorzystanie zasobów internetowych. Spośród osób pojawiających 

się w bibliotece szkolnej tylko 10,9% respondentów deklaruje, że korzysta z jej zasobów 

przynajmniej raz w miesiącu, natomiast 40% respondentów robi to zaledwie raz w semestrze, a 

49,1%  użytkowników nawet rzadziej niż raz w semestrze. Żeby dotrzeć do interesujących tekstów 

uczniowie najczęściej posiłkują się wiedzą bibliotekarzy i wówczas deklarują, że odnajdują 

potrzebne im książki. Stosunkowo rzadko korzystają z katalogu on-line, jedynie 7,3% osób 

odwiedzających bibliotekę. 

Na pytanie, które dotyczyło udziału w szkolnych imprezach czytelniczych, tylko 13,6% 

respondentów potwierdziło taki rodzaj uczestnictwa.  

Ostanie pytanie związane było z preferowanym sposobem odbioru tekstów kultury – 

ankietowani zostali zapytani, czy preferują czytanie, wysłuchanie, czy obejrzenie ekranizacji 

książki/lektury. Wyniki przedstawiono poniżej.  

Tabela: Preferowany rodzaj odbioru tekstu kultury przez uczniów ZSB nr 1 w Poznaniu  

Wskazania ankietowanych Odsetek 

uczniów 

wolałbym/ałabym przeczytać 54,3% 

wolalbym/ałabym wysłuchać 24,2% 

wolałbym/ałabym zobaczyć ekranizację 43,7% 
Źródło: oprac.własne z dn.15.12.2021.  

Jak wynika z zaprezentowanych odpowiedzi, nic nie wskazuje na to, żeby potrzeba 

przeczytania książki/lektury została wyparta przez inną formę odbioru, choć pojawiły się opinie, że 

np. „słuchając można wykonywać inne czynności i wykorzystać czas przeznaczony wyłącznie na 

lekturę.” Nie dziwi również stosunkowo wysoka częstotliwość preferencji formy wizualnej, 

zwłaszcza, gdy porównamy ją z tabelą: Preferencje przy wyborze lektury wśród uczniów ZSB, 

ponieważ ekranizacja książki/lektury lub przełożenie jej na język gry komputerowej okazało się 

atrakcyjną formą zachęty dla 37,9% respondentów. 
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METRYCZKA: 

Podział ankietowanych ze względu na płeć (N=103) 

Wskazania ankietowanych Odsetek uczniów 

kobiety 71,9 

mężczyźni 28,1 
Źródło: oprac.własne z dn.15.12.2021.  

 

Podział ankietowanych ze względu na miejsce zamieszkania (N=103) 

Wskazania ankietowanych Odsetek uczniów 

Poznań 39,9 

poza Poznaniem 60,1 
Źródło: oprac.własne z dn.15.12.2021.  

 

Podział ankietowanych ze względu na typ szkoły (N=103) 

Wskazania ankietowanych Odsetek uczniów 

Technikum Budowlane 41,8 

Liceum Ogólnokształcące 58,2 
Źródło: oprac.własne z dn.15.12.2021.  

 

Opracowanie:  

Olga Trzewikowska (bibliotekarz w ZSB nr 1) 

 

 

 

 

 

       


