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Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce książkę poświęconą kulturze czytelniczej 

młodego pokolenia. Zebrane w publikacji teksty to owoc pracy biblio-
logów, ale również praktykujących bibliotekarzy, autorów krajowych 
i zagranicznych: z Finlandii, Słowenii i Czech. Tom otwiera wstęp 
przygotowany przed dr.  Jacka Ladoruckiego, pracownika naukowego 
Uniwersytetu Łódzkiego. Autor wprowadza w zagadnienia kultury czy-
telniczej, sięgając do czasów najdawniejszych. Charakteryzując początki 
słowa pisanego, a potem drukowanego, przypomina o głośnej lekturze 
tekstów, kiedy jeszcze ciche czytanie, tak dla obecnych czasów oczywiste, 
nie było praktykowane. Rozwój możliwości szybkiego druku i zapewnie-
nie powszechnego dostępu do książek, to jednocześnie rozwój kultury 
czytelniczej czytających je ludzi. Autor wprowadzenia daje Czytelnikowi 
okazję do przypomnienia sobie najważniejszych wydarzeń związanych 
z popularyzacją czytelnictwa, przechodząc w drugiej części wywodu do 
omówienia zawartych w niniejszym tomie tekstów.

Jako redaktorzy naukowi publikacji życzymy Państwu miłej lektury, 
żywiąc jednocześnie nadzieję, że dobór autorów i ich tekstów, spełni Wa-
sze oczekiwania.

dr hab. prof. nadzw. Mariola Antczak
dr Alina Brzuska-Kepa

dr Agata Walczak-Niewiadomska





W czasach kiedy informacja staje się towarem traktowanym 
jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub 
cenniejsze od dóbr materialnych, badanie przejawów kul-

tury czytelniczej jest zajęciem niezwykle pasjonującym. Czytelnik 
obdarowany wolnością lektury przekracza granice czasu i przestrzeni, 
odnajduje radość i wiedzę, a poprzez to realizuje humanistyczną misję 
samodoskonalenia.

Od zawsze zwyczaje czytelnicze i normy korzystania z teksów sta-
nowiły ciekawe świadectwo ludzkich obyczajów i kultury. Starożytni 
traktowali słowo ze szczególnym namaszczeniem i pielęgnowali nakaz 
wypowiadania każdego czytanego wyrazu na głos, traktując dźwięk 
jak duszę słowa, bez której wiele mogło ono stracić, szczególnie pod- słowa, bez której wiele mogło ono stracić, szczególnie pod- wiele mogło ono stracić, szczególnie pod-
czas modlitwy i lektury tekstów religijnych. Znajdujemy na to ciekawe 
przykłady z czasów, kiedy powstały księgi Starego Testamentu (XII-II 
wieku p.n.e.), ale także później w okresie formowania się chrześci- później w okresie formowania się chrześci- w okresie formowania się chrześci-
jaństwa. Na przełomie IV i V w. św. Augustyn z Hippony nie mógł 
wyjść z podziwu dla czytającego bezgłośnie Ambrożego, biskupa Me-
diolanu; wszyscy bowiem wówczas czytali na głos (Manguel A., 2003, 
s. 70-72). W XIII wieku nakaz głośnego czytania był jeszcze tak moc- głośnego czytania był jeszcze tak moc-go czytania był jeszcze tak moc-
no utrwalony, że mnisi klasztorni wierzyli, iż pośród nich, w czasie 
lektury i  modlitwy, przechadza się diabeł, który do worka zbiera źle 
wypowiedziane lub przekręcone słowa. Jego zadanie miało polegać na 

Jacek Ladorucki
Uniwersytet Łódzki

Wprowadzenie do zagadnień 
kultury czytelniczej
Tytułem wstępu
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tym, aby zebrać dowody winy przeciw niedbałemu mnichowi i zagar-ć dowody winy przeciw niedbałemu mnichowi i zagar- winy przeciw niedbałemu mnichowi i zagar-
nąć jego duszę podczas sądu ostatecznego. Siła nakazu głośnej lektury 
i przywiązanie do niej musiało być ogromne, skoro ku przestrodze roz-
powszechniano tego typu opowieści (Chymkowski R., 2000, passim). 

Współcześnie dla wielu, lektura wymaga intymności i odosobnienia, 
jednak w wiekach średnich uznawano dość powszechnie skłonność do 
izolowania się od otoczenia, za  czyn podejrzany. Zazwyczaj, świadomie 
wybieraną samotność, traktowano jako wyraz buntu, a w najlepszym 
wypadku ascezy. Praktykowana głośna, publiczna lektura w bibliotece, 
klasztorze, ale i w przestrzeni prywatnej mogła pełnić istotne funkcje 
integracyjne. Wspólne słuchanie czytanego tekstu miało spajać i kon-
solidować słuchaczy. Zachęcały do tego nawoływania autorów tekstów 
otwierających dzieła formułą w rodzaju – „kto ma uszy, niechaj słu-
cha…”. W czasach nam bliższych, kiedy zwyczaje lekturowe zaczęły 
przypominać współczesne normy, Marcin Luter dokonał rewolucji 
religijno-obyczajowej, poddając niejako Pismo Święte swej prywatnej 
lekturowej ocenie i dowodząc prawd odmiennych od tych, które odczy-
tywali hierarchowie Kościoła. Bezgłośna, indywidualna lektura stawała 
się dla jednostki azylem wolnym od wszechobecnej kontroli społecz-
nej. To niepozorne zjawisko, jakim było upowszechnianie praktyki 
cichego czytania stawało się zapowiedzią ważnego procesu kulturowe-
go, polegającego na stopniowym oddzielaniu się prywatnych zachowań 
kulturowych od zachowań grupowych. Prywatna powszechna lektura 
biblii i indywidualna interpretacja przyczyniły się do przemian norm 
obyczajowych XVI-wiecznej Europy (por. Tamże).

W wiekach późniejszych, kiedy intensywnie zaczęło rozwijać się 
czytelnictwo, pojawiły się nowe zjawiska, które na dobre utrwali-
ły lekturę jako element stylu życia wielu grup społecznych, nie tylko 
elitarnych. Produkcja książki polskiej, znikoma na początku XVIII 
wieku (ok 169 tytułów w latach 1701-10), gwałtownie przyspieszy-
ła pod koniec stulecia (624 tytuły w latach 1781-90). Nastąpił wzrost 
zainteresowania publikacjami, które zaczęły trafiać do nowych śro-ć do nowych śro- do nowych śro-
dowisk. Spadek cen masowo drukowanej książki miał ścisły związek 
z wprowadzanymi powszechnie rozwiązaniami technicznymi. Wy-
nalezienie płaskiego druku litograficznego (1796-97), wprowadzenie 
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maszyny papierniczej (1799), uruchomienie pierwszej pospiesznej 
prasy drukarskiej (1812), innowacje w zakresie składu (linotyp, mo-
notyp) spowodowały, że książka nabrała charakteru masowego, a do 
lektury zachęcano mieszczan, a nawet chłopów. W niektórych krajach, 
zwłaszcza na ziemiach polskich w XIX wieku, powstało silne prze-
świadczenie o wielkiej władzy słowa pisanego nad ludzkimi myślami 
i czynami. Towarzyszyła temu żarliwa wiara w społeczne posłannic-
two pisarza, a  w literaturze pokładano nadzieję na podtrzymanie 
narodowej świadomości i tożsamości. W okresie zaborów książka 
przejmowała funkcje wielu nie istniejących instytucji publicznych, 
podniosłe słowa pisarzy i społeczników mobilizowały do narodowych 
zrywów (Papuzińska J., 1975, s. 25).

Z czasem poszerzało się rozumienie zadań lektury i akceptacja jej 
emotywnych i rozrywkowych funkcji; pojawiły się pierwsze książki 
dla dzieci i młodzieży. Nastąpiła także zmiana nawyków i obyczajów 
czytelniczych. Do dzisiaj cennym źródłem informacji w tym zakresie 
pozostają podręczniki bon-ton. Ilustracje odbijające zwyczaje czytelni-
cze epoki pokazują ludzi dość swobodnie trzymających w ręku książki 
podczas lektury w salonie lub w ogrodzie. W XVIII i XIX wieku osta-
tecznie zanikł zwyczaj studiowania przy pulpicie, nad księgą w stylu 
liber catenatus. Dość lekkie i niewielkie tomiki dobrze dopasowywa-
no do ręki czytelnika i do nowych sytuacji lekturowych, np. podczas 
podróży koleją. Rozwój angielskiej powieści, zapoczątkowany w XVIII 
wieku, stał się efektem podbojów kolonialnych brytyjskiego imperium, 
które stworzyło ethos gentelmana. Wszystko to powodowało, że wśród 
dobrze urodzonych, którym obyczaj zakazywał wykonywania wielu 
czynności i podejmowania pracy zarobkowej, lektura była niezwykle 
pożądaną formą spędzania wolnego czasu, a to stymulowało popyt 
na pisarstwo powieściowe (por. Dunin J., 1998, s. 45-52). Lektura na 
przestrzeni  stuleci stawała się środkiem uprzywilejowanego komuni-
kowania się z innymi ludźmi.

XX wiek w pełni uczynił Ziemię planetą Gutenberga i pozwo-
lił przypuszczać, że elektroniczne formy komunikacji położą kiedyś 
kres papierowym bibliotekom. Opisana przez Roberta Escarpita „re-
wolucja książki” przyczyniła się do globalnego umasowienia praktyk 
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lekturowych (por. Escarpit R., 1969, s. 57-88). Ogromna podaż tekstów 
w  książkach, czasopismach i Internecie, w językach rodzimych i ob-
cych, wymusiła jednak zmianę modelu lektury czytelników z przełomu 
XX i XXI wieku. Nowoczesne formy kontaktu z książką, polegające na 
przeglądaniu tekstów, korzystaniu z abstraktów, streszczeń, recenzji 
i  innych materiałów pomocniczych, zostały nazwane lekturą defen-
sywną, która miała wyrażać stan bezradności człowieka wobec zalewu 
publikowanych treści. 

Rozwój form książki i nawyków lekturowych spowodował żywe 
zainteresowanie czytelnictwem jako przedmiotem badań nauko-
wych. Kulturę czytelniczą zaczęto opisywać i definiować. Od czasów 
XIX-wiecznych pionierskich badań Mikołaja Rubakina, Waltera Hof-
manna, a później także Heleny  Radlińskiej, powstało wiele istotnych 
prac metodologicznych w różnych krajach (por. Wojciechowski  J., 
1999, s. 54-66). W Polsce po wojnie ukształtowała się oryginalna szkoła 
badań bibliologicznych, a szczególnie ważne prace dotyczące czytelnic-
twa powstawały w kręgu Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki 
Narodowej. Badania nad formami książki dziecięcej i czytelnictwem 
najmłodszych weszły na stałe do kanonu wiedzy bibliologicznej. Na pod-
stawie długich doświadczeń badawczych, współcześnie przyjmuje się, że 
kultura czytelnicza to społeczne funkcjonowanie różnych środków prze-
kazu: książek, czasopism, publikacji elektronicznych oraz treści przez nie 
przenoszonych. Lektura w ujęciu jednostkowym, rozumiana jako proces 
odczytywania tekstów, została uznana za czynnik sprzyjający rozwo-
jowi osobowości (por. Andrzejewska J., 1989, s. 25-30). Przywoływane 
podczas lektury znaczenia, nagromadzone dzięki wcześniejszym do-
świadczeniom życiowym, ale także tworzenie nowych znaczeń drogą 
manipulowania pojęciami, które czytelnikowi są już znane, prowadzi 
do modyfikowania myślenia i zachowania, zarówno w rozwoju osobni-
czym, jak i społecznym.

Niniejsza książka, to owoc refleksji naukowej i pracy badawczej 
współczesnego pokolenia bibliologów, ale i bibliotekarzy. Zebrane 
w tomie artykuły stanowią ciekawy materiał opisujący przejawy kultu-
ry czytelniczej współczesnych młodych ludzi. Zwraca uwagę bogactwo 
i wielość kontekstów w jakich omawiane są zachowania czytelnicze, 



Wprowadzenie do zagadnień kultury czytelniczej 19
procesy recepcji lektury i funkcje czytania w życiu człowieka. Szczegól-
nie cenny jest wysoki wymiar współpracy międzynarodowej osiągnięty 
przez redakcję publikacji. 

Materiał zgromadzony w książce został podzielony na dwie części: 
Dziecko w świecie książek i Dziecko w świecie bibliotek. Biblioteki to 
miejsca, w których przebywa się wśród książek, i z tego też powodu 
trudno wprowadzić wyraźną granicę dla dwu wyróżnionych światów. 
Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że redakcja tym zabiegiem 
chciała podkreślić wysoką specjalizację autorów i wyodrębnić artyku-
ły, w których podjęto temat ważnych społecznie instytucji promowania 
książek i czytelnictwa, czyli bibliotek różnych typów. Przystępując do 
lektury zawartych w książce materiałów, należy mieć świadomość 
przenikania się podejmowanych w tekstach zagadnień.

Pierwszą część zbioru, zatytułowaną Dziecko w świecie książek 
wypełniają artykuły poświęcone kulturze czytelniczej młodych oraz 
szeroko rozumianej promocji książki i działaniom wdrażającym 
dziecięcego czytelnika w świat emocji literackich. W pierwszym, otwie-
rającym artykule, Kateřina Homolová (Uniwersytet Śląski w Opawie, 
Czechy) prezentuje rozważania natury metodologicznej, omawia-
jąc różne metody (statystyczną, podejście psychospołeczne) w ocenie 
aktywności czytelniczej. Zamierzeniem autorki jest uzyskanie skutecz-
nych metod analizy współczesnych młodych czytelników. 

Drugi w kolejności tekst, autorstwa Marioli Antczak (Uniwersy-
tet Łódzki) i Aleksandry Rybki (Szkoła Podstawowa nr 137, Łódź), 
przedstawia sprawozdanie z badań nad kulturą czytelniczą polskich 
jedenastolatków i brytyjskich dwunastolatków, uczęszczających do 
szkoły w Katmandu. Zebrany materiał badawczy dotyczy m.in. sto-
sunku uczniów do biblioteki, dominanty wyborów czytelniczych, 
gromadzenia księgozbiorów domowych. Autorki, posiłkując się ory-ów domowych. Autorki, posiłkując się ory-. Autorki, posiłkując się ory-
ginalnym materiałem i ciekawą metodologią, porównały wypowiedzi 
uczniów z wiedzą rodziców na temat kultury czytelniczej swoich 
dzieci. Artykuł Zofii Zasackiej (Instytut Książki i Czytelnictwa BN), 
poświęcony został funkcji lektury na tle innych form aktywności gim-
nazjalistów, ich wyborom i preferencjom czytelniczym, wartościom 
przypisywanym satysfakcjonującej lekturze. Autorka omawiając po-
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szczególne elementy kultury czytelniczej nastolatków, odpowiada 
również na pytanie, jakie miejsce zajmują, w świetle ich wypowiedzi, 
lektury szkolne w stosunku do innych książek. 

W grupie tekstów polskich badaczy wyróżnia się artykuł Wan-
dy Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) na 
temat nowych tendencji, zadań i funkcji współczesnej literatury dzie-
cięco-młodzieżowej. Autorka zwraca uwagę na nowoczesne utwory 
kierowane do młodego pokolenia, charakteryzujące się umownością 
form literackich, fabuły oraz narracji. W tekście podkreślono ko-
nieczność dodatkowego objaśniania treści młodemu odbiorcy przez 
dorosłych, ze względu na pojawiające się w nich odniesienia do innych 
dzieł, eklektyzm, intertekstualizm. 

Skandynawska autorka – Anna Karlskov Skyggebjerg (Uniwersytet 
w Aarhus, Dania) skupiła się na literaturze popularnonaukowej kie-
rowanej do dzieci. Badaczka podkreśliła jej znaczenie w wyborach 
czytelniczych najmłodszych, szczególnie wśród chłopców; wskazała 
też na konieczność badań w zakresie czytelnictwa tego typu książek 
i  wpływu takich lektur na rozwój kultury czytelniczej w młodym 
wieku.

Artykuł autorstwa Sabiny Burkeljcy (Szkoła Podstawowa, Rodica/
Domžale, Słowenia) traktuje o biblioterapii rozwojowej, zwanej też 
humanistyczną, stosowanej wśród uczniów, dzieci zdrowych pod 
względem fizycznym i psychicznym, ale zmagających się z problema-
mi cywilizacyjnymi (stres, niepokój, samotność). Tekst jest relacją 
z doświadczeń bibliotekarki szkolnej, przedstawiającej wiele różno-
rodnych form realizacji biblioterapii w jednej ze szkół. Z artykułu 
dowiemy się, że za pośrednictwem dobrej jakości beletrystyki bi-
blioterapeuta może dotrzeć do dzieci dotkniętych różnego rodzaju 
trudnościami. 

Wokół innego problemu dzieci skupia swą uwagę Bronisława Woź-
niczka-Paruzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), referując 
zjawisko Sign Writing jako drogi do aktywizacji czytelniczej niesły-
szących. Badaczka, wykorzystując swoją rozległą wiedzę, zaznajamia 
z  nowymi możliwościami notacji języka migowego przeznaczonymi 
dla bibliotekarzy.
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Przyszłość ery Gutenberga jest natomiast przedmiotem opraco-

wania Anny Witkowskiej (Uniwersytet Warszawski). Lektura tego 
materiału nasuwa pytania, czy wprowadzenie e-booków, opatrzonych 
w zaawansowane funkcjonalności e-czytników, może zagwarantować 
renesans czytania? 

Alicja Mazan-Mazurkiewicz (Uniwersytet Łódzki), w tekście 
zamykającym pierwszą część książki, dzieli się własnymi spostrzeże-
niami i praktyką wprowadzania dzieci w świat lektur. Czyni to jako 
literaturoznawca, autorka szeregu książek i matka dokumentująca 
obcowanie swoich córek z literaturą. 

Druga część książki ujęta tytułem Dziecko w świecie bibliotek zwiera 
sześć artykułów opracowanych przez polskich i zagranicznych autorów. 
Wiele tutaj miejsca poświęcono interakcjom różnych grup młodych 
czytelników z instytucjami gromadzącymi książki w krajach europej-
skich. Grażyna Lewandowicz-Nosal (Instytut Książki i Czytelnictwa 
BN)  zajęła się tematem współczesnych i starszych bibliotek publicz-
nych dla dzieci. Inspiracją dla autorki była, przypadająca w 2012 r., 
dziewięćdziesiąta rocznica powstania bibliotek publicznych dla dzieci 
w Polsce. To właśnie w Łodzi Jan Augustyniak stworzył plan Wzorco-
wej sieci bibliotek opartych na podstawie umiastowienia. Badaczka dąży 
do prezentacji zasad organizacji i funkcjonowania bibliotek dla dzieci 
w XX wieku. Ważnym element artykułu stanowią pytania o kierunki 
rozwoju bibliotek dziecięcych w przyszłości.

Marta Grabowska (Uniwersytet Warszawski) poświęca uwagę 
najmłodszym czytelnikom (do trzeciego roku życia) w bibliotece i pre-życia) w bibliotece i pre-) w bibliotece i pre-
ferowanym formom pracy. Anu Hakari (Publiczna Biblioteka Miejska, 
Tampere, Finlandia) jako kierownik i praktyk zajmujący się dzia-
łem dziecięcym lokalnej biblioteki przywiązuje szczególną uwagę do 
promocji książki. Zrównoważone kształcenie umiejętności medialnych 
w zakresie czytania, jak i korzystanie z nowych mediów elektronicz-
nych, to główny sens prezentacji kolejnej skandynawskiej autorki. 

Artykuł Beaty Szczepańskiej, to prezentacja działań bibliotek na 
rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży na przykładach doświad-
czeń ze Szwajcarii, Włoch i Finlandii. Opisane biblioteki stanowią 
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atrakcyjne miejsca w lokalnych środowiskach i kreują przestrzeń ak-
tywności kulturalnej, edukacyjnej i rozrywkowej. Biblioteka w tym 
ujęciu uczestniczy w procesie społecznej inkluzji, rozumianej jako 
pozyskiwanie jednostek i całych grup środowiskowych dla lokalnego 
życia społecznego.

W kolejnym tekście Agata Walczak-Niewiadomska (Uniwer-
sytet Łódzki) przekonuje do elastycznego podejścia do funkcji 
współczesnych instytucji bibliotecznych. Pozornie kontrowersyjne tezy 
o przeznaczeniu bibliotek akademickich także dla najmłodszych, au-
torka umiejętnie argumentuje przykładami poszerzania oferty przez 
funkcjonalne przystosowania tych instytucji. 

Marta Deńca (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzie-
ci Niesłyszących; Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), w kończącym 
publikację artykule, pokazuje, że książka dla dzieci niesłyszących ma 
o wiele większe znaczenie niż dla pełnosprawnych czytelników, a funk-
cje rewalidacyjne i kompensacyjne nadają szczególnego sensu pracy 
z tą grupą odbiorców.

Materiały i rozważania zawarte w niniejszej książce mają szcze-
gólną wartość w kontekście gwałtownych przemian cywilizacyjnych 
Europy i świata. Redaktorki tomu, dokonując wyboru tekstów, nie 
straciły z oczu tradycyjnych wartości wychowawczych i znaczenia 
inicjacji literackiej dla rozwoju intelektualnego dzieci oraz oswajania 
najmłodszych ze światem literackich emocji. Autorzy artykułów, wśród 
których znaleźli się zarówno teoretycy jak i praktycy bibliotekarstwa, 
wyraźnie dostrzegają zagrożenia wynikające z wtórnego i  funkcjo-
nalnego analfabetyzmu, inwazji telewizji i malejącego udziału lektur 
w wypełnianiu wolnego czasu. Sposób przygotowania i opracowania 
tomu wskazuje na niezwykłe wyczulenie redakcji na upowszechnianie 
wyższej jakości obcowania ze słowem, jako takim, w dobie kon-
wergencji mediów i relatywizacji wartości poznawczych. Dzisiejsze 
społeczeństwa informacyjne, z wysoko rozwiniętym sektorem usług 
nowoczesnych (bankowość, telekomunikacja, informatyka), gospo-
darką opartą na wiedzy, postępującymi procesami decentralizacji 
społeczeństwa i niezwykle urozmaiconym życiem społecznym, wciąż 
potrzebują czytania i dbałości o wysoki poziom alfabetyzacji i schola-
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ryzacji. Współcześnie czytanie wydaje się szczególnie ważne, bowiem 
lawinowy przyrost informacji stwarza popyt na ludzi otwartych na 
ideę ciągłego doskonalenia się. Istota czytania jest ściśle związana 
z użytecznością tej umiejętności dla człowieka. Czytanie przygotowu-
je do korzystania z różnych źródeł informacji, a lektura wprowadza 
czytelnika do uświęconych tradycją form życia kulturalnego lub in-
telektualnego, realizowanych za pomocą pisma, druku i  przekazów 
elektronicznych. 

Jacek Ladorucki
Łódź, 9 maja 2013 r.
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Using mixed methodologies in research (not only) children’s 
reading should offer a reflection on approaches to the 
readership, not only in the system of basic statistical data, 

but especially in its psychosocial level. The reader is viewed as a social 
role and the readership as the specific behavior with individual 
meaning and value. Psychosocial aspects of the readership is possible 
to make out using traditional questionnaires, but also using the 
specific psychometric techniques, especially semantic differential and 
Q-methodology. They allow us to discover not only the importance of 
individual psychological concepts of reading, readership, reader’s role, 
and being a reader, but also their relations to the other (social) facts out 
of reader’s semantic space. This is the way out to recognize the specific 
position of contemporary child in the world of books and media at the 
beginning of the 21st century.

POSSIBLE APPROACHES TO THE DIAGNOSIS 
OF KEY ASPECTS OF CHILDREN’S READING

Expert discussion of the methodological base of reading research 
probes to detect the actual structure of children’s reading are still not 
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too frequent. In Czech conditions we went through a period where 
readers were primarily determined by number. Quantitative data like 
the number of titles read per time unit and the number of books bor-
rowed from the library or placed on the home bookshelf were for a long 
time sufficient to determine the category of reader and somewhat pe-
joratively (and in case of children also pedagogically inappropriate) 
counterpart of the non-reader, too. So we are discovering the ‘quantita-
tive’ aspects of children’s reading. The data are usable only to a limited 
extent, its motivation remains unreflected.

With the development of interest in reader’s psychology researchers 
are beginning to focus on perceptual disposition of the reader. This 
trend has a strong tradition, it is based mainly on personality psychol-
ogy and sociology (Lederbuchová L., 2004). On this basis, the current 
theory of reading and readership is built as well as further methodo-
logically divergent research directions. The numeric representation of 
reading is not a priori denied, but serves as a starting platform for next 
applications and analysis.

Children’s reading in its psychosocial aspects is naturally the mate-
rial for mixed research strategies. In this case, it is most reasonable 
to collect and analyze data using several methods, whose combination 
leads to gain the benefits of each. Proven is the research based on mixed 
model where we use both quantitative and qualitative methods within 
the particular phases of the research process. We compose both types 
of research questions and approaches to data collection (such as ques-
tionnaire combining closed and open questions, using psychometric 
techniques, etc.) and approaches to their analysis (Hendl J., 2005).

THE READER DESIGNATED BY NUMBER

The initial stage of a comprehensive research on contemporary teen 
readers is the recognition, description and categorization of the quan-
tity of reading. From the survey using questionnaire of classical type, 
we may from obtained frequencies detect how certain features of re-
spondent’s reading behavior are related to his reading habits (affection 
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for reading and satisfaction from it, intent individual reading, the need 
of talking about read texts, reading magazines versus reading books, 
the choice of book in competition of dynamic and attractive media, 
etc.). We believe it is still relevant and useful to follow those tradition-
ally defined aspects of reading, such as the number of books read per 
certain time, frequency of reading, library visits, etc. In the structure 
of children’s and adolescent reading dispositions each of these activi-
ties affects all others. By questionnaire it is possible to map out the 
basic outline of a young man’s reading in his subjective view (reader’s 
self-concept).

Issues around the design of the questionnaire for the detection of 
subjective meaning of readership adolescent view are concentrated in 
two groups. The first group consists of the formal requirements to the 
compilation of questionnaire items. Due to the age of the respondents 
(10–15 years) it is necessary to choose appropriate vocabulary and ad-
equate style of questioning. This issue at first sight obvious is not always 
respected, and is largely determined by researcher’s personality. The 
priority is always the aspect of respondent, because he must under-
stand and be able to respond – to express his subjective reality in sense 
of the research project.

The second group of problems with the design of the question-
naire is associated with the content of individual items. We want to 
identify and evaluate respondent’s personal mood for reading, which 
automatically increases his tendency to stylize answers. This is neces-
sary to anticipate and so formulate questions or tasks that sounded as 
objectively as possible, as a simple survey on the common situation. 
We avoid any hint of evaluation in formulation of used items, the emo-
tional coloration from the position of the interviewer is unwanted as 
well. On the contrary, we anticipate a strong emotional involvement of 
pubescents for certain activities and facts, and these findings (support-
ed by developmental and social psychology of adolescents) we use in 
the formulation of items related to particulary volatile aspects of their 
behavior in the role of reader.

The questionnaire is still a suitable substitute method of long-term 
observation. It mediates in a small space a large sum of good work-
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able nominal, ordinal, interval and ratio data, which also may refer to 
reader’s self-evaluation at this level yet (Homolová K., 2008, pp. 121-
123). Reading designated by the frequency of partial expressions of 
respondent’s reading behavior can be depicted by descriptive statistical 
indicators and is ready to be proven by series of tests of significance.

Using questionnaire consisting of closed items with a choice of 
one variant of the answer can be obtained the sum of nominal data 
(simple frequencies). For the data processing is suitable some of the 
nonparametric statistical tests (they are closed by only few presump-
tions and are not bound by characteristics or forms of distribution 
of the population samples). Of these, the simplest and reliable as 
well in the non-parametric test of significance chi-square (χ2 test of 
independence, χ2 test for four-field table).

If the research is realized in two or more levels, such as student’s and 
teacher’s view, it is possible also to detect the existence and significance 
of the difference between student’s reading selfconcept and teacher’s 
perception of their students as readers. For this aim it is appropriate to 
test statistical significance by Student’s t-test.

THE READER IN THE INDIVIDUAL 
MEANING OF READING CONCEPTS

Research and diagnosis of adolescent readers also contains a ques-
tion concerning the causes and motivations of obtained quantitative 
data. We know that teens do read or do not read, but we are still far 
from knowing everything about their thinking about reading as a so-
cial phenomenon. Therefore in our research design we want to define 
the place and role of reading and readership in the life and semantic 
space of contemporary adolescents.

For this purpose seems to be the most appropriate the use of selected 
methods of behavioral research, especially psychometric techniques. 
The structural position of the concept, for example ‘reader’ or ‘book’, 
according to its subjective meaning for the adolescent respondent could 
be evaluated by the semantic differential method (vicariously could be 
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applied the affective scale). This specific (and very sensitive) method is 
based on defining the individual psychological menanig of conceptions 
by choosing the position of each concept on bipolar scales, e.g. ‘good – 
bad’, ‘strong – weak’ or ‘fast – slow’.

Together with M. Chráska (2007) we start from the assumption that 
each term has beside the common cultural significance (socialized), 
also its conotative meanings (individual).

A sample of the terms must be selected to represent some of the 
semantic space of studied phenomenon. According to F. N. Kerlinger 
(1972, p. 550) that’s the most important work. When measuring per-
sonal attitudes, which the attitudes to phenomenon of reading to a 
certain extent are, it is necessary to choose terms very carefully. For 
the examined phenomenon of adolescent’s readership in previously re-
alized researches (Homolová K., 2008) we chose a higher number of 
terms related not only to being a reader, but also to out-of-reading re-
ality. Now it appears to be functional a significant reduction in terms 
towards the reader’s personality. In the semantic differential filling 
form the most important are these concepts: ‘readership’, ‘book’, ‘read-
ing’ and especially ‘the reader’, ‘being a reader’ and ‘I-reader’.

Then the semantic differential form can look like on table no. 1.

Table 1. The Reader

The Reader

good 7 6 5 4 3 2 1 bad

young 7 6 5 4 3 2 1 old

clever 7 6 5 4 3 2 1 stupid

thick 7 6 5 4 3 2 1 thin

active 7 6 5 4 3 2 1 passive

pleasant 7 6 5 4 3 2 1 unpleasant

beautiful 7 6 5 4 3 2 1 ugly

strong 7 6 5 4 3 2 1 weak

heavy 7 6 5 4 3 2 1 light

in 7 6 5 4 3 2 1 out

sharp 7 6 5 4 3 2 1 blunt
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The Reader

useful 7 6 5 4 3 2 1 useless

interesting 7 6 5 4 3 2 1 boring

dense 7 6 5 4 3 2 1 sparse

fast 7 6 5 4 3 2 1 slow

Bipolar scales are usually chosen according to the nature of con-
cepts, but to the acquisition of relevant data we are always choosing 
them from the original Charles Osgood’s list of 50 tested scales (Chrás-
ka M., 2007, p. 225-226). Nevertheless, it is advisable to verify the factor 
charge of the scales by factor analysis.

In the next stage of development of a stable form of semantic dif-
ferential usable in contemporary adolescent reader’s research, scales 
for assessing the reading concepts should be adjusted accordingly. 
This allows subsequent effective handling of quantitative data – lin-
ear distance calculation, creation of D-matrices, Student’s t-test, 
analysis of the cluster distance by D-statistics – for efficient qualitative 
interpretation.

THE READER IN THE SYSTEM OF NORMS AND VALUES

Contemporary adolescent readers are characterized – in addition to 
the frequency of reading behavior symptoms and in addition to read-
ing concepts located significantly close to the center of their general 
semantic space – also by a tendency to attribute the value to read-
ing and reflect in it their personal standards. It is convenient to use 
Q-methodology (Q-technique, Q-ranking, a W. Stephenson’s set of 
psychometric and statistical procedures) (Kerlinger F. N., 1972, p. 563) 
as a method for classifying objects in order (and assigning numbers to 
subsets of objects for statistical purposes). In basic way it consists in 
respondent’s distribution of offered cards with statements associated 
with inquired problem into several stacks (with fix numer of statements 
in each stack).

Table 1. The Reader (continued)
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The use of Q-technique properly appeals to adolescent’s often very 

clear-cut attitude toward offered facts. Thus it is possible to achieve an 
image of respondent’s own self-reflected reading needs, interests and 
expectations and to effectively triangulate the whole issue.

Appropriately selected Q-types represent statements about reading, 
the role of reader, respondent’s own reading, including verbalized pos-
sible views of reading and various attitudes to books, e.g.:

1. Reading is important.
2. Being lettered is good for life.
3. Reading develops personality.
4. Tell me what you read, and I‘ll tell you who you are.
5. Reading develops imagination.
6. Today‘s young people do not read.
7. Reading broadens the mind.

The entry requirement is a quasi-normal distribution. It provides 
the necessary condition for the use of the correlation coefficient when 
comparing attitudes of different groups of respondents (boys and girls, 
younger and older adolescents) and subsequently constructing R-ma-
trices. If our goal is to create a model of contemporary teen reader, too, 
for further work with the data obtained by Q-ranking the technique of 
factor analysis is chosen.

The use of Q-technique is accompanied by certain structural disad-
vantages. These include determining the number of Q-types for each 
stack. From 60 to 120 is the recommended number of statements, but 
the author has a good experience also with 40 statements, in case of 
miniature sorting with 10 Q-types, too. Decisive for this reduction is 
the aspect of time and relative intensity of this technique for the re-
spondent. Custom Q-types should be chosen so that they touch as 
much aspects of the reading phenomenon as possible within a certain 
number of them, and so that they are understandable.

In any case, the use of Q-technique is a good way of simultane-
ous triangulation (a procedure in which quantitative and qualitative 
methods are using at the same time). We can say that examined the 
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phenomenon is characterized by sufficiently reliable information and 
its image can be considered as objective.

Described mixed-method strategy is based on awareness of the 
need to look at reading as a structure whose main components are the 
interests and needs of a reader. They are updated in various relation-
ships in the overall process of reading and also in the reading behavior 
of adolescents, in their reading attitudes. On reading and readership 
it is possible to look at one side analytically as at individual reading 
activities and their relationships. On the other hand, the conscious of 
relationships prevents to evaluate and interpret these reading symp-
toms in isolation.

The design of a specific (and complex) research tools for meas-
uring adolescent readers is a crucial matter for the whole research 
design. Only the relevant screening methods can bring us real us-
able data.

SELECTED RESULTS FROM PILOT USE OF 
THE MIXED-METHOD RESEARCH DESIGN

We have researched and described how and what contemporary pu-
bescents read using above described strategies (Homolová K., 2007a; 
2007b; 2008b, collectively 2008a). Here are the main findings of our 
study, which uncover the psychosocial (and pedagogical-didactic) as-
pects of contemporary young people’s (pubescent’s) reading. 

The qualitative development of the personality of a pubescent is al-
ways accompanied by changes in his or her reading needs and interests. 
At the same time, young people develop a more mature reading atti-
tude – their reading experience and competence changes. Taking into 
consideration the current trends in social development towards infor-
mational utilitarianism and pragmatism, the structure of the reading 
characteristics of contemporary pubescents is dominated by relaxa-
tional needs (followed by the need for knowledge). This is linked to 
young peoplé s needs for saturational and entertaining reading. Gen-
der also plays a significant role.
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Childreń s reading in pubescence is now more influenced by ex-

ternal factors than it used to be, especially the more aggressive media 
forms (television, film and internet). The reading activities of pu-
bescents (influenced by the relatively stable developmental constants 
of growing up) demonstrate a dynamic structural interconnection. If 
we look more closely at the substance of their activities, we discover 
a loosening the links from the previous contacts with literary (not 
only artistic) texts, and a change in the general cultural maturity of 
the pubescent. In this way we confirm the theory on the existence of a 
highly dynamic complex of childreń s, or pubescent ś reading needs, 
interests, motivation, extent, and frequency of reading. However, we 
can only recognise the functions of their reading by monitoring the 
current and „variable“ reading habits of pubescents and comparing 
them with the descriptions of the „traditionally“ stable characteris-
tics of readers.

To uncover the essence of contemporary pubescent’s reading, we 
have progressed from recognising their superficial structures towards 
understanding their deeper structural connections. It was in our 
interests to find out how pubescents see themselves as readers. The fol-
lowing findings offer us structured information about the actual state 
of contemporary pubescent’s reading, which was collected from ques-
tionnaires focussing on the quantity and quality of this phenomenon.

Young readers (13- and 14-year-olds) do not read books (here 
books are a synonym for reading) regularly, with the most common 
answer being that they read one book per month. Pubescents read 
magazines much more often, with an average of more than two per 
month. Pubescent boys and girls occasionally go to the library, when 
they need to. If we consider visiting the library as an expression of be-
ing a reader, then today ś pubescents are readers. The specific nature 
of their reading is determined by their reading needs and interests, 
which are reflected in their attitudes, preferences and motivation. Pu-
bescents like reading. They like reading entertaining magazines the 
most, and prefer reading novels over educational literature. Their fa-
vourite genres are short stories, followed by novels and poems. The 
themes which most attract them are adventure books, sci-fi and fan-
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tasy stories, as well as humorist short stories and books about nature 
and animals.

Contemporary young people most prefer to read for fun and relaxa-
tion, and less for learning about something new. They like to talk about 
what they read because they have a need to talk, and most often be-
cause they like to compare their experiences and assessments with the 
opinions of their friends who have read the same book, or because they 
want to confirm that they have understood, what the book was about. 
A similar percentage of pubescents do not like to talk about reading 
unless they are asked about it (most often in school). The main rea-
son for this unwillingness is that they do not like reading in principle, 
or talking about it. Some pubescents admit that they are worried that 
their opinions are different from the opinions of others who have read 
the same book.

When young people have to read the compulsory books (in school), 
half of them understand these books and enjoy reading them, while the 
other half do not understand them, do not enjoy reading anymore and 
give up on reading. If today’s pubescents should choose between a book 
from their favourite genre and the film made according to it, on the as-
sumption that they did not previously know either of them, they would 
certainly choose to watch the film. They prefer watching films because 
they offer a greater experience, with the possibility of seeing and hear-
ing everything. However, they sometimes prefer the book, because they 
like to imagine the story in their own eyes, or to create their own per-
sonal film of it. If 13- and 14-year-old pubescents put themselves into 
the hypothetical position of being adults, who do not need to read for 
school anymore and may only watch TV and films, they see themselves 
as continuing to be readers. We did not ask them if they only saw their 
future reading in terms of newspapers and magazines, as the important 
fact for our purposes, is that young people still count on reading as a 
part of their future lives. The possibility of implementing reading as 
a pedagogical category in the school and educational process may be 
developed on the basis of these findings. 

Being a reader, in its psychosocial aspect, is a collection of attitudes 
and motivations for the concrete expressions of reading behaviour. If 
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the pubescent pupils see themselves as readers, but their teachers do not 
see them in the same way, we considered it desirable to understand the 
deeper reasons for this difference. We found out what individual psy-
chological meanings today’s pubescents give to terms which are usually 
associated with reading. From the results we reconstructed the general 
semantic space of today’s young people. We used the same methods to 
identify their semantic reading space.

Pubescents restrict their general semantic space (the fields which 
they consider to be important for their person) as highly interactive 
and informational. Notions which are of great individual significance 
for today’s young people, or the things that influence them, are the 
internet, TV, cinema, film and magazines. These form the active and 
attractive (according to the scores for the factors of activity and evalua-
tion) centre of their semantic space. Outside of them (towards the edges 
of their semantic space) we can find the „quite significant“ notions of 
books, reading, I-reader, author and teacher of literature. Today’s pu-
bescents give little significance to notions such as reader, literature, 
novels, being a reader, reading books and also to literary education 
and reading for school. The notable (and statistically significant) differ-
ence between highly significant notions and those of little significance 
from the formula of semantic differentials, tells us something about the 
tendency of pubescents to grasp both sets of notions, or phenomena, 
which they represent, as distinctly different. So it may be stated that 
„expressing oneself generally“ and „expressing oneself as a reader“ still 
have quite different meanings for a pubescent.

Young people agree that reading is important and that being well-
read is good for life. They accept that reading develops a person’s 
character, fantasies and horizons. Pubescents also took a positive at-
titude to the statement that „the more the person reads, the more he 
knows“. However, they also admit that today’s young people do not 
read, do not need to read, and that what they really need to know can-
not always be found in books. Most of them did not agree that they 
were active readers.

According to pubescents, a reader is a person who reads a lot of 
books. In connection with this statement, some young people claim that 
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everybody who regularly reads books is a bit strange. Young people do 
not express themselves in the system of social roles as readers, because 
they would look stupid in front of all their friends if they said that they 
like reading. According to most pubescents, being a reader is not cool. 
They are motivated to read more intensively if they enjoy the reading, 
but also by the requirements of school or any other feeling of necessity. 
On the other hand, they are not motivated to broaden their vocabu-
lary or to read important works of literature. It is a total waste of time 
to try to make pubescents appreciate the artistic values of literature, 
such as the linguistic value of classic literature and the importance of 
the author for the natioń s literary fund. In competition with modern 
interactive media, and with the primary orientation towards the dy-
namics of time, young people are only interested in the life which they 
can find in magazines. A book with too many pages is boring. Films are 
more lively for them, and because they doń t like reading, they wait till 
„it will be on TV“. More of them agreed with the statement that „it isń t 
necessary to read books, I can find everything on the internet“.

Psychosocially oriented children’s reading research represents now 
the functional way to effective measuring and understanding the spe-
cific developmental shifts, structural changes of reading attitudes and 
activities, their properties and relations. Mixed-method researchfully 
meets these needs.
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Kultura czytelnicza to pojęcie na tyle złożone, że trudno je zde-
finiować w jednym zdaniu. Dlatego też, podejmowane przez 
bibliologów próby w tej mierze, trwają do dzisiaj. Definicje 

mają charakter opisowy i zawierają najczęściej szczegółowy inwentarz 
elementów wchodzących w jej skład. Wśród nich wymienia się: zain-
teresowania i zamiłowania czytelnicze; umiejętność, ale też płynność, 
czytania; wykorzystanie lektury w różnych sferach życia; stosowanie 
zasad higieny oraz organizacji pracy umysłowej i samokształceniowej; 
systematyczny kontakt czytelnika z książką; dążenie do posiadania 
własnego księgozbioru (por. m. in.: Walentynowicz M., 1958; An-
drzejewska  J., 1972, 1974). Jeszcze w ubiegłym wieku, w latach 70., 
zajmująca się kulturą czytelniczą Jadwiga Andrzejewska, wyróżniła 
dwa zasadnicze człony definicji; pierwszy: postawy i wynikające z nich 
postępowanie; drugi – zasób wiadomości i umiejętności, umożliwiający 
owocne korzystanie z książek i czasopism, czyli przygotowanie czytel-
nicze (1974, s. 547). Na początku lat 80., w wyniku dalszych refleksji 
poczynionych nad definicją interesującego nas terminu, wspomniana 
autorka rozdzieliła jej pierwszy człon i sformułowała ją następująco:
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Kultura czytelnicza w znaczeniu składnika osobowości jednostki, 
pojmowana jest jako system postaw czytelniczych (zamiłowań, po-
staw, motywacji, zainteresowań) i wynikających z nich zachowań 
(aktywności czytelniczej, wyborów i preferencji) oraz kompetencji czy-
telniczych, umożliwiających czytelnikowi wykorzystanie przekazów 
piśmienniczych dla rozwoju osobowości, samorealizacji i twórczego 
funkcjonowania w społeczeństwie (1980, s. 19).

Pod koniec lat 80. Andrzejewska rozpatrywała już kulturę czytelni-
czą w dwóch wymiarach: jako zjawisko społeczne (ujęcie socjologiczne) 
oraz w znaczeniu psychologicznym (jako składnik osobowości) (1988, 
s. 330). W niniejszym opracowaniu rozumiano kulturę czytelniczą 
w tym drugim ujęciu, jako system dyspozycji motywacyjnych1 i in-
strumentalnych2 oraz wynikających z nich zachowań czytelniczych, 
umożliwiających człowiekowi wykorzystanie przekazów piśmienniczych 
w samorealizacji (1988, s. 311-314).

Zainteresowanie badaczy, szczególnie bibliologów, ale i socjologów 
oraz psychologów, kulturą czytelniczą osób w różnym wieku, zawsze 
było duże. Do tej pory opublikowano liczne opracowania, o charak-
terze teoretycznym, ale także takie, w których autorzy prezentowali 
i omawiali wyniki przeprowadzanych badań. Najczęściej wiek bada-
nych ujmowany był w przedziały wiekowe, rzadziej zdarzało się, aby 
poddawać sondażom ludzi w konkretnym wieku. Autorki niniejsze-
go opracowania zainteresowały się kulturą czytelniczą nastolatków, 
ale zwróciły uwagę konkretnie na młodzież w wieku 11-12 lat. Wybór 
wiązał się ze specyfiką wieku, w którym znajdują się uczniowie klas 
piątych w Polsce. Są oni w okresie przejściowym, pomiędzy młodszym 
wiekiem szkolnym a wiekiem dorastania. To już nie małe dzieci, a jesz-
cze nie do końca buntownicze nastolatki. 

1 Dyspozycje motywacyjne – przekonanie o wartości uprawiania lektury, potrze-
ba czytania, zamiłowanie do czytania, zainteresowania czytelnicze, motywy czytania 
(Andrzejewska J., 1988, s. 311).

2 Dyspozycje instrumentalne – wiedza i umiejętności czytelnicze, czyli kompetencje 
czytelnicze, zwane też przygotowaniem czytelniczym (Andrzejewska J., 1988, s. 314).
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Psychologowie twierdzą, że wyraźny kryzys zaufania do rodziców 

pojawia się około 12 roku życia (por. m.in. Adamski F., 2002; Trem-
pała  J. (red. nauk.), 2011; Żebrowska M. (red.), 1986). Objawia się on 
buntem i nieposłuszeństwem wobec opiekunów, którzy dla wielu prze-
stają być autorytetami. W tej sytuacji coraz trudniej kontrolować im 
swoje pociechy, zmniejsza się też zakres ich pozytywnego na nie od-
działywania. Tę lukę wypełniają rówieśnicy.

Zastanawiano się nad rzeczywistym wpływem rodziców na kulturę 
czytelniczą dwunastolatków. Czy wciąż ma on ten sam, szeroki zakres? 
Czy dziecko wciąż dzieli się wrażeniami z przeczytanej książki z mamą 
lub tatą? Czy lektury, które trafiają w jego ręce pochodzą z księgozbio-
rów domowych, bibliotek, czy od kolegów i koleżanek? Odpowiedzi 
na te pytania z pewnością mogłyby pomóc bibliotekarzowi w pracy 
dydaktycznej z dwunastoletnim czytelnikiem i właściwie dopasować 
formy i metody do wieku. Dotyczy to również współpracy z rodzica-
mi w zakresie rozwinięcia lub rozbudzenia zainteresowań i zamiłowań 
czytelniczych ich dzieci. Jeżeli wyniki badań potwierdziłyby wpływ 
grupy rówieśniczej jako dominującej, być może bibliotekarz powinien 
ukierunkować swoje działania na pracę w grupach, czy reklamę książki 
przez kolegów i koleżanki.

Podczas konceptualizacji badań nawiązano przypadkowo kontakt 
z  nauczycielką ze szkoły francuskiej z Nepalu. Zadeklarowała ona 
możliwość przeprowadzenia takiej samej jak w Polsce ankiety w szkole 
dla Brytyjczyków mieszkających w Katmandu. Uznano to za ciekawy 
pomysł. Dzieląca obie grupy badawcze odległość, odmienny system 
kształcenia, kultura i klimat, mogły być czynnikami wpływającymi 
na odmienne wyniki badań. Przy ich opracowywaniu, zdawano sobie 
sprawę, że na tym etapie niemożliwe będzie ustalenie przyczyn zare-
jestrowanych zjawisk, a jedynie ocena ich skali. Ze względu jednak na 
oryginalność pomysłu i brak podobnych badań w Polsce, podjęto decy-
zję o rozszerzeniu projektu.

W artykule omówiono wyniki badań, w których uwzględnio-
no wypowiedzi dzieci będących u progu wejścia w wiek dorastania 
na temat ich kultury czytelniczej i porównano je do wiedzy na ten 
temat ich rodziców. Ze względu na ograniczoną objętość wywodu, 
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omówiono jedynie wybrane elementy kultury czytelniczej jedenasto- 
i dwunastolatków; dla uzupełnienia całości zdecydowano się umieścić 
w załącznikach tabele zawierające wyniki zbiorcze, w których można 
odnaleźć wszystkie zebrane podczas badań dane.

BADANIA NAD KULTURĄ CZYTELNICZĄ MŁODZIEŻY 
BĘDĄCEJ U PROGU WIEKU DORASTANIA, CZYLI 
UZASADNIENIE WYBORU GRUPY BADAWCZEJ

Uczniowie w klasach IV – VI mają w Polsce od 10 do 13 lat. Na 
początku czwartej klasy postrzegani są jeszcze jako dzieci, gdy koń-
czą klasę szóstą, to już nastolatki. Nie zawsze tempo psychofizycznych 
przemian jest u każdego z nich takie samo. Najważniejszym mechani-
zmem rozwoju w tym okresie jest usamodzielnianie i uniezależnianie 
się od otoczenia, i to zarówno w sferze intelektualnej, emocjonalnej, 
jak i społecznej. W polskiej literaturze naukowej stosunkowo rzad-
ko podejmuje się temat kultury czytelniczej młodszych nastolatków. 
Niniejszym postanowiono, lukę tę, choć w minimalnym stopniu, wy-
pełnić. Zdecydowanie częściej prowadzi się badania dorosłych lub 
młodych od 15 lat w górę (por. m.in. Strauss G., Wolff K., Wierny S., 
2008; Strauss G., Wolff K., 2000 i 1996a i b)3. Ostatnio Zofia Zasacka 
przeprowadziła badania wśród gimnazjalistów (por. m.in. 2011 i 2009) 
i do nich właśnie niejednokrotnie autorki niniejszego tekstu będą się 
odwoływały, celem porównania wypowiedzi młodzieży o kilka lat 
starszej niż wybrana na potrzeby badań przeprowadzonych i prezento-
wanych w niniejszym opracowaniu. 

Wybór jedenasto- i dwunastolatków do badań nie był przypadko-
wy. Jak wspomniano kulturę czytelniczą tej grupy bada się niezwykle 
rzadko, nie ma też nowych publikacji na ten temat. Okres, w którym 
się znajdują, ze względu na rozwój zainteresowań i zamiłowań czytel-

3 Pierwsze w Polsce badania uczestnictwa w kulturze przeprowadzono w 1972 
r. na mieszkańcach powyżej 15 roku życia. Wyniki z badań opublikowano w pracy 
E. i E. Wnuk-Lipińskich, 1975 (za: Strauss G., Wolff K., 1996, s. 7).
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niczych, jest niezwykle interesujący. To okres przejściowy pomiędzy 
młodszym wiekiem szkolnym a okresem dorastania. Aby w pełni 
zrozumieć mechanizmy wyboru jedenasto- i dwunastolatków jako 
tych, na których autorki skupiły zainteresowanie, rozważania należy 
poprzedzić prezentacją podziału na okresy w rozwoju psychicznym 
dziecka.

CHARAKTERYSTYKA OKRESU DOJRZEWANIA 
JEDENASTO- I DWUNASTOLATKÓW

Jedną ze sztandarowych prac w zakresie psychologii rozwojowej 
dzieci i młodzieży jest, od wielu lat wznawiana, publikacja pod re-
dakcją Marii Żebrowskiej (1986). W pracy odnajdujemy szczegółową 
charakterystykę procesów psychicznych dzieci na wszystkich etapach 
rozwoju (Tamże, s. 16). Jej autorka przedstawiła swój podział na okresy 
w rozwoju psychicznym dziecka (tabela 1):

Tabela 1. Okresy w rozwoju psychicznym dziecka wg Marii Żebrowskiej

Okresy w rozwoju psychicznym dziecka wg Marii Żebrowskiej

Niemowlęctwo Pierwszy rok życia

Wiek poniemowlęcy Od 1 do 3 lat

Wiek przedszkolny Od 3 do 7 lat

Młodszy wiek szkolny Od 7 do 11-12 lat

Wiek dorastania Od 12-13 do 17-18 lat

Źródło: opracowanie własne na podst.: Żebrowska M. (red.), 1986, s. 186

Jedenasto- i dwunastolatki są w okresie przejściowym. Wkraczają 
w  wiek dorastania, co ma ogromny wpływ na ich decyzje, wybory, 
także czytelnicze. Proces jest niezwykle skomplikowany. Oprócz doj-
rzewania fizjologicznego, następuje także dorastanie społeczne, 
emocjonalne, kulturowe oraz rozwój umysłowy. Szybkie tempo prze-
obrażeń, które następuje wtedy u młodego człowieka, wymaga dużej 
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plastyczności w  postępowaniu z nim i umiejętnego doboru metod 
wychowawczych. 

Jak podaje Maria Chłopkiewicz, inna badaczka okresów rozwo-
jowych u dzieci i młodzieży, w wieku od około 11 lat, dokonują się 
również zasadnicze przemiany biologiczne związane z wchodzeniem 
w okres dojrzałości fizjologicznej, a wraz z nimi ostry nieraz kryzys 
życia uczuciowego i społecznego (Chłopkiewicz M., 1980, s. 134-137). 
Ustala się poczucie tożsamości, wzrasta świadomość samego siebie, 
własnych stanów, potrzeb, dążeń. Wytwarza się wewnętrzna motywa-
cja do walki z trudnościami, wzrasta zdolność do mobilizacji. Na tym 
tle szczególnie ostro i wielostronnie zaznacza się kryzys dojrzewania. 
Dochodzi do licznych konfliktów z otoczeniem i z samym sobą. W sto-
sunku do grup społecznych przybiera on formę izolacji, w odniesieniu 
do dorosłych przejawia się nadmiernie krytyczną oceną (Tamże). Wy-
brany na potrzeby badań przedział wiekowy nastolatków (11-12 lat), 
to czas wejścia w początek okresu dorastania. Młodzież w tym wieku 
wychodzi dopiero z młodszego wieku szkolnego i dla większości to po-
czątek opisanych zmian.

Do 11-12 roku życia, jak podaje Ida Kurcz, autorka pracy dotyczącej 
psycholingwistyki, można mówić o opanowaniu przez dziecko pod-
staw języka (1992). Z  perspektywy rozwojowej warto zaznaczyć, że 
umiejętność rozumienia tekstu znacznie wyprzedza umiejętność jego 
czytania. Do około czwartej klasy rozumienie słuchanego tekstu jest 
większe niż czytanego samodzielnie. Dopiero później umiejętności te 
wyrównują się (Indrisano Ch. 1995, s. 243). Zatem w piątej klasie czy-
tanie ze zrozumieniem nie powinno już stanowić przeszkód, czytelnik 
zaczyna się tekstem „delektować”. Proces nabywania umiejętności 
czytania opisała Jeanie Chall. Autorka wyróżniła pięć poziomów, dla 
których charakterystyczne są odmienne jakościowo umiejętności 
w zakresie technicznym (płynność, tempo czytania), jak i znaczenio-
wym (rozumienie tekstu, możliwości jego poznawczego opracowania 
(Chall J. cyt. za: Kołodziejczyk A., 2011, s. 244-245). Na poziomie 
trzecim znajdują się uczniowie klasy III-IV (3 – 4 rok nauki). Potem 
zmienia się funkcja czytania – staje się ono okazją do zdobycia wiedzy. 
Dziecko nabywa pewną płynność w lekturze, może skoncentrować się 
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na rozumieniu znaczenia czytanego tekstu. Jedenasto- i dwunastolatki 
powinni znajdować się na poziomie 4, w którym są gotowi do czytania 
tekstów nieco bardziej skomplikowanych. Ponadto powinni potrafić 
włączyć informacje pochodzące z czytania tekstu do własnego zasobu 
wiedzy.

Oprócz tak oczywistych zmian jak przyspieszony przyrost wzrostu 
i wagi, u jedenasto- i dwunastolatków występuje poprawa zdolności ję-
zykowej, rozwój motoryczny i poznawczy. Dziecko w wieku dorastania 
zaczyna coraz bardziej odczuwać silne emocje zarówno pozytywne, jak 
i negatywne, pojawiają się zaburzenia depresyjne, obniżenie nastroju 
oraz doświadczanie wielu negatywnych emocji (Oleszkiewicz  A., Se-
nejko A., s.  259). Pojawia się również lęk, co wiąże się z poczuciem 
niższości i braku samowystarczalności. Młody człowiek chce go prze-
zwyciężyć i podejmuje pierwsze próby uniezależnienia od rodziców, 
wtedy pojawia się bunt (Tamże, 266). Udowodniono naukowo, że po-
jawiający się wtedy kryzys autorytetu rodziców jest bardzo silny. A jest 
to rezultat wzrostu krytycyzmu na tle rozwoju sprawności umysło-
wych w tym okresie. Rodzice są często porównywani do innych ludzi, 
bywa, że wzory odnajduje się w literaturze. Młodociani tracą zaufanie 
do rodziców, zaczynają mieć własne tajemnice, a ingerencje w sprawy 
osobiste przyjmują niechętnie, a nawet z objawami protestu i buntu 
(Żebrowska M. (red.), 1986, s. 727). 

Dziecko spędza coraz mniej czasu z rodzicami, a coraz więcej z ró-
wieśnikami, którzy mogą nawet przejąć kontrolę nad nim. Jednostka 
może uzyskać od grupy gratyfikację w zakresie takich potrzeb jak: 
przynależność, bezpieczeństwo. Ponadto, grupa dostarcza pewnych 
wzorów postępowania, przekazuje informacje o preferowanych war-
tościach, a  także staje się źródłem kar i nagród zewnętrznych. Dla 
nastolatków to rówieśnicy są najważniejszym źródłem wsparcia spo-
łecznego (Levitt i in., 2005, p. 398-420). Zmiany w zakresie kontaktów 
z rówieśnikami przejawiają się w cechach i formach tych relacji, a także 
znaczeniu, jakie dziecko im przypisuje (Kołodziejczyk A., 2011, s. 246). 
Jednym z aspektów relacji rówieśniczych jest popularność dziecka 
w  grupie. Wykazano, jak podaje Rudolf Schaffer, że akceptacja gru-
py ma znaczący wpływ na psychikę jednostki i poziom psychicznego 
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przystosowania dziecka w przyszłości (Schaffer R.  H., 2005; por też: 
Kołodziejczyk A., 2011, s. 246). To wszystko sprawia, że i w kwestii 
kształtowania kultury czytelniczej w tym okresie nie można pominąć 
wpływu rówieśników. Z punktu widzenia badacza ciekawe jest rów-
nież czy i na ile rodzice wciąż mają wpływ na życie  nastolatka, na jego 
wybory lekturowe i inne elementy kultury czytelniczej. 

METODOLOGIA BADAŃ

Formułując problemy badawcze w zakresie kultury czytelniczej 
wybranej grupy badawczej zastanawiano się między innymi: jak duży 
procent jedenasto- i dwunastolatków lubi czytać?, jak często to robią?, 
jakie są ich zainteresowania czytelnicze?, czy rozmawiają ze swoimi 
bliskimi o książkach?, czy mają swoje własne księgozbiory? i jak lubią 
spędzać wolny czas? Odpowiedzi na te i inne pytania (szczegółowy wy-
kaz w omówieniu kwestionariusza ankiety) postanowiono uzyskać na 
podstawie badań sondażowych. Celem podjętych działań było także 
porównanie wypowiedzi poddanych badaniom nastolatków na temat 
ich kultury czytelniczej z wiedzą ich rodziców. Zastanawiano się, ze 
względu na specyficzny okres młodszych respondentów, czy odpowie-
dzi na te same pytania obu grup ankietowanych będą takie same, a jeśli 
nie, to w jakich obszarach odnotowane zostaną największe różnice. 

Ciekawym uzupełnieniem omówienia uzyskanych danych na te-
mat kultury czytelniczej polskich dwunastolatków jest porównanie ich 
z wynikami otrzymanymi na podstawie analogicznych kwestionariu-
szy ankiet ze szkoły brytyjskiej w Nepalu.

Główne cele, które przyświecały w podjętej pracy badawczej to:
•	 poznawczy: ustalenie skali oraz opis poddanych badaniom ele-

mentów kultury czytelniczej 11- i 12-latków w Polsce i w Nepalu;
•	 porównawczy: porównanie stanu kultury czytelniczej 11- 

i 12-latków w Polsce i w Nepalu;
•	 porównawczy: porównanie stanu kultury czytelniczej 11- 

i 12-latków w Polsce i w Nepalu do wiedzy ich rodziców na ten 
temat; ocena skali zarejestrowanych różnic.
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Plany badawcze zdeterminowały metody badań. Do realizacji 

wyznaczonych celów wybrano badania sondażowe – ankietę, którą 
przeprowadzono w sposób audytoryjny. Próba badawcza liczebnościo-
wo nie musiała być, w świetle przyjętego założenia, duża.  Stanowili 
ją uczniowie V klasy losowo wybranej szkoły podstawowej w Łodzi 
(91 respondentów) oraz ich rodzice (89). W Nepalu byli to uczniowie 
VI klasy Międzynarodowej Szkoły Brytyjskiej w Nepalu (31) oraz ich 
rodzice (24). W Polsce uczniowie klasy V mają 12 (11)4 lat, w Nepalu, 
w klasie VI – 11 (10). Różnica wynika z odmiennego systemu eduka-
cji w Wielkiej Brytanii, w której dzieci rozpoczynają naukę od 5 roku 
życia. Uczniowie wypełniali kwestionariusze podczas godziny wycho-
wawczej w klasie, rodzice zaś – podczas zebrań z wychowawcą. Dzięki 
temu uzyskano 100% zwrotów rozdanych kwestionariuszy5. 

W badaniach wykorzystano również metodę statystyczną i porów-
nawczą. Opracowano ułatwiające porównanie wyników narzędzie 
badawcze, dzięki któremu stało się możliwe usystematyzowanie wnio-
sków. Omówiono je w rozdziale Planowana interpretacja uzyskanych 
wyników badań.

KONSTRUOWANIE KWESTIONARIUSZA ANKIETY

Sformułowane problemy badawcze znalazły odzwierciedlenie 
w  ostatecznej konstrukcji kwestionariuszy ankiet, skierowanych do 
uczniów i rodziców. Przygotowano formularze dla obu grup, w któ-
rych zadano takie same pytania, chociaż w nieco zmienionej formie, 
dopasowanej do adresata. Uczniom umożliwiono wypowiedzi na te-
mat: nastawienia do czytania, preferencji czytelniczych, księgozbiorów 
domowych, ale również udziału rodziców i innych osób w kształtowa-
niu ich kultury czytelniczej (zachęcanie do czytania, wymiana refleksji 
po przeczytaniu lektury, itp.). Zastanawiano się także, czy uczniowie 

4 Zależnie od semestru nauki.
5 W Polsce nie wypełnił ankiety 1 uczeń z powodu choroby i 2 rodziców z powodu 

nieobecności na zebraniu.
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prowadzą dzienniki z przeczytanych książek, tak jak to miało miejsce 
dawniej oraz czy dla nich książka to dobry prezent. 

Kwestionariusz dla obu grup respondentów rozpoczęto wstępem, 
który miał przybliżyć im cel badania6. Zawierał on również informa-
cje o temacie i osobach je przeprowadzających. Umieszczono ponadto 
metryczkę, w której respondent podawał wiek, płeć, wykształcenie 
rodziców lub opiekunów. W przypadku uczniów zdecydowano się 
niestandardowo na ankiety imienne. Po konsultacji z psychologiem 
uznano, że uwiarygodni to wypowiedzi uczniów. Zapewne dzieciom ła-
twiej wypowiadać się pozytywnie na swój temat, kiedy wiedzą, że nikt 
nie może tych informacji potwierdzić. W przypadku podania nazwi-
ska przez ucznia istniała możliwość, że nauczyciel zweryfikuje zawarte 
w  odpowiedziach informacje. Pytania nie dotyczyły sfer intymnych, 
nie były w żaden sposób krępujące, stąd podanie nazwiska ankietowa-
nego uznano za nie wpływające negatywnie na udzielnie prawdziwych 
informacji, a wręcz przeciwnie – mobilizująco. Uwiarygodnienie od-
powiedzi było głównym celem podjęcia decyzji o rezygnacji z ankiet 
anonimowych w przypadku nastolatków. Informacji tej nie wykorzy-
stywano w żaden inny sposób. Nauczyciele nie mieli wglądu w zebrane 
materiały. Dla rodziców ankietę uczyniono anonimową. 

Zasadnicza część kwestionariusza ankiety, zarówno dla uczniów 
jak i dla ich rodziców, składała się z 16 pytań, zamkniętych, pół-
otwartych i  otwartych. Pytanie 1 – zamknięte, dotyczyło określenia 
przez uczniów stosunku do czytania. W kolejnym, uczniowie podsu-
mowywali, czy czytają inne książki niż lektury szkolne. Pozytywna 
odpowiedź wiązała się z koniecznością wyboru ulubionej literatury: 
pięknej lub popularnonaukowej. Następnie można było uściślić, jaki 
dokładnie typ książek nastolatek preferuje: przygodowe, historyczne, 
komiksy, fantastykę i fantazy, horrory, obyczajowe, wiersze, komiksy. 
W przypadku literatury popularnonaukowej proszono ucznia o wska-
zanie tematyki czytanych publikacji. 

6 Kwestionariusz badań dla uczniów zamieszczono w załączniku 1. Analogiczny 
był sformułowany dla ich rodziców, uznano zatem, ze nie ma potrzeby zamieszczać 
również jego.
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Pytanie 3 odnosiło się do źródeł pochodzenia książek, które uczeń 

czyta. W kafeterii odpowiedzi umieszczono: księgozbiór domowy, bi-
bliotekę, kolegów i/lub koleżanki, własne lub czynione przez innych 
zakupy. Kolejne pytanie (4) odnosiło się do posiadania swojego własne-
go księgozbioru. Jeśli ankietowany odpowiedział „tak”, to określał jego 
wielkość, w przedziałach od 0 do 10, 11 do 50, następnie 51- 200, ponad 
200 książek. Respondenci mieli także możliwość wypowiedzenia się 
jakich publikacji w domowych książnicach jest najwięcej: popularno-
naukowych, literatury pięknej, innych niż lektury, lektur. Tu również 
uwzględniono warianty: „trudno ocenić”, oraz „nie wiem”. 

Aby dowiedzieć się, czy książka przegrywa z innymi formami 
spędzania wolnego czasu, opracowano pytanie 5. Zaproponowano na-
stolatkom do wyboru te najbardziej popularne: gry ruchowe, zabawy 
na świeżym powietrzu, sport, gry planszowe, spotkania towarzyskie 
z kolegami, różne rodzaje gier komputerowych, Internet, portale spo-
łecznościowe typu Nasza Klasa, Facebook czy Skype oraz oczywiście 
czytanie.  

Autorki badań w sposób szczególny interesowały motywy czytania 
nastolatków. Zaproponowano odpowiedzi do wyboru: rozrywka, po-
szerzenie własnej wiedzy, przymus, chęć pobycia z bohaterami książek 
w innym świecie. 

Chcąc przyjrzeć się możliwie jak najdokładniej preferencjom czytel-
niczym ankietowanych, zapytano ich również, czy czytają czasopisma, 
a jeśli tak, to jak często i jakie. Pytanie 8, o charakterze otwartym, do-
tyczyło ulubionego autora lub ulubionej książki. Pytaniem mającym 
do pewnego stopnia charakter weryfikującego (wyrażony na początku 
pozytywny stosunek do czytania), było pytanie 9. To w nim uczeń od-
powiadał, czy czytał jakąś książkę w ciągu ostatniego miesiąca. Jeśli 
odpowiedź była pozytywna - należało podać jej tytuł, autora lub napi-
sać króciutkie streszczenie. 

W świat książki najczęściej wprowadza dziecko rodzina: mama, 
babcia, ale też tata czy dziadek. Te pierwsze kontakty młodego człowie-
ka z literaturą mają niebagatelny wpływ na jego stosunek w dalszym 
życiu do czytania i kształtowanie jego zainteresowań i zamiłowań 
czytelniczych. W pytaniu 10 uczeń miał za zadanie odpowiedzieć czy 
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czytano mu, kiedy sam jeszcze tego nie potrafił. Z oczywistych wzglę-
dów w kafeterii odpowiedzi uwzględniono również, że nie muszą tego 
pamiętać. Dodatkową, cenną dla badaczy wskazówką, była również 
odpowiedź na pytanie kto czytał dziecku. 

Pytanie 11 miało na celu uzyskanie informacji o tym, czy rodzice 
zachęcali swoje dzieci do czytania i jeśli tak, to jakimi sposobami. Za-
chęta mogła się wyrażać poprzez kupowanie książek, namawianie do 
korzystania z biblioteki, zachęcanie do czytania słownie, nagradzanie 
za czytanie. Uczniowie mogli odpowiedzieć również, że rodzice: przy-
muszają, karzą za nieczytanie, krzyczą. 

W kolejnym pytaniu uczeń miał udzielić informacji czy po przeczy-
taniu fascynującej książki dzieli się wrażeniami, a jeśli tak, to z kim: 
z rodzicami lub opiekunami, z kolegami i koleżankami, z nauczyciela-
mi, z dziadkami lub z innymi osobami. Chciano dowiedzieć się także, 
czy w domu ucznia rozmawia się o książkach. Ponieważ rozmowy 
mogły się odbywać nie tylko między rodzicami a dziećmi, ale również 
między samymi dorosłymi, czego świadkiem mógł być nastolatek, albo 
też między rodzeństwem, zaproponowano różne warianty odpowiedzi. 

Dawniej książkę częściej kupowano w prezencie. Pytanie 14 miało 
na celu orientację, czy uczniowie uważają, że książka to dla nich dobry 
upominek, czy woleliby inny. Podobnie rzecz się miała z prowadzeniem 
dzienniczka lektur. Jeszcze w XX w. w szkołach, szczególnie podstawo-
wych, była to dość popularna forma pracy z tekstem, wykorzystywana 
przez nauczycieli polonistów. Obecnie rzadko nauczyciele wymagają 
od uczniów prowadzenia dzienniczka przeczytanych książek, nieko-
niecznie lektur szkolnych. Zadanie tego pytania respondentom miało 
potwierdzić lub obalić spostrzeżenia poczynione podczas dość przy-
padkowych wywiadów z uczniami i nauczycielami. 

Ostatnie, 16 pytanie, dotyczyło tego, czy rodzice lub opiekunowie 
pytają nastolatka o aktualnie czytaną lekturę, czy też może mówi im 
o tym sam. Zapytano o to, aby ustalić na ile rodzice czy opiekunowie 
interesują się czytelnictwem lektur obowiązkowych przez dzieci. 

Autorki badań interesowało jeszcze wiele elementów wchodzących 
w skład kultury czytelniczej, które pomogłyby uzupełnić jej obraz. Przy 
konstruowaniu formularza ankiety sugerowano się jednak wiekiem re-
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spondentów (w przypadku uczniów) i ich ograniczoną cierpliwością 
do wypełniania długiej ankiety. Dotyczyło to również niechętnych do 
wypełniania druków rodziców. Podjęto zatem decyzję o skróceniu an-
kiety do minimum. Ostateczny wygląd i konstrukcję kwestionariusza 
można prześledzić w dołączonym do artykułu załączniku 1.

TERMIN I MIEJSCE BADAŃ

Badania zaplanowano na miesiące marzec – kwiecień 2012 r. Nie-
malże jednocześnie przeprowadzano je w szkołach podstawowych: 
w Polsce (w Łodzi) oraz w Szkole Brytyjskiej w Nepalu (w Katmandu). 
Po zebraniu całego materiału badawczego dalsze prace nad opracowa-
niem danych miały miejsce w Polsce.

PLANOWANA INTERPRETACJA 
UZYSKANYCH WYNIKÓW BADAŃ

Zanim przystąpiono do badań opracowano system późniejszego 
klasyfikowania danych. Przyjęto następujący sposób interpretacji wy-
ników: gdy różnica między wypowiedziami rodziców i uczniów będzie 
wynosiła do 10% - uznano, że nie zostanie odnotowana jako znacząca 
i w interpretacji wyników badań wiedza rodziców w badanym obszarze 
będzie określona jako w wysokim stopniu odzwierciedlająca deklara-
cje dzieci. Wraz ze wzrostem odnotowanych różnic w wypowiedziach, 
interpretacja będzie następująca: między 11 a 20% ocena różnicy: 
umiarkowana, między 21 a 30% różnica świadczyć będzie o  dużym 
stopniu braku jednolitości w odpowiedziach, między 31 a 40% uznano, 
że różnica w bardzo dużym stopniu świadczyć będzie o braku kompa-
tybilności odpowiedzi rodziców z odpowiedziami ich dzieci. Różnicę 
powyżej 41% uznano za alarmującą. Przyjętą interpretację można prze-
śledzić na sporządzonej do tego celu tabeli (2).



Mariola Antczak, Aleksandra Rybka54
Tabela 2. Interpretacja zarejestrowanych różnic między wskaźnikami procentowymi 
w odpowiedziach rodziców i dzieci na te same pytania

Różnica we 
wskaźnikach 
procentowych 
w odpowiedziach 
rodziców i dzieci

Ocena różnicy Punktacja Przyjęta interpretacja

0-5% niewielka I stopnia 0
wiedza rodziców w wyso-
kim stopniu odzwiercie-
dla deklaracje dzieci

6-10% niewielka II 
stopnia 1

wiedza rodziców w wyso-
kim stopniu odzwiercie-
dla deklaracje dzieci

11-15%  umiarkowana 
I stopnia 2

wiedza rodziców w umiar-
kowanym stopniu odzwier-
ciedla deklaracje dzieci

16-20% umiarkowana 
II stopnia 3

wiedza rodziców w umiar-
kowanym stopniu odzwier-
ciedla deklaracje dzieci

21-25% różnica duża 
I stopnia 4

wiedza rodziców w dużym 
stopniu nie odzwiercie-
dla deklaracji dzieci

26-30% różnica duża 
II stopnia 5

wiedza rodziców w dużym 
stopniu nie odzwiercie-
dla deklaracji dzieci

31-35% bardzo duża 
I stopnia 6

wiedza rodziców w bardzo 
dużym stopniu nie odzwier-
ciedla deklaracji dzieci

36-40% bardzo duża 
II stopnia 7

wiedza rodziców w bardzo 
dużym stopniu nie odzwier-
ciedla deklaracji dzieci

41-…% bardzo duża 
III stopnia 8

wiedza rodziców w alarmują-
co wysokim stopniu nie od-
zwierciedla deklaracji dzieci

Źródło: opracowanie własne, 12.02.2012 r.
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W tabeli dodatkowo zostały wprowadzone kolory odzwiercie-

dlające skalę przyjętej oceny. Im sytuacja bardziej alarmująca – tym 
ciemniejszy kolor. Jak można zauważyć, barwy przechodzą od białe-
go – symbolizującego nieistotne i dopuszczalne różnice, po czerwień 
– będącą symbolem sytuacji ocenionej jako alarmująca. Podobnie 
kolory te zostały powtórzone w tabelach zbiorczych, zawierających 
wszystkie wyniki z badań, a umieszczonych na końcu artykułu w za-
łącznikach 2 i 3. Dzięki wprowadzeniu kolorów można łatwo i szybko 
zorientować się ile i jak ocenionych różnic, w wypowiedziach obu 
grup respondentów, odnotowano.

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ

Jak wspomniano, ze względu na ograniczone ramy artykułu, omó-
wiono jedynie wybrane zagadnienia dotyczące kultury czytelniczej 
jedenasto- i dwunastolatków. Szczegółowe wyniki zaprezentowano 
w  dołączonych do artykułu tabelach zbiorczych, zawierających dane 
z Polski i z Nepalu. Dla ułatwienia analizy danych, kolorem zielonym 
zawsze oznaczano pola zawierające informacje o uczniach, kolorem 
fioletowym – o ich rodzicach. W ostatnich dwóch kolumnach tabel 
podano różnice we wskaźnikach procentowych rodziców i dzieci oraz 
przyporządkowano punktację według ustalonych wcześniej reguł (por. 
tabela 2); naniesiono kolory (biały, żółty, pomarańczowy i czerwony), 
które miały pomóc w szybkiej orientacji w skali zarejestrowanych 
różnic. Im kolor jaśniejszy, tym mniejsza różnica i mniej niepokojąca 
sytuacja. Kolor czerwony, świadczy o dużej rozbieżności w wypowie-
dziach rodziców i dzieci, a co za tym idzie – daje sygnał, że wiedza 
wielu poddanych badaniom dorosłych, w danym obszarze tematycz-
nym, na temat ich potomstwa, jest niesatysfakcjonująca. 
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STOSUNEK NASTOLATKÓW DO CZYTANIA 

Powszechna opinia, że nastolatki czytać nie lubią i robią to raczej 
z przymusu, nie doczekała się, w świetle przeprowadzonych badań, 
potwierdzenia. Uznano, że dwunastolatki w Polsce w większości mieli 
pozytywny stosunek do czytania: lubiło czytać 86% (w tym 48% do-
określiło, że „czasami”). Nieoczekiwanie wśród uczniów ze szkoły 
brytyjskiej nie znalazł się ani jeden, który uznałby, że czynności tej nie 
lubi. Określali swój stosunek do lektury pozytywnie, 58% stwierdziło, 
że czytać lubi, a 42% - dopowiedziało, że „czasami”. Wiedza rodziców 
na temat stosunku do czytania potomstwa okazała się bardzo duża. 
Różnice w wypowiedziach uczniów i rodziców wyniosły 3-4%. Świad-
czy to bardzo pozytywnie o osobach, od których zainteresowania tym 
co robią czy lubią ich dzieci, zależy bardzo wiele. Wyniki można prze-
śledzić na prezentowanym wykresie 1 (patrz następna strona).

Zarejestrowane wskaźniki nie potwierdziły powszechnej opinii, że 
większość  nastolatków nie lubi czytać. Warto jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że badana grupa była u progu wejścia w okres dorastania. 
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Źródło: opracowanie własne, 22.04.2012 r.
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Wykres 1. Stosunek do czytania 11- i 12-latków: w świetle deklaracji uczniów 
i wiedzy ich rodziców; PL – Polska, N – Nepal
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ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA KSIĄŻEK 
DO CZYTANIA PRZEZ NASTOLATKÓW

Poszukując książki do czytania nastolatki coraz częściej sięgają 
do księgozbiorów domowych lub do udostępnianych darmowo przez 
Internet – ich wersji elektronicznych, tzw. e-booków. Autorki badań 
interesowało, czy i w jakim procencie ankietowani to potwierdzą. 
Zapytano wprost o księgozbiory domowe, czy respondenci są w ich 
posiadaniu, na co twierdząco odpowiedzieli niemal wszyscy. Negatyw-
ną odpowiedź zarejestrowano w przypadku 2% uczniów z Polski i 3% 
– z Nepalu. Co ciekawe, dorośli byli zgodni w 100%, bez względu na 
miejsce zamieszkania. Księgozbiory prywatne liczyły najczęściej od 11 
do 50 książek. Ich wielkość została oceniona podobnie przez dorosłych 
jak i dziecięcych respondentów. Nie odnotowano tutaj znaczących 
różnic. Co do zawartości zbiorów pod względem obecności w  nich 
literatury pięknej i popularnonaukowej można było stwierdzić, że prze-
waża ta pierwsza. Ocena zawartości księgozbiorów sprawiała większy 
problem Polakom niż Brytyjczykom. Nie umiało się wypowiedzieć się 
na ten temat ponad 40% ankietowanych polskich nastolatków (39% 
trudno było ocenić + 3% nie wiedziało) i podobnie – 45% ich rodzi-
ców (37% trudno było ocenić + 8% nie wiedziało). W Nepalu deklaracje 
wyniosły odpowiednio: ponad 20% (9% trudno było ocenić + 15% nie 
wiedziało) i 6% (3% trudno było ocenić + 3% nie wiedziało). Wyniki 
wskazały zatem, że Brytyjczycy mieli rzetelniejszą wiedzę o zawartości 
swoich domowych księgozbiorów. Jednocześnie wypada zauważyć, że 
rodzice w Katmandu, poza paroma wyjątkami, znali księgozbiory, rza-
dziej natomiast ich dzieci. 

Posiadać w domu własny księgozbiór to jednak nie to samo, co 
z niego korzystać. Znacznie częściej, niemal dwukrotnie, robią to dzie-
ci brytyjskie. W 81% korzystają z takiej możliwości pozyskania książek, 
co potwierdzili nie wszyscy ich rodzice – 63%; odnotowaną różnicę 
zaklasyfikowano jako umiarkowaną. W Polsce przekonana o tym, 
że nastolatki korzystają z domowych księgozbiorów, była podobnie 
duża grupa ich rodziców – 61%. Odnotowano także zbliżoną różnicę 
w wypowiedziach. Tym razem jednak optymizmu rodziców nie po-
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dzieliła około jedna trzecia dzieci. Niecałe 50% nastolatków polskich 
pozyskiwało książki do czytania z księgozbiorów domowych. Duże 
rozbieżności w uzyskanych danych nie dają możliwości wiarygodnej 
oceny skali wykorzystywania tego źródła pozyskiwania książek. 

Rodzice polscy byli przekonani, że ich dzieci, nieco częściej niż 
to ma miejsce w rzeczywistości, korzystają z bibliotek. Nieco po-
nad połowa dorosłych potwierdziła taki stan rzeczy, i mniej, bo 39% 
– młodszych respondentów. Tu również różnica świadczyła o umiar-
kowanej kompatybilności odpowiedzi obu grup badawczych. Chociaż 
dużo więcej dzieci brytyjskich zadeklarowało korzystanie z bibliotek – 
58%, to i tam wiedza rodziców na ten temat okazała się umiarkowana. 
Trzy czwarte ankietowanych dorosłych myślało, że ich dzieci wybierają 
tę formę dotarcia do publikacji. W opisywanych badaniach wypoży-
czanie książek z bibliotek nie okazało się najpopularniejszą formą ich 
zdobywania. Zupełnie inny obraz uzyskała Zofia Zasacka poddając 
badaniom gimnazjalistów zaledwie 2 lata wcześniej (2011, s. 170-171). 
W świetle zebranych przez nią wyników to biblioteka szkolna (80%) 
i publiczna (64%) były najczęstszymi źródłami pozyskiwanych ksią-
żek przez uczniów. Księgozbiór domowy uplasował się w ich świetle 
na trzecim miejscu (60%). Na samym końcu młodzież wymieniała 
pożyczanie książek od rodziny (29%) i od kolegów czy kupowanie (od-
powiednio: 41 i 47%). Przyczyn rozbieżności w wynikach może być 
wiele. W badaniach Zasackiej brali udział również uczniowie ze wsi 
i mniejszych miast, poza tym – byli nieco starsi. Wszystkie te czynniki 
mogły potencjalnie wpłynąć na inne wyniki. Zasacka wspomniała, że 
różnica pozyskiwaniu książek przez uczniów z Elbląga w porównaniu 
z tymi ze wsi sięgnęła 20 pkt procentowych. 

Identyczne natomiast były wyniki nastolatków polskich i angiel-
skich w kwestii samodzielnych zakupów potrzebnych im książek. 
Potwierdziło ten fakt po 32% ankietowanych. O tym sposobie pozyski-
wania publikacji nie wiedziało natomiast 5% rodziców w Polsce i 10% 
rodziców brytyjskich. 

Ze względu na specyficzny wiek poddanej badaniom młodszej gru-
py, w którym wzrasta znaczenie kolegów i koleżanek i to oni zaczynają 
być autorytetami, postanowiono sprawdzić czy pożyczają sobie nawza-
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jem książki. Spodziewano się nieco wyższych wskaźników. Zachowanie 
nastolatków często jest determinowane przez normy grupowe, stopień 
integracji jej członków itp. (Łapińska R., Żebrowska M., 1986, s. 739-
740). W Polsce zadeklarował pożyczanie książek od rówieśników co 
dziesiąty respondent, z czym zgodzili się wszyscy ich rodzice. W Ne-
palu podobnie – 13%, chociaż nie do końca na ten temat dysponowali 
wiedzą wszyscy rodzice – 21%, czyli aż 8% uważało, że tak się dzieje, 
czego nie potwierdziły ich dzieci. 

Od rodziny w Polsce książki pożycza 9% nastolatków z czym zga-
dza się 8% grupa rodziców. W Katmandu dzieje się tak około dwa 
razy częściej – 19% młodych respondentów zadeklarowało odpowiedź 
twierdzącą. Nie wiedziało natomiast o tym fakcie 11% ankietowanych 
dorosłych. 

CZYTANIE NA TLE INNYCH FORM SPĘDZANIA 
CZASU WOLNEGO PRZEZ NASTOLATKI

Obserwując młodzież wydaje się, że czytanie dla większości z nich 
nie jest najbardziej ulubioną formą spędzania wolnego czasu. Badania 
potwierdzają, że młodzi wolą Internet, gdzie mogą uczestniczyć w życiu 
wielu portali społecznościowych, komunikować się, grać w  dostęp-
ne gry komputerowe (por. m. in. Zając M., 1997, s. 91). Postanowiono 
sprawdzić, na ile komputer wygrywa z tradycyjną książką u jedenasto- 
czy dwunastolatków. 

Niemalże każdy ankietowany polski dwunastolatek preferował 
spędzanie wolnego czasu przy komputerze – 86%. Prawdopodobnie 
to upodobanie będzie rosło wraz z wiekiem. Z badań Zofii Zasackiej 
z 2009 r. przeprowadzonych wśród gimnazjalistów wynikało, że podob-
ną deklarację złożyło o 8% więcej nastolatków w wieku gimnazjalnym 
(2011, s. 160).  Na drugim miejscu uczniowie postawili gry ruchowe, 
zabawy na świeżym powietrzu i sport – 60%. Co drugi młody Polak 
lubił czas wolny spędzać z rówieśnikami, a rzadziej niż co piąty – czy-
tać (18%). Dwunastolatki zdecydowanie „wyrosły” z gier planszowych, 
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czas wolny spędzało z ich wykorzystaniem 14% ankietowanych. Polscy 
rodzice potwierdzili odpowiedzi dzieci. 

W Nepalu również nastolatki najchętniej spędzają wolny czas przy 
komputerze, chociaż jest ich mniej niż w Polsce – 77%; młodzi wybie-
rali równie często gry ruchowe i zabawy na świeżym powietrzu itp. 
– po 71% (11% więcej niż w naszym kraju). Rodzice brytyjscy mieli 
świadomość preferencji dzieci i w 75% potwierdzili zadeklarowany 
przez nie sposób na nudę. Interesujące jednak było, że młodzi ankie-
towani preferowali czytanie – 42% (różnica w porównaniu z polskimi 
nastolatkami sięgnęła 24% na korzyść uczniów brytyjskich) nad gry 
planszowe – 23%, a nawet spotkania towarzyskie z koleżankami i kole-
gami – 19%. Ze względu na specyfikę wieku było to dość zaskakujące. 
Tylko co piąty brytyjski nastolatek lubił czas wolny spędzać w gronie 
koleżanek i kolegów. To ważna informacja, wskazująca na separację 
od rówieśników, przynajmniej w sposób fizyczny, na rzecz kontaktów 
wirtualnych. Rodzice brytyjscy zazwyczaj mieli dobrą orientację co do 
sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież; największą róż-
nicę w wynikach odnotowano w kwestii czytania. Odpowiedzi 12% 
dorosłych nie znalazły odzwierciedlenia w deklaracjach ich dzieci. 

Zauważono, że uczniowie brytyjscy nie preferują w wolnym czasie 
spotkań z rówieśnikami, tak jak to robią Polacy, a różnica wyniosła 
aż 31 pkt. Nad komputerem tylko nieco częściej wolą siedzieć respon-
denci brytyjscy, różnica wyniosła niecałe 10 pkt., tak więc nie jest ona 
znacząca. Biorąc pod uwagę „czytanie” jako formę spędzania wolnego 
czasu, okazało się że w Nepalu nastolatki częściej lubią sięgać po książ-
ki; odnotowano różnicę w stosunku do polskich respondentów 24 pkt. 
i oceniono ją jako dużą.

MOTYWY CZYTANIA NASTOLATKÓW 
I ROZMOWY O KSIĄŻKACH

Powodów, dla których młode pokolenie sięga po lekturę może być 
wiele. Wśród najbardziej oczekiwanych wymienia się najczęściej roz-
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rywkę, relaks, chęć poszerzenia wiedzy, poszukiwanie odpowiedzi na 
interesujące pytania, możliwość przeniesienia się z bohaterami do in-
nego świata. Elżbieta Wnuk-Lipińska wymienia potrzeby estetyczne, 
wzorów zachowań, utożsamiania się z bohaterami, informacji o świe-
cie zewnętrznym, kompensacji, rozrywki czy akceptacji społecznej 
(Truskolaska J., 2007, s. 65). Zofia Zasacka analizując wypowiedzi gim-
nazjalistów zauważyła, że uzasadnienia motywów ich czytania można 
podzielić na dwie grupy: jedną, w której zawraca się uwagę na spo-
sób pisania (porosty, jasny, zrozumiały język, szybko i lekko się czyta), 
druga grupa argumentów odnosi się do treści (książka powinna być 
interesująca, ciekawa, „wciągająca”, traktująca o ważnych sprawach) 
(Zasacka Z., 2011, s. 168-170). Autorka wyróżniła trzy grupy wartości 
lektury: hedonistyczne, etyczno-moralne i edukacyjno-poznawcze. 
Niektóre z nich wymieniono w kwestionariuszu ankiety.

Z zebranych danych można było zauważyć, że dominującym po-
wodem sięgania po książkę była rozrywka, i to w przypadku polskich 
nastolatków – 44%, jak i brytyjskich – aż 74%; różnica 30 pkt. w od-
powiedziach obu grup respondentów oceniona została jako bardzo 
duża. Zgodni byli natomiast uczniowie obu krajów w kwestii sięgania 
po książkę dla poszerzenia wiedzy – po 29%. Nie jest to, mimo wszyst-
ko, wysoki wskaźnik. Świadczy o tym, że rzadziej niż co trzeci uczeń 
wykorzystuje książki jako źródło wiedzy. Zapewne pozostali wolą ła-
twiejszy dostęp do informacji – Internet.

Optymistyczny był natomiast wskaźnik 3% w przypadku obu 
młodszych grup respondentów, z którego wynikało, że nieznaczny tyl-
ko procent uczniów nie czuje potrzeby czytania i nie ma powodów do 
sięgania po książki. W obu krajach rodzice znali powody podejmowa-
nia trudu lektury przez swoje dzieci i nie odnotowano tutaj znaczących 
różnic.

O tym, że rodzice wciąż spełniają swoją rolę w kształtowaniu kul-
tury czytelniczej jedenasto– i dwunastolatków świadczyło 64% ich 
odpowiedzi w Polsce i 77% w Nepalu, w świetle których zadeklarowa-
li, że dzielą się z rodzicami wrażeniami po przeczytaniu książki. To 
bardzo wysokie wskaźniki procentowe. Zdarzało się, że niektórzy ro-
dzice nastolatków uważali, że ich córka albo syn wciąż dzieli się z nimi 
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refleksjami po lekturze, ale nie potwierdziło tego 12% młodszych 
respondentów w Polsce i aż 17% w Nepalu. Autorzy badań opublikowa-
nych w 2011 r. w czasopiśmie ‘Development and Psychophatology’, nad 
relacją przywiązania w okresie późnego dzieciństwa podkreślali, że 
dla dziecka w młodszym wieku szkolnym coraz większe znaczenie ma 
nie tyle fizyczna obecność rodzica, co jego wsparcie i psychiczna do-
stępność w stresującej sytuacji (Kerns K. A., Siener S., Brumariu L. E., 
2011, p. 593-604). Poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z rodzicami 
wpływa na efektywne formowanie się relacji z rówieśnikami, budo-
wanie poczucia własnej wartości i rozwój kompetencji społecznych 
(Booth-Laforce, C. OH. W. and others, 2006 [online], p. 309-325). Dla-
tego też rozmowa dziecka z rodzicem, do której pretekst może stanowić 
czytana lektura, jest tak ważna. To gwarancja prawidłowego rozwoju 
i budowania relacji społecznych młodego człowieka również „na ze-
wnątrz” rodziny.

U nastolatków, jak wielokrotnie wspomniano, dużą konkurencję dla 
rodziców, stanowić zaczynają rówieśnicy. W świetle uzyskanych da-
nych około 43% ankietowanych z obu krajów, potwierdziło, że odbywa 
rozmowy na temat przeczytanych książek z kolegami lub koleżanka-
mi. Niestety młodzież tylko w kilku przypadkach zadeklarowała, że 
partnerami do rozmów o lekturze są ich nauczyciele – po 4% w obu 
krajach. Podobnie dziadkowie rzadko podejmują na ten temat dialog 
z wnukami (14% Polaków i zaledwie 8% Brytyjczyków). Około co piąte, 
poddane badaniom dziecko, nie dzieliło się refleksjami z przeczytanej 
lektury z nikim, wskaźnik był podobny w obu krajach.

Czy w domach rozmawia się o książkach? Nie sposób wymagać od 
dzieci czytania książek, przekonując o płynących z tego procesu war-
tościach, podczas gdy samemu pozostaje się na lekturę obojętnym. 
Nie tylko rozmowa o książkach z nastolatkiem, ale również dorosłych 
między sobą, której świadkiem jest dziecko, może być czynnikiem 
wspierającym i pośrednio zachęcać je do lektury. O tym, że książka 
może stać się płaszczyzną kontaktu międzypokoleniowego, napisała 
Justyna Truskolaska (2007, s. 71-72). W książkach można niekiedy, jak w 
zwierciadle, ujrzeć problemy własnych dzieci, lecz także swoje potknięcia 
i błędy […] (Tamże). Autorka podkreśliła, że wspólna lektura czy wy-
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miana refleksji po przeczytaniu książki, to doskonałe źródło informacji 
dla rodziców o przemyśleniach nastolatka, poznanie jego problemów. 
Dla dziecka natomiast to świadectwo zainteresowania rodziców nim 
samym, okazja do bycia partnerem dorosłego w rozmowie, niebagatel-
ny czynnik w budowaniu poczucia własnej wartości.

O 10% więcej uczniów z Katmandu w porównaniu do polskich 
dzieci zadeklarowało, że w ich domach rozmawia się o książkach (od-
powiednio 71 i 61%). Rodzice polscy wypowiedzieli się na ten temat 
bardziej optymistycznie, skomentowano to w rozdziale Wyniki alar-
mujące. Brytyjczycy zdecydowanie częściej rozmawiają z potomstwem 
o książkach, potwierdziło to 59% młodszych respondentów, w Polsce 
o 18% mniej. Co ciekawe, również rozmowy na temat książek z ro-
dzeństwem częściej mają miejsce wśród rodzin brytyjskich – 36% niż 
polskich – zaledwie 13%. Niemalże co trzeci polski nastolatek zade-
klarował, że w domu nie rozmawia się o książkach i dodatkowo 12% 
odpowiedział, że nie wie nic na ten temat. Wskaźnik wśród uczniów 
brytyjskich był znacznie niższy – 10% (19% natomiast nie wiedziało). 
Podsumowując, polskich uczniów, którzy nie doświadczyli w domach 
rozmów o książkach było prawie 40%, brytyjskich – 22%. Różnica 18 
pkt. na niekorzyść Polski jest znacząca. Oznacza, że czterech polskich 
uczniów na dziesięciu w wieku 12 lat nie ma okazji do dialogu na temat 
książek w domu, takich samych jedenastolatków w szkole brytyjskiej 
jest nieco więcej niż dwóch na dziesięciu. 

Na wykresie 2 można prześledzić, że rodzice – zarówno polscy jak 
i brytyjscy – zachęcają potomstwo do czytania. Potwierdzają to rów-
nież ich dzieci. Różnice w odpowiedziach są niewielkie. We wszystkich 
przypadkach odnotowano bardzo wysokie wskaźniki – od 87 do 100%. 
Pomimo różnic kulturowych, odległości miejsc, w których wychowują 
się młodzi, wyniki okazały się zgodne. Znaczy to, że rodzice wciąż chcą 
mieć wpływ na kulturę czytelniczą swoich dzieci i rzeczywiście próbu-
ją coś w tym kierunku robić.



Wybrane elementy kultury czytelniczej… 65
Wykres 2. Zachęcanie do czytania 11- i 12-latków przez ich rodziców: 
w świetle opiniii obydwu grup respondentów; PL – Polska, N – Nepal

Źródło: opracowanie własne, 22.04.2012 r.
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Czy rodzice interesują się lekturami szkolnymi, które ich dzieci po-

winny przeczytać? Po informacji, że zachęcają młodych do czytania 
spodziewano się pozytywnych odpowiedzi. Takich którzy stwierdzi-
li, że „tak” lub „czasami tak”, było w sumie 83% po stronie polskiej 
i 100% po brytyjskiej. Należy jednak podkreślić, że wśród odpowiedzi 
polskich przeważały zdecydowane deklaracje: „tak” – 71%, natomiast 
u Brytyjczyków: „tak, czasami” – 68%.

KSIĄŻKA JAKO PREZENT

Być może stopniowo powracają czasy, w których książkę dawało 
się w prezencie. Czy młodzi uważają, że to dla nich dobry upominek, 
czy lepszy byłby inny? W dobie społeczeństwa sieciowego wydaje się, 
że książka budzi coraz mniejsze zainteresowanie u młodego poko-
lenia. A jednak, po „zalaniu” naszego rynku chińskimi zabawkami, 
książka zaczęła przeżywać swój renesans i częściej bywa wybierana 
na upominki. Aż 43% polskich nastolatków stwierdziło, że chciałoby 
otrzymać taki prezent. Podobnego zdania było prawie 70% jede-
nastolatków brytyjskich. Zdecydowanie na „nie” było zaledwie 3% 
uczniów w Nepalu i 9% w Polsce. Wyniki wykazały, że większość 
nastolatków cieszyłaby się z książek jako upominków i chciałaby je 
dostawać. 

Cennym uzupełnieniem powyższych danych statystycznych są 
wyniki badań rodziców brytyjskich, wskazujące na duży stopień 
różnicy we wskaźnikach procentowych deklaracji ich i ich dzieci we 
wskazanym obszarze. Otóż większość poddanych badaniom doro-
słych była przekonana, że książka to dla ich dziecka dobry prezent 
– 92%, a zaledwie 8%, że wolałoby inny. W obu przypadkach około 
22% rodziców rozminęło się z prawdą. Oznacza to, że częściej niż co 
piąty rodzic nie wiedział, że z książki jego dziecko by się nie cieszyło. 
Odpowiedzi polskich respondentów były raczej zgodne, a wiedza ro-
dziców odzwierciedlała stan faktyczny.
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DZIENNIKI Z PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK 

Prowadzenie dzienniczków z przeczytanych lektur szkolnych, ale 
i dodatkowej literatury tzw. uzupełniającej, to dobra praktyka z czasów 
PRL-u. Wówczas każdy uczeń posiadał zeszyt lektur, w który wpisy-
wał najważniejsze dane bibliograficzne przeczytanej książki: autora, 
tytuł, ilustratora, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania oraz 
krótki opis wydarzeń. Czasami informacje były opatrzone ilustracją, 
wykonaną własnoręcznie przez właściciela zeszytu. Obecnie ta forma 
pracy z książką zniknęła niemalże zupełnie. Tak wynikało z wstępnej 
orientacji autorek w temacie. Rozmowy z nauczycielami w szkołach po-
zwoliły stwierdzić, że dzienniczki lektur nie są często praktykowane. 
Nie spodziewano się zatem, iż ankietowana młodzież potwierdzi ich 
prowadzenie. Ciekawe było natomiast porównanie danych z naszego 
kraju z Nepalem. Okazało się, w świetle zgromadzonych danych, że 4% 
uczniów polskich zadeklarowało prowadzenie takich dzienniczków, 
dodatkowo 6% stwierdziło, że kiedyś tak owy miało; równocześnie 
podobną odpowiedź, iż są w posiadaniu dzienniczków przeczytanych 
książek i prowadzą je na bieżąco, dało aż 33% Brytyjczyków. 

Prowadzenie zeszytów lektur to istotna forma pracy z książką, mo-
bilizuje uczniów do zapisania najważniejszych informacji o lekturze, 
zmusza do podsumowania treści i dodatkowo stanowi pamiątkę na 
przyszłość. Po kilku latach, a nawet będąc już dorosłym, miło byłoby 
wrócić wspomnieniami do przeszłości i odtworzyć w pamięci książki, 
które się czytało będąc młodym. Dorosłe pokolenia wspominają swoje 
przygody z bohaterami lektur zaglądając do takich dzienniczków, nie-
którzy bowiem wciąż je przechowują.

WYNIKI ALARMUJĄCE

Wyniki, które odczytano jako alarmujące, postanowiono omówić 
w  oddzielnym podrozdziale. W Polsce i Nepalu odnotowano ich po 
trzy. W odpowiedziach polskich rodziców i ich dzieci największe roz-
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bieżności dotyczyły kupowania książek nastolatkom. Aż 73% dorosłych 
respondentów uznało, że tak się dzieje, co jednak potwierdziła zaled-
wie niecała połowa ich dzieci (32%). W związku z przyjętą klasyfikacją 
uznano, że różnica we wskaźnikach 41 pkt., kwalifikuje dane zjawisko 
jako w najwyższym stopniu alarmujące. Albo rodzice chcieli zawyżyć 
wyniki, albo też ich dzieci nie wiedziały, że książki są im kupowane. 
Z dwojga hipotez ta pierwsza wydaje się być bardziej prawdopodobna. 
Jako ciekawostkę należy uznać, że podobny kłopot z odpowiedziami 
mieli rodzice uczniów ze szkoły brytyjskiej. Tam odnotowano różnicę 
32 pkt. 

Jako podobną, alarmującą różnicę w wypowiedziach polskich ro-
dziców i ich dzieci, zakwalifikowano tę, która dotyczyła rozmów 
o książkach w domach. Potwierdziło je aż 87% rodziców i tylko 61% 
młodszych respondentów. Różnica wyniosła zatem 26 pkt. Chociaż 
to znacznie mniej niż w pierwszym przypadku, to jednak zgodnie 
z  wyznaczoną na początku badań skalą, różnicę tę zakwalifikowano 
jak bardzo wysoką. Aby zapobiec sytuacji, w której można byłoby do-
mniemywać, że w domu rozmawia się o książkach, ale rodzice robią to 
między sobą, konstruując ankietę wprowadzono dodatkowe uszczegó-
łowienia dotyczące podmiotów prowadzonych rozmów. I tak można 
było wybrać: dorośli między sobą, dorośli z nastolatkiem lub on z ro-
dzeństwem. Tu wynik okazał się ponownie niepokojący. 

Aż 80% dorosłych ankietowanych zaznaczyło odpowiedź, że 
rozmawia z potomstwem na temat książek. Niestety, fakt ten potwier-
dziła tylko połowa ich dzieci (dokładnie 41%). Różnica wyniosła w tym 
przypadku 39 pkt i oceniono ją jako bardzo wysoką. Nie zawyżali wy-
ników natomiast rodzice dzieci brytyjskich. Rozmowy odbywały się 
w domach u 71% dzieci mieszkających w Katmandu, co potwierdziło 
75% rodziców. Podobnie rozmowy nastolatków z dorosłymi zadekla-
rowało odpowiednio 59% dzieci i 67% starszych respondentów. W tym 
przypadku wiedza rodziców w znacznym stopniu odzwierciedlała de-
klaracje potomstwa. 

Rodzice dzieci mieszkających w Nepalu mieli natomiast inny pro-
blem. Otóż w większości uważali, że ich dzieci czytają fantastykę 
i  fantazy – 75% deklaracji oraz książki przygodowe – 83%. Młodzi 
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ankietowani tego nie potwierdzili. Zainteresowanych wymienionymi 
typami literatury było po 23% nastolatków. Odnotowano odpowiednio 
52 i 60 pkt., co w świetle przyjętej skali oceniono jako różnice w naj-
wyższym stopniu alarmujące. Znaczna część rodziców nie wiedziała co 
lubi czytać ich potomstwo. Wyobrażenie o preferencjach czytelniczych 
u większości z nich było mylne.

Wspomnieć jednak warto, że deklarowane 23% wyborów w przy-
padku literatury przygodowej, fantazy i fantastyki, to najwyższe 
wskaźniki z całej listy proponowanych typów. Zatem rzeczywiście 
gatunki te okazały się najczęściej czytane przez młodzież brytyjską, 
mieszkającą w Nepalu. Tak działo się również i w Polsce. W naszym 
kraju zadeklarowało je jako ulubione aż 57% nastolatków w przypad-
ku książek przygodowych i 48% – fantastyki i fantazy. O ile polscy 
rodzice doskonale trafili w upodobania swoich pociech w pierwszym 
przypadku (niemal taki sam wskaźnik 56%), o tyle niewiedza wielu 
z nich o preferencjach literatury fantastycznej i fantazy ich dzieci była 
znacząca, różnica sięgnęła 20 pkt. Różnicę tę oceniono jednak jako 
umiarkowaną.

WNIOSKI KOŃCOWE

W zdecydowanej większości odpowiedzi uczniów polskich i brytyj-
skich różnice sięgały do 10%. Wziąwszy pod uwagę 90 zarejestrowanych 
odpowiedzi wraz z ich podpunktami (nie uwzględniając odpowiedzi 
„nie wiem”), można uznać, że deklaracje uczniów w większości wyszcze-
gólnionych elementów kultury czytelniczej (konkretnie 51) były zbieżne 
w obu państwach. Zważywszy na odmienne uwarunkowania kulturo-
we nastolatków z obu grup badawczych, program edukacji, specyfikę 
klimatyczną obu wziętych pod uwagę krajów, brak większych różnic w 
odnotowanych wskaźnikach procentowych jest zaskakujący. Świadczy o 
dużych podobieństwach w poziomie kultury czytelniczej wybranych do 
badań dzieci.

Odnotowano zaledwie trzy sytuacje, w których różnice między de-
klaracjami nastolatków po stronie polskiej i nepalskiej zakwalifikowano 



Mariola Antczak, Aleksandra Rybka70
jako wysokie (różnica pomiędzy 31 a 35%), tylko w 11 przypadkach roz-
bieżności określono jako duże (sięgały 21-30%), różnic umiarkowanych 
(11-20%) było 17. We wszystkich pozostałych sytuacjach odpowiedzi 
były podobne. 

Zdecydowanie pozytywny stosunek do czytania zadeklarowało 
więcej dzieci brytyjskich (o 20%). Umiarkowany stosunek do czytania 
odnotowano u podobnej grupy uczniów polskich i brytyjskich, po oko-
ło 45%. Około połowa z badanych dzieci czytała książki spoza lektur 
szkolnych, a niemalże wszyscy mieli swoje własne księgozbiory domo-
we, liczące najczęściej od 11 do 50 książek. Wciąż najpopularniejszym 
gatunkiem literackim okazała się literatura przygodowa, ale również 
fantastyka i fantazy. Zauważono, że uczniowie polscy coraz bardziej 
interesują się też książkami popularnonaukowymi. Najulubieńszą 
formą spędzania wolnego czasu, bez względu na miejsce zamieszka-
nia uczniów, był czas z komputerem i zaraz potem – gry i zabawy na 
świeżym powietrzu. Polskie dzieci znacznie częściej niż ich brytyjscy 
koledzy i koleżanki lubili spędzać wolny czas z rówieśnikami na spo-
tkaniach towarzyskich, co w dobie Internetu można uznać za bardzo 
korzystne. Tak zadeklarowała połowa polskich uczniów i rzadziej niż 
co piąty Brytyjczyk. Najczęstszym powodem sięgania po lekturę była 
rozrywka. Ponad połowa ankietowanych uczniów z Katmandu nie 
potwierdziła lektury czasopism, w Polsce – prawie co trzeci dwunasto-
latek. Pomimo pozytywnego stosunku do czytania, w ciągu ostatniego 
miesiąca, książek nie czytało ponad 60% ankietowanych po stronie 
polskiej i 80% – po stronie brytyjskiej. 

Inicjacja literacka w większości przypadków przebiegała pomyśl-
nie, nieco ponad połowie z poddanych badaniom nastolatkom czytano 
książki w dzieciństwie, kiedy jeszcze sami nie potrafili tego robić.

W opinii prawie 90% polskich i brytyjskich uczniów rodzice zachę-
cali ich do czytania poprzez zakup książek, namawianie do korzystania 
z biblioteki, rzadziej – nagradzając za czytanie. Około co dziesiąty 
uczestnik badań określił działania rodziców jako niezachęcające. Do-
rośli nie krzyczeli i nie karali za nieczytanie. Po przeczytaniu książek 
większość dzieci dzieliła się wrażeniami z rodzicami, w domach często 
rozmawiało się o książkach. Ponad dwukrotnie więcej rodziców pol-
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skich interesowało się omawianą aktualnie w szkole lekturą. Wszystko 
to świadczy o wciąż dużym wpływie rodziców na kulturę czytelniczą 
potomstwa, co jest szczególnie istotne u progu wchodzenia w wiek do-
rastania przez nastolatków.

W około co drugim przypadku uczeń ucieszyłby się z książki jako 
prezentu, nieco częściej sytuacja taka miałaby miejsce po stronie bry-
tyjskiej. Częściej również tam zdarzało się uczniom prowadzić dziennik 
z przeczytanych książek.

Największe różnice (sięgające ponad 31%) w wypowiedziach pol-
skich uczniów w stosunku do brytyjskich, odnotowano w kwestiach:

•	 pozyskiwania książek do lektury z księgozbiorów domowych 
(prawie dwukrotnie więcej deklaracji Brytyjczyków); 

•	 gromadzenia w  domu książek, wśród których przeważa li-
teratura piękna, ale inna niż zaliczana do lektur szkolnych 
(dwukrotnie więcej deklaracji po stronie brytyjskiej); 

•	 spotkań z kolegami i koleżankami w celach towarzyskich (tu o 
prawie jedną trzecią więcej deklaracji po stronie polskiej). 

Więcej polskich niż brytyjskich uczniów (różnice pomiędzy 
21 a  30%) wolało czytać książki przygodowe, fantastykę i fantazy, 
czytało po to, aby pobyć z bohaterami książek w innym świecie i nie-
stety – nie prowadziło dzienniczka z przeczytanych lektur. Dzieci 
brytyjskie miały za to wyższe wskaźniki w: preferencji czytania jako 
formy spędzania wolnego czasu, potwierdzeniu aktywności rodziców 
w  kwestii zachęcania do czytania poprzez zakup książek uznanych 
za interesujące, rozmowie o literaturze z rodzeństwem, prowadzeniu 
dzienniczka z przeczytanych lektur czy – co niezbyt chlubne – nieczy-
taniu czasopism.

W świetle przeprowadzonej interpretacji wyników badań, pod 
kątem wiedzy rodziców o poszczególnych elementach kultury czytelni-
czej ich dzieci, korzystniej wypadła Polska. Chociaż nazwanych przez 
autorki „alarmujących wyników” (różnice powyżej 40%) było równo 
po obu stronach: polskiej i nepalskiej (po 3), to jednak o wiele częściej 
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różnice we wskaźnikach kwalifikowane jako umiarkowane pojawiały 
się po stronie brytyjskiej. 

Najwyższe, zaklasyfikowane jako bardzo duże różnice we wskaź-
nikach procentowych obu grup ankietowanych w Polsce (ponad 31%), 
dotyczyły odpowiedzi odnoszących się do kupna książek dla dzieci, co 
zadeklarowało dwukrotnie więcej rodziców niż ich pociech (różnica 
41 pkt). Pozostałe dotyczyły: rozmowy o książkach w domu (różnica 
26 pkt) i wynikającej z tego konsekwencji rozmów o literaturze pro-
wadzonych bezpośrednio z dzieckiem (różnica aż 39 pkt). Dwukrotnie 
częściej potwierdzali je rodzice. 

Druga grupa w przyjętej skali wyników, klasyfikowana przez au-
torki jako zawierająca duże rozbieżności w odpowiedziach obu grup 
respondentów (od 21 do 30%), w przypadku polskich badań zawierała 
zaledwie jeden przypadek. Stanowiła go 22 punktowa różnica między 
odpowiedziami uczniów i ich rodziców odnosząca się do przeczyta-
nia dowolnej książki przez dwunastolatka w ciągu ostatniego miesiąca. 
Oznaczało to, że częściej niż co piąty rodzic miał zbyt optymistyczny 
obraz dziecka jako czytającego w ostatnim czasie.

Zdecydowanie mniej rodziców brytyjskich mieszkających w Ne-
palu miało realny obraz kultury czytelniczej swojego potomstwa. 
Najczęściej mylili się w takich kwestiach jak preferencje czytelnicze 
dzieci - większość z nich zadeklarowała, że młodzi czytają książki 
przygodowe (60 pkt różnicy) i fantastykę (52 pkt różnicy). Podobnie 
natomiast jak w Polsce, zbyt wielu rodziców twierdziło, że książki są 
kupowane jedenastolatkom (przez nich lub inne osoby), różnica w wy-
powiedziach sięgnęła 32 pkt. 

Po stronie brytyjskiej odnotowano aż 19 sytuacji, w których 
odpowiedzi rodziców w stopniu umiarkowanym zgodziły się z odpo-
wiedziami ich dzieci (w Polsce 13), i aż 11 kiedy tę różnicę uznano za 
dużą (w Polsce - o czym mowa była wcześniej - zaledwie 1). Różni-
ce sklasyfikowane jako duże, sięgały 21 do 30%. Takie odnotowano 
po stronie nepalskiej w odpowiedziach dotyczących m.in.: czytania 
przez uczniów książek spoza lektur szkolnych, zachęcania do czyta-
nia przez rodziców, zaklasyfikowania książki jako dobrego prezentu. 
To były te, w których większy wskaźnik osiągnęli dorośli. Były też ta-
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kie odpowiedzi, w których większy wskaźnik uzyskali uczniowie, np.: 
prowadzenie dzienniczka przeczytanych lektur, dzielenie się refleksja-
mi po przeczytanej lekturze z rówieśnikami, wybór innego upominku 
niż książka. 

Przyczyny odnotowanych różnic szukano w fakcie, że dziećmi bry-
tyjskimi, uczęszczającymi do szkoły brytyjskiej w Nepalu, zajmują się 
często opiekunki, które spędzają z nimi zdecydowanie więcej czasu niż 
zapracowani rodzice. W Polsce dorośli, chociaż na pewno zapracowa-
ni, interesują się swoimi dziećmi i większość z nich wie o ich kulturze 
czytelniczej swoich dzieci bardzo dużo.

Badania prowadzono wśród nastolatków i ich rodziców z zaled-
wie dwóch wybranych miast: Łodzi i z Katmandu. Polscy respondenci 
stanowili grupę reprezentatywną dla miejskich mieszkańców Polski, 
jednak trzeba mieć świadomość tego, że brytyjscy respondenci żyją 
poza rodzinnym krajem, a więc w warunkach innych kulturowo niż ich 
rodacy z Wielkiej Brytanii, co musi wpływać zarówno na  zachowania 
czytelnicze badanych dzieci, jak i postawy oraz poglądy ich rodziców 
w tej kwestii. Nie jest to zatem grupa, na podstawie której można w peł-
ni orzekać o kulturze czytelniczej brytyjskich nastolatków, zwłaszcza 
że dostęp do literatury pozaszkolnej oraz motywacje czytelnicze de-
terminowane są nie tylko odmienną sytuacją życiową brytyjskich 
mieszkańców Nepalu, ale i nieco innymi funkcjami, jakie w tej sytuacji 
pełni czytelnictwo.  Mimo to, przeprowadzone badania pozwoliły na 
sformułowanie pewnych wniosków uogólniających, które ujęte zostały 
wprawdzie w postaci nieco uproszczonej, ale wskazały na zasadnicze 
różnice pomiędzy wybranymi elementami kultury czytelniczej bada-
nych uczniów oraz na różne poglądy na ten temat w środowisku ich 
polskich i brytyjskich rodziców.

Wyniki prezentowanych badań potencjalnie mogą przyczynić się 
do włączenia rodziców w proces kształtowania kultury czytelniczej 
młodego pokolenia, zważywszy szczególnie na fakt, że w przypadku 
jedenasto- czy dwunastolatków może to być przysłowiowy „ostatni 
dzwonek”. Warto również zwrócić uwagę na kierunek działań służący 
zacieśnieniu współpracy między rodzicami a bibliotekarzem szkol-
nym. Jednocześnie autorki podkreślają znaczenie najaktywniejszej 
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czytelniczo grupy rówieśniczej, która może promować książki wśród 
koleżanek i kolegów, co ma istotne znaczenie w każdym środowisku 
nastolatków, bez względu na to, gdzie mieszkają. 
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ZAŁĄCZNIK 1. 
KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW KLASY V

Autorkami ankiety są: dr hab. Mariola Antczak – adiunkt w Kate-
drze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego 
i mgr Aleksandra Rybka – nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 137 
w Łodzi. Zgromadzone dane posłużą jako materiał do badań nad kulturą czy-
telniczą młodego pokolenia. 

Właściwe odpowiedzi podkreśl lub – w tabelce – zaznacz krzyżykiem [X]

Imię i nazwisko ………………………………………………………...........................................

Płeć (właściwe podkreśl)
• dziewczyna
• chłopiec

Kto się mną opiekuje:
• opiekuje się mną mama i tata
• opiekuje się mną tylko mama
• opiekuje się mną tylko tata
• nie opiekują się mną rodzice a (napisz kto) ………………………………………..

Wykształcenie rodziców:
mama (właściwe podkreśl):

• wyższe
• średnie (ma maturę)
• zawodowe
• podstawowe
• nie wiem

tata (właściwe podkreśl):
• wyższe
• średnie (ma maturę)
• zawodowe
• podstawowe
• nie wiem
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1. Czy lubisz czytać?

• zdecydowanie tak
• tak, czasami
• nie
• nie umiem odpowiedzieć na to pytanie

2. Czy czytasz książki inne niż lektury szkolne?
• tak
jeżeli wybrałeś/-łaś tą odpowiedź zaznacz [x] jakie najchętniej

Literaturę piękną literaturę popularno-naukową
• przygodowe różne
• historyczne najchętniej o tematyce:

......................................

......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

• fantastykę i fantasy
• horrory
• obyczajowe
• wiersze
• komiksy

• tak, ale czytam sporadycznie
• nie czytam 
• trudno mi odpowiedzieć na to pytanie

3. Skąd pochodzą książki, które czytasz?
• z księgozbioru domowego
• z biblioteki
• pożyczam od kolegów i/lub koleżanek
• pożyczam od rodziny
• sam kupuję
• są mi kupowane
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4. Czy masz w domu swój własny księgozbiór?

• tak,
jak duży?

• 0-10 książek
• 11-50 książek
• 51-200 książek
• ponad 200 książek
• trudno ocenić
• nie wiem

Jakich książek jest w księgozbiorze więcej?
• popularnonaukowych
• z literatury pięknej, innej niż lektury
• lektur
• trudno ocenić
• nie wiem

• nie

5. Jakie formy spędzania wolnego czasu lubisz?
• gry ruchowe, zabawy na świeżym powietrzu, sport
• gry planszowe
• czytanie
• spotkania towarzyskie z kolegami i/lub koleżankami
• komputer
• inne, jakie?.................................................................................................

6. Z jakich powodów czytasz?
• dla rozrywki
• dla poszerzenia swojej wiedzy
• z przymusu
• aby pobyć z bohaterami książki w innym świecie
• z innych (jakich?) ………..……………………………………....................................
• z żadnych, nie czuję potrzeby czytania
• nie wiem
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7. Czy czytasz czasopisma?

• tak
 jakie?.................................................................................................................
• nie

8. Czy czytałeś/-łaś jakąś książkę w ciągu ostatniego miesiąca?
• tak 
jaką? (podaj autora, tytuł lub napisz krótko o czym była) ………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................................
• nie
• nie pamiętam

9. Czy czytano Ci, kiedy jeszcze sam/-a nie potrafiłeś/-łaś czytać?
• tak

• mama
• tata
• babcia
• dziadek
• wujek
• ciocia
• rodzeństwo
• ktoś inny, kto?........................................................................................

• nie pamiętam
• nie

10. Czy rodzice zachęcają cię do czytania?
• tak, w jaki sposób:

• kupują książki, które uważają, że mnie zaciekawią
• namawiają mnie do korzystania z biblioteki 
• zachęcają do czytania słownie
• nagradzają mnie za czytanie

• tak, ale ich działania nie są zachęcające, np.:
• przymuszają
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• karają za nieczytanie
• krzyczą
• inne, jakie?.............................................................................................

• nie

11. Czy po przeczytaniu fascynującej Cię książki dzielisz się wrażeniami?
• tak,

• z rodzicami lub opiekunami
• z kolegami lub koleżankami
• z nauczycielem
• z dziadkami
• z kim innym ……………………………..….......................................................

• nie

12. Czy w Twoim domu rozmawia się o książkach?
• tak

• dorośli  między sobą
• dorośli ze mną
• ja z rodzeństwem

• nie
• nie wiem

13. Czy książka to dla Ciebie dobry prezent?
• tak
• nie
• wolałbym/-łabym inny
• nie wiem

14. Czy prowadzisz dziennik przeczytanych książek?
• tak
• nie
• kiedyś prowadziłem/-łam
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15. Czy rodzice (opiekunowie) pytają Cię o omawianą aktualnie lekturę?

• tak
• czasami
• nie

16. Czy masz ulubioną książkę lub ulubionego autora/-rkę? Jeśli tak, to napisz 
jaką lub jakiego?

• tak
…………………………………………………………………….......................................
• nie
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ZAŁĄCZNIK 2: WYBRANE ELEMENTY KULTURY 
CZYTELNICZEJ DWUNASTOLATKÓW (POLSKA)

Tabela 3.  Wybrane elementy kultury czytelniczej dwunastolatków (Polska). Badania 
przeprowadzone w marcu 2012 roku

Źródło: opracowanie własne, 02.04.2012 r.
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Pytania dla 
rodziców

1. Czy lubisz czytać? Zdecydowanie tak 38% 41% 3% 0

Tak, czasami 48% 48% 0% 0

Nie 9% 11% 3% 01. Czy Pani/-a dziecko 
lubi czytać? Nie umiem odpowie-

dzieć na to pytanie 6% 0% -6% 1

2. Czy czytasz 
książki inne niż 
lektury szkolne?

Tak 46% 41% -5% 0

Tak, ale czytam sporadycznie 38% 52% 14% 2

• przygodowe 57% 56% -1% 0

• historyczne 11% 7% -4% 0

• fantastykę i fantasy 48% 28% -20% 3

• horrory 22% 3% -19% 3

2. Czy Pani/-a dziecko 
czyta książki inne niż 
lektury szkolne?

• obyczajowe 10% 18% 8% 1

• wiersze 6% 1% -5% 0

• komiksy 34% 30% -4% 0

• popularnonaukowe 14% 21% 7% 1

Nie 7% 7% 0% 0

Trudno mi odpowiedzieć 
na to pytanie/nie wiem 10% 0% -10% 1

3. Skąd pochodzą 
książki, które czytasz?

Z księgozbioru domowego 46% 61% 15% 2

Z biblioteki 39% 51% 12% 2

Pożyczam od kolegów 
i/lub koleżanek 10% 10% 0% 0
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Pytania dla 
uczniów
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Pytania dla 
rodziców

3. Skąd pochodzą książ-
ki, które dziecko czyta?

Pożyczam od rodziny 9% 8% -1% 0

Sam kupuję 32% 27% -5% 0

Są mi kupowane 32% 73% 41% 8

Nie wiem - 0%

4. Czy masz w 
domu swój własny 
księgozbiór?

Tak 98% 100% -2% 0

Jak duży?

• 0-10 książek 11% 20% 9% 1

• 11-50 książek 41% 46% 5% 0

• 51-200 książek 26% 21% -5% 0

• ponad 200 kiążek 10% 4% -6% 1

• trudno ocenić 7% 6% -1% 0

• nie wiem 3% 3% 0% 0

4. Czy dziecko ma w 
domu swój własny 
księgozbiór?

Jakich jest więcej?

• popularnonaukowych 15% 13% -2% 0

• z literatury pięknej, 
innej niż lektury 23% 18% -5% 0

• lektur 12% 14% 2% 0

• trudno ocenić 39% 37% -2% 0

• nie wiem 3% 8% 5% 0

Nie 2% 0% -2% 0

5. Jakie formy 
spędzania wolnego 
czasu lubisz?

Gry ruchowe, zabawy na 
świeżym powietrzu, sport 60% 61% 1% 0

Gry planszowe 14% 24% 10% 1

Czytanie 18% 27% 9% 1

Tabela 3.  Wybrane elementy kultury czytelniczej dwunastolatków (Polska). Badania 
przeprowadzone w marcu 2012 roku (c.d.)
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Pytania dla 
uczniów
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Pytania dla 
rodziców

5. Jakie formy spę-
dzania wolnego czasu 
lubi Pani/-a dziecko?

Spotkania towarzyskie z 
kolegami i/lub koleżankami 50% 51% 1% 0

Komputer 86% 80% -6% 1

Nie wiem - 0% - -

6. Z jakich powo-
dów czytasz?

Dla rozrywki 44% 48% 4% 0

Dla poszerzenia  
swojej wiedzy 29% 32% 3% 0

Z przymusu 13% 27% 14% 2

6. Z jakich powodów 
Pani/-a dziecko czyta? 

Aby pobyć z bohaterami 
książki w innym świecie 32% 30% -2% 0

Z innych 4% 3% -1% 0

Z żadnych, nie czuję 
potrzeby czytania 3% 1% -2% 0

Nie wiem - 0% - -

7. Czy czytasz 
czasopisma?

Tak, często 29% 25% -4% 0

Tak, od czasu do czasu 40% 49% 9% 1

7. Czy Pani/-a dziecko 
czyta czasopisma?

Nie 31% 21% -10% 1

Nie wiem - 0% - -

Brak odpowiedzi 3% 4% 1% 0

8. Czy czytałeś/-aś 
jakąś książkę w ciągu 
ostatniego miesiąca?

Tak 62% 84% 22% 4

Nie 14% 7% -7% 1

8. Czy Pani/-a dziecko 
czytało jakąś książkę 
w ciągu ostatnie-
go miesiąca?

Nie pamiętam 23% 8% -15% 2

Nie wiem - 0% - -

9. Czy czytano Ci, kiedy 
jeszcze sam/-a nie 
potrafiłeś/-łaś czytać?

Tak, często 67% 75% 8% 1

Tak, ale rzadko 19% 25% 6% 1
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Pytania dla 
uczniów
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Pytania dla 
rodziców

9. Czy Pani/-a 
dziecku czytano, 
kiedy jeszcze samo 
nie potrafiło czytać?

Nie pamiętam 13% 0% -13% 2

Nie 1% 0% -1% 0

Nie wiem - 0% - -

10. Czy rodzice zachę-
cają Cię do czytania?

Tak 93% 89% -4% 0

• kupują książki, o 
których uważają, że 
mnie zaciekawią

51% 63% 12% 2

•  namawiają mnie do 
korzystania z biblioteki 19% 38% 19% 3

• zachęcają do 
czytania słownie 30% 45% 15% 2

10. Czy Pani i/lub Pan 
zachęca dziecko do 
czytania? Jeśli tak, 
to w jaki sposób?

• nagradzają mnie 
za czytanie 10% 0% -10% 1

Tak, ale ich działania nie 
są zachęcające, np.: 13% - - -

• przymuszają 11% 0% -11% 2

• karzą za nieczytanie 0% 0% 0% 0

• krzyczą 0% 0% 0% 0

Inne 4% 3% -1% 0

Nie 7% 0% -7% 1

Trudno powiedzieć - 7% - -

11. Czy po przeczytaniu 
fascynującej Cię książki 
dzielisz się wrażeniami?

Tak 79% 82% 3% 0

• z rodzicami lub 
opiekunami 64% 76% 12% 2

• z kolegami lub 
koleżankami 40% 23% -17% 3

• z nauczycielem 4% 4% 0% 0

Tabela 3.  Wybrane elementy kultury czytelniczej dwunastolatków (Polska). Badania 
przeprowadzone w marcu 2012 roku (c.d.)
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Pytania dla 
uczniów
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Pytania dla 
rodziców

11. Czy po przeczytaniu 
fascynującej książki 
Pani/-a dziecko dzieli 
się wrażeniami?

• z dziadkami 14% 21% 7% 1

• z kim innym 6% 3% -3% 0

Nie 21% 13% -8% 1

Nie wiem - 4% - -

12. Czy w Twoim 
domu rozmawia 
się o książkach?

Tak 61% 87% 26% 5

• dorośli między sobą 17% 32% 15% 2

• dorośli ze mną 41% 80% 39% 7

12. Czy w Pani/-
-a domu rozmawia 
si o książkach?

• ja z rodzeństwem 13% 18% 5% 0

Nie 27% 10% -17% 3

Nie wiem 12% 3% -9% 1

13. Czy książka to dla 
Ciebie dobry prezent?

Tak 49% 55% 6% 1

Nie 9% 6% -3% 0

13. Czy Pani/-a 
dziecko uważałoby, że 
książka to dla niego 
dobry prezent?

Wolałbym/-łabym inny 43% 40% -3% 0

Nie wiem 0% 0% 0% 0

14. Czy prowadzisz 
dziennik przeczy-
tanych książek?

Tak 4% 1% -3% 0

Nie 89% 96% 7% 1

14. Czy Pani/-a dziecko 
prowadzi dziennik 
przeczytanych książek?

Kiedyś prowadziłem/-łam 6% 3% -3% 0

Nie wiem - 0% - -

15. Czy rodzice 
(opiekunowie) pytają 
Cię o omawianą 
aktualnie lekturę?

Tak 71% 83% 12% 2

Tak, czasami 12% 17% 5% 0

15. Czy pyta Pan/-i 
dziecko o omawianą 
aktualnie lekturę?

Nie 11% 0% -11% 2

Brak odpowiedzi 6% - - -
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Uwaga! Minus wskazuje na fakt, że większy wskaźnik procentowy 
przynależał do grupy badawczej uczniów w stosunku do grupy rodziców.

Przyjęta skala odnotowanych różnic w odpowiedziach uczniów 
i ich rodziców oraz interpretacja uzyskanych wyników:

0-5% różnica niewielka 
I stopnia

0 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w wysokim stopniu odzwierciedla deklaracje 
dzieci

6-10% różnica niewielka 
II stopnia

1 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w wysokim stopniu odzwierciedla deklaracje 
dzieci

11-15% różnica 
umiarkowana 
I stopnia

2 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w umiarkowanym stopniu odzwierciedla 
deklaracje dzieci

16-20% różnica 
umiarkowana 
II stopnia

3 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w umiarkowanym stopniu odzwierciedla 
deklaracje dzieci

21-25% różnica duża 
I stopnia

4 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w dużym stopniu nie odzwierciedla deklaracji 
dzieci 

26-30% różnica duża 
II stopnia

5 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w dużym stopniu nie odzwierciedla deklaracji 
dzieci

31-35% różnica bardzo 
duża I stopnia

6 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w bardzo dużym stopniu nie odzwierciedla 
deklaracji dzieci

36-40% różnica bardzo 
duża II stopnia

7 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w bardzo dużym stopniu nie odzwierciedla 
deklaracji dzieci 

41-45% różnica bardzo 
duża III stopnia

8 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w alarmująco wysokim stopniu nie 
odzwierciedla deklaracji dzieci
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ZAŁĄCZNIK 3: WYBRANE ELEMENTY 
KULTURY CZYTELNICZEJ JEDENASTOLATKÓW 
(MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BRYTYJSKA – NEPAL)

Tabela 4.  Wybrane elementy kultury czytelniczej jedenastolatków (Międzynarodowa 
Szkoła Brytyjska – Nepal). Badania przeprowadzone w kwietniu 2012 roku

Źródło: opracowanie własne, 02.04.2012 r.
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Pytania dla 
rodziców

1. Czy lubisz czytać? Zdecydowanie tak 58% 54% -4% 0

Tak, czasami 42% 46% 4% 0

Nie 0% 0% 0% 01. Czy Pani/-a dziecko 
lubi czytać? Nie umiem odpowie-

dzieć na to pytanie 0% 0% 0% 0

2. Czy czytasz 
książki inne niż 
lektury szkolne?

Tak 55% 79% 24% 4

Tak, ale czytam sporadycznie 42% 13% -29% 5

• przygodowe 23% 83% 60% 8

• historyczne 10% 29% 19% 3

• fantastykę i fantasy 23% 75% 52% 8

• horrory 12% 29% 17% 3

2. Czy Pani/-a dziecko 
czyta książki inne niż 
lektury szkolne?

• obyczajowe 2% 17% 15% 2

• wiersze 4% 4% 0% 0

• komiksy 16% 46% 30% 5

• popularnonaukowe 10% 21% 11% 2

Nie 3% 0% -3% 0

Trudno mi odpowiedzieć 
na to pytanie/nie wiem 0% 8% 8% 1

3. Skąd pochodzą 
książki, które czytasz?

Z księgozbioru domowego 81% 63% -18% 3

Z biblioteki 58% 75% 17% 3

Pożyczam od kolegów 
i/lub koleżanek 13% 21% 8% 1
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Pytania dla 
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Pytania dla 
rodziców

3. Skąd pochodzą książ-
ki, które dziecko czyta?

Pożyczam od rodziny 19% 8% -11% 2

Sam kupuję 32% 42% 10% 1

Są mi kupowane 39% 71% 32% 6

Nie wiem - 0% - -

4. Czy masz w 
domu swój własny 
księgozbiór?

Tak 97% 100% 3% 0

Jak duży?

• 0-10 książek 14% 13% -1% 0

• 11-50 książek 34% 58% 24% 4

• 51-200 książek 17% 25% 8% 1

• ponad 200 kiążek 14% 8% -6% 1

• trudno ocenić 20% 0% -20% 3

• nie wiem 7% 0% -7% 1

4. Czy dziecko ma w 
domu swój własny 
księgozbiór?

Jakich jest więcej?

• popularnonaukowych 15% 23% 8% 1

• z literatury pięknej, 
innej niż lektury 56% 70% 14% 2

• lektur 10% 0% -10% 1

• trudno ocenić 9% 3% -6% 1

• nie wiem 15% 3% -12% 2

Nie 3% 0% -3% 0

5. Jakie formy 
spędzania wolnego 
czasu lubisz?

Gry ruchowe, zabawy na 
świeżym powietrzu, sport 71% 75% 4% 0

Gry planszowe 23% 21% -2% 0

Czytanie 42% 54% 12% 2

Tabela 4.  Wybrane elementy kultury czytelniczej jedenastolatków (Międzynarodowa 
Szkoła Brytyjska – Nepal). Badania przeprowadzone w kwietniu 2012 roku (c.d.)
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Pytania dla 
rodziców

5. Jakie formy spę-
dzania wolnego czasu 
lubi Pani/-a dziecko?

Spotkania towarzyskie z 
kolegami i/lub koleżankami 19% 33% 14% 2

Komputer 77% 75% -2% 0

Nie wiem - 0% - -

6. Z jakich powo-
dów czytasz?

Dla rozrywki 74% 49% -25% 4

Dla poszerzenia  
swojej wiedzy 29% 22% -7% 1

Z przymusu 16% 22% 6% 1

6. Z jakich powodów 
Pani/-a dziecko czyta? 

Aby pobyć z bohaterami 
książki w innym świecie 3% 3% 0% 0

Z innych 6% 5% 1% 0

Z żadnych, nie czuję 
potrzeby czytania 3% 0% -3% 0

Nie wiem - 0% - -

7. Czy czytasz 
czasopisma?

Tak, często 10% 4% -6% 1

Tak, od czasu do czasu 33% 46% 13% 2

7. Czy Pani/-a dziecko 
czyta czasopisma?

Nie 57% 50% -7% 1

Nie wiem - 0% - -

Brak odpowiedzi - - - -

8. Czy czytałeś/-aś 
jakąś książkę w ciągu 
ostatniego miesiąca?

Tak 80% 75% -5% 1

Nie 10% 8% -2% 0

8. Czy Pani/-a dziecko 
czytało jakąś książkę 
w ciągu ostatnie-
go miesiąca?

Nie pamiętam 10% - - -

Nie wiem - 17% - -

9. Czy czytano Ci, kiedy 
jeszcze sam/-a nie 
potrafiłeś/-łaś czytać?

Tak, często 61% 67% 6% 1

Tak, ale rzadko 13% 21% 8% 1
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Pytania dla 
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Pytania dla 
rodziców

9. Czy Pani/-a 
dziecku czytano, 
kiedy jeszcze samo 
nie potrafiło czytać?

Nie pamiętam 23% 8% 15% 3

Nie 3% 4% 1% 0

Nie wiem - 0% - -

10. Czy rodzice zachę-
cają Cię do czytania?

Tak 87% 100% 13% 2

• kupują książki, o 
których uważają, że 
mnie zaciekawią

81% 79% -2% 0

•  namawiają mnie do 
korzystania z biblioteki 30% 54% 14% 2

• zachęcają do 
czytania słownie 19% 42% 23% 4

10. Czy Pani i/lub Pan 
zachęca dziecko do 
czytania? Jeśli tak, 
to w jaki sposób?

• nagradzają mnie 
za czytanie 11% 13% 2% 0

Tak, ale ich działania nie 
są zachęcające, np.: 13% - - -

• przymuszają 0% 0% 0% 0

• karzą za nieczytanie 0% 0% 0% 0

• krzyczą 0% 13% 13% 2

Inne 0% 13% 13% 2

Nie 6% 0% -6% 1

Trudno powiedzieć - 0% - -

11. Czy po przeczytaniu 
fascynującej Cię książki 
dzielisz się wrażeniami?

Tak 84% 75% -9% 1

• z rodzicami lub 
opiekunami 77% 94% 17% 3

• z kolegami lub 
koleżankami 46% 22% -24% 4

• z nauczycielem 4% 11% 7% 1

Tabela 4.  Wybrane elementy kultury czytelniczej jedenastolatków (Międzynarodowa 
Szkoła Brytyjska – Nepal). Badania przeprowadzone w kwietniu 2012 roku (c.d.)
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Pytania dla 
rodziców

11. Czy po przeczytaniu 
fascynującej książki 
Pani/-a dziecko dzieli 
się wrażeniami?

• z dziadkami 8% 11% 3% 0

• z kim innym 31% 11% -20% 3

Nie 16% 8% -8% 1

Nie wiem - 17% - -

12. Czy w Twoim 
domu rozmawia 
się o książkach?

Tak 71% 75% 4% 0

• dorośli między sobą 9% 11% 2% 0

• dorośli ze mną 59% 67% 8% 1

12. Czy w Pani/-
-a domu rozmawia 
si o książkach?

• ja z rodzeństwem 36% 44% 8% 1

Nie 10% 17% 7% 1

Nie wiem 19% 8% -11% 2

13. Czy książka to dla 
Ciebie dobry prezent?

Tak 68% 92% 24% 4

Nie 3% 0% -3% 0

13. Czy Pani/-a 
dziecko uważałoby, że 
książka to dla niego 
dobry prezent?

Wolałbym/-łabym inny 29% 8% -21% 4

Nie wiem 0% 0% 0% 0

14. Czy prowadzisz 
dziennik przeczy-
tanych książek?

Tak 33% 38% 5% 1

Nie 67% 46% -21% 4

14. Czy Pani/-a dziecko 
prowadzi dziennik 
przeczytanych książek?

Kiedyś prowadziłem/-łam 0% 4% 4% 0

Nie wiem - 0% - -

15. Czy rodzice 
(opiekunowie) pytają 
Cię o omawianą 
aktualnie lekturę?

Tak 32% 17% -15% 3

Tak, czasami 68% 75% 7% 1

15. Czy pyta Pan/-i 
dziecko o omawianą 
aktualnie lekturę?

Nie 0% 8% 8% 1

Brak odpowiedzi - - - -
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Uwaga! Minus wskazuje na fakt, że większy wskaźnik procentowy 
przynależał do grupy badawczej uczniów w stosunku do grupy rodziców.

Przyjęta skala odnotowanych różnic w odpowiedziach uczniów 
i ich rodziców oraz interpretacja uzyskanych wyników:

0-5% różnica niewielka 
I stopnia

0 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w wysokim stopniu odzwierciedla deklaracje 
dzieci

6-10% różnica niewielka 
II stopnia

1 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w wysokim stopniu odzwierciedla deklaracje 
dzieci

11-15% różnica 
umiarkowana 
I stopnia

2 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w umiarkowanym stopniu odzwierciedla 
deklaracje dzieci

16-20% różnica 
umiarkowana 
II stopnia

3 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w umiarkowanym stopniu odzwierciedla 
deklaracje dzieci

21-25% różnica duża 
I stopnia

4 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w dużym stopniu nie odzwierciedla deklaracji 
dzieci 

26-30% różnica duża 
II stopnia

5 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w dużym stopniu nie odzwierciedla deklaracji 
dzieci

31-35% różnica bardzo 
duża I stopnia

6 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w bardzo dużym stopniu nie odzwierciedla 
deklaracji dzieci

36-40% różnica bardzo 
duża II stopnia

7 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w bardzo dużym stopniu nie odzwierciedla 
deklaracji dzieci 

41-45% różnica bardzo 
duża III stopnia

8 pkt przyjęta interpretacja: wiedza rodziców 
w alarmująco wysokim stopniu nie 
odzwierciedla deklaracji dzieci

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
dostarczonych przez Lucję Ranę, 02.04.2012 r.



Zofia Zasacka
Biblioteka 
Narodowa

Nastolatki i ich przyjemności 
czytania książek

Badacz praktyk czytelniczych staje przed koniecznością doko-
nania wyboru perspektywy ich opisu, nieuchronnie dotyka 
różnych dyscyplin: socjologii, psychologii, literaturoznawstwa, 

pedagogiki, bibliologii. Perspektywy teoretyczne stykają się z bogac-
twem potrzeb i funkcji przypisywanych przez czytelników czytaniu. 
W przyjętym w prezentowanym badaniu podejściu społeczno-kultu-
rowym, istotne są konteksty, w jakich owe praktyki odbywają się, ich 
sytuacyjna i funkcjonalna zmienność. 

Społeczno-kulturowe teorie odbioru ujmują czytanie jako efekt 
transakcji zawartej między tekstem a czytelnikiem (Barker Ch., 2005, 
s. 44-45; Martin W., 1986, s. 162-172), który z jednej strony opiera 
się na własnym życiowym doświadczeniu, z drugiej – na znajomości 
literackich kodów i konwencji, doświadczeniach lekturowych, któ-
re ukształtowały jego oczekiwania wobec określonego tekstu, co 
pozwala mu na zrozumienie czytanego przekazu. Czytelnik więc roz-
poczyna lekturę w określonej sytuacji w swoim życiu codziennym, 
kontekście społecznym i z pewnym bagażem wyniesionym z własnych 
doświadczeń. Takie ujęcie podkreśla aktywną postawę odbiorcy, który 
poddając się grze jaką z nią rozpoczął autor, poszukuje w czytanym 
tekście odniesień i wskazówek przydatnych we własnym życiu, prze-
twarza go i adaptuje do swoich potrzeb. Jest aktywny, „konstruuje 
znaczenia” poprzez oczekiwania albo antycypacje tego, co w tekście 
może odnaleźć. Jak to ujął Michael de Certeau, czytelnik „kłusuje” po 
tekście, wyszukując w nim potrzebne mu sensy: Bez względu na to, czy 
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chodzi o gazetę, czy o Prousta, tekst zyskuje znaczenie dzięki swym czy-
telnikom; zmienia się wraz z nimi; jest podporządkowany przez kody 
odbioru, które się mu wymykają (Certeau M., de, 2008, s. 169).

Przedmiotem zainteresowania autorki niniejszych rozważań jest 
sytuacja, która generuje przyjemność odczuwaną w trakcie lektury. 
W czytanie dla przyjemności jest wpisane antycypowanie nagrody. 
Może być nią satysfakcja czerpana z odbioru wybranego tekstu. Dla 
badacza praktyk czytelniczych ma ona kluczowe znaczenie, określa 
oczekiwania stawiane wybieranej lekturze, potrzeby z nią związane, 
kompetencje kulturowe czytelnika (Zasacka Z., 2009).

Przyjemności czerpane z lektury mogą być rozpatrywane z kil-
ku perspektyw, można im przypisywać różne wartości i funkcje. 
Literaturoznawcze podejście ujmuje najczęściej czytanie książek jako 
symboliczną komunikację triady: autor – tekst – czytelnik. Staje się grą, 
która ma wcześniej ustalone reguły i zasady, czytelnik posiada jakąś 
wcześniejszą wiedzę o nich, którą kształtował szereg czynników odpo-
wiedzialnych za transmisję kultury. Składa się na nią m.in. znajomość 
reguł interpretacji, form i gatunków literackich (Martuszewska  A., 
2007; Jarzębski J. 1977). Z perspektywy psychologii kognitywnej łą-
czącej wiedzę literaturoznawczą jest to forma gry, do której włącza się 
czytający, która pozwala mu doświadczyć innych światów i ról (Zunchi-, która pozwala mu doświadczyć innych światów i ról (Zunchi-
ne L., 2006). Wówczas zostaje wzbudzone zainteresowanie czytelnika, 
jak to ujęła Anna Martuszewska: gry bohaterów stają się grami odbior-
ców (Martuszewska A., 2007, s. 77).

Podejście obserwujące praktyki i postawy czytelnicze z perspekty-
wy psychologicznej i pedagogicznej zakłada, że jednym z kluczowych 
komponentów decydujących o ich kształtowaniu jest zaangażowanie 
w lekturę, o którym decyduje odpowiednia motywacja. John T. Guth-
rie, prowadzący liczne badania dotyczące zaangażowania w czytanie 
i towarzyszących mu motywacji, dowodzi, że jedynie czytanie, które 
dostarcza przyjemności, może konkurować z innymi alternatywnymi 
rozrywkami (Guthrie J. T., Wigfield A., 2000, s. 403-422; Guthrie J. T., 
Alao S., 1997). Warunkiem podstawowym jest pewna sprawność czy- S., 1997). Warunkiem podstawowym jest pewna sprawność czy-. Warunkiem podstawowym jest pewna sprawność czy-
telnicza oraz samodzielny wybór książki, skorelowany z wewnętrzną 
motywacją. Przyjemność czerpana z czytania jest silnie związana z ak-
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tywnością czytelniczą i zaangażowaniem w lekturę, które zależy od 
tego, czy jest ona zbieżna z zainteresowaniami czytelnika. Zaangażo-
wane czytanie wynika z autentycznego, osobistego zainteresowania tą 
czynnością. Z motywacją wewnętrzną (intrinsic motivation) wiążą się: 
większa aktywność czytelnicza, wytrwałość w pokonywaniu trudno-
ści w czytaniu, przyjemność czerpana z niego oraz przypisywanie mu 
znaczenia, wynikającego z przekonania, że jest ono wartościow. Niesie 
ze sobą ciekawość, pragnienie dowiedzenia się czegoś z interesującej 
nas dziedziny, tematu. Wybór trudniejszych treści przynosi satysfakcję 
wynikającą z umiejętności zrozumienia i przyswojenia złożonych idei 
zawartych w tekście, sprzyja rozwijaniu umiejętności pomagających 
w jego rozumieniu.

Uczniowie posiadający motywację wewnętrzną do czytania potrafią 
przezwyciężyć trudności w postępach w nauce wynikające z pocho-
dzenia z rodzin o najniższych dochodach i poziomie wykształcenia, 
rekompensują braki kapitału kulturowego w środowisku, z którego się 
wywodzą. Osoby o takiej motywacji czytelniczej czytają też chętniej 
z wielu powodów, używają czytania do różnych osobistych celów, czę-
ściej rozmawiają o czytanych tekstach, wspólnie z innymi analizują ich 
znaczenia.

Motywację zewnętrzną (extrinsic), określa nagroda za dobrze zre-
alizowane zadanie szkolne, dobry stopień, pochwała (Brophy J., 2010). 
Czytanie motywowane zewnętrznie traktowane jest instrumental-
nie, nie jest spontaniczne, wymaga stymulacji, nacisków, regulowania 
z  zewnątrz, a ocena jego efektów czytania jest niesubiektywna. Oba 
typy motywacji są ze sobą skorelowane i mogą nastąpić rożne stop-
nie ich zintegrowania. W sytuacji, w której czytanie i szkolne reguły 
je porządkujące są wartościami uznawanymi, wówczas może podlegać 
samoregulacji, a nie tylko sterowaniu systemem kar i nagród. Wynika 
z tego konkluzja dla praktyki szkolnej – należy przede wszystkim roz-
budzać przyjemność czytania, ona jest najskuteczniejsza jako zachęta 
do czytania.

W artykule wykorzystano wyniki ogólnopolskiego badania czy-
telnictwa młodzieży. Podstawowym celem badawczym było poznanie 
praktyk czytelniczych i ich społecznego zróżnicowania, wyposażenia 
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lekturowego oraz dostępu do książek (ze szczególnym uwzględnieniem 
bibliotek szkolnych i publicznych) i do czytania w Sieci młodzieży koń-
czącej powszechny i obowiązkowy etap edukacji. 

W maju 2010 r. zrealizowano ogólnopolskie badanie z wykorzy-
staniem reprezentatywnej próby piętnastolatków z siedemdziesięciu 
szkół gimnazjalnych z całej Polski. Ankietę audytoryjną wypełniło 
1472 uczniów trzecich klas gimnazjalnych. Realizację sondażu w tere-
nie oraz obliczenia statystyczne zostały zrealizowane przy współpracy 
z Centrum Badania Opinii Społecznej. Wyniki badania pozwoliły od-
powiedzieć na następujące szczegółowe pytania badawcze: jakie miejsce 
wśród zajęć czasu wolnego piętnastolatków zajmuje czytanie książek?, 
jaka część polskiej młodzieży kończącej powszechny, obowiązkowy 
etap edukacji szkolnej jest poza lekturą książkową czytaną w ramach 
obowiązku szkolnego i w czasie wolnym?, jakie są cechy społeczno-
-demograficzne nie czytających i czytających uczniów?, jak liczne 
i jakie są ich spontaniczne wybory lekturowe oraz lektury szkolne 
czytane w trzeciej klasie gimnazjum, książki lubiane i cenione?, ja-
kie wartości przyznawane są satysfakcjonującej lekturze książkowej?, 
jak licznie i jakie teksty gimnazjaliści czytają w Internecie?, i jakie są 
sposoby zaopatrywania się w książki, ze szczególnym uwzględnieniem 
bibliotek i społecznego obiegu książek oraz ich społeczno-kulturowe 
uwarunkowania?

 Analiza spontanicznych wyborów lekturowych i czytanych lektur 
szkolnych pozwoliła na wyodrębnienie wspólnego obszaru doświadczeń 
symbolicznych, zdobytych dzięki podobnym wyborom lekturowym 
współczesnych gimnazjalistów, określenie jakie miejsce zajmuje w nim 
kanon lektur szkolnych i współczesna literatura popularna. 

Do analizy wyników sondażu wykorzystano zmienne niezależne, 
wśród których uwzględniono, między innymi, płeć badanych uczniów, 
ich miejsce zamieszkania, wielkość miejscowości, w której znajdowała 
się szkoła, do której uczęszczali, wykształcenie i pozycja społeczno-
zawodowa rodziców. 

W badaniu dokonano analizy wyborów, preferencji i rekomenda-
cji lekturowych czasu wolnego. Wymienione przez nastolatki książki, 
po identyfikacji tytułów i autorów, zostały sklasyfikowane „metoda 
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sędziów”. W efekcie kategoryzacja czytanych książek była wypadko-
wą kryteriów literaturoznawczych, doświadczeń badań czytelnictwa, 
szczególnie młodzieży (Straus G., 2005, s. 118; Świerczyńska-Jelonek G., 
2000, s.  112-115, Zasacka Z., 2008, s. 97-98) oraz tych, które odpo-
wiadają wyobrażeniom czytelników o ich lekturach, temu jak sami je 
definiowali. 

Dzięki porównaniu wyników części analogicznego sondażu 
z  2003  r., którego celem była diagnoza czytelnictwa gimnazjalistów, 
opisano zaobserwowane trendy w praktykach czytelniczych młodzieży 
oraz zmiany powstałe w wyniku upowszechnienia nowych techno-
logii informacyjnych i Internetu. Poniżej zaprezentowano wybrane 
rezultaty, podjętych badań dotyczące przede wszystkim preferencji 
lekturowych nastolatków i ich zróżnicowania.

DYSTANSE W REALIZACJI OBOWIĄZKU 
SZKOLNEGO I PRAKTYKACH CZYTELNICZYCH 
Z WŁASNEGO WYBORU 

Postawy gimnazjalistów wobec lektury książkowej są bardzo zróż-
nicowane, po jednej stronie znaleźli się w ogóle nieczytający książek, po 
drugiej – czytający codziennie – (więcej niż dwie książki miesięcznie), 
dla których lektura książkowa była elementem ich stylu życia, mający 
swoje ulubione lektury i wyraźne wobec niej oczekiwania.

Młodzież nie czytająca książek występowała we wszystkich środo-
wiskach, jednak najwięcej było jej wśród gimnazjalistów mieszkających 
na wsi i w małych miasteczkach (16%), dzieci z rodzin rolniczych (18%), 
dzieci ojców będących na rencie, emeryturze (26%), planujących dalszą 
naukę w zasadniczej szkole zawodowej (31%) oraz technikum (20%). 
Ta grupa, w okresie intensywnych przygotowań przed testem kompe-
tencyjnym na koniec szkoły, omijała szkolny obowiązek lekturowy, nie 
miała też żadnych własnych zainteresowań czytelniczych, znalazła się 
w obszarze kulturowego wykluczenia obejmującego kulturę dominu-
jącą, kanon kultury wyższej, której nośnikiem jest szkoła oraz nawet 
popularną literaturę młodzieżową.
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Aż ¾ polskich uczniów, tuż po egzaminie gimnazjalnym, po 

okresie przygotowań do niego, zadeklarowało, że czytało lektury 
szkolne w  trzeciej klasie gimnazjum. Pozostali ominęli ten obowią-Pozostali ominęli ten obowią-
zek. Warto dodać, że w grupie tej było dwukrotnie więcej chłopców 
niż dziewcząt (odpowiednio 36% i 15%). Wśród nieczytających lektur 
szkolnych znalazło się aż 40% nastolatków planujących dalszą naukę 
w zasadniczych szkołach zawodowych, a tylko 16% wybierających się 
do liceów ogólnokształcących (Zasacka Z., 2011a; s.  156-158; 2012a, 
s. 25-28).

Większość – 68% – badanej młodzieży przyznało się do czytania 
książek z własnego wyboru, w ciągu ostatnich 8 miesięcy od realizacji 
badania (od początku roku szkolnego), w tym 81% dziewcząt, tylko 
56% chłopców, co daje różnicę aż 25 punktów procentowych. W świetle 
wszystkich badań empirycznych, których celem jest diagnoza postę-
pów edukacyjnych uczniów (OECD 2012), dziewczęta cechuje wyższa 
sprawność w rozwiązywaniu testów humanistycznych, a szczególnie 
w czytaniu ze zrozumieniem oraz w pozytywnych postawach wobec 
lektury. Również prezentowane wyniki badań potwierdzają przewagę 
dziewcząt na chłopcami – płeć wpływa na aktywność czytelniczą poza 
i w ramach obowiązku szkolnego. 

Czytanie dla przyjemności jest to praktyka w dużym stopniu 
kształtowana przez wzory kulturowe w domu rodzinnym. Odsetek 
nastolatków czytających książki rósł wraz z wykształceniem rodzi-
ców. Najniższy odsetek czytelników w czasie wolnym ulokowany był 
w rodzinach rolniczych (61% dzieci ojców rolników), wśród dzieci osób 
bezrobotnych, będących na rencie lub emeryturze. 

Czytanie książek w czasie wolnym było w większym stopniu 
atrybutem miejskiego stylu życia – częstsze w dużych miastach, niż 
na wsi. Analiza wyników badania wskazała na różnicę 16 punktów 
procentowych na korzyść dużych miast. 

Badana młodzież to pokolenie dorastające w okresie intensywnego 
rozwoju Internetu, przenikania wielu treści z publikacji drukowa-
nych do świata wirtualnego, cyfrowego. Korzystanie z komputerów 
i Sieci zwiększa dostęp do różnych treści i poszerza spectrum poten-
cjalnych praktyk piśmiennych. W celu obserwacji, w jakim zakresie 
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Internet zastępuje bądź uzupełnia czytanie książek drukowanych, 
zapytano uczniów o sposoby jego wykorzystania (Zasacka Z., 2012 a, 
s. 27-28; 2012b., s. 100-103). Sieć jako wirtualna biblioteka to atrak-
cyjna oferta lektur (fragmentów utworów literackich, poezji, lektur 
szkolnych, artykułów itp.) dla 39% nastoletnich Internautów, co 
dziesiąty zaś znalazł w niej konkretne książki, w większości litera-
turę popularną. Dziewczęta były aktywniejsze od chłopców również 
w internetowych praktykach czytelniczych: 49% gimnazjalistek za-
deklarowało czytanie w Sieci różnych tekstów, a pośród ich kolegów 
tylko 32%. 

PRZYJEMNOŚĆ CZYTANIA

Aby lektura stanowiła częstą i oczywistą czynność praktykowaną 
w  ramach czasu wolnego istotna jest motywacja wewnętrzna sprzy-
jająca temu, że staje się wartością uznawaną i realizowaną. Czytanie 
sprawia przyjemność mniejszości polskich gimnazjalistów: 46% na-
stolatków (63% dziewcząt i 30% chłopców) przyznało, że lubi czytać 
książki, 23% stwierdziło wprost, że nie (tylko 11% dziewcząt i aż 34% 
chłopców). Potwierdził się dystans kulturowy między miastem i wsią 
– tylko 40% gimnazjalistów mieszkających na wsi zadeklarowało, że 
lubi czytać a 55% w dużych miastach. Otrzymane wyniki wskazały na 
wyraźną przewagę dziewcząt na chłopcami w pozytywnych postawach 
wobec czytania książek. 

Jest to analogiczny trend ujawniony przez ostatnie badanie PISA 
z 2009 roku (OECD, 2011, s. 88-92), w którym różnica między chłop-
cami i dziewczynami w aktywności czytelniczej wyniosła 20 p. p., 
i powiększyła się w ciągu ostatnich 6 lat, podobnie spadek pozytywnych 
postaw wobec czytania dla przyjemności był szybszy wśród chłopców 
niż dziewcząt. W ogólnopolskim badaniu czytelnictwa gimnazjali-
stów obserwujemy podobną tendencję. Analizując wyniki obu badań 
zauważamy, że w 2010 r. więcej chłopców zadeklarowało, że nie lubi 
czytać (odpowiednio 34% i 30%) – w 2003 r. zaś przeważali ci, którzy 
mieli pozytywny stosunek do lektury (wykres 1).
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Wykres 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie „Czy lubisz czytać?” 
w badaniu z 2003 r. N=1384 i 010 N=1469 r. a płeć badanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń CBOS, sierpień 2010

Wykres 2. Miejsce zamieszkania a rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie „Czy 
lubisz czytać książki?” w badaniu 2003r. N= 1384; 2010 r. N=1469

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń CBOS, wrzesień 2010



Nastolatki i ich przyjemności czytania… 103
Obserwując jak zmieniały się postawy nastolatków wobec czytania 

książek w zależności od ich miejsca zamieszkania (wykres 2) zauważa-
my, że w środowisku młodzieży wiejskiej i z małych miasteczek spadł 
udział nastolatków lubiących czytać. Spadek ten wyniósł 8 punktów 
procentowych. Natomiast o tyle wzrósł tam odsetek gimnazjalistów 
odpowiadających wprost, że nie lubią czytać. Młodzież miejska nie 
zmieniła swojego stosunku do lektury, nadal w tym środowisku znaj-
duje się najwięcej lubiących czytać. 

LEKTURY CZYTANE Z PRZYJEMNOŚCIĄ – NAJBARDZIEJ 
LUBIĘ KSIĄŻKI PRZYGODOWE, MŁODZIEŻOWE, FANTASY

Badani gimnazjaliści wskazywali, jakie książki lubią czytać. Opi-
sując lubiane przez siebie lektury podawali tytuły, autorów książek i/ 
bądź ich cechy i tematykę.

Korzystając z wykresu 3 można przeanalizować najczęściej wymie-
niane typy książek, które zostały opisane przez uczniów poprzez tytuły 
i autorów. Zastosowano klasyfikację książek według tych samych za-
sad (wcześniej tu opisanych) co spontaniczne wybory lekturowe. Na 
oddzielnym wykresie 4, przedstawiono kategorie i cechy lubianych 
książek. Przykłady lub opisy lubianych lektur podawali nie tylko 
uczniowie, którzy zadeklarowali, że lubią czytać, także ci, którzy nie 
byli w tej sprawie zdecydowani. Poddano więc analizie wszystkie cha-
rakterystyki wymienionych tytułów, niezależnie od deklaracji uczuć 
względem czytania. 

 Większość – 81% ogółu badanych – udzieliło w tej sprawie odpowie-
dzi, i ta zbiorowość będzie stanowiła 100% dla danych procentowych 
umieszczonych w tych wykresach. Typy książek lubianych zostały pod-
dane klasyfikacji według tych samych zasad co lektury czytane przez 
uczniów w ich czasie wolnym. Dokonując porównania między najpo-
czytniejszymi typami literatury czytanej z własnego wyboru młodzieży 
(Zasacka Z., 2011a; Taż, 2012b s. 28-32) a książkami lubianymi (wykres 
3), dostrzegamy zależność między nimi. W spontanicznych wyborach 
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lekturowych dominowały dwa nurty literatury, którym odpowiadały 
różne preferencje i zainteresowania lekturowe.

Wykres 3. Typy książek lubianych według wskazanych tytułów i autorów, N=1191

 Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń CBOS, wrzesień 2010

Należy tu odnotować, że nastoletni czytelnicy, a szczególnie ci, któ-
rzy dużo czytali (wśród nich dominowały dziewczęta), wybierali książki 
z obu nurtów. Szczególnie aktywne czytelniczki często były wszystko-
żerne (Peterson R. A., Kern R. M., 1996), czytały książki różnych typów 
i poziomów, wymagające różnych kompetencji kulturowych (Zasac-
ka Z., 2011b). Oto znamienna dla nich odpowiedź: Książki o tematyce 
młodzieżowej, najczęściej fantastyczne, obyczajowe, sensacyjne, krymi-
nalne. Autorzy np. Carlos Luis Zafon, Lisa Mc Mann, S. Meyer.

Gimnazjaliści najliczniej deklarowali, że lubią czytać literaturę 
fantastyczną. Wymieniali fantastykę dwóch typów. W pierwszym 
rzędzie – najbardziej poczytną, przeznaczoną dla nastoletniego czy-ą, przeznaczoną dla nastoletniego czy-, przeznaczoną dla nastoletniego czy-ą dla nastoletniego czy- dla nastoletniego czy-
telnika i  z młodzieżowymi protagonistami. Powieści tego typu to 
wybór co piątego ucznia posiadającego swoje ulubione lektury. Na-
stępnie podawano przykłady fantastyki dla dorosłych odbiorców – był 
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to bogaty zbiór, który obejmował różne jej odmiany: fantasy, science- różne jej odmiany: fantasy, science-fantasy, science-
-fiction, horror itp.

Fantastyka dla nastolatków to specjalnie wyróżniona część literatu-
ry fantastycznej i przygodowej, która od czasu sukcesu czytelniczego 
cyklu powieści Joanne K. Rowling, nie znika z rynku wydawniczego 
i list bestsellerów. Obserwując tę grupę powieści należy wskazać na 
hit czytelniczy, popularny kolejny sezon, który przyczynił się do po-
wstania mody na czytanie historii, w których pojawiają się wampiry, 
ludzie nieśmiertelni, ich rody i społeczności, wkraczające w życie na-
stolatków, mających z nimi romanse itp. Hitem przebijającym swoją 
popularnością wszystkie inne utwory czytane przez młodzież, był cykl 
powieści-thrillerów o losach romansu nastolatki z przystojnym wam-
pirem (Zmierzch, Księżyc w nowiu, Zaćmienie, Przed świtem) autorstwa 
Stephenie Meyer (Zasacka Z., 2011) (tabela 1).

Tabela 1. Najliczniej wskazywani przez gimnazjalistów ulubieni autorzy 

Ulubieni 
autorzy

Liczba osób % N=1471 % N=1191

1. Stephenie 
Meyer 98 6,6 8,2

2. Joanne R. 
Rowling 97 6,6 8,1

3. J.R.R. Tolkien 74 5,0 6,1

4. Paulo Coelho 37 2,5 3,1

5. Andrzej 
Sapkowski 37 2,5 3,1

6. Barbara 
Rosiek 25 1,7 2,0

7. Stephen King 22 1,5 1,8

8. Dan Brown 21 1,4 1,7

9. Aleksander 
Kamiński 15 1,0 1,2

10. Christiane F. 15 1,0 1,2

Źródło: Obliczenia własne, grudzień 2012
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Wskazana autorka znajduje się na pierwszym miejscu rankingu 

czytelniczego (Zasacka Z., 2011a, s.  162; 2012a s.  28-33) i utworów 
najbardziej lubianych. W grupie lubianych powieści wampirycznych 
znalazło się jeszcze szereg innych powieści m.in., autorstwa Rachel 
Caine, P. C. Cast i Kristiny Cast, Lisy Jane Smith. Wśród powieści z fan-
tastyki dla młodzieży o charakterze przygodowym najbardziej lubiany 
był ciągle bardzo popularny cykl powieści Joanne K. Rowling o Har-
rym Potterze (tabela 1) następnie Tunele Rodericka Gordona i Briana 
Williamsa, książki Rafała Kosika. Do ulubionych należały też chętnie 
czytane wielowątkowe powieści o smokach nastoletniego autora Chri-
stopera Paolliniego (cykl Dziedzictwo: Eragon, Najstarszy, Bristigr), 
filozofujące Mroczne materie Philipa Pullmana, powieści Cornelii 
Funke, Doroty Terakowskiej, Trudi Canavan, Księga Cmentarna Neila 
Gaimana, jeszcze jego autorstwa Koralina, Nigdziebądź i wspólnie na-
pisany z Terry Pratchettem Dobry Omen.

Fantastyka dla dorosłych to drugi typ lubianej literatury, z której 
najpoczytniejszy i najbardziej lubiany był J.R.R Tolkien. Był ulubionym 
autorem 6% opisujących swoje preferencje. Następnie wymieniono 
Andrzeja Sapkowskiego (3,1%) jeszcze Stephena Kinga (1,5%), Terry 
Pratchetta, Dmitryja Gluckchowsky’go i wielu innych, którzy również 
byli czytani przez badanych uczniów w ich czasie wolnym. Należy tutaj 
podkreślić, że czwórka najbardziej lubianych, to autorzy fantasy.

Drugi nurt spontanicznych wyborów czytelniczych i ulubionych 
lektur gimnazjalistów stanowiła realistyczna literatura obyczajowa 
dla młodzieży. Ten typ książek zajął trzecie miejsce wśród najbardziej 
lubianych. Była to bardzo zróżnicowana literatura poświęcona doświad-
czeniom dorastającej młodzieży, relacjom z rówieśnikami, inicjacjom 
miłosnym, od powieści o lekkim charakterze, o losach panien z wyż-
szych sfer po tzw. problem novels (Cart M., 2010, s. 21-36). Najbardziej 
lubiane były jednak powieści opisujące patologie we współczesnym 
społeczeństwie, takie jak narkomania czy przemoc wśród nastolat-
ków. Niezmiennie od lat (podobnie jak tego dowiodły wyniki sondażu 
czytelnictwa z 2003 roku) (Zasacka Z., 2008) wśród najbardziej ulu-
bionych obecna była grupa powieści poświęconych losom nastoletnich 
narkomanów, przede wszystkim dwóch autorek: Christiane  F. (My, 
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dzieci z Dworca ZOO) i Barbary Rosiek (przede wszystkim Pamiętnik 
narkomanki) (tabela 1). W tej grupie wśród lubianych autorów znajdu-
jemy jeszcze m.in. Annę Onichimowską, powieści wydawane w serii 
Ossolineum, np. Heidi Hasenmuller, Jany Frey. Wybierano też utwo-
ry o nieco lżejszej tematyce, autorstwa m.in. Cecily von Ziegesar, Meg 
Cabot, czy książki polskich autorek Marty Fox, Krystyny Siesickiej, 
Małgorzaty Musierowicz itp.

Wśród lubianych przez gimnazjalistów lektur obecna była też li-
teratura wysokoartystyczna, na którą składały się przede wszystkim 
powieści obyczajowe dla dorosłego czytelnika, często znane z list best-
sellerów. Zakwalifikowany (choć nie bez wątpliwości) do tej kategorii 
Paulo Coehlo (tabela 1) był wymieniany najczęściej, poza tym wskazy-
wano m.in. Carlosa Ruiza Zafona, Erica E. Shmidta.

Kolejne miejsce w rankingu lubianych typów książek zajęła litera-
tura kryminalna i sensacyjna, wyróżnił się w niej Don Brown. Lektury 
szkolne ustąpiły miejsce większości popularnych wśród nastolatków 
książek – wskazało na nie tylko 5% wymieniających lubiane (4% ogó-
łu)1. Wymieniano bardzo różne utwory, najczęściej Kamienie na szaniec 
Aleksandra Kamińskiego (1,2% mających ulubione lektury). 

Jak wcześniej wspomniano, badani gimnazjaliści oprócz tytułów 
i autorów lubianych lektur wymieniali ich cechy, tematykę, co prezen-
tuje wykres 4 (patrz następna strona).

Dla nastolatków atrakcyjna książka powinna być przede wszystkim 
fantastyczna, a następnie powinny być w niej obecne przygody, szybka 
akcja oraz tematyka młodzieżowa i nastoletni bohaterowie.

Wymieniano jeszcze inne atrybuty lubianych lektur. Obecność 
wątków romansowych, historie miłosne były atrakcyjne dla 18% opi-
sujących lubiane książki. Oto charakterystyczne połączenie zalet: 
Najchętniej czytam książki o tematyce młodzieżowej. Lubię książki 
z szczęśliwym zakończeniem np. wątku miłosnego. A więc lubię czytać 
o miłości, przyjaźni.

1 Wskazania na lektury szkolne jako na książki ulubione utrzymał się na tym sa-
mym poziomie co w badaniu z 2003 r. – wówczas wymieniło je 4,5% ogółu badanych 
uczniów.
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Kolejna cecha to sensacyjno-kryminalna tematyka i akcja powieści 

– interesująca dla 11% opisujących lubiane książki. Następne atrybuty 
związane były z poznawczymi funkcjami lektury: popularnonaukowy 
i dokumentalny charakter wybieranych publikacji. Szczególnie atrak-
cyjne dla nastoletnich czytelników były książki poświęcone historii, 
zwłaszcza wojen – wymieniło taką cechę lubianej lektury 12% uczniów.

Wykres 4. Cechy i typy książek lubianych wskazane przez uczniów, N=1191

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń CBOS, kwiecień 2012 

DZIEWCZĘCE, CHŁOPIĘCE PREFERENCJE: ROMANS 
Z WAMPIREM I FANTASTYCZNA PRZYGODA 

Tak samo jak stosunek do czytania, preferencje lekturowe nastolat-
ków najmocniej zróżnicowała płeć. 

Obie płcie najbardziej ceniły sobie fantastyczność czytanych histo-
rii, jednak dla dziewcząt ważni byli jeszcze młodzieżowi bohaterowie 
i  ich problemy. Młodzieżowa tematyka lektur była istotna przede 
wszystkim dla nastolatek: aż 36% wskazało na nią, a tylko 8% lubiących 
czytać chłopców. Ulubione książki dziewcząt to przede wszystkim po-



Nastolatki i ich przyjemności czytania… 109
wieści młodzieżowe – fantastyczne i obyczajowe. Te drugie znalazły 
zwolenników prawie tylko wśród nich – 21% dziewcząt lubiących czytać 
wskazało na przykłady lubianych powieści obyczajowych dla młodzie-
ży, zaledwie 1% chłopców (wykres 5). Trzecia ważna dla nich cecha 
atrakcyjnych książek to obecność romansowych wątków, opowieści 
o miłości (wykres 6). Stąd tak wielka popularność wśród czytelni-
czek wampirycznych romansów z nastolatkami. Odczytywały je jako 
rzecz o prawdziwej, choć z przeszkodami, miłości. Identyfikowały się 
z nastoletnimi bohaterkami, „każda by chciała to przeżyć”, wciągała 
ich thrillerowa akcja. Obok fantastycznej tematyki zainteresowanie 
wśród czytelniczek budziły realistyczne, wręcz dokumentalne historie 
z życia rówieśników, szczególnie te, które opisywały drastyczne pro-
blemy dorastania, patologie w rodzinie (np. molestowanie, samotność, 
samobójstwa) oraz choroby, które dotykają młodych ludzi: anoreksja, 
bulimia.

Oto bardzo typowy opis ulubionych dziewczęcych preferencji: 

Najchętniej czytam książki, w których ciągle coś się dzieje, najlepiej 
o tematyce związanej z narkotykami, uzależnieniem i coś o miłości 
oczywiście czy inna opinia „wszystkożernej” panny: Lubię książki fan-
tastyczne, horrory oraz takie, które zawierają prawdziwą historię i nas 
w pewien sposób pouczają, bardzo mi się podobała książka „Pamiętnik 
Narkomanki” ponieważ w nim można zobaczyć co narkomani czują 
oraz sprawia, że człowiek ma refleksje na ten temat.

Wśród typowych żeńskich preferencji lekturowych były też lżej-
sze, humorystyczne powieści z życia rówieśników, pisane przez takich 
autorów jak np. Meg Cabot, Cecily von Ziegesar. Dziewczęta były też 
amatorkami literatury obyczajowej dla dorosłych czytelników, od tej 
wysokoartystycznej współczesnej przez klasyczne powieści Jane Au-
sten, Emily Bronte, po popularne romanse (wykres 5).

Wśród chłopców było mniej takich co przyznali się, że lubią czytać, 
rzadziej też wskazywali na swoje lekturowe preferencje. W odróżnie-
niu od dziewcząt konsekwentnie omijali pewne typy literatury, przede 
wszystkim obyczajowe powieści, szczególnie dla młodzieży i romanse 
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(wykresy 5 i 6). Jeszcze w większym stopniu niż dziewczęta preferowa-
li literaturę fantastyczną. Z fantastyki dla młodzieży najbardziej lubili 
czytać przygodową, np. cykl powieści o przygodach Harry’go Pottera, 
książki Rafała Kosika, Rodericka Gordona i Briana Williamsa. Fan-
tastyka dla dorosłego odbiorcy to w większym stopniu preferencja 
lekturowa męskich czytelników – aż 29% chłopców, którzy zadekla-
rowali, że lubią czytać wskazało na tytuły takich powieści, a tylko 13% 
dziewcząt.

Wśród typowo chłopięcych fantastycznych lektur znalazła się czar-
na fantasy Andrzeja Pilipiuka, powieści odnoszące się do polskiej 
historii Jacka Komudy, Jacka Piekary czy powieści Marcina Ciszew-
skiego łączące wojenną sensację z fantastyką. 

Wykres 5. Płeć a typ książek wskazanych poprzez tytuł lub/i autora jako lubiane, 
N=680

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń CBOS, kwiecień 2012
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Wykres 6. Płeć badanych uczniów a najczęściej wskazywane cechy i typy lubianych 
książek, N=680

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń CBOS, kwiecień 2012

Dla chłopców cechami satysfakcjonującej lektury była przede 
wszystkim żywa akcja, przygody, suspens. Oto przykładowa opinia: 
Najchętniej czytam fantastykę z dużą ilością humoru. Jedną z moich 
ulubionych książek jest książka Pratchetta: „Tylko ty...”; Nie gardzę także 
książkami o tematyce wojennej jak np. książki z serii ze znaczkiem ty-
grysa na okładce.

Literatura sensacyjno-kryminalna to drugi typ z najbardziej ulu-
bionych chłopięcych lektur, mająca też więcej męskich niż żeńskich 
amatorów.

Chłopcy to także czytelnicy literatury dokumentalnej, najchętniej 
z historii, oto znamienna odpowiedź: na ogół nie czytam książek, ale 
jak coś, to książki o tematyce wojennej, nieznanych autorów, różne pa-
miętniki z wojny. Uczniowie czytający książki niebeletrystyczne szukali 
w nich wiedzy poszerzającej ich zainteresowania: lubię książki związa-
ne z piłką nożną, ponieważ lubię ten sport…. Częściej niż dziewczęta 
preferowali publikacje o charakterze popularnonaukowym lub nauko-
wym (wykresy 5 i 6).
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Jednak co dziesiąty chłopięcy czytelnik to czytający sporadycznie, 

a oto typowa dla niego odpowiedź: lubię czytać książki zabawne, w któ-
rych coś się dzieje, książka musi mieć śmieszne dialogi i nie może być 
zbyt długa.

KONKLUZJE

Przyjemności z czytania książek czerpane przez nastolatki sku-
pione są wokół dwóch sposobów czytania, które niekoniecznie muszą 
występować rozłącznie. Pierwszy, wspólny dla największej grupy nasto-
latków, zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt, to czytanie, w którym 
nagrodę stanowi rozrywka dostarczana dzięki atrakcyjnej, wciągającej 
opowieści z żywą akcją, z suspensem, napięciem, w scenerii fantastycz-
nej przygody. Literatura fantastyczna i najpoczytniejsze z niej tytuły 
jak powieści Joanne R. Rowling i J.R.R. Tolkiena stały się wspólnym 
obszarem symbolicznym dla obu płci nastoletnich czytelników. Dziew-
częta dodatkowo ceniły sobie wątki romansowe, miłosne przygody ich 
rówieśników, chłopcy wojenne perypetie i sensacyjną historię. 

Drugi sposób czytania odnajduje przyjemność w walorach po-
znawczych lektury – wówczas najczęściej dla dziewcząt nagrodą jest 
poznanie trudnych problemów, sytuacji patologicznych i ich rozwiązań, 
szczególnie tych, które dotyczą osoby znajdującej się w podobnym wie-
ku co czytelnicy. Odpowiada mu realistyczna beletrystyka obyczajowa, 
traktowana często jak dokument, świadectwo pewnych doświadczeń, 
istotne jest w nich przesłanie. Chłopcy poszukujący wartości po-
znawczych w czytanych książkach wybierali teksty dokumentujące 
przeszłość, najchętniej literaturę o tematyce lub wątkach historycznych 
oraz publikacje dostarczające informacji związanych z ich zaintereso-
waniami np. sportem, muzyką.

Dziewczęta będące aktywniejszymi czytelniczkami niż chłopcy, 
czytające częściej i więcej i chętniej, potrafiły znaleźć przyjemność 
w  lekturze różnego typu. Chłopcy zaś byli bardziej wybredni, po 
pewne książki nie sięgali, przede wszystkim beletrystykę obyczajową. 
Jeśli tego typu literatura trafi na listy lektur obowiązkowych jedynie 
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sytuacja szkolnego przymusu i silna motywacja zewnętrzna może ich 
nakłonić do lektury albo odwrotnie spowodować ucieczkę przed nią. 

Przyglądając się współczesnej kulturze czytelniczej nastolatków do-
strzegamy silny wpływ kultury popularnej, zglobalizowanego rynku 
książki wspieranego przez ekranizacje filmowe. Literatura popularna 
skutecznie konkuruje z literaturą obecną w szkolnej edukacji poloni-
stycznej – lektury szkolne stanowią margines książek lubianych. 
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Columbus, The Ohio State University Press, ISBN 0-8142-5151-X
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Współczesna literatura przeznaczona dla młodego odbiorcy 
charakteryzuje się dużą różnorodnością podejmowanych 
tematów i form literackich oraz nowatorskimi rozwiązania-

mi w konstrukcji fabuły. Liczne utwory nawiązują do kanonu literatury 
dziecięcej, ale otrzymały nowy „kostium” tematyczny i ilustracyjny, 
skrojony w pierwszej dekadzie XXI wieku. Z formami nieczystymi 
rodzajowo i stylowo, w których stosuje się cytaty, parodie i pastisze, 
sąsiadują bajki psychterapeutyczne i psychoedukacyjne. Dawny „mo-
del ochrony” dziecka przed mówieniem, czytaniem w jego obecności 
o przemocy, cierpieniu, chorobie czy śmierci został zastąpiony „mo-
delem przygotowania”. Teksty adresowane do młodych czytelników 
cechuje śmiałość podejmowanych zagadnień, świadome przekraczanie 
„tabu”, prowokowanie do rozmowy na tematy dotychczas skrzętnie 
omijane w literaturze dla najmłodszych. Pojawiająca się problematy-
ka inicjacyjna wprowadza w świat fizjologii, dojrzewania, seksualności 
już dzieci przedszkolne (por. Rigolet S., 2012, s. 35-54). Występujące 
często odniesienia do innych dzieł, intertekstualizm oraz eklektyzm, 
wymagają, by utwory dla młodego odbiorcy były czytane i objaśniane 
przez przewodnika: opiekuna, rodzica, nauczyciela, wychowawcę. Tek-
sty te przybierają nierzadko postać intelektualnej gry z czytelnikiem. 
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Być może właśnie dlatego, znana od kilku lat kampania społeczna 
„Cała Polska czyta dzieciom”1 znalazła swoją kontynuację w zapropo-
nowanej przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne akcji „Tato, 
mamo, przeczytaj to samo!”2. Głównym celem tych działań było zapro-
szenie dzieci i ich rodziców do dialogu na temat wspólnie wybranych 
i przeczytanych książek. Lektura dawała nową szansę wzajemnego po-
znania się i zacieśnienia więzów rodzinnych. W tych samych utworach 
literackich dorośli i dzieci dostrzegali odmienne walory lekturowe. 
Nierzadko dorośli na nowo odkrywali książki, do których nie zaglądali 
od czasów dzieciństwa i, jak sami zanotowali w pokonkursowej ankie-
cie: „przekonali się, że dzięki wspólnemu czytaniu mogą się od swoich 
pociech czegoś nauczyć i jeszcze lepiej je zrozumieć” (Banasik I., Jam-
roz J., Tyralska-Chajbowicz M., 2011, s. 22).

Mama jedenastoletniego Kajetana napisała: 

Zazwyczaj starannie dobieram lektury dla mojego syna. Kieruję się 
rekomendacją osób, które są dla mnie autorytetem lub pozytywną re-
cenzją w czasopismach promujących ważne dla mnie wartości. Tym 
razem było inaczej, „Lotnik” Eoina Colfera wydany przez wydaw-
nictwo WAM, został zakupiony pod wpływem impulsu, wiedziałam 
jedynie, że otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepszą książkę 
dziecięcą i młodzieżową za rok 2000. Gdy tylko ujrzałam tę powieść 
na Targach Książki dla Dzieci kupiłam natychmiast, prawdę mówiąc 
urzekła mnie piękna okładka. […] Teraz, zachęcona przez syna, jestem 
już po lekturze i muszę przyznać, że trudno się mi było oderwać od jej 
stron (tamże, s. 25). 

1 Kampania społeczna zainicjowana w czerwcu 2001 roku przez Irenę Koźmiń-
ską, założycielkę Fundacji „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego”; fundacja 
w 2006 r. zmieniła nazwę na „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, zob.  Cała 
Polska czyta dzieciom [online]. 

2 W ramach akcji „Tato, mamo poczytaj to samo” przeprowadzono konkurs dla 
dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej i ich rodziców na recenzje tej samej wspólnie wy-
branej i przeczytanej książki. Nagrodzone prace zostały opublikowane w czasopiśmie 
„Biblioterapeuta. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycz-
nego” 2011 nr 4 (57), s. 22-31.
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W relacji z tego samego wydarzenia, zapisanej przez syna Kajetana, 

możemy przeczytać: 

Chociaż stare przysłowie mówi: „Nie oceniaj książki po okładce” od 
razu czułem, że będzie to jedna z ciekawszych książek, które czytałem 
[…]. Polecam „Lotnika”, gdyż opowiada on o przyjaźni, miłości i odda-
niu. Sam główny bohater na własnych doświadczeniach uczy nas, że 
nigdy nie powinniśmy zapominać o rodzinie, a żaden zły plan nie może 
się udać (tamże, s. 24-25). 

Z kolei tato dwunastoletniej Karoliny sięgnął za namową córki po 
Małego księcia Antoine de Saint-Exupéry i ze zdziwieniem odkrył, że 
nie jest to kolejne proste opowiadanie, z luźną fabułą i zabawną histo-
rią, poświęcone tematyce dziecięcej. Po przeczytaniu książki napisał 
w recenzji: 

Doskonała lektura, pozwalająca połączyć świat dziecka, z jego wraż-
liwością na przyrodę, uczucia, miłość, ze światem dorosłych. To jest 
książka dla nas, ludzi dojrzałych, którzy dziećmi już nie są. I właśnie 
dlatego, wielu z nas przeczytać ją powinno, aby móc spojrzeć na życie 
z innej perspektywy”. Recenzja kończy się wymownym apelem: „Drogi 
Czytelniku, życzę Ci, żebyś nie zwlekał z przeczytaniem tej książki tak 
długo jak ja, tym bardziej, że nie zajmuje to dużo czasu, w wielu przy-
padkach straconego na inne nic nie znaczące działania (tamże, s. 30).

Wychowanie dzieci na miłośników książek i czytania należy roz-
poczynać od najmłodszych lat. Troska państwa o kulturę czytelniczą 
powinna być postrzegana w kategoriach strategii rozumnego inwe-
stowania w przyszłość. Kształtowanie potrzeby i nawyku czytania jest 
warunkiem rozwoju krytycznego myślenia u dziecka, rozwijania jego 
wyobraźni, wrażliwości i empatii (zob. Koźmińska I., Olszewska E., 
2011). 

Tematyka literatury dla dzieci i młodzieży była często przedmiotem 
dyskusji pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i litera-
turoznawczych. Wielu badaczy podkreśla w swoich wypowiedziach 
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swoisty paradoks: bo oto z jednej strony czasy współczesne sprzyjają 
liberalizacji poglądów i otwartości w ich wyrażaniu, a z drugiej pod-
porządkowuje się utwory dla młodego odbiorcy nadrzędnym ideałom 
pedagogicznym, założeniom psychoterapii i psychoedukacji (por. Bo-
recka I., 2008, s. 25-29; Papuzińska J., 2002, s. 383). Obecnie, wśród 
bogatej oferty literatury dziecięco-młodzieżowej można zaobserwować 
przyrost liczby książek o tematyce inicjacyjnej. Pojęcie „inicjacja” rozu-
miane jako „początek”, „wtajemniczenie”, może odnosić się do tematu 
dojrzewania, miłości, ale także zetknięcia się po raz pierwszy z poważ-
ną chorobą czy śmiercią. W społecznościach plemiennych inicjacja 
była jednym z rodzajów tzw. obrzędów przejścia, najczęściej związa-
nych z przyjęciem młodych do grona dorosłych, po uzyskaniu przez 
nich dojrzałości płciowej. Rytuał ten był zwykle otoczony atmosferą ta-
jemniczości i nadzwyczajności. Łączył się z uzyskaniem odpowiednich 
praw, ale i z koniecznością wykonywania obowiązków, wynikających 
z tego statusu (por. Leszczyński G., 2010, s. 210). Nie wszyscy jednak 
próbę inicjacji przechodzili pomyślnie, co było dowodem dla reszty 
wspólnoty, że młody człowiek nie jest jeszcze gotowy do samodzielno-
ści i dorosłości. 

Rytuał przejścia może dokonać się również dzięki literaturze. 
Kształtowanie powieści inicjacyjnej zostało poprzedzone powsta-
niem powieści edukacyjnej i rozwojowej, które według Alicji Baluch 
„zawierały dużą dawkę optymizmu, mającej swoje korzenie w oświe-
ceniowej koncepcji człowieka wiążącej się z ufnością w możliwości 
jego pełnego rozwoju” (Baluch A., 1996, s. 91). Z kolei, Grzegorz Lesz-
czyński zauważył, że podróż inicjacyjna, która dokonuje się w stronę 
wrót otwierających tajemnice wszechświata, w sposób nieunikniony 
prowadzi bohatera w obszary wywołujące światopoglądowy niepokój: 
w  sferę pytań o początek wszechrzeczy, o naturę i istotę bytu, o pra-
przyczynę wszystkiego, o sens istnienia, o nieskończoność i skończoność 
(Leszczyński G., 2010, s. 224). Treść tekstu inicjacyjnego zakłada dą-
żenie bohatera do poznania samego siebie na drodze zrozumienia 
świata, w  obrębie którego funkcjonuje, i popełnianych przez siebie 
błędów. Wtajemniczenie postaci przybiera w literaturze różne for-
my, niezależnie jednak od jego przebiegu można zauważyć paralele 
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między strukturą fabularną a wyobraźnią, która kreuje sytuacje po-
tencjalnie sprzyjające inicjacji. Maria Janion analizując współczesną 
powieść inicjacyjną spostrzegła, że to, co jest dla niej najbardziej cha-
rakterystyczne, to poszukiwanie i doświadczenie prawdy w wędrówce 
– przez jednostkę lub przez niewielką grupę ludzi (Janion M., 1991, 
s. 161). 

Z myślą o najmłodszym odbiorcy powstały baśnie inicjacyjne, 
które mają już długoletnią tradycję. Bohater baśniowy przechodzą-
cy inicjację, opuszcza dom rodzinny i wyrusza samotnie w drogę, 
podczas której pokonuje przeszkody, zyskuje przyjaciół, wykazuje się 
dzielnością i odwagą, wyprowadza w pole złe moce, kierując się inte-
ligencją i  sprytem, by w końcu powrócić do swoich, lecz już nie jako 
dziecko – ale z koroną, berłem, połową królestwa, księżniczką/księciem 
(Gutowski W., 2003, s. 28). Schemat kompozycyjny baśni inicjacyjnej 
oparty jest na triumfie dobra nad złem. Utwory te utrwalają wiarę 
w  wartości, prawdy, normy moralne, ideały sprawiedliwych zacho-
wań, ingerencje mocy nadprzyrodzonych, są nosicielami ludowej 
mądrości. W sposób obrazowy i atrakcyjny podają modele zachowań 
ludzkich, wzorców osobowych. Istotną cechą baśni jest to, że skłaniają 
dzieci do fantazjowania, kształcą i ćwiczą mechanizmy wyobrażenio-
we, pomagają przezwyciężyć lęk, neutralizują poczucie zagrożenia, 
uczą podejmowania decyzji, przełamują samotność, wyzwalają z bez-
radności. Według Bruno Bettelheima baśnie pokazują dziecku, że 
walka z poważnymi trudnościami jest w życiu nieunikniona, jest ona 
nieodłączną częścią istnienia ludzkiego – ale jeśli się nie ucieka przed 
nią, lecz niewzruszenie stawia czoło niespodzianym i  często niespra-
wiedliwym ciosom, pokonuje się wszelkie przeszkody i w końcu odnosi 
zwycięstwo (Bettelheim B., 1996, s. 29). Doświadczenia zdobyte w ob-
cowaniu z baśnią przygotowują dziecko do świadomego odbioru dzieła 
literackiego, kształtując jednocześnie umiejętność czerpania z jej za-
sobów, w toku całego życia. Proces inicjacji ukazany jest w większości 
baśni w podobny sposób. Bohaterowie, aby osiągnąć cel, muszą prze-
chodzić przez różnorodne próby, czasami popełniają błędy, korzystają 
z pomocy innych osób, posługują się czarodziejskimi przedmiotami. 
Według psychologów, te baśniowe podróże, pełne niebezpieczeństw 
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i kolejnych prób, jakim poddawany jest bohater – w sposób widoczny 
odzwierciedlają proces dojrzewania. 

Współczesny rynek wydawniczy specjalizujący się w literaturze 
adresowanej do młodego odbiorcy obfituje w książki zawierające no-
watorskie formy kreowania fabuły i ilustracji. Ciekawym przykładem 
może być tutaj seria Niebaśnie, opublikowana w latach 2005-2006 
przez wydawnictwo Czarna Owca Jacka Santorskiego. Nawiązuje ona 
do klasyki motywów baśniowych zaczerpniętych z utworów Charlesa 
Perrault, Braci Grimm czy Chansa Christiana Andersena, ale w  no-
wej interpretacji. Autorzy poszczególnych tekstów (Joanna Olech, 
Michał Rusinek, Leszek K. Talko) założyli, że Niebaśnie będą przezna-
czone dla odbiorców znających już kanon literatury dziecięcej, a tym 
samym rozumiejących pojawiające się odniesienia, symbole i meta-
fory. Zaproponowali młodym czytelnikom i ich rodzicom zabawę we 
współczesnego Czerwonego Kapturka (Olech J., 2005), Kopciuszka (Ru-
sinek  M., 2006) oraz Jasia i Małgosię (Talko L. K., 2005), zaś fabuły 
baśni luźno powiązali z pierwowzorami literackimi. Co prawda, Wilk 
i Baba Jaga nadal są baśniowymi metaforami zła, ale to zło przybiera 
różną postać, odmienną dla każdej epoki. Rolą rodziców jest pomóc 
dziecku rozszyfrować baśniowe metafory. Nie ma tutaj jednej, jedynie 
słusznej interpretacji. Kopciuszek to historia o bardzo nowoczesnym 
Kupciuszku rozmiłowanym w kolorowych magazynach dla pań i ku-
powaniu ciuszków (stąd nazwa: Kupciuszek). W roli księcia występuje 
„syn szemranego biznesmena”, który raczej nie jest zainteresowany 
kobietami, ale z rozkazu ojca musi się z jakąś ożenić. Nawet złoty pan-
tofelek został uwspółcześniony i zamieniony na najmodniejszy model 
„galanterii sportowej firmy Nike”. Poza licznymi walorami humory-
stycznymi głównym celem Niebaśni jest ukazanie ponadczasowości 
niektórych tematów, dylematów, konieczności ciągłego dokonywania 
trudnych wyborów. 

Innym współczesnym cyklem książek dla młodego odbiorcy, bu-
dzącym w ostatnich latach duże kontrowersje, jest seria Bez tabu 
wydawnictwa Czarna Owca, w ramach której ukazały się m. in.: Wiel-
ka księga siusiaków (Höjer D., Kvarnström G., 2009), Wielka księga 
cipek (tychże, 2010), Boga przecież nie ma (tychże, 2010), Mała książka 
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o kupie (Stalfelt P., 2008), Mała książka o miesiączce (Oscarsson M., 
2009), Mała książka o przemocy (Stalfelt P., 2008), oraz Duża książka 
o aborcji (Bratkowska K., Szczuka K., 2011). Teksty te pretendują do 
miana książek edukacyjnych, poruszają trudne, ważne problemy wie-
ku dojrzewania, tematy związane z religią i Bogiem, etyką, tolerancją, 
zagadnienia dotyczące śmierci i wiele innych. Jak można przeczytać 
na internetowej stronie wydawcy, celem nadrzędnym wszystkich po-
zycji serii jest łamanie wszelkiego tematycznego tabu. Niestety, część 
z opisywanych książek szokuje wulgarnym językiem i szatą graficz-
ną, banalizuje i spłyca ważne w życiu młodego człowieka problemy, 
odziera czytelnika z wrażliwości i intymności. A przecież literatura 
bywa często określana mianem „przewodniczki życia”, która wskazuje 
drogę zasad i wartości, wspomaga proces kształtowania się osobowo-
ści, pobudza wyobraźnię, rozwija wiedzę o świecie, przyczynia się do 
doskonalenia charakteru. Dobrze dobrana lektura wspiera działania 
wychowawcze od najmłodszych lat i przygotowuje grunt do zaintere-
sowania dziecka książką w życiu dorosłym. Bruno Bettelheim napisał:

Jeśli opowieść ma naprawdę przykuć uwagę dziecka, musi je za-
bawić i obudzić w nim ciekawość. Jeśli jednak ma wzbogacić jego 
życie, musi pobudzić jego wyobraźnię, pomóc dziecku w rozwijaniu 
inteligencji i porządkowaniu uczuć, musi mieć związek z jego lękami 
i dążeniami oraz umożliwić mu pełne rozeznanie własnych trudności, 
a zarazem podać sposoby rozwiązywania nękających je problemów  
(Bettelheim B., 1996, s. 23). 

Brak kontaktu z bajką, baśnią, opowiadaniem w dzieciństwie to 
bezpowrotnie stracona możliwość zaproszenia młodego człowieka 
do świata fantazji, magii i czarów. Dobrze dobrany tekst może stać 
się jednym z najpotężniejszych czynników w profilaktyce zachowań 
aspołecznych i destrukcyjnych. Szczególnie we współczesnym świe-
cie warto przypominać ten ważny cel sięgania po książkę. W książce 
Nie teraz, Bernardzie David McKee (2001) opowiada historię chłopca, 
który ilekroć podejmuje próbę porozmawiania ze swoimi rodzicami, 
zawsze słyszy w odpowiedzi tytułowe zdanie. Dorośli są zbyt zajęci, aby 
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poświęcić chociaż krótką chwilę na wysłuchanie opowieści własnego 
dziecka. Jakiś czas później chłopiec zostaje połknięty przez potwo-
ra, który idzie do domu i ryczy na rodziców. Ci nie zauważają jednak 
przemiany synka, odpowiadając jak zwykle: Nie teraz, Bernardzie!. 
Mama stawia zdziwionemu potworowi kolację przed telewizorem, 
a potem wysyła go do łóżka. Ale ja jestem potworem! – protestuje be-
stia. Nie teraz, Bernardzie! mówi mama i gasi światło… Możemy się 
już tylko domyślać, że gdy wreszcie rodzice dostrzegą, co się stało 
z  ich dzieckiem, zmiany staną się już tak głębokie, że trudno będzie 
je zahamować. Wizję skutków takiego postępowania ukazał Thomas 
Feibel w książce pod wymownym tytułem: Zabójca w dziecinnym po-
koju (2006). Współczesna choroba cywilizacyjna, czyli powszechny 
brak czasu, powoduje przerzucanie odpowiedzialności za wychowa-
nie dzieci na nauczycieli, wychowawców, otoczenie. Jeśli zapracowani 
rodzice nie poświęcą dziecku odpowiedniej uwagi, nie nauczą norm 
postępowania, nie pokażą tego, co dobre a co złe, nie wytyczą granic 
dopuszczalnych zachowań, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
dziecko również odrzuci te wzorce. Młody człowiek z łatwością zauwa-
ży, że głoszone przez dorosłych prawdy są często jedynie deklaratywne, 
a nie rzeczywiście stosowane w codziennym życiu. Będzie to dla niego 
jasny sygnał, że tak należy postępować aby osiągnąć sukces. Już Maria 
Montessori wskazywała na to, że „dziecko musi mieć kotwicę”, która 
daje mu stabilizację, poczucie więzi i przynależności. 

Z badań wynika, że przeciętny rodzic poświęca na rozmowę ze 
swoją pociechą średnio 6 minut dziennie i aż 2,5 godziny na oglądanie 
telewizji (zob. Sawicka T., 2000, s. 4). Dlatego potrzebne stają się książ-
ki psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne, w których bohater bajki 
ma problem podobny do tego, który przeżywa dziecko (lęk, smutek, 
strach, złość) i potrafi sobie z nim poradzić. Utwór daje wzór strate-
gii zachowania dla dziecka, które (czy się do tego otwarcie przyzna 
czy nie) będzie próbowało w sytuacji trudnej postępować podobnie 
jak jego ulubiony bohater (stąd popularność np. serii o Franklinie3). 

3 Bourgeois P., Clark B., Franklin idzie do szpitala. Bielsko-Biała 2002; Tychże, 
Franklin boi się burzy, Franklin czeka na siostrzyczkę, Franklin mały chwalipięta, 
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Bajki te rozwijają świadomość emocjonalną, uczą rozpoznawać, na-
zywać emocje, a przede wszystkim wpływać na nie. W literaturze 
współczesnej taki rodzaj bajek reprezentują również bajki Wojciecha 
Kołyszki, wydawane przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: 
Pogromca potworów i magia strachu (2005), Smok Lubomił i tajemnice 
złości (2005), Latający śpiwór i maski wstydu (2006), Bawian, Cudan-
na i pułapki zazdrości (2007), Zaklęte miasto i sekrety smutku (2008), 
opowiadania Ericy Meyer Glitzy: Jakub pogromca strachu (2001), Kie-
dy Pani Złość przychodzi z wizytą (2001), Wiadomość od taty (2002), 
Katarzyny Szeligi: Historia Guziolka czyli jak tworzyć i wykorzystywać 
bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej 
dzieci w wieku przedszkolnym. Poradnik dla dzieci, rodziców i nauczy-
cieli (2005) i wiele innych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Mała 
encyklopedia domowych potworów Stanislava Marijanovica (2005), 
w której przewija się cała plejada stworów, z  ludzkimi przywarami, 
słabościami, negatywnymi cechami. Na kolejnych kartach pięknie ilu-
strowanej książki poznajemy: Skarżypytę Pospolitego czyli Potwora 
Donosicieli i Plotkarzy, Słowotoczka Niepohamowanego czyli Potwo-
ra Paplania i Gadulstwa, Siostry Słodyczki, czyli Potwory Słodkiego 
Łakomstwa, Gierkomaniaka Ekranowego czyli Potwora Gier Kom-
puterowych, Modnisię Bezkrytyczną czyli Potwora Tego Co się Nosi, 
Trio Tumiwisistów, które tworzą: Leniuchello, Jutrofutro i Narzekan-
der, Zazdrośnicę Zawistną czyli Potwora Nieżyczliwego, Bałaganiarę 
Chaotyczną czyli Potwora Bałaganu i Chaosu, Spóźniannę Opóźnial-
ską czyli Potwora Niepunktualności oraz Kłótliwca i Swarliwca czyli 
Bliźniacze Potwory Swarów i Niesnasek. 

Z kolei bajki psychoterapeutyczne przeznaczone są głównie dla 
dzieci w  wieku od czterech do dziewięciu lat, a inspiracją do ich 
opracowania były baśnie. Są zazwyczaj dłuższe, mają rozbudowaną 
fabułę, występują w nich przenośnie, symbole i metafory, fantastyka 
przeplata się z rzeczywistością. Głównym ich zadaniem jest oswajanie 
dziecka z sytuacjami lękotwórczymi, a co za tym idzie – rozumienie 

Franklin chce mieć zwierzątko, Franklin ma zły dzień, Franklin mały bałaganiarz, 
Franklin pomaga koledze, Franklinie, pośpiesz się! i in.
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i obniżanie lęku, wzmacnianie poczucia wiary w siebie i własne możli-
wości oraz uczenie myślenia pozytywnego. Czasami poruszają bardzo 
trudne tematy, np. Księżycowy domek M. Molickiej, opublikowany w 
Bajkach terapeutycznych dla dzieci (2007, cz. 1, s.  135-148) ukazuje 
lęki związane z alkoholizmem ojca, Perła (tamże, s. 194-208) tej sa-
mej autorki porusza trudny temat operacji i amputacji, Jeż Katarzyny 
Kotowskiej (2010) dotyka problemu adopcji, z lękami przed ciemno-
ścią rozprawiają się: Alexsandra Mpize: Flabelino i dziewczynka, która 
bała się spać (2005), Irene Wineman Marcus, Paul Marcus: Nocne stra-
szydła (2005), Roksana Jędrzejewska-Wróbel: Gębolud (2010), Joanna 
Jung: Lila i bestia z szafy (2004).

Nie jest łatwo funkcjonować dziecku w świecie dorosłych, ale i dorośli 
mają problemy z rozumieniem świata dzieci. Bajki, baśnie, opowiada-
nia, mity tworzą pomost pomiędzy tymi światami, wytwarzają kod 
porozumienia i wzajemnej akceptacji. Uznano, że jedną z ról literatury 
dziecięcej winno być „oswajanie” młodego człowieka ze śmiercią, nie-
odwracalnie towarzyszącą życiu. Śmierć w literaturze dla dzieci staje 
się przedmiotem poznania, dyskursu, ukazania jej religijnych, filozo-
ficznych i mitologicznych aspektów (Niesporek-Szamburska B., 2012, 
s. 73-75). „Oswajanie” z nową, obcą sytuacją, zdarzeniem, miejscem, 
pozwala traktować je jako „normalne” i zaczynamy się do nich przy-
zwyczajać. Czy jednak można przyzwyczaić się do śmierci? Może się 
wydawać, że terminy dzieci i śmierć są bardzo odległe, młody człowiek 
to początek życia, śmierć to jego koniec. Obrazy śmierci pojawiające 
się powszechnie w mediach, telewizji, kinie, grach komputerowych, 
ukazują umieranie jako szybkie, bezbolesne, nierzadko „odwracalne” 
wydarzenie, w myśl zasady: „masz trzy życia”. Takie spojrzenie ogra-
nicza refleksyjność, tłumi wrażliwość młodego odbiorcy, powoduje 
zatarcie granicy pomiędzy rzeczywistością a iluzją (Bauman Z., 1995, 
s. 47). Z jednej strony mówimy o wszystkim otwarcie, a z drugiej coraz 
bardziej widoczny staje się proces tabuizacji tematu śmierci. Według 
Mariana Wańczowskiego eufemistyczne określenia umierania, typu: 
„oddał ducha” czy „przeniósł się na tamten świat” świadczą o chęci 
unikania słowa śmierć (1993, s. 354). Leo Buscaglia zadedykował swoją 
książkę: Jesień liścia Jasia – Wszystkim dzieciom, które przeżyły nieod-
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wracalną stratę oraz dorosłym, którzy nie potrafili im tego wytłumaczyć 
(2007, s. 5). Jest to ciepła, prosta opowieść o życiu i śmierci listka, jed-
nego z wielu żyjących na ogromnym drzewie (życia), to symboliczna 
historia przemijania każdego z nas. Liść Jaś i jego przyjaciele zmieniają 
się wraz z następującymi po sobie porami roku i zbliżającą się zimą, 
aby w końcu wraz z pierwszymi mrozami i śniegiem spokojnie opaść 
na ziemię. 

Jesień to czas, kiedy liście przeprowadzają się do innego domu. Nie-
którzy nazywają to umieraniem. – I my wszyscy umrzemy? – zapytał 
Jaś. – Tak – odrzekł Daniel. – Każdy umiera. Niezależnie od tego, 
czy jest duży czy mały, słaby czy silny. Doświadczamy słońca i księ-
życa, wiatru i deszczu. Uczymy się tańczyć i śmiać. Potem umieramy  
(tamże, s. 43-44).

W opowiadaniu pojawia się również naturalny lęk przed śmiercią: 

Boję się umrzeć – powiedział Jaś. – Nie wiem, jak jest tam, na dole. 
– Wszyscy się boimy tego, czego nie znamy, Jasiu. To jest zupełnie na-
turalne – zapewniał Daniel. – A jednak nie bałeś się, kiedy wiosna 
zamieniała się w lato. Nie bałeś się, kiedy lato zamieniało się w jesień. 
To były naturalne zmiany. Czemu więc miałbyś się bać teraz, kiedy 
nadchodzi pora śmierci? (tamże, s. 44). 

Daniel, występując w roli doświadczonego przewodnika, pomaga 
Jasiowi zrozumieć przemijanie, sens życia i towarzyszącej mu śmierci.  

O świcie nadleciał wiatr i zerwał Jasia z gałęzi. To wcale nie bolało. 
Jaś popłynął w dół cichutko, delikatnie i miękko. Kiedy opadał po raz 
pierwszy w życiu zobaczył swoje drzewo w całości […]. Poczuł dumę 
na myśl, że on sam był częścią życia tego drzewa […]. Zamknął oczy 
i zasnął. Nie wiedział, że po zimie przyjdzie wiosna i że śnieg zamieni 
się w wodę. Nie wiedział, że jego suche, pozornie do niczego niezdatne 
szczątki połączą się z wodą i sprawią, że, że drzewo będzie jeszcze sil-
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niejsze. Nie wiedział nawet tego, że i w drzewie, i w ziemi drzemią już 
plany nowych liści. Wiosny (tamże, s. 45). 

Zaskakująco podobną fabułę możemy odnaleźć w napisanym wiele 
lat wcześniej opowiadaniu Isaaca Bashevis’a Singera Ole i Trufa. Opo-
wieść o dwóch liściach (2005). Tekst przeznaczony dla nieco starszego 
odbiorcy, jest historią życia i miłości tytułowych bohaterów, mieszkań-
ców lasu. 

Jakże niewiele może zdziałać jeden mały liść dla drugiego, gdy wieje 
wiatr, leje deszcz i bije grad. Jednak Ole (w każdej sytuacji) był dla 
Trufy podporą. W czasie największych burz, gdy waliły pioruny, niebo 
przecinały błyskawice, a wichura miotała nie tylko liśćmi, ale nawet 
całymi gałęziami, Ole błagał Trufę: – Trzymaj się, Trufo! Trzymaj się 
z całej siły! Nieraz w czasie nocnych burz Trufa skarżyła się: – Na mnie 
już czas, ale ty, Ole, trzymaj się! – Po co? – pytał Ole. – Bez ciebie moje 
życie nie ma sensu. Jeśli ty spadniesz, to i ja spadnę. – Ach, nie! Nie rób 
tego! Tak długo, jak liść może pozostać na drzewie, nie wolno mu się 
poddawać (tamże, s. 184-187). 

Symbolika utworu, emocje towarzyszące życiu bohaterów, wza-
jemne wspieranie się w trudnych chwilach, podkreślają wagę miłości, 
która ze wszystkich żywiołów jest największa, najwspanialsza (tamże, 
s. 23). 

Mówimy, że ktoś próbuje „oswoić” coś nowego, niezrozumiałego, 
jeśli stara się to poznać, zaakceptować, przyjąć do wiadomości, że tak 
musi być. Już całkiem małe dzieci stykają się ze śmiercią zwierzątka: 
chomika, papużki, kotka czy ukochanego pieska. Czy można je do 
tego przygotować? Próby takiej dokonują Ulf Nilsson i Anna Clara 
Tidholm w pięknie ilustrowanej książce dla dzieci pt.: Żegnaj, panie 
Muffinie! (2009), przełożonej ze szwedzkiego przez Hannę Dymel-
-Trzebiatowską. W szczerym i bezpośrednim przekazie codziennych 
listów adresowanych do świnki morskiej odnajdujemy poruszające 
emocje towarzyszące rozstaniu z przyjacielem: Panie Muffinie, jest mi 
tak smutno, bo tata mówi, że jeśli świnka morska jest stara, to może 
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umrzeć (tamże, s. 4). Ale nawet w tak poważnych sytuacjach nie brak 
wątków humorystycznych: podczas pogrzebu Muffina dzieci śpiewa-
ją pieśń, jedyną, jaką znają wszystkie i która przyszła im właśnie do 
głowy: Sto lat, sto lat!… (tamże, s. 16). Opowiadanie szwedzkich auto-
rów jest dowodem na to, że o smutku można rozmawiać, uczy myśleć 
o śmierci z szacunkiem, łagodnością i miłością. 

[…] a może śmierć to odpoczynek, a wtedy nie ma się czego bać, albo 
przenosimy się gdzieś do wiecznego życia i tam żyjemy w szczęściu. 
A wtedy śmierć to coś za czym warto tęsknić! (tamże, s. 18). 

Wolf Erlbruch w opowiadaniu Gęś, śmierć i tulipan (tł. Łukasz 
Żebrowski) wprowadza szereg wątków komicznej rozmowy, dialogu 
pomiędzy Gęsią i Śmiercią: 

– Niektóre gęsi mówią, że potem zmienią się w anioły, będą siedzieć na 
chmurce i patrzeć na ziemię. 
– Bardzo możliwe – powiedziała śmierć – w każdym razie skrzydła już 
macie (2008, s. 14). 

Książka ta traktuje śmierć jako naturalną część życia i pozwala roz-
począć dialog z dzieckiem na jeden z najtrudniejszych tematów (por. 
Cackowska M., 2007, s. 1-2).

W równie nastrojowej książce Suresh Rattan Dokąd odchodzisz?, 
wydanej w Polsce w tłumaczeniu Moniki Suwaleczko-Szumowskiej 
(2011), dziecięcy czytelnik spotyka się z tematem śmierci, ale już nie 
zwierzątka, lecz ukochanego dziadka. Jest to wzruszająca opowieść 
o głębokiej więzi miedzy wnuczką i dziadkiem oraz o stracie i umie-
jętności godzenia się, akceptowania tego, co nieuchronne. Osadzenie 
opowieści w egzotycznej dla młodego polskiego czytelnika hinduskiej 
rzeczywistości, która okazuje się nie tak znowu odległa od naszych ro-
dzimych realiów, jeszcze zwiększa jej atrakcyjność. Indie są miejscem, 
w którym dzieci, tak samo jak w Polsce, chodzą do szkoły, jeżdżą na 
rowerach, nawiązują przyjaźnie, czytają książki, oglądają telewizję, 
zadają pytania na temat sensu życia. Z tego względu historia trzy-
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nastoletniej Akszu ma uniwersalny charakter. Opowieść ta stanowi 
doskonały punkt wyjścia do dyskusji na trudny temat przemijania. Po-
dobną tematykę, ale z wyraźnie chrześcijańskiego punktu widzenia, 
porusza książka Marlee i Bena Alex: Dziadek i ja uczymy się o śmierci 
(1991). Mała Maria jedzie w czasie ferii wielkanocnych do dziadków na 
wieś. Pewnego dnia umiera przy niej mały kotek: 

Dziadek niósł coś w swojej wielkiej dłoni, był to szary, kudłaty kotek. – 
Popatrz dziadku, on śpi! Jest taki miękki! – On nie śpi Mario. Nie żyje. 
Znalazłem go leżącego w sianie. – No ale ja myślę, że on tylko śpi – upie-
rała się dziewczynka. – Gdy położymy go tutaj na słońcu i damy mu 
trochę mleka, to na pewno znowu się obudzi […] (Alex B., 1991, s. 18-19).  

Według ustaleń psychologów (por. Nilsson U., 2012, s. 121-124), mię-
dzy piątym a ósmym rokiem życia u dziecka kształtuje się koncepcja, 
wyobrażenie śmierci, pojawia się lęk przed umieraniem, rozumienie, 
że śmierć jest nieodwracalna i ostateczna. Charakterystyczną cechą jest 
personifikacja śmierci, kostuchy, która przybiera postać pani w białej 
szacie, z kosą lub trupią czaszką, uśmiechniętej lub smutnej. Część 
dzieci ma nadzieję, że śmierć można przechytrzyć, zamknąć przed 
nią drzwi, schować się, uciec, uchronić przed nią siebie i bliskich. Co 
jednak zrobić, gdy zabieg ten się nie udaje, gdy nie pomagają wszelkie 
zaklęcia i magiczne sztuczki? Próbę odpowiedzi na to pytanie znajdzie-
my w książce Georga Maaga Ogród. Dobra opowieść na wielki smutek 
w tłumaczeniu Jarosława Mikołajewskiego (2005). Główna bohaterka, 
Walentynka, nie potrafiąc pogodzić się ze śmiercią ukochanego taty, 
niszczy ogród, który wspólnie pielęgnowali, doglądając każdej roślin-
ki, zachwycając się zapachem kwiatów, odpoczywając w cieniu drzew. 

Ale pewnego dnia tata nie wrócił do domu. Walentynka czekała na nie-
go w ogrodzie, lecz zamiast niego zjawiło się mnóstwo nieznanych osób. 
[…] Kiedy pobiegła do ogrodu czuła, że zamiast serca ciąży jej wielki 
kamień a zamiast mózgu miała pustkę, której nic nigdy nie będzie w 
stanie wypełnić […]. Wyrwała wszystkie kwiaty, które rosły w ogród-
ku, rozrzuciła płatki po ziemi i zaczęła je deptać, a wtedy kamień 
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w jej sercu zaczął pękać. Nawet nie wiedziała dlaczego płacze – z żalu 
za tatusiem, czy za powyrywanymi kwiatami. I zrywała je dalej, aż 
w ogrodzie nie pozostała ani jedna roślina czy pokryta zielenią gałązka 
(Maag G., 2005, s. 9-10). 

To symboliczne spustoszenie obrazuje stan duszy głównej boha-
terki. Ale czas goi rany. Po wielu miesiącach dziewczynka zauważa, 
że zmalało ogrodzenie (w rzeczywistości ona urosła) i potrafi już zo-
baczyć, co się dzieje w sąsiednich ogrodach. A tam, jakby nic się nie 
wydarzyło, śpiewają radośnie ptaki, kwitną kwiaty:

[…] czuła się tak, jak gdyby po długim, nieogarnionym wręcz czasie 
otworzyła szczelnie zaciśnięte oczy. W pewnej chwili zdała sobie spra-
wę, że płacze, ale był to płacz inny niż dotąd, płacz, który zamieniał 
jej serce nie w kamień, lecz w coś miękkiego, w żywą, czującą istotę 
(tamże, s. 30). 

Jerzy Cieślikowski nazwał literaturę dla dzieci „osobną” (1985), zaś 
Czesław Hernas „czwartą” (1979). Przełom XX i XXI wieku przyniósł 
wielką różnorodność a także wolność w tworzeniu i wydawaniu ksią-
żek, również tych dla dzieci i młodzieży. Polski rynek książki zapełniły 
w szybkim tempie kolorowe, pięknie wydane teksty polskich autorów 
i tłumaczenia pisarzy zagranicznych. Zmienił się też młody odbiorca, 
korzystający obficie z dostępnego świata mediów: telewizji, radia i In-
ternetu. Niezmienne pozostają jednak najważniejsze zadania i funkcje 
literatury, bo przecież czytamy książki, by odkryć kim jesteśmy, by zro-
zumieć siebie i innych, a dziecięce spotkania z tekstem literackim są ku 
temu najlepszym sposobem.
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Non-fiction as a part 
of children’s literature

Children’s literature is often defined by academics as fiction for 
children (e.g. Nikolajeva M. 1998; Weinreich T., 2000), but re-
cent surveys of children’s reading habits have shown that many 

children prefer to read both fiction and non-fiction. A recent survey 
of reading habits of the 9- to 12 year old Danish children demonstra-
ted that boys in particular prefer to read books about animals, football 
and volcanoes in their spare time (Hansen R., 2012, p. 14). The pu-
blishing industry has an eye on this market. In Denmark 25% of all 
books for children are categorized as non-fiction. More than 400 non-
-fiction books for children are published in Denmark every year, but 
unfortunately most of them are of poor quality. Of course there are also 
exceptions and some of these books have been awarded, and they’ve 
been translated into several languages (for example books about ani-
mal life by Bent Joergensen and Birde Poulsen). Children’s literature 
researchers, teachers and librarians all have an interest in this field – 
and we need an open discussion of both the quality of reading and the 
quality of books.   

In this paper, a working definition of children’s literature that in-
cludes non-fiction is presented. In this definition, literature means 
‛something written’ (‘littera’ means letter in Latin). The aims are, on 
the one hand to discuss different definitions and characteristics of non-
-fiction for children, and on the other hand to identify ways to analyze 
these books as literature for children. If we want to know more about 
children’s reading preferences, it is important to examine non-fiction 
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for children and develop analytical tools to analyze these books. Two 
recent books are briefly discussed and some conclusions about non-fic-
tion for children in general are made. 

From a historical perspective non-fiction is also a part of childre-
n’s literature. Johann Amos Comenius’ wide spread and very famous 
Orbis sensualium Pictus from 1658 is often described as one of the first 
picture books, as the first modern teaching material and as the first 
non-fiction book for children. Comenius’ book made a whole new gen-
re in children’s books, the so-called orbis pictus-genre, which is used 
even today.     

DEFINITION

Non-fiction is often defined as “that which is not fiction’. The Oxford 
Encyclopedia of Children’s Literature (Hendrickson L., 2006, p. 161) 
characterizes fiction by its narrative techniques and its reference to a 
constructed reality, while non-fiction is characterized by a less elabo-
rate language, a simple form and a more committed relation to empiric 
reality. This is not a satisfying definition, because it ignores the fact 
that non-fiction has a lot in common with fiction. Although non-fiction 
mainly involves factual information, non-fiction, like fiction, depends 
on language, and therefore non-fiction is also a construction. A British 
researcher in non-fiction for children, Helen Arnold, says very clearly 
that non-fiction is also someone’s interpretation of at field (Arnold H., 
1992, p. 127). Linnea Hendrickson, author of the article about non-fic-
tion in The Oxford Encyclopedia of Children’s Literature also notes that 
a lot of new non-fiction books for children use narrative techniques, 
which blurs the distinction between fiction and non-fiction (Hendrick-
son L., 2006, p. 160).

To describe the relation between fiction and non-fiction as a simple 
dichotomy is to risk a very stereotypical interpretation of the two ca-
tegories, and to risk ignoring experimental non-fiction books, because 
variation in language and diversity, variety and artistic expression in 
language and pictures are somehow reserved to fiction. Author’s studies 
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show that non-fiction contains all these elements, and contemporary 
non-fiction books for children often include fictive characters, diffe-
rent narrative perspectives, fictive ‘documentary’ letters from ancient 
times, diaries, elaborated language and so on. It can be very difficult to 
see, whether a given book is fiction or non-fiction, and whether it has 
to be placed in the Dewey-system or in the section for children’s fiction. 
Genre categories are not fixed, and therefore it is only natural that lite-
rary mixtures of fiction and non-fiction occur.  

 Non-fiction for children comprises a very broad range of different 
books about historical subjects, technology, theoretical concepts, natu-
ral sciences, music, art and so on. Different kinds of encyclopedias and 
orbis pictus-books are also categorized as non-fiction. We could inclu-
de different kinds of teaching materials in the body of non-fiction for 
children, but that is beyond the scope of this project. Many of described 
here examples can be used in the classroom, but they are not produced 
to be used in teaching at any specific level. 

Non-fiction for children is aimed at all children from the youn-
gest to the oldest child readers. For the youngest ones there are, for 
instance, non-fiction books in the orbis-pictus genre, and for the young 
adult readers there are books about philosophy, sexuality and history. 
A non-fiction book for children is usually aimed at a certain age. The 
complexity of the subject is often reduced. One very common type of 
book is non-fiction picture books for child readers between approxima-
tely five and nine of age. Since the 1950’s the photographical non-fiction 
picture book has been very common, but non-fiction can include all 
kinds of illustration techniques.      

It is necessary to adopt a very broad and inclusive understanding 
of non-fiction for children. The books are very different in terms of 
subjects, structure, illustrations and target groups. We only talk about 
non-fiction books, but of course there are non-fiction texts for children 
in other media, both newspapers, periodicals and the internet. Non-
-fiction texts have an informative or a didactic purpose, but of course 
non-fiction is also aimed to entertain or enjoy the reader. Non-fiction 
texts are never written and made without editorial choices; both the 
author, the illustrator and the editor have all made their choices. They 
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have chosen the point of view and the tone and illustrations, and they 
have made decisions of the relative importance of various elements of 
the subject. When we analyze and evaluate non-fiction for children we 
have to examine all the different elements of the books.

ANALYSIS AND EVALUATION OF NON-
FICTION FOR CHILDREN

There is no significant tradition for analysis of non-fiction books 
for children. In the school system, at least in the Nordic countries, we 
have a great tradition for analyzing fiction for children. Non-fiction 
is only included in the lessons for its content, but is not recognizable 
as a matter of analysis in school. The same goes for the professional 
work with children’s books. Non-fiction books are rarely reviewed in 
newspapers or periodicals, and when they are, there are almost never 
any comments on the use of language, the structure of the book or the 
artistic level of the illustrations. When there are comments about the 
use of language, it is often connected to the difficulty of reading. Au-
thor has never seen a review on a Danish non-fiction picture book with 
comments like “this book has an exciting use of poetic language, and 
the use of colors in the illustrations has a highly dramatic effect”, which 
would be relevant for the books of Bent Joergensen and Birde Poulsen, 
for instance 

Because we have no text-analytical tradition and no evaluative 
norms for evaluation of the non-fiction books, it could appear that all 
books are equally communicative and artistic, and the publishing ho-
uses do not have to choose their best authors and illustrators to make 
the non-fiction books. It is too easy to sell a poorly produced book abo-
ut animals or cars, because no one has a ‘serious’ interest in this field. 

Professionals in the field of children’s literature must recognize 
non-fiction as children’s literature and the good reasons to read non-
-fiction. It can contribute to the education or ‘bildung’ of the young 
readers. ‘Bildung’ occurs when the reader learns about himself/herself 
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and his/her place in the world. When academics take this field serio-
usly, we will also automatically demand some qualities of the books 
– both in terms of content, verbal and visual expression.     

When we evaluate and review non-fiction books for children, we 
can learn a lot from close reading of fiction for children. We can also 
borrow tools from a discourse-analytical perspective and from the re-
ader response theory. It is neither necessary nor productive to adopt 
one analytical scheme which can be used for every non-fiction book. 
We need a pragmatic form with respect for the individual book, con-
text, purpose and the reading situation in general. Comparative studies 
of different books about the same subject will be relevant, and it might 
be relevant to compare fiction and non-fiction books that share a sub-
ject or a particular perspective.      

In general, the analyzes of non-fiction must encompass the purpose 
of the text, the use of genres and subgenres, the narrative perspective, 
the content and the use, as well as organization of language and pic-
tures. All the questions that we normally ask of fiction should also be 
asked at non-fiction, such as:  

•	 How is the child reader addressed? 
•	 Who is the narrator? 
•	 How is the language used? 
•	 Are there any metaphors? 
•	 How are the illustrations made?
•	 Does this book have the any intertextual references to other bo-

oks, films or different media? 
•	 Is the book a conventional non-fiction book, or does it break 

any (unwritten) norms? 
•	 How can this book be used? 

SHORT PRESENTATION OF SOME DANISH EXAMPLES

The two different Danish examples of non-fiction for children will 
be presented: Bent Joergensen and Birde Poulsen’s In the Night (2005) 
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and Lars-Henrik Olsen and Niels Bach’s Polar bear against walrus. 
Who wins? (2009). In Denmark and internationally as well non-fiction 
picture books about animals are very common.

 In the Night is an interesting book, because it adopts an interdi-
sciplinary perspective. There are astronomical, psychological, folklore, 
medical, botanic and zoological perspectives on nocturnal animal life. 
The emphasis is on animals and their life at night, but the book has also 
a broad contextualization of the subject. There are passages about the 
moon, the stars, sleeping habits, dreams, plants and nocturnal animals, 
cat, mouse, owl and other birds, hedgehog, bat and glow worm.  

This book is unconventional in the way the subject is presented. The 
animals are not chosen by their species, but by their life at the night. 
There is little information about behavior, weight, food and lifespan 
of the animals. Instead, there is a lot of information about different 
sounds, hunting, seeing and hearing at night. There is also a table of 
information included. Instead, the illustrations are very varied. The 
use of language is also slightly unusual, since the narrator has a very 
personal voice. The narrator is fascinated by the night, and very enthu-
siastically tries to engage the reader by using personal pronouns such 
as ‘we’ and ‘us’. He also uses dramatic verbs, and the dramatization is 
underscored by the illustrations. An example of dramatization in both 
text and illustration is the passage of the owl on the hunt:

The ear is very important for an owl. The two ears are completely 
identical for most animals, but there is a great difference between 
the owl and the rest of us. The owl is able to distinguish what it hears 
with the right ear from what it hears with the left ear, and the owl is 
able to find out quickly whether a sound comes from the right, the left 
or the middle. [...] It is estimated that an owl listens 1000 times better 
than us. So even if it is dark, a mouse cannot hide from a hungry owl 
(Joergensen B., 2005, p. 24.Translation by AKS).

Joergensen and Poulsen’s book is very beautiful, and it will certa-
inly stimulate the young reader’s desire to learn more about the life at 
night. It is not a traditional non-fiction book and it may be just a little 
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bit superficial, because the subject is very broad. But the quoted passage 
shows that it has a very interesting approach to the individuality of the 
animals.   

In Lars Henrik Olsen and Niels Bach’s Polar bear against walrus 
the dichotomy of fiction and non-fiction is deconstructed. The book 
is presented as non-fiction, and it includes boxes and tables with stan-
dard information about the life of the polar bear and the walrus, but 
there is also a narrative about two individual animals and their fight 
for survival in Arctic. The polar bear and the walrus are given different 
human characteristics and they represent different personalities. The 
dramatic struggle of the two animals is contrasted by a poetic descrip-
tion of nature:

In a belt along the banks of the fjord, the sun has melted the ice away. 
Here is peace and quiet. The only sound is from a few geese in the sky. 
Their hoarse cries break the silence (Olsen L., 2009, p. 3. Translation 
by AKS). 

Of course it can be discussed whether it is reasonable to anthro-
pomorphize wild animals and to underscore the poetry of nature in a 
non-fiction book. But when the purpose is to create interest in zoology 
and wild life, the author and the illustrator succeed in their ambition 
with these fictional strategies. Also, in author’s opinion books like Po-
lar bear against walrus create reading experience and maybe the book 
even captures new readers, especially among boys.     

CONCLUSION

The above shows that the areas of academic priority and depth, 
communication strategy and popularity are generally worth looking 
at in relation to non-fiction. That non-fiction for children is a neglected 
genre and is unfortunate for several reasons. First, a greater awareness 
of the topic could give both researchers and providers of children’s li-
terature several tools to analyze and evaluate non-fiction for children. 
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Secondly, a critical preoccupation with books for children would give 
authors and publishers an increased awareness of non-fiction. Thirdly, 
the recognition of non-fiction as part of children’s literature would give 
children the same opportunities for reflection and realization as the 
adult readers have.
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Reach out to the children 
through books

The shortest distance between truth and a human being is a story
 /Anthony de Mello/

GENERATION Y, GENERATION Z AND 
WHERE TO PLACE A BOOK

At the beginning of the article the author asks about the role of a 
school librarian. We work and live in the 21st century in Europe, sur-
rounded by advanced modern technology. We use the Internet, an 
indispensable means of communication every day and live in the world 
where all children are educated on a primary level and have access to 
different sources of information. Moreover, we live in the world where 
books are taken for granted and are widely accessible. 

Author is wondering about the following issues:

1. Is it true that a traditional book, smelling of fresh ink, is being 
replaced by the modern technology, and is this bad or perhaps 
not? 

2. Isn’t a librarian, especially a school one, in the first place a re-
ading motivator, a reading enthusiast?  

3. How can we bring books closer to the so-called Generation Y 
and Generation Z?
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4. Isn’t our goal ethics – impart basic human values to children, 

empower them for a better, more qualitative life (for themselves 
and others) by the help of books?

5. And finally: Is a librarian in her/his physical shape still needed 
to a user – are we on the verge of extinction? 

Originating from a dialogic relationship between a reader and a 
school librarian, author’s answers are as follows:

1. Modern technology apparently may be replacing a book in its 
physical form; however, books will survive as long the last libra-
rian talking to her/his user, survives. 

2. No, she/he isn’t.
3. Yes, the librarian’s primary role is to motivate students for 

reading. 
4. Books can be brought closer to the students from the Genera-

tion Y and Generation Z through a dialogue, conversations and 
choice of interesting books. However, not only the professional 
side of you, but your human side has to be revealed too.  

5. Author believes that our mission is empowering students for a 
better, more qualitative life, and books play an important role 
in this mission. 

A library user, representative of Generation Y and Generation Z, 
needs a school librarian to open his/her eyes and heart. It depends on 
our work and ourselves whether or not we are needed in the future. 
Our extinction” / ”survival”, in the first place, depends on ourselves.  

Why all these questions, you may ask, life goes on, technology is 
changing, getting better, e-books are no longer science fiction, but ne-
vertheless... The job of the school librarian is closely connected to (even 
more than that of the librarian working in a public library...) educating 
young people, who are the most vulnerable members of society and 
representatives of our future. 

A person educates with his/her attitude, view of the world, beliefs, 
worldliness and sophistication, holistic view of a person as the person 
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is a physical as well as mental and spiritual being. Each person needs 
a fellow man/woman for his/her existence as well as a dialogue, a re-
lationship, through which he/she can satisfy his/her need for closeness 
and remains a human. 

Generation Y denotes people born in the Internet age, following pe-
ople of Generation X, who were born in the 1970s . The latter were born 
in the times of struggles for equal rights of women, growing economic 
problems and rising divorce rates. They appreciate fun in the work-
place and espouse a work hard/play hard mentality. As a result, work 
and relaxation is equally important to them. The generation of Baby 
Boomers, born between 1946 and 1960, grew up in an era of reform, 
economic growth and optimism. They were wealthier and healthier 
than previous generations, but ready to work hard to succeed. Resear-
chers described them as the generation who lived to work. Generation 
Y has a tendency to live a more relaxed, leisurely life. They like to claim 
that work is just a way to get money. They are convinced that they de-
serve high salaries, even not putting significant efforts to their work.  
Moreover, they feel that they deserve everything at once.

GENERATION Z ON ITS WAY

Generation Z, or the Internet Generation, is a name for the group 
of people born from the early or middle 1990s to 2010. The generation 
has grown up with the World Wide Web, which became increasingly 
available from 1991 onwards. 

We live in the times when the development is very rapid. If we want 
to prepare our students for the future, we have to take into considera-
tion what all has changed in the last years and what the future holds for 
them. The representatives of this new Internet generation, who are now 
at primary schools, have different values and needs than we do. They 
have been formed under the influence of the new technology. Genera-
tion Z is plugged-in 24 hours a day, 7 days a week. These young people 
are well familiar with communications and media technologies such 
as the World Wide Web, text messaging, MP3 players, smartphones, 
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social networking etc. Moreover, they have developed new skills such 
as “zapping”: using a remote control device to switch channels rapi-
dly on a television, and at the end reproducing the content of all these 
TV programmes. Consequently, the Generation Z has also been called 
“Homo Zappiens” by some experts. Although their psychological pro-
file is still being studied by scientists, it is already clear that they do not 
think linearly, unlike their teachers, who still do. Namely, the human 
brain changes throughout life, which is called neuroplasticity. Due to 
the modern technology our brains are exposed to a great amount of 
information, therefore they change. 

Therefore, children who are educated nowadays are children who 
have grown up with technology and take the Internet for granted. It has 
always been a part of their lives. They can surf on the Internet all the 
time, “meet” (or better put: collect) new people on Facebook and write 
whatever crosses their minds in forums. Moreover, they are surroun-
ded, actually “bombed”, with an enormous quantity of information, 
but above all, their life is under the huge influence of media. Back in the 
1950s and 1960s psychologist and social philosopher Erich Fromm was 
contemplating on how to be the best, the most beautiful, how to fulfil 
all your needs as best and fast as you can, how to HAVE something and 
not how to BE someone. A child of the Internet is a child who will be 
(and already is through parents) a consumer. 

However...
A human is a being of relationships, which he/she builds in per-

son, becomes human because of them, learns about himself/herself and 
the world, and furthermore, tests himself/herself (and grows) in his/
her humanity. For your happiness and inner satisfaction (a consumer 
society is an unsatisfied and never satisfying society) the human ne-
eds long-lasting inner satisfaction, which cannot be given by advanced 
modern technology and a dehumanized society. Therefore, the human 
is alone, lonely, an individualist in the global world, where all people 
seem to be connected, but lonely and unfulfilled internally more than 
ever. Depressive, alienated, indifferent and cold. We long for ourselves, 
a fellow human being, recognition, warmth and love.  
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Therefore…
The author decided years ago to “use” a book and herself, as a scho-

ol librarian, and provide a space for communication through a book, 
which will enable children:

•	 to talk to her and his/her peers,
•	 in-depth reading of quality books and reading discussions,
•	 to get emotional relief,
•	 have time dedicated to one another,
•	 feel well, safe and accepted,
•	 to build healthy relationships and personality.  

That is how we deal with bibliotherapy/biblioprevention in our 
school. 

BIBLIOTHERAPY IN SCHOOLS: 
THROUGH A BOOK TO A CHILD1

The idea of healing through books is not new; it can be traced far 
back to the first libraries in ancient Greece. Use of the term ”biblio-
therapy” goes back to the beginning of the twentieth century, when 
Samuel McChord Crothers (1916) labelled it as such. Most of us reco-
gnize the power of therapeutic reading. We find ourselves entering the 
world described in the pages of a good book or appearing in the scenes 
of a good movie, and we become involved with the characters. We feel 

1 Th is chapter is taken from the presentation prepared for the international confer-This chapter is taken from the presentation prepared for the international confer-
ence on bibliotherapy “Reading is healing” in India on 10th February 2012, organised 
by AWIC. The title of the presentation was: “THE POWER OF THE BEAUTY OF 
WORDS: the influence of reading fiction on children and adolescents through the 
process of school bibliotherapy”. The paper was not published yet.
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happy or sad, we cry with the character who suffers, we want the good 
ones to cope and the bad ones to be punished; we really care. We usu-
ally end up gaining new insights and ideas for our own lives as well. 
Just reading high-quality literature, then, is a healing process that can 
enrich our selves (Shechtman Z., 2009, p. 21).

Currently, the bibliotherapy is used by nearly all helping profes-
sionals in counselling or instruction, like school counsellors, social 
workers or health providers as well as teachers and librarians. In the 
school environment it can be used as an effective method of prevention, 
while it is more rarely used for therapeutic purposes.  

The basic definition of bibliotherapy is The use of reading materials 
for help in solving personal problems. Webster’s dictionary offers the 
following definition: Guidance in the solution of personal problems 
through directed reading. (Webster’s Third New International Dictiona-
ry 1971, p. 212).

In the school environment bibliotherapy differs from the clas-
sical one in clinical premises where it is used as an adjunct to more 
traditional forms of psychotherapy. “Enlightenment is a one-word 
definition of bibliotherapy which best describes its content” (Zabuko-
vec V., Resman V., Furlan M., 2007, p. 65). “The term bibliotherapy is 
not appropriate for schools as it does not heal but rather explains. The 
preferred term would be bibliocounselling which denotes counselling 
through the use of books or literary works” (ibid.).

In school bibliocounselling, a therapist works with healthy indi-
vidual students (or groups). Contrary to bibliotherapy proper, it is of 
shorter duration and, above all, it does not heal. It is focused on present 
while in clinical settings the patient’s past is analysed. A bibliotherapist 
or bibliocounsellor in schools plays a role of a moderator – words are 
not a mediator but a trigger of changes. 

“Bibliocounselling within the context of a school is characterised as 
an indirect method of primary prevention. The literary works are used 
not only for learning and didactic purposes but for the stimulation of 
emotional, behavioural, cognitive and social development on the hori-
zontal as well as vertical level” (ibid.).
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The purpose of our counselling is therefore to trigger the transfer 

through books which leads to the student’s transmission of knowledge 
into their real life situations.

A counsellor should be well acquainted with youth literature, the 
didactics of (youth) literature and the literary theory. They should be 
capable of deep psychological interpretation of a literary text and be 
familiar with the child’s or adolescent’s (psychological) development, 
be skilled in communication and display empathy. The question rema-
ins where a counsellor can acquire the required communicative skills 
for counselling. Some believe that communication skills are learnt 
through the process of counselling itself, while others claim that prior 
education in the field is necessary.

School library is a specific (learning) environment. The library visits 
are not compulsory, the students come if they want to. However, during 
lessons on library information technology, they are motivated to regu-
larly visit the library.  

During lending hours special informal relationships are built which 
are stronger than the formal ones during instruction. The students 
are in the environment they have chosen themselves and they tend to 
be more open and trustful, especially if the librarian is open to them. 
Through these informal conversations we became aware that there was 
not enough time for in-depth discussion about the students’ problems. 
So the idea of careful selection, informed assessment, matching mate-
rial with clients and discussion about good quality youth books works 
emerged naturally. The school has managed to organise the planned 
groups of biblioprevention for several sequential years.

The young should be taught to become what they are, entirely what they 
are. It is the power of the mind. In order to really be what they are they 
should accept their shadow with arms open wide. It is our shadow we 
refuse to accept. That darker side of our selves which is so vulnerable 
to touch. The shadow is, however, fully alive and wants to be accepted. 
Similarly as the elements of art cannot be discerned in the absence sha-
dows. When the shadow is accepted its power is weakened. This is the 
way we can cease the inner struggle and admit: ‘Yes, really, this is also a 
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part of me’. The reconciliation thus achieved enables the peace of mind 
and the ability to face the pain without fleeing into illusion (Galimber-
ti U. 2009, p. 46).

There are three stages of emotional development. First comes the im-
pulse. Through training and education it changes into emotion and 
later into feeling. A feeling is an emotion together with the awareness 
of that emotion. Those who love themselves can instantly relate to other 
people’s feeling because they love themselves. But the young of today are 
stuck in the first stage – the stage of the impulse. (…) The feeling is not 
a biological entity, it has to be acquired. It can be learnt also by read-
ing. By reading one learns about pain, love, despair, tragedy, grief. And 
when we learn about these emotions we can start recognising them in 
ourselves. Currently the young experience emotions which they cannot 
identify. If you ask them how they are feeling, the usual answer is that 
they are feeling bad. The emotions should be understood and identified. 
One should know how the emotions develop. Only by knowing what 
sadness is, how it develops, we will not abandon hope. But if we do not 
realise what is going on inside us we may drown in despair. The young 
are losing the ability to differentiate and describe emotions (Petrović 
Jesenovec B. 2009). 

People are social beings, they want to enjoy beauty which is possible 
only in one’s openness, devotion, in the moments of closeness. Every-
body can enjoy fiction in which we can immerse and experience this 
overwhelming beauty which gives meaning to our world. Everybody 
yearns for the supreme, for the beauty. The external beauty helps waken 
our internal beauty and the art provides the ideal channel.   

In several years of bibliotherapeutic work with students we have no-
ticed important changes in their lives as well as ours. We would like to 
emphasize that bibliotherapy (biblioprevention) in schools is not based 
on connecting group members, that a book is a starting point for a con-
versation and that healing is enabled by different types of interactions, 
which are: learner-self, learner-mentor, learner-learner(s), mentor-
mentor and mentor-self interaction. Therefore, they are not only book 
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discussion meetings, but also meetings with fellow human beings, 
which is of great importance as it enables and enhances students’ per-
sonal growth. Not every reading or book discussion is bibliotherapy 
or biblioprevention. Therapy can only happen when mutual trust and 
a spontaneous relationship are established and one feels safe in the 
group. In addition, closeness and openness are needed for changes to 
happen.

Although experts are of the opinion that in schools only preven-
tion, not the real bibliotherapy, can be conducted, we, on the contrary, 
think the therapy can occur, though it is not necessary or planned. In 
any case, the therapeutic role is not planned in schools and it is not 
aimed at an individual child (or a group of children) with a goal to 
conduct a therapy. The therapy occurs spontaneously in a child when 
certain conditions are met: a child’s confidence in their mentor, easi-
ness and acceptance of a child the way he or she is, identification with 
book characters, the insight, the artistic value of literature etc. In the 
school environment, healing and changing with the help of books oc-
cur spontaneously. A teacher (mentor) observes changes in children 
during conversations with them, from their responses to books they 
have read and through a child’s own self-reflection.

The effects of biblioprevention on students can be seen in everyday 
school life through their communication, thoughts and acts.

A mentor helps a child feel himself/herself, his/her own physical 
responses to feelings and enables the child to express these feelings in 
a safe environment.

The author sometimes feels calmness, mildness, thankfulness and 
warmth after our reading club and she knows that her colleague (who 
helps run the club) and students have similar feelings too. This makes 
you imbued with positive energy, gives you the energy needed for eve-
ryday life.
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FINDINGS AND RESULTS

Reading books to a child has intellectual, emotional and social be-
nefits. After several years of bibliopreventive meetings the author as a 
mentor, has found out that:

•	 both in real life and during bibliopreventive classes time is ne-
eded for deepening of our ties,

•	 when a person trusts his/her mentor and feels emotional relief 
after reading a story, a spontaneous therapy starts (even though 
this is not our goal) since a student is able to safely express his/
her emotions, reshapes them and focuses on a positive solution,

•	 the therapeutic role of reading is spontaneous – it can’t be 
foreseen,

•	 listening to the other person is very important if we want to 
hear and accept him/her,

•	 books are a unique means for the gradual change of a child’s 
perception of the world, relationships and oneself,

•	 by reading books an individual does not only grow personally, 
but also becomes more open and tolerant to life and people aro-
und him/her (overcoming taboos),

•	 beauty (aesthetics, artistry) has a healing effect on a reader, 
therefore it is important that quality youth literature is chosen 
which combines aesthetic, ethic and cognitive elements (none 
of the components should be more important than the other 
two),

•	 time needed for discussing different things/people/circumstan-
ces is of key importance,

•	 a mentor himself/herself has to experience the healing power of 
literature in the first place as well as have a personal/an intimate 
relationship with literature,

•	 a mentor has to avoid giving advice in a sense: “When some-
thing happens to you, do …”,

•	 it is not true that teenagers do not think sensitively and openly 
about books they have read,
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•	 a mentor has to change himself/herself and grow personally all 

the time if he/she wants the same process to happen in a child,
•	 a mentor has to be a subtle and compassionate observer with 

empathic immersion in a student and a necessary distance – the 
process of self-reflection is significant,

•	 all problems have solution, especially when looked upon from a 
different perspective,

•	 the world is beautiful because it is diverse, varied (different opi-
nions, solutions...) and we ”qualify” children for life with others 
and for their quality life,

•	 a constructive conversation is an ideal means for solving a pro-
blem (conflict),

•	 it is perfect if a group of students is led by two mentors who can 
discuss problems and support each other. If a mentor is alone, 
it is recommended that she/he discusses the problems with her/
his supervisor or a critical friend. 

CONCLUSION 

In the second decade of the 21st century a school librarian is a per-
son who is aware of the consequences of his/her actions. She/he does 
not deny modern technology, follows trends, uses Facebook and knows 
what blog is. However, the school librarian is someone who is aware 
that advanced modern technology cannot replace a human factor – clo-
seness, reading and storytelling. She/he is a children’s confidant, their 
mentor, listens to them and hears them as well as shares her/his time 
and knowledge with them. She/he knows that children need to look 
into each other’s eyes, tell their fears and reveal their distress. More-
over, children need to be able to talk about everything they go through. 

That is why, the school librarian in the second decade of the 21st 
century:

•	 defends a classical book, opens it to students so that they reach 
for it,
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•	 is aware and acts as a human – listens to students, encourages 

them to express their feelings and think about themselves and 
the world,

•	 recommends them quality books with a cathartic charge, which 
enable personal growth, “make you think”, move borders, de-
epen and expand horizons at the same time,

•	 encourages and enthuses children about the meaning of live 
contact and talking in person,

•	 leads students through books and her/his actions so that they 
can get into touch with themselves – leads them along the path 
of compassion as she/he knows that only someone who has 
experienced compassion and warmth can pass it on to someone 
else. 

The world needs WARMTH and COMPASSION more than ever 
before. 
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SignWriting jako droga 
do aktywizacji czytelniczej 
dzieci niesłyszących 
(o nowych możliwościach notacji języka 
migowego – dla bibliotekarzy)

O licznych korzyściach wynikających z czytania napisano już tak 
wiele prac, że nie trzeba ich tutaj przywoływać. Należy jednak 
mieć świadomość, że na całym świecie, w tym i w Polsce, istnie-

je bardzo liczna grupa ludzi, którzy nie mogą korzystać ze standardowo 
wydawanych publikacji, a także źródeł elektronicznych utrwalonych 
w  piśmie, ponieważ nie potrafią czytać lub ich umiejętności w tym 
zakresie są znacznie ograniczone. W tym gronie mieszczą się osoby 
niesłyszące od urodzenia, władające językiem migowym jako macie-
rzystym. Chociaż tych „mieszkańców świata ciszy” można w pewnym 
stopniu włączyć do odbiorców czarnodrukowego słowa pisanego, kształ-
cąc ich odpowiednio od najmłodszych lat, ale – jak wskazują badania 
– ich możliwości czytelnicze na ogół odbiegają znacznie od możliwości 
ludzi słyszących. (Woźniczka-Paruzel B., 2011, s. 192-195). 

Obecnie rozpoczęła się prawdziwa rewolucja w dostępie niesłyszą-
cych do słowa pisanego i dorobku skarbów kultury utrwalonych za 
pomocą piśmiennictwa. Następuje ona za sprawą notacji SignWriting, 
która umożliwia zapis języka migowego i jego tłumaczeń z języków 
fonicznych, a nawet – dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu – dru-
kowania tekstów i wydawania ich w postaci kodeksowej. Tej właśnie 
notacji poświęcony jest niniejszy artykuł, skoncentrowany przede 
wszystkim na wykorzystaniu zapisu SignWriting w edukacji szkolnej 
i czytelniczej dzieci oraz na wydawnictwach do nich adresowanych, 
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które powinny trafić do bibliotek obsługujących niesłyszących użyt-
kowników dziecięcych. 

Ponieważ w naszym kraju SignWriting i jego funkcjonalne wyko-
rzystanie jest jeszcze słabo znane i mało rozpowszechnione, zwłaszcza 
w środowiskach bibliologicznych, trzeba poświęcić temu fascynujące-
mu zagadnieniu więcej uwagi. Rozważania wypada jednak rozpocząć 
od przypomnienia, na jakie trudności natrafiają dzieci niesłyszące 
w trakcie nauki czytania i odbioru standardowych tekstów, gdyż do-
piero wówczas będzie można docenić możliwości, jakie stwarza notacja 
języka migowego. 

PROBLEMY Z CZYTANIEM 
JAKO KONSEKWENCJE GŁUCHOTY

Podjęte tu rozważania dotyczą głównie osób z uszkodzeniem 
słuchu w stopniu znacznym i głębokim, a zwłaszcza tych, które są 
głuche od urodzenia lub zostały dotknięte tzw. głuchotą prelingwal-
ną, tj. powstałą przed opanowaniem języka, czyli przed 2-3 rokiem 
życia, oraz głuchotą perilingwalną, powstałą we wczesnym okre-
sie opanowywania języka, więc w wieku 3-5 lat. Są one pozbawione 
tzw. „słownika wewnętrznego” mowy fonicznej, bądź słownik ten jest 
niebywale skromny, co w  połączeniu z nikłą znajomością struktur 
gramatycznych prowadzi do ogromnych problemów z opanowaniem 
języka fonicznego, a niekiedy całkowicie uniemożliwia werbalne poro-
zumiewanie się (Szczepankowski B., 1999, s. 38; 31). 

Nie może nadmiernie dziwić, że dzieci posługujące się głównie 
pozawerbalnymi środkami komunikacji albo w ogóle nie potrafią czy-
tać, albo czytają z ogromnym trudem. Nawet gdy opanowują technikę 
czytania, mają poważne problemy z rozumieniem czytanego tekstu 
i  jego interpretacją. Trudność sprawia im zarówno percepcja znaków 
składających się na poszczególne wyrazy, jak zrozumienie ciągów wy-
razowych, które, układając się w zdania i konstrukcje bez pokrycia 
treściowego. W rezultacie nie potrafią skojarzyć wyrazów i tworzonych 
przez nie znaczeń z pozatekstowymi odpowiednikami, co pociąga 
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za sobą brak reakcji intelektualnych, spowodowanych niezrozumie-
niem tekstu. Tacy „czytelnicy”, nie znając sensu słów, zwrotów i zdań, 
a zwłaszcza pojęć abstrakcyjnych, w tym – przenośni, które są dla nich 
„puste” semantycznie, nie mogą sobie wyobrazić opisanych zjawisk 
i sytuacji. Ta sytuacja ich irytuje, co nie zachęca do sięgania po książkę 
(Woźniczka-Paruzel B., 1998, s. 635-636).

Oczywiście, są pewne sposoby kształtowania sprawności czytelni-
czej dzieci głuchych, jednakże nie można zapominać o tym, że język 
foniczny, również w formie pisanej, jest dla nich językiem obcym, co 
wzmaga trudności w czytaniu. Ci „milczący cudzoziemcy” – jak się 
ostatnio często określa niesłyszących od urodzenia lub wczesnego 
dzieciństwa – stanowią wśród ludzi słyszących mniejszość językową 
(Zbieg A., Szwedowicz A., 2005).

W wielu krajach prawa osób niesłyszących do własnego języka 
zostały usankcjonowane prawnie, ujęte bądź w konstytucjach, bądź 
w postaci ustaw lub rozporządzeń o języku migowym (ich omówienie 
znaleźć można m.in. w dziale Prawo witryny glusi.pl (Dokumenty pra-
wa międzynarodowego [online]). 

W Polsce, po kilku latach pracy i licznych poprawkach, w dniu 10 
sierpnia 2011 roku została przyjęta Ustawa o języku migowym i innych 
środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 r. nr 209, poz. 1243). Niesie 
ona za sobą liczne zobowiązania instytucji użyteczności publicznych, 
w tym szkół i bibliotek, do respektowania praw niesłyszących do ich 
własnego języka w edukacji, w dostępie do informacji, w życiu kultu-
ralnym oraz społecznym. Dlatego też w tym miejscu trzeba poświęcić 
więcej uwagi samemu językowi migowemu. 

JĘZYK MIGOWY – ODMIANY I MOŻLIWOŚCI ZAPISU

Język migowy od wieków towarzyszył ludziom głuchym jako 
środek porozumiewania się, wytwarzając się spontanicznie, co do-
prowadziło do powstania licznych jego odmian. Poszczególne gesty, 
nabierające stopniowo znaczenia pojęciowego, stawały się z czasem 
znakami konwencjonalnymi. W ten sposób utrwalały się migowe zna-
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ki ideograficzne (pojęciowe). Niezależnie od nich rozwinęły się migowe 
znaki daktylograficzne (alfabety palcowe), służące głównie do przeka-
zywania informacji o nazwach własnych i określeniach, dla których 
brak odpowiedników ideograficznych, a z czasem także do oznaczenia 
morfemów gramatycznych i słowotwórczych języka mówionego (Per-
lin J., Szczepankowski B., 1992, s. 9-10). 

U schyłku XIX w. w różnych krajach, w tym i w Polsce, zaczęto 
podejmować działania zmierzające do unifikacji znaków języka mi-
gowego, ponieważ jego odmiany w poważnym stopniu utrudniały 
komunikację pomiędzy ludźmi niesłyszącymi oraz stosowanie ich 
w edukacji. Nie można jednak zapominać o tym, że obok języków 
migowych pojawiły się tzw. języki migane (a raczej systemy językowo-
-migowe) korzystające z leksyki ideograficznej, ale podporządkowane 
zasadom gramatycznym języków narodowych. W Polsce taki system 
ukształtował się w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wie-
ku (Woźniczka-Paruzel B., 1998, s. 634-35). 

Obecnie w naszym kraju nadal funkcjonują oficjalnie dwa różne ję-
zyki: polski język migowy (PJM) oraz system językowo-migany (SJM) 
(por. Stanisławski P., 2009). Ta dychotomia znalazła również wyraz 
w przywołanej wcześniej Ustawie. W niej m.in. czytamy, że PJM to […] 
naturalny – wizualno-przestrzenny język komunikowania się, zaś SJM 
określony tam został jako środek komunikowania się, w którym znaki 
migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo artykulacyjną (Dz, U. 2011 r. 
Nr 209, poz. 1243, art. 3., p. 1- 2.)

Przytoczone cytaty uzupełnić warto kilkoma dodatkowymi obja-
śnieniami. Otóż PJM to naturalny język migowy z leksyką składającą 
się ze znaków ideograficznych, o specyficznej gramatyce pozycyj-
nej, używany na co dzień przez głuchych i mający lokalne odmiany. 
Z kolei SJM, zwany często miganym, to język sztuczny, podporząd-
kowany zasadom gramatycznym języka polskiego, w którym znaki 
ideograficzne, łączone ze znakami alfabetu palcowego i gestami, sta-
nowią swoistą ilustrację wypowiedzi słownej. Wygodniejszy dla ludzi 
słyszących, jest najczęściej używany w tłumaczeniach telewizyjnych 
oraz edukacji, stąd też – jak wskazują sami niesłyszący – nie da się go 
teraz jeszcze wykluczyć, chociaż – jak przewidują – po okresie przej-
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ściowym, w którym środowisko głuchych będzie mogło sprawdzić 
użyteczność obu, najprawdopodobniej prymat zdobędzie PJM. Zwra-
cano na to uwagę już w okresie prac nad Ustawą o języku migowym 
(Dudała D., 2009, s. 2-5).

Zarówno w języku migowym, jak miganym znaczenia prze-
kazywane są za pomocą znaków gestykulacyjnych, określających 
poszczególne słowa, litery lub liczby, przy czym elementem charak-
terystycznym dla danego znaku jest zarówno układ palców i dłoni 
obu rąk, jak położenie rąk w stosunku do ciała, a także ruch i mimi-
ka wchodzące w skład całości znaku (Szczepankowski B., 1994, s.10). 
Z tego właśnie powodu niezwykle trudno jest utrwalić taki język na 
piśmie, a co za tym idzie – tworzyć dokumenty wydawane konwen-
cjonalnie. Nie znaczy to jednak, że jest to całkowicie niemożliwe. Już 
w latach siedemdziesiątych XX wieku podjęto wydawanie słowników 
SJM oraz książeczek obrazkowych dla dzieci, w których obrazkom to-
warzyszyły podpisy w języku miganym. W Toruniu ukazały się także 
dwujęzyczne wydawnictwa druko-migowe z serii łatwych w czyta-
niu, gdzie każdemu wersowi w  pisanej polszczyźnie towarzyszyły 
dosłowne przekłady na system językowo-migany (zob. Woźniczka-
-Paruzel B., 2011, s. 196).

Trudno dziś uznać toruńskie wydawnictwa za udane z kilku wzglę-
dów. Otóż mają one charakter pragmatyczny, obliczony na uczenie 
dzieci niepełnosprawnych umysłowo określonych form zachowania 
w tramwaju, na ulicy, u lekarza, na poczcie itp. Tymczasem niesłyszące 
dzieci, dotknięte jednocześnie niepełnosprawnością intelektualną, ko-
munikują się pozawerbalnie i w ogóle nie posługują się SJM, na który 
przecież przełożone zostały, w omawianych książkach, czarnodrukowe 
teksty polskie. Z kolei niesłyszące dzieci w normie intelektualnej, które 
poznały SJM w trakcie edukacji, na ogół nie potrzebują „instrukcji”, 
jak się zachowywać w miejscach czy sytuacjach opisanych w omawia-
nych książeczkach, więc ich treść, a także strona graficzna, jest dla nich 
nieatrakcyjna (Woźniczka-Paruzel B., 2000, s. 240-242).

Nie można jednak powiedzieć, że toruńskie wydania drukowo-mi-
gowe są całkowicie nieprzydatne. Stanowią one pierwsze w Polsce próby 
stworzenia piśmiennictwa w systemie językowo-migowym w  postaci 
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kodeksowej, wynikające z dążeń do utrwalania wśród niesłyszących 
dzieci struktur gramatycznych języka polskiego i poszerzania zasobu 
ich słownictwa, co – w intencji wydawców – miało przygotować małych 
adresatów do czytelnictwa standardowego, chociaż trudno stwierdzić, 
czy tak się działo faktycznie. 

Dotychczasowe wywody dowodzą, jak wiele trudności wiąże się 
z  utrwaleniem języka migowego na piśmie i tworzenia odpowied-
nich wydawnictw, które stanowiłyby lektury chętnie czytane przez 
dzieci ze znacznym czy głębokim uszkodzeniem słuchu. Na szczęście 
pojawił się SingWriting, dzięki któremu nie tylko powstały czaso-
pisma i  książki do nich adresowane, ale również możliwe się stało 
wydawanie przekładów klasyki literackiej na język migowy, utrwa-
lanie na piśmie oryginalnej twórczości „mieszkańców świata ciszy”, 
zapisywanie przez nich ich własnych przemyśleń, robienie notatek 
z zajęć, korzystanie ze źródeł informacji (w tym wyszukiwarek inter-
netowych). Byłoby to niemożliwe, gdyby nie Valerie Sutton – osoba 
niezwykła i pełna inwencji.

VALERIE SUTON I NOTACJA SIGNWRITING

Urodzona w Nowym Jorku w roku 1951 Valeria Sutton już jako pięt-
nastoletnia uczennica szkoły baletowej opracowała na własny użytek 
notację ruchów i układów tanecznych. Gdy cztery lata później trafiła do 
Duńskiego Baletu Królewskiego w Kopenhadze, udoskonaliła ją i roz-
winęła, ucząc jej tancerzy. W roku 1973 ukazała się jej pierwsza książka 
Sutton Movement Shorthand. The Classical Ballet Key – podręcznik 
DanceWriting, który doczekał się żywych komentarzy prasowych. 
W rezultacie zainteresowali się nią badacze języka migowego w Uni-
wersytecie w Kopenhadze, co jest zrozumiałe, ponieważ język migowy 
jest – podobnie jak taniec – językiem ruchu. Wspólnie z nimi Sutton 
podjęła prace nad notacją ruchów typowych dla ekspresji w języku mi-
gowym. W ten sposób w latach 70. XX wieku narodził się SignWriting, 
początkowo stosowany do zapisu duńskiego języka migowego, później 
modyfikowany i udoskonalany w Stanach Zjednoczonych, przy udziale 
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jego twórczyni i językoznawców oraz samych niesłyszących. W efekcie 
powstał zapis dla amerykańskiego języka migowego, a z czasem dla ję-
zyków innych krajów, do czego walnie przyczyniła się Valery Sutton, 
inspirując do działań m.in. poprzez portal Sutton’s SignWriting Site 
([online]), stanowiący prawdziwą „kopalnię informacji”, tutaj wyko-
rzystywany najczęściej. 

Niełatwo jest osobom słyszącym, a zwłaszcza tym, które nie 
znają nawet podstaw języka migowego, wyobrazić sobie notacji Si-
gnWriting, stąd konieczne są dodatkowe wyjaśnienia. Otóż znakom 
języka migowego, stanowiącym różne kombinacje układu rąk, poło-
żenia ciała, wyrazu twarzy oraz kontaktu między dłońmi i innymi 
częściami ciała przypisane zostały odpowiednie symbole graficzne, 
przypominające nieco hieroglify, o czym można się przekonać, oglą-
dając ilustrację 1. 

Il. 1.  Znaki notacji SignWriting dla amerykańskiego języka migowego  
z objaśnieniami ich znaczeń w zapisie standardowym

Źródło: Forum [w:] SignWriting [online], [dostęp: 05.04.2013] , dostępny w Internecie: 
<http://www.signwriting.org/forums/research/rese012.htm>

Wszystkie znaki są zapisywane z punktu widzenia osoby migającej 
(praworęcznej), a zapis następuje na ogół w rzędach pionowych, cho-
ciaż czasami zapisywane są także od strony lewej do prawej. Częściej 
jednak stosowany jest zapis w rzędach pionowych, który można zoba-
czyć na ilustracji 2.
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Il. 2. Przykładowy zapis fragmentu bajki Złotowłosa i trzy niedźwiadki

Źródło: Sutton’s SignWriting [w:] Omniglot [online], [dostęp: 06.04.2013], dostępny w 
Internecie: <www.omniglot.com/writing/signwriting.htm>

W roku 1981 z inspiracji Sutton rozpoczęto wydawanie czasopisma 
„The Sign Writer Newspapier”. Jest to kwartalnik ukazujący w wersji 
dwujęzycznej: migowej, zapisanej w Sign Writing-u oraz po angielsku, 
w zapisie standardowym. Zapisy amerykańskiego języka migowego wy-
konywano początkowo ręcznie, co wymagało bardzo dużo czasu i trudu 
– jeden numer powstawał około trzech miesięcy. Z tego też względu 
wydawanie tego pierwszego w dziejach piśmiennictwa periodyku dla 
niesłyszących, rozprowadzanego wśród nich za darmo, zostało w 1984 
roku zawieszone, o czym możemy się dowiedzieć z opracowania jego 
dziejów, zamieszczonego w podstronie Sign Writing History.

W dwa lata później programista Rychard Gleaves opracował pro-
gram komputerowy, pozwalający na zapisywanie znaków języka 
migowego w systemie SignWriting za pomocą klawiatury komputera. 
Był to przełom w krótkiej historii omawianej notacji, ponieważ odtąd 
mogła być również drukowana. W rezultacie w 1989 roku czasopismo 
zostało wznowione pod nową nazwą „Sign Writer Newsletter”, dostęp-
ne także w wersji elektronicznej poprzez stronę SignWriting. 
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Il. 3. Ręczna wersja „Sign Writer Newspapier”

Źródło: SignWriting History [w:] SignWriting [online], [dostęp: 04.04.2013], dostepny w 
Internecie: <http://www. signwriting.org/library/history>

Il.4. Sign Writer Newsletter – pisany na komputerze

Źródło: SignWriting History [w:] SignWriting [online], [dostęp: 04.04.2013], dostepny w 
Internecie: <http://www. signwriting.org/library/history>
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Powstanie notacji SignWriting okazało się wydarzeniem porówny-

wanym do epokowego w dziejach piśmiennictwa wynalazku druku, 
zaś sama Sutton nazwana została „Gutenbergiem” głuchych, co pod-
kreślała Lucyna Długołęcka, autorka pierwszych informacji w naszym 
kraju na temat nowej notacji języka migowego oraz jego niezwykle ak-
tywna propagatorka (Długołęcka L, 2001, s. 7; taż, 2004, s. 8) Wydaje 
się jednak, że Sutton powinno się raczej porównywać do Luisa Braille’a, 
ponieważ tak jak jego pismo punktowe wprowadziło osoby niewidzące 
w świat piśmiennictwa, tak jej notacja umożliwiła wejście do tego świa-
ta ludziom głuchym. 

SIGNWRITING A KSIĄŻKI DLA DZIECI  
I ICH FUNKCJONALNE WYKORZYSTANIE

Oczywiste, że rozwój omawianej notacji języka migowego może 
przynieść społeczności głuchych ogromne korzyści, ponieważ nie od 
dziś wiadomo, że – jak to pięknie ujął Janusz Dunin – „pismo zmie-
nia świat” (Dunin J, 1998). Należy mieć jednak świadomość tego, że 
chociaż SignWriting rozwija się na świecie bardzo intensywnie, to 
nieprędko stanie się na tyle powszechny, aby polskie dzieci mogły 
się uczyć w języku migowym, czytając w narodowej wersji SignWri-
tingu podręczniki, lektury szkolne, bajki, prowadząc w nim notatki, 
pisząc listy, tworząc własne opowiadania itp. Trzeba byłoby najpierw 
przełamać konserwatyzm władz oświatowych, odrzucić stereotypowe 
postrzeganie języka migowego i ich użytkowników, a także przeko-
nać do omawianej notacji samych niesłyszących, zwłaszcza rodziców 
małych dzieci, bo przecież edukację zaczyna się od najmłodszych. 
Należałoby też wykształcić nauczycieli, pracowników ośrodków szkol-
no-wychowawczych, bibliotekarzy, animatorów życia kulturalnego, 
przekonać do języka migowego i jego zapisu współtwórców ruchu wy-
dawniczo-księgarskiego. Wydaje się, że na razie to jeszcze utopia, ale z 
pewnością warto ją upowszechniać, tym bardziej, że i w naszym kraju 
są „jaskółki” działań w tym obszarze, w czym niemały udział ma Va-
lerie Sutton. 
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WYDAWNICTWA SIGNWRITING DLA DZIECI

W tym miejscu wypada wrócić do USA i różnych form aktywno-
ści, które przyczyniły się do rozwoju kultury czytelniczej kolejnego już 
pokolenia niesłyszących, utożsamiających się z językiem migowym 
i podkreślających swoją kulturową odmienność oraz dumę z niej, co 
znajduje wyraz m.in. w pisaniu o sobie Głusi – dużą literą. W Polsce 
ta tendencja też daje o sobie znać, o czym m.in. świadczą cykliczne już 
konferencje Głusi mają głos, które od 2008 roku odbywają się w War-
szawie. Pierwszej z nich, w dniach 8-9 marca 2008 towarzyszyło hasło 
przewodnie Przebudzenie. Druga miała miejsce w dniach 29-30 sierp-
nia 2009, z hasłem Kim jesteśmy? Skąd przychodzimy? Dokąd idziemy? 
Trzeciej, która odbył się w dniach 27-28 sierpnia 2011 towarzyszyło 
hasło Ja-my oni. Jak poczuć siłę we wspólnym działaniu? Obrady pro-
wadzone były w PJM (z tłumaczeniem na język foniczny), a zarazem 
nie brakowało na nich wystąpień poświęconych polskiemu językowi 
migowemu, kursów SignWritingu i omówień tego zapisu oraz osią-
gnięć zagranicznych, odnoszących się do roli, jaką może on odegrać 
w edukacji (Głusi mają głos. Przebudzenie [online]).

W kontekście kształtowania piśmienności dzieci i ich czytelnictwa 
najistotniejsze są wydawnictwa w zapisie SignWriting adresowane 
właśnie do nich – najmłodszych i młodych odbiorców. Przywołać 
trzeba znów witrynę internetową: www.signwriting.org, z licznymi, 
powiązanymi z nią stronami i linkowymi odsyłaczami. Opatrzona 
jest wymownym mottem: Sign Languages are written languages, zaś za 
jej pośrednictwem możemy się dowiedzieć, w jakim stopniu wykorzy-
stywany jest omawiany system notacji i jak bardzo służy społeczności 
ludzi głuchych. Chociaż trafił już do 45 krajów (stan na 8 kwietnia 
2013), najpowszechniej stosowany jest w USA, co jest zrozumiałe, po-
nieważ jego twórczyni zgromadziła całe zastępy badaczy, nauczycieli, 
pisarzy, a  przede wszystkim – samych głuchych, posługującym się 
amerykańskim językiem migowym, którzy już w szkołach nauczyli 
się nowego zapisu swojej macierzystej mowy. Stamtąd więc wycho-
dzą impulsy do innych krajów. Intensywne promowanie SignWriting, 
połączone z  licznymi projektami i grantami, przyniosło obiecujące 
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rezultaty: opublikowane są już poradniki dla edukatorów, słowni-
ki, utwory poetyckie, fragmenty Biblii, a przede wszystkim – bajki, 
podręczniki i piosenki dla dzieci głuchych, z nutowymi zapisami 
w SignWtiting.

Bajki dla dzieci, których z roku na rok przybywa, wyeksponowane 
są w jednej z ważnych części składowych omawianej witryny – Si-
gnWriting Childeren Stories. Wyselekcjonowane zostały z SignWriting 
Library i powstały w ramach SignWriting Literature Project. Dzięki nim 
głuche dzieci stają się czytelnikami tekstów literackich w swoim wła-
snym języku, w którym myślą i w którym mogą pisać. Wydawnictwa 
są na ogół dwujęzyczne (teksty mają równoległe przekłady na foniczne 
języki pisane), mogą więc jednocześnie rozwijać kompetencje z zakresu 
czytelnictwa standardowego, a przy tym pozwalają na ćwiczenia w czy-
taniu SignWritingu. Poza drukowanymi wersjami kodeksowymi, które 
można kupić w księgarni online, bezpłatnie dostępne są ich wersje elek-
troniczne, przy czym występują one w kilku odmianach. Pierwsza to 
zeszyt ćwiczeń, w którym dziecko może kolorować obrazki związane 
z treścią bajki oraz utrwalać znajomość notacji SingWriting, wypisując 
zaczerpnięte z bajki wyrazy i ćwicząc pisownię znaków, składających 
się na te wyrazy. Wersja druga – to sama bajka – dwujęzyczna, z ilu-
stracjami. Ponadto mały odbiorca ma jeszcze wersję tej samej bajki w 
postaci nagrania wideo, gdzie tekst jest „wymigiwany” przez lektora, 
co z pewnością sprzyja rozwojowi kompetencji językowych (oczywiście 
języka migowego). 

Wprawdzie w bajkowej ofercie najwięcej jest – ze zrozumiałych 
względów – książeczek utrwalonych w amerykańskim języku migo-
wym, ale są też tam bajki zapisane np. w duńskim języku migowym, 
brazylijskim, hiszpańskim i wielu innych. Jest również książeczka 
w języku polskim, ale o tym – w dalszej części tekstu. Tutaj wypada 
zilustrować bajkowe osiągnięcia amerykańskiego SignWritingu, na 
przykładzie adaptacji Disnejowskiej Królewny Śnieżki, którą kochają 
wszystkie dzieci na świecie (zob. ilustracja nr 5).
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Il. 5. Bajka o Królewnie Śnieżce – wersja dwujęzyczna, dostępna online

 Żródło: Snowwhite [w:] SignWritting [online], [dostęp: 05.04.2013], dostępny w 
Internecie: <http://www.signwriting.org/library/children/snowwhite>
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Oprócz licznych projektów obliczonych na wytwarzanie literatury 

(zarówno pięknej, jak popularnonaukowej czy poradnikowo-podręcz-
nikowej i religijnej), na uwagę zasługują projekty związane ze światem 
wirtualnym i źródłami elektronicznymi, w tym – z tworzeniem ency-
klopedii online w języku migowym – oczywiście w notacji SignWriting. 
Znacznie zaawansowane są prace nad Wikipedią w tej notacji, a niesły-
szący „sieciowi tubylcy” mogą także korzystać z wyszukiwarki Google, 
w której obecnie niemal wszyscy szukamy informacji na każdy prawie 
temat. Jak wygląda ta wyszukiwarka w notacji SignWriting, pokazuje 
ilustracja nr 6. 

Il. 6. Google w SignWtiting

Źródło: Google [w:] SignWritting [online], [dostęp: 09.04.2013], dostępny w Internecie: 
<http://www.signwriting.org>

Bez wątpienia Valery Sutton i jej liczni współpracownicy, wśród 
których większość to osoby głuche, zdają sobie sprawę z tego, jak atrak-
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cyjne i potrzebne dla e-genaracji są takie dokonania. Warto dodać, że 
technologie informacyjne oraz multimedia odrywają obecnie niezwy-
kle istotną rolę w rozwoju piśmienności społeczności głuchych, a przy 
tym umożliwiają im dostęp do informacji. Jest to jednak problem wy-
magający szerszych badań, więc tutaj został zaledwie zasygnalizowany. 

Nie sposób przedstawić wszystkich dokonań związanych z rozwo-
jem SingWritingu, który – o czym już była mowa – najwięcej profitów 
przynosi młodej generacji, szybko się uczącej i wkraczającej nie tylko 
do świata książki, ale podobnie jak jej słyszący rówieśnicy, również do 
multimedialnego „Obłoku Magellana”. 

SIGNWRITING W POLSCE

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiło w naszym kraju znacz-
ne ożywienie środowiska osób z uszkodzonym słuchem, w tym ludzi 
głuchych od urodzenia. Znalazło to wyraz w debatach, toczonych w 
kontekście strategicznych działań i programów Unii Europejskiej na 
rzecz tworzenia zintegrowanego społeczeństwa otwartego, wolnego 
od barier i dyskryminacji oraz w dyskusjach świadczących o kształ-
towaniu się tożsamości osób głuchych, świadomych swojej odrębności 
językowo-kulturowej i prawa do niej. Debaty te, publikowane m.in. 
na łamach „Świata Ciszy” – czasopisma adresowanego głównie do 
osób z dysfunkcją słuchu i przez nich w dużej mierze redagowane-
go, dowodzą, że wokół nich narosło wiele nieporozumień i mitów, 
które stanowią rezultat stereotypowego ich postrzegania, budzącego 
ich sprzeciwy. Stereotypom tym ulegają również bibliotekarze oraz 
badacze zjawisk czytelniczych, co nie sprzyja ani właściwej obsłudze 
biblioteczno-informacyjnej „mieszkańców świata ciszy”, ani kształto-
waniu ich czytelnictwa, nie wspominając już o odpowiednich, w miarę 
obiektywnych ocenach ich uczestnictwa w procesach lekturowych, 
przebiegających niestandardowo (Woźniczka-Paruzel, 2010, s. 33-34).

W 2001 roku na łamach „Świata Ciszy” ukazał się ciekawy artykuł 
wspomnianej już Lucyny Długołęckiej pod tytułem Pismo migowe czy 
migi na wideo? Czekamy na głuchego Gutenberga (2001, nr 7/8, s. 8-11). 
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Jego autorka zasygnalizowała, że w Stanach Zjednoczonych trwają pra-
ce nad zapisem języka migowego i wyraziła nadzieję, że dzięki temu 
będzie można tworzyć w tym języku i drukować oraz na ten język tłu-
maczyć literaturę światową. W trzy lata później, również w „Świecie 
Ciszy”, opublikowała tekst o SignWritingu – piśmie, które – jak to ujęła 
– zachwyca głuchych na całym świecie (Długołęcka L., 2004, nr 9, s. 8). 
Rozpoczęła od informacji na temat Valerie Sutton, omawiając następ-
nie fenomen zapisu SignWriting. 

Jak podkreśla referowana autorka, SignWriting to nie nowy język 
głuchych, lecz nowy sposób zapisu znaków języka migowego, który na-
daje się do zaadaptowania do każdego narodowego języka miganego, 
podobnie jak np. alfabet łaciński pozwala na zapis prawie wszystkich 
narodowych języków fonicznych. 

Lucyna Długołęcka opublikowała również na łamach „Świata Ci-
szy” „odcinkowe” kursy SignWritingu (2005, s. 37), upowszechniając 
język migowy i jego zapis także na licznych konferencjach związanych 
tematycznie ze społecznością głuchych, np. na konferencji Milczący 
Cudzoziemcy? Głusi – Język – Kultura, która odbyła się 27 maja 2007 w 
Uniwersytecie Wrocławskim (Milczący cudzoziemcy…, 2007 [online]). 
Nie zabrakło tych informacji również na omówionych już wcześniej 
konferencjach pod nazwą Głusi mają głos.

Badania nad notacją SignWriting podjęli także lektorzy języka 
migowego z Uniwersytetu Warszawskiego, inspirowani m.in. przez 
prof. Marka Świdzińskiego – prekursora badań nad PJM i jego wybitne-
go znawcy. Do nich dołączyło kilku młodych naukowców i studentów 
nie tylko Uniwersytetu Warszawskiego, ale także Warmińsko-Mazur-
skiego i Wrocławskiego. Widoczne tutaj są impulsy płynące z Instytutu 
Polskiego Języka Migowego przy Instytucie Głuchoniemych w War-
szawie, gdzie działa Zespół Badań nad Polskim Językiem Migowym 
(Instytut Polskiego… [online]). 

Intensywne prace nad adaptacją zapisu SignWriting do wymogów 
polskiego języka migowego przyniosły m.in. przekład na język polski 
i PJM popularnej bajki pt. Złotowłosa i trzy niedźwiadki. Dokonała go 
właśnie Długołęcka, na podstawie oryginału w angielskim (a właści-
wie amerykańskim) SignWritingu, który ukazał się za sprawą Valerie 
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Sutton. Wydawnictwo to dostępne jest na wielokrotnie przywoływa-
nej tutaj stronie (SignWriting [online]) oraz wchodzi do bazy Signbank 
(Złotowłosa…[online]).

Wraz z rosnącym zainteresowaniem notacją SignWriting wśród 
polskich badaczy, surdopedagogów i nauczycieli, dociera ona również 
do przyszłych bibliotekarzy (np. w Instytucie Informacji Nauko-
wej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są z tego zakresu 
zajęcia prowadzone w ramach specjalizacji biblioterapeutycznej). Po-
zostaje więc wierzyć, że z czasem język migowy i jego zapis trafi do 
szkół, a stamtąd – za pośrednictwem niesłyszących uczniów – do ich 
rodzin i dorosłych członków społeczności głuchych, czemu będzie to-
warzyszyło wydawanie coraz bogatszej literatury w polskim języku 
migowym, a ta „zawędruje” do bibliotek.

Już teraz można mówić o widocznych efektach działań zmierza-
jących do upowszechnienia zarówno polskiego języka migowego, jak 
jego zapisu. Sporo informacji na ten temat dostarcza strona SignW-
riting ([online]), gdzie m.in. odnotowywane są polskie programy 
prowadzone w ramach projektów Unii Europejskiej, związane nie tylko 
z kursami języka migowego i jego notacją, ale również z kształceniem 
w tym zakresie niesłyszących uczniów, ich nauczycieli i wychowawców. 
Niestety, nie uczestniczą w tym bibliotekarze.

W roku 2010 rozpoczął się trwający do dziś projekt Innowacyjne pro-
gramy nauczania szansą na awans edukacyjny, realizowany w ramach 
Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest przez Centrum Zespołów 
Analityczno-Strategicznych sp. z o.o. z Nowego Sącza w partnerstwie 
z Oddziałem Małopolskim Polskiego Związku Głuchych w Krakowie. 
Jego głównym celem jest opracowanie programu nauczania SignW-
ritingu jako narzędzia, które ogranicza wykluczenie społeczne przez 
wspomaganie procesu edukacyjnego osób z dysfunkcją słuchu, a jed-
nocześnie  wzmacnia poczucie wartości kultury środowiska osób 
głuchych. Aktualnie (luty 2013), projekt ten wszedł w etap upowszech-
niania, w  ramach którego prowadzone są seminaria prezentujące 
SignWriting i zachęcające do nauki pisma migowego. Dystrybuowane 
są ulotki, broszury oraz gadżety z informacjami o projekcie i programie. 
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Co istotne – w siedzibie partnera projektu – Polskiego Związku Głu-
chych oddział Małopolska, powstało Regionalne Centrum Informacji 
na temat SignWriting (SignWriting, Innowacyjny program nauczania… 
[online]). Poprzez zamieszczone tam odpowiednie zakładki monito-
rować można rozwój tego pionierskiego projektu. Zaznaczyć warto, że 
niezwykle istotnym efektem wielu spotkań i ćwiczeń z udziałem pe-
dagogów i niesłyszących uczniów stało się wydanie podręczników dla 
nauczyciela oraz ucznia/kursanta wraz z zeszytem ćwiczeń do nauki 
notacji polskiego języka migowego w systemie SignWriting. Do tych 
materiałów można dotrzeć za pośrednictwem oddziałów Polskiego 
Związku Głuchych, w tym łódzkiego (Podręcznik do nauki SignWriting 
[online]).

Na uwagę zasługuje również niezwykle interesujący projekt inno-
wacyjny pod wymownym tytułem Zapisać ciszę, realizowany przez 
Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w partner-
stwie z Polskim Związkiem Głuchych. Obejmuje on województwo 
mazowieckie i obliczony jest na opracowanie systemu nauczania języka 
migowego dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z wykorzysta-
niem zapisu SignWriting, jak również szkolenie z tego zakresu uczniów 
i nauczycieli. Obecnie (marzec 2013), realizowany jest etap testowania 
wstępnej wersji podręcznika oraz stale prowadzone są zajęcia warszta-
towe z grupami docelowymi. Jak czytamy na stronie i w jej zakładkach, 
realizatorzy zakładają, że opracowany system wspomagał będzie na-
uczanie innych przedmiotów, w tym zawodowych, języka polskiego 
i języków obcych, dzięki czemu zmniejszy się obszar wykluczenia 
społecznego osób niesłyszących oraz poprawią się ich zdolności komu-
nikacyjne w szkole, miejscu pracy i domu, a tym samym – wzrosną 
szanse na lepsze wykształcenie i ich przyszłą pozycję zawodową (Zapi-
sać Ciszę [online]). 

Oczywiście, na razie zasięg oddziaływania przedstawionych pro-
jektów nie jest jeszcze zbyt rozległy, ale zważywszy na intensywną 
promocję oraz determinację ich twórców i uczestników, można przy-
puszczać, że z czasem w naszym kraju upowszechni się znajomość 
języka migowego również wśród słyszących (tym bardziej, że obliguje 
do tego Ustawa o języku migowym), a jednocześnie coraz więcej osób 



SignWriting jako droga… 177
pozna jego zapis w SignWritingu. Wówczas dzieci głuche będą się mo-
gły go uczyć od najmłodszych lat, czytać wydawane w nim książki czy 
czasopisma, korzystać ze źródeł informacji, tworzyć, a gdy dorosną – 
będą z pewnością lepiej funkcjonowały we współczesnym świecie. 

WNIOSKI 

Z dotychczasowych rozważań wynika, że standardowe czytelnic-
two osób posługujących się językiem migowym jako macierzystym, w 
tym również dzieci, rozwija się z trudem lub w ogóle nie jest możliwe, 
ponieważ język foniczny, także w formie pisanej, jest dla nich językiem 
obcym. Nic zatem dziwnego, że w powszechnie dostępnych bibliote-
kach bywają one rzadko lub wcale, co potwierdzają liczne badania. 
Bibliotekarze na ogół nie znają języka migowego, dlatego też nie potra-
fią rozpoznać ani ich potrzeb informacyjnych czy czytelniczych, ani nie 
wiedzą, jakie formy pracy stosować, aby ich przyciągnąć do biblioteki. 
Ponadto, niewielu pracowników bibliotek szkolnych czy publicznych, 
obsługujących użytkowników dziecięcych, zna możliwości, jakie w 
dostępie do czytania i czytelnictwa, a do informacji w ogóle stwarza Si-
gnWriting. Ta wspaniała notacja języka migowego wprowadza głuche 
dzieci do świata piśmiennictwa, utrwalonego w formie dla nich dostęp-
nej, przy okazji ułatwiając opanowanie pisemnego języka narodowego, 
na który najczęściej przekładane są równolegle publikacje drukowa-
ne w SignWriting. Czas zatem, aby język migowy i SignWriting trafił 
do programów kształcenia bibliotekarzy, a sami bibliotekarze włączyli 
się w polskie projekty z tego zakresu lub stworzyli własne, ponieważ 
dopiero wówczas będą przygotowani do właściwej obsługi czytelniczo-
-informacyjnej osób o specjalnych potrzebach. 
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Boks intelektualny – książka 
tradycyjna vs e-book 
w kontekście globalnego 
problemu czytelnictwa 
wśród młodzieży

Czytelnictwo to jedna z najbardziej tradycyjnych metod kultu-
rowej komunikacji. Nieunikniony postęp techniczny, a także 
globalizacja Internetu spowodowały, że narzędzia, które dotąd 

uznawaliśmy za oczywiste przechodzą w zakres pojęć tradycyjnych, ale 
niekoniecznie już nowoczesnych. Świat techniczny zderza się w tym 
wypadku również z kompletnym przewartościowaniem wolnego czasu 
wśród dzieci i młodzieży. Dla dzisiejszego pokolenia młodych to tech-
nika napędza czas wolny, a nie tak jak jeszcze 20-30 lat temu podwórko, 
książka i  gitara. Kultura mediów kształtuje audiowizualne doświad-
czanie rzeczywistości, które szczególnie dla młodego pokolenia staje 
się ciekawe, bo nie wymagające wysiłku. Dzieci ulegają tej medialności 
często zapominając o wartościach świata rzeczywistego. W ten sposób 
zapominają również o książce, która staje się nudna, bo nie posiada 
kolorowych wizualizacji, dźwięków, nie kusi zabawą, nie jest „trendy”. 

Patrząc na rynek czytelniczy nie sposób nie zauważyć, że konku-
rentem książki w tradycyjnym znaczeniu staje się popularny e-book. 
E-książka ma nawet swój światowy tydzień, w 2012 roku obchodzo-
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ny od czwartego do dziesiątego marca1. To odpowiedź wydawców 
na wszechobecny świat mediów kreujący nowoczesność. To również 
odpowiedź na świat nowości, w którym gadżety dominują nad przed-
miotami tradycyjnymi. 

Szacunki pokazują, że przy obecnej dynamice wzrostu czytelnictwa 
e-booków udział w rynku wydawnictw elektronicznych za trzy lata bę-
dzie oscylował miedzy 15% a 25% globalnego sektora2. Czy to oznacza, 
że e-book ma szansę zwyciężyć rynek czytelniczy, czy może powinien 
być traktowany jako wsparcie dla czytelnictwa? Jak rozważać te dwie 
równo, a zarazem przeciwważne siły w kontekście problemu czytelnic-
twa w sensie ogólnym?3

Patrząc wstecz na historię słowa pisanego wydawałoby się jednak, 
że książka jest „gatunkiem niezagrożonym”. 

Pierwsze znaki graficzne, tworzone przez Sumerów w latach 3500 
- 3000 p.n.e., były przechowywane na glinianych tabliczkach, na któ-
rych znaki ryto kawałkiem trzciny i pozostawiano do wyschnięcia – te 
jednak szybko traciły swą żywotność. 1000 lat później Egipcjanie wy-
tworzyli papirus z włókien roślinnych, a jeszcze później rozpowszechnił 
się pergamin uzyskiwany ze zwierzęcej skóry. Już w naszej erze, w roku 
105 Chińczycy wynaleźli papier, który stał się odkryciem przełomo-
wym w historii świata i w pewnym sensie aż do dziś nieśmiertelnym. 

1 W trakcie tygodnia e-książki na stronie www.Swiatczytnikow.pl miała miejsce 
sonda, której wyniki pokazały szanse i zagrożenia w rozwoju e-booków. 79% ankieto-
wanych uznało, że zmniejszenie stawki VAT wzmocni e- booki, zaś aż 90%, że DRM 
(ograniczenie możliwości czytania do jednego czytnika) zniechęci do czytania.

2 Firma badawcza Bowker and the Book Industry Study Group opublikowała nie-
dawno raport o rynku książki. Według niego nie możemy jednak mówić o rewolucji, 
a tylko o ewolucji czytelnictwa. Dane opublikowane w raporcie pokazują, że 74% czy-
telników książek tradycyjnych nigdy nie kupiło e-booka. Wprawdzie aż 14% tychże 
czytelników posiada własny tablet lub czytnik, jednakże używa ich w innych celach 
niż czytanie (sic!) (4M, 2012, [online]).

3 Wg wyników badań czytelnictwa za rok 2010, przeprowadzonych przez Bibliote-
kę Narodową i TNS OBOP, tylko 44% osób zadeklarowało przynajmniej jednokrotny 
kontakt z książką. 46% przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca przed badaniem 
nie miało do czynienia z książką dłuższą niż 3 strony maszynopisu. Aż 25% osób 
z  wykształceniem wyższym nie miało kontaktu z książką w ciągu ostatniego roku 
(Dawidowicz-Chymkowska O., Koryś I., 2012, [online]).
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Pierwsze księgi zostały przywiezione do Polski ponad tysiąc lat temu, 
wraz z przyjęciem przez Polskę chrztu, zaś pierwsze udokumentowane 
zastosowanie papieru miało miejsce w roku 1325 (rachunki ze święto-
pietrza i dziesięcin). Rok 1440 przyniósł kolejną rewolucję w postaci 
udoskonalonej technologii czcionki. Od tego czasu nastąpił rozwój 
technologiczny, pojawiły się nowe czcionki, struktury druków, rodzaje 
papieru, ale – co kluczowe dla całej dzisiejszej dyskusji – for m a  s ł ow a 
p i s a n e g o  p o z o s t a ł a  t a  s a m a . Nadal czytelnik trzymał w ręku 
zwój czy nawet plik zapisanej ręcznie bądź zadrukowanej formy z per-
gaminu lub (bardziej współcześnie) papieru. Nadal, by móc korzystać 
z tego typu dokumentu, musiał mieć go fizycznie w ręku – mógł zatem 
dotknąć słowa pisanego, poczuć zapach papieru, farby drukarskiej lub 
atramentu. Mógł poczuć zapach, który ktoś na książce pozostawił. Ist-
niało także ryzyko, że czytelnik fizycznie może wpłynąć na wartość 
trzymanego w dłoniach materiału – zalać go naparem z ziół, kawą, po-
drzeć, spalić czy zamazać. Miał zatem w dłoniach coś „żywego”, coś 
oryginalnego – bo księga, choćby powielona w tysiącach egzemplarzy, 
pozostawała oryginalna sama w sobie. Miała cechy, których nie mogła 
mieć już żadna inna – choćby swoją historię. Poza tym jej nakład był 
ograniczony, nie każdy mógł stać się jej posiadaczem – a  jeśli nawet 
druk wznowiono, wersja najstarsza budziła pewien respekt.

Czym zatem jest książka w tradycyjnym rozumieniu? Encyklopedia 
PWN z końca XX wieku podaje, iż jest to dokument w postaci zszytych 
arkuszy tworzących wolumin, zawierający tekst słowny utrwalony gra-
ficznie (Nowa…) Książka jest zatem traktowana jako rzecz materialna, 
nie wirtualna.

Według Platona książki były wynalazkiem, który zagrażał my-
śleniu, gdyż w pewnym sensie zastępował rozmowę4. Jednak patrząc 
z perspektywy czasu to właśnie książki do rozmów zachęcają i właści-
wie umożliwiają długie naukowe dyskusje.

4 W Fajdrosie Sokrates opowiada, jak Bóg Teut przedstawił faraonowi Tamuzowi 
pismo; ten jednak zmartwił się, że ludzie przestaną przez nie ćwiczyć pamięć (Faj-
dros, 1993, s. 64, LIX-LX).
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Komputer zaś, pomimo zagrożeń, które ze sobą niesie, oferuje rów-

nież ogromny zasób wiedzy, fora wymiany informacji, wiadomości, 
ostrzeżenia i opinie. Czy zatem to, że uważamy go dziś za zagrożenie, 
nie jest skutkiem naszego strachu przed nieznaną nam jeszcze ścieżką 
rozwoju? 

Pojawienie się e-booka w pewnym sensie zachwiało rynkiem czy-
telniczym. Powstało wiele pytań dotyczących przyszłości literatury, 
jej drastycznego przeformułowania, zagrożeń z tego wynikających, 
wreszcie pytań o nadchodzącą i być może nieuniknioną śmierć książki.

Poniżej, jako tło do ogólnych rozważań przedstawione zostaną 
zalety i wady elektronicznych wydawnictw w kontekście książki tra-
dycyjnej; Przybliżenie ujawniających się zagrożeń i szans związanych 
z egalitaryzacją Internetu, pozwoli stworzyć podstawę do dyskusji nad 
problemem ksiązki w sensie ogólnym.

Ponad dekadę temu, w 1998  roku R. Fiedler zaproponował 10 
wskaźników jakości książki (Fidler R., 1998, [online] cyt. za: Ożóg M., 
1998, s. 61-80). Na tej podstawie cztery lata później Marcin Ożóg przy-
gotował w swoim artykule Książka elektroniczna porównanie książki 
tradycyjnej i e-booka. Komparacja tych elementów jest aktualna i dziś, 
jednak chciałabym przypomnieć te wskaźniki, by dać wyraz temu, że 
w pewnym sensie te plusy i minusy się równoważą i być może war-
to przeistoczyć pytanie o śmierć książki na pytanie o symbiozę tych 
dwóch pozornie konkurujących ze sobą elementów.

Tradycyjna książka kojarzy się z przedmiotem lekkim i małym. 
Jej rozmiar zazwyczaj przypomina format A5, zaś odpowiednio do-
brana gramatura papieru decyduje o jej małej wadze. Jest więc łatwo 
przenośna. Urządzenia do odczytywania e-booków również są małej 
wielkości, posiadają jednak ogromną pojemność, dzięki czemu w jed-
nym małym urządzeniu można umieścić kilka tysięcy stron (co może 
być przydatne nie tyle w przypadku czytelników literatury pięknej, 
ile dla studentów, naukowców i innych czytelników książek nauko-
wych, którzy korzystają z wielu tekstów jednocześnie). Mały rozmiar 
e-booka jest odbierany pozytywnie, ale ma też swoje wady – ekran 
czasem jest zbyt mały i trzeba manipulować czcionką, by czytać tekst 
swobodnie.
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Jedna z przewag e-booka polega na tym, że można go, tak jak książ-

kę, czytać trzymając dłonią poręcz w autobusie, jednakże czytnik łatwo 
i szybko schowa się do kieszeni, zaś z książką – no właśnie, tu nadal 
panuje przekonanie, że je wypada szanować i zwinięcie w rulon jest co 
najmniej nieprzyzwoite. A skoro tak, to również jej mobilność prze-
grywa z aluminiowym z reguły czytnikiem, któremu niestraszne jest 
mniej subtelne traktowanie.

Dodatkowym atutem w przypadku wydawnictw elektronicznych 
jest dostęp do książki. Tradycyjny czytelnik jest zdany jedynie na 
księgarnie i biblioteki stacjonarne. Czytelnik e-booka może połączyć 
się z  Internetem i w ciągu kilku minut ściągnąć pożądaną lekturę 
na pulpit. Przewaga e-booków w tym kontekście jest zatem zauwa-
żalna i  wobec goniącego za wolnym czasem społeczeństwa, wręcz 
zbawienna.

Posługiwanie się książką jest jednak, teoretycznie, dużo łatwiejsze 
– wystarczy ją otworzyć i potrafić czytać. E-book, szczególnie dla star-
szego czytelnika, może być formą skomplikowaną – wymaga bowiem 
znajomości obsługi urządzenia. Atutem jednak pozostaje sama obsługa 
tekstu. Przykładem może tu być odszukiwanie cytatów, które utkwiły 
nam w pamięci lub są potrzebne do poparcia tezy. W tradycyjnej książ-
ce odszukanie fragmentu tekstu wiąże się z kartkowaniem ogromnej 
liczby stron, książka elektroniczna zapewnia natomiast opcję „szukaj”, 
dzięki której po jednym zapamiętanym wyrazie jesteśmy w stanie 
odszukać interesujący nas fragment. Jest to zdecydowanie przydatne 
w przypadku młodzieży, studentów, naukowców, dla których książka 
służy już nie tylko jako lektura przyjemna, ale użyteczna naukowo. 
Czytniki pozwalają ponadto bardziej konserwatywnym użytkownikom 
kontynuować przyzwyczajenia nabyte podczas czytania tradycyjnego 
– ekrany bowiem umożliwiają dotykowe przerzucanie stron.

W tym miejscu warto również wspomnieć o hipertekstualno-
ści, która w ogólnym kontekście jest wręcz nieocenioną pomocą 
dla czytelników, szczególnie dla naukowców. Książka internetowa 
może odnieść do innych stron w tekście, a także do innych tekstów 
za pomocą jednego kliknięcia. Spójrzmy na to z punktu widzenia 
naukowca, który mając przed oczyma jedną książkę, jednocześnie 
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może czytać wszystkie odnośniki, jakimi posłużył się jej autor. I  to 
bez wychodzenia z  domu, bez wertowania, szukania i przepisywa-
nia. O hipertekstowej literaturze wspomina Łukasz Gołębiewski 
w swojej książce Śmierć książki. No future book (2008, s. 8), podając 
jako przykład książkę Blok Sławomira Shuty. Jest to opowieść o życiu 
30 mieszkańców w dziesięciopiętrowym budynku. Czytelnik czyta 
książkę poprzez klikanie w linki (nazwiska lokatorów). Tam czekają 
na niego kolejne hiperlinki, które odsyłają do dalszej części powieści. 
Nie jest to zupełna nowość; podobną grę z czytelnikiem zastosował 
już Cortazar w Grze w klasy. Oba przykłady pokazują, że właśnie taki 
wirtualny obraz czytelnictwa fascynuje, a wręcz zachęca do swego 
rodzaju podjęcia gry z książką.

Czytelnik e-booka musi jednak zmierzyć się z technologią, która 
w pewnym sensie utrudnia czytanie książki; dla niektórych proble-
matyczne może być na przykład regulowanie kontrastu, ustawianie 
rozdzielczości ekranu, refleksy pojawiające się na wyświetlaczu. Duże 
znaczenie ma także sam problem niekorzystnego wpływu urządzeń 
elektronicznych tego typu na wzrok. W dyskusjach toczonych obec-
nie na łamach Internetu można przeczytać, że tzw. Epapier nie emituje 
takiego światła jak ekran monitora. Spojrzenie pod dowolnym kątem 
pozostawia ten sam obraz (technologia eInk), dzięki czemu sprawia on 
wrażenie tekstu nadrukowanego na ekranie. Oczywiście nie dotyczy to 
substytutów czytników w postaci tabletów czy telefonów (KoZa, 2011, 
[online]).

Czytelnik książki tradycyjnej nie musi zmagać się z tymi proble-
mami – to on wybiera ustawienie książki tak, by jak najłatwiej z niej 
korzystać, nie ma też problemu z odbijającym światło ekranem, kon-
trastem, który dla czarno-białej książki jest stosunkowo wysoki. 
Jednakże czytelnik e-booka ma możliwość ingerencji w samą czytel-
ność tekstu poprzez możliwość powiększenia czcionki, zmiany koloru, 
pogrubienia istotnych elementów, opatrzenia tekstu przypisami czy 
notatkami, a także wyjęciu pewnych elementów poza tekst w formie 
ramy.

Pod tym względem swoista „walka” pomiędzy dwoma szkołami 
czytania jest zatem praktycznie wyrównana. Z jednej strony czytanie 
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książki tradycyjnej jest przyjemne, nie męczy wzroku, pozwala również 
pozostawiać notatki na marginesach i zakreślać ważne fragmenty (jeśli 
ktoś oczywiście nie traktuje książki jako sacrum). Jednakże e-book, choć 
dla osób starszych trudny do opanowania pod względem technicznym, 
może być dla nich szansą na powrót do czytelnictwa, gdy w tradycyjnych 
książkach drukowana czcionka okaże się dla nich po prostu za mała, 
a przez to nieczytelna. 

Jest jednak pole porównawcze, na którym książka tradycyjna nie 
daje szans lekturze elektronicznej (a właściwie urządzeniom służącym 
do jej odczytywania). Książkę można spalić, uszkodzić, zalać, pomazać 
– po 300 latach jej papier może zostać trwale zniszczony. Ale mówimy 
tu o uszkodzeniach naprawdę poważnych. W zasadzie po większości 
uszkodzeń książka i tak nadaje się do czytania, choć lektura jest już 
mniej estetyczna i przyjemna. Najczęściej kiedy książka nam upadnie, 
zostanie przygnieciona lub zalejemy ją wodą, nie oznacza to jej końca. 
Co jednak się stanie, gdy te same nieszczęścia spotkają książkę elek-
troniczną, a właściwie jej czytnik (bo należy to ujmować łącznie)? Nie 
tylko spalenie, ale także zalanie wodą, upadek z wysokości czy wirus 
komputerowy mogą sprawić, że urządzenie stanie się automatycznie 
bezużyteczne, a nasza lektura niedostępna. Oczywiście ona nie znika, 
wszystko pozostaje gdzieś w przestrzeni wirtualnej, ale w rzeczywisto-
ści to, co trzymaliśmy w ręku jeszcze chwilę temu, teraz po prostu nie 
istnieje – także nasze notatki, podkreślenia, słowem wszelkie osobiste 
ingerencje w tekst przepadają (przynajmniej do czasu wizyty u dobrego 
informatyka).

Poza tym, wracając do problemu książek z dalekiej przeszłości, 
barierą może być jedynie pożółkły, spleśniały papier, stare czcionki 
i  słownictwo. W przypadku e-booka zapisanego w konkretnym for-
macie, w podążającym za ciągłym unowocześnianiem technologii 
świecie, możemy mieć ogromny problem. Formaty mogą nie być kom-
patybilne (choćby czcionki, której stary system nie rozpozna), wskutek 
czego odczytanie lektury stanie się niemożliwe. Oczywiście to tylko 
punkt widzenia czytelnika. Dla twórców takiego oprogramowania jest 
to jeden z plusów, który umożliwia ciągłe wymiany czytników i w ten 
sposób zapewnia płynność finansową.
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Książka tradycyjna jest również nieoceniona, gdy chcemy zachować 

na jej stronach autograf autorski – na to nigdy (a przynajmniej jeszcze 
długo) nie pozwoli elektroniczny czytnik.

Mówiąc o zagrożeniach, nie sposób pominąć elastyczności w two-
rzeniu literatury. Technika tworzenia książek elektronicznych pozwala 
na praktycznie nieskończone ingerowanie w tekst, dlatego nigdy nie 
jest za późno na zaktualizowanie treści, jej tzw. update. O ile w en-
cyklopediach ma to ogromny sens, zawsze bowiem można informacje 
uściślić, doprecyzować, a w przypadku błędu poprawić, to patrząc 
przez pryzmat autorów literatury popularnej pozostaje jednak poczu-
cie pewnej pustki emocjonalnej. W literaturze pięknej zmiana treści 
jest bardzo ryzykowna. Jest to zabranie wersji ostatecznej tekstu, która 
uniemożliwia badanie tejże literatury. Przykładem autora dokonują-
cego licznych zmian w literaturze tradycyjnej był Edmund Niziurski, 
którego każda nowa wersja książki mocno różniła się od poprzednich. 
Mimo to w momencie wydania książka otrzymywała pewien ostatecz-
ny kształt i w takiej wersji wędrowała do tysięcy czytelników. Wojciech 
Orliński w artykule opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej, za-
tytułowanym Tęsknię za wersją ostateczną, pisze właśnie o tym ryzyku:

Zwracam jednak uwagę, że treść e-booków można zmienić zdalnie. W 
domyślnych ustawieniach te urządzenia same sprawdzają, czy poja-
wiła się nowa wersja dokumentu – i same go aktualizują. Można to 
tak skonfigurować, żeby zdalne dopisanie „lub czasopisma” do projek-
tu na 460 poselskich iPadach odbywało się tak, żeby posłowie tego nie 
zauważyli […]. Co będzie, gdy w postpapierowej przyszłości wszystko 
– kodeks karny, konstytucja, prawa człowieka, umowy międzynarodo-
we – będzie jakąś „płynną wersją beta”, którą będzie można zdalnie 
uaktualniać? To wprawdzie jeszcze science fiction, ale już raczej bliższe 
niż dalsze  (Orliński W., 2012, s. 21).

Oczywiście jest to niebezpieczne, ale i na takie zagrożenie będzie-
my musieli się przygotować poprzez ochronę tych danych, systemy 
zabezpieczające. Czy jednak dziś nie zdarza się, że pomimo mocnych 
zabezpieczeń hakerzy dają informatykom pstryczka w nos?
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Ogromne znaczenie dla powodzenia rynku książek elektronicznych 

ma cena książki. Koszty ich wydania (przygotowanie, utrwalenie na 
nośniku, transport itp.) są znacznie mniejsze, mogłoby się więc wy-
dawać, że taka powinna być i cena. Jednakże, jeśli książka posiada 
swój papierowy odpowiednik, koszty często są powiązane w taki spo-
sób, by wersja on-line nie zagroziła jej sprzedaży w postaci papierowej. 
Dodatkowo dla czytelnika, który po raz pierwszy styka się z książką 
elektroniczną, dochodzi koszt czytnika, którego średnia cena waha 
się między 250 a 1000 zł. Koszty te w miarę nabywania lektur zostają 
zmniejszone, jednak przeświadczenie o tym, że za kilka lat ów czytnik 
będzie wymagał zmiany, mogą skutecznie zmniejszyć popyt na nie.

Inną rzeczą są nasze przyzwyczajenia, zakorzenione głęboko 
w przeszłości, kiedy to biblioteczka stanowiła centralne miejsce w każ-
dym inteligenckim domu. Jeśli wyobrazimy sobie świat za 50 - 100 
lat, kiedy książki elektroniczne wyprą jednak publikacje drukowane, 
uznamy, że zniknęła pewna kultura czytelnictwa. Obraz bliskiej oso-
by z nosem w książce zostanie zastąpiony tym, co dzisiaj nas jeszcze 
drażni – kogoś ślęczącego przed monitorem komputera bądź pochylo-
nego nad małym elektronicznym sprzętem do czytania. Jest to zatem 
wyzwanie ogromne nie tyle dla świata czytelnictwa, wydawnictw (bo 
to problem ogólny), ile dla nas samych, przyzwyczajonych do świata 
dotyku, zapachu i piękna. Współcześnie jednak i ten problem jest do 
pokonania – wystarczy kolekcjonować druki warte pozostawienia, zaś 
czytadła na jeden raz wrzucać do elektronicznych czytników. Można to 
ująć również tak, jak napisał Eco: Są dwa rodzaje książek, te, do których 
się zagląda, i te, które się czyta (Eco U., 1996, s. 15).

Nie ma tu miejsca na rozkładanie na czynniki pierwsze formatów 
książek elektronicznych. Dokonane wyżej porównanie obu rodzajów 
książek miało za zadanie uświadomić bądź przypomnieć te różnice, 
które mają ogromne znaczenie dla dalszych rozważań. Przede wszyst-
kim celem niniejszej rozprawy jest zmierzenie się z pytaniami o śmierć 
książki, pojawiającymi się dość często na łamach wielu artykułów 
prasowych) i zastąpić je dyskusją nad szansą i rozwojem czytelnictwa 
w dobie nowoczesnych mediów, nie tylko w kontekście samych czytel-
ników, ale również miejsc publicznych, takich jak biblioteki. 
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mieć wszystko „w tej chwili”, „natychmiast”. Księgarnia z książkami 
elektronicznymi spełnia jego oczekiwania, gdyż sprawia, że od zakupu 
dzieli go jedynie kilka kliknięć myszką. Z punktu widzenia użytkow-
nika ma to swoje zalety, jak choćby czas oczekiwania na lekturę, ale 
również wady, jak kompulsywne podejmowanie decyzji. Ma to szcze-
gólne znaczenie w kontekście wtórnego korzystania z takich publikacji 
– o ile tradycyjne książki znajdują rzesze fanów w antykwariatach 
i  serwisach aukcyjnych, o tyle e-booki są praktycznie nieodsprzeda-
walne. I tu właśnie pojawia się ogromna szansa dla bibliotek, które 
eliminują te wady. Elektroniczna forma może w pewnym sensie stać się 
przyszłością dla bibliotekarstwa. Pomijając tu kwestie logistyczne, jak 
zmniejszenie powierzchni magazynowej, pojawia się szereg innych po-
zytywnych aspektów. Na przykład czas, rozwój i dostępność. Czytelnik 
może przejrzeć e-booka nie wychodząc z domu (dzięki zamieszczaniu 
spisów treści w odnośnikach do katalogów), może go również w  tej 
formie wypożyczyć bez ponoszenia straty, jeśli książka okaże się 
nieciekawa. Oczywiście, strata taka w przypadku skorzystania z trady-
cyjnej księgarni jest nieunikniona5. Oferując te zalety, z najważniejszą 
– oszczędnością czasu – biblioteka może wprowadzić formalne opłaty 
za kartę dostępu, zaś wypożyczenie materiału na CD pozostawić dar-
mowe. Dzięki e-bookom nie będzie również problemu z wyczerpanym 
nakładem6, który jest obecnie udręką bibliotek.

Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym aspektem tej zmiany 
w  kontekście bibliotek, które przecież prowadzą kampanie na rzecz 
czytelnictwa, będzie kształtowanie nowych form przekazu – atrakcyj-
nych z punktu widzenia nowoczesnego czytelnika. Jeśli założymy, że 
Internet jest przyszłością wiedzy, to książka elektroniczna będzie do-

5 Istnieje jednak pewne zagrożenie ze strony wydawnictw, np. Harper Collins 
Publishers ogłosiło, że e-booki przeznaczone dla bibliotek powinny się psuć po 26 
wypożyczeniach (Capstone, 2011, [online]).

6 Drukarnia cyfrowa „Sowa” umożliwia wydrukowanie książek, które nie są do-
stępne tradycyjnie (www.wyczerpane.pl).
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skonałą pomocą w oswojeniu się z tym światem mediów7. Spójrzmy 
zatem na przykładową lekturę.

E-book Alicja w krainie czarów to jedna z pozycji, która zachwy-
ciła rynek czytelniczy. Sama treść książki jest magiczna, zatem 
skonstruowanie wokół niej w wersji elektronicznej magicznego świata 
dla czytelnika okazało się znakomitym pomysłem. Czytelnik za po-
mocą swojego IPada może wydłużać szyję Alicji, puszczać dym z fajki 
Pana Gąsienicy. Bawi się światem, który czyta.

To e-bookowe szaleństwo miało jednak już swoje zapowiedzi 
w książkach tradycyjnych. Popatrzmy choćby na wydanie Alicji w kra-
inie czarów Lewisa Carrola w wersji interaktywnej, opracowane przez 
wydawnictwo Wilga. Na każdej stronie ksiązki coś się dzieje. Można 
otwierać drzwi, szukać elementów poukrywanych na załączonych 
ilustracjach, pojawiają się trójwymiarowe elementy. Cały świat magii 
zamknięty jest w dużej okładce, którą dziecko otwiera z uwielbieniem.

E-book może być również – przynajmniej w pewnym stopniu 
– rozwiązaniem problemu przeciążonych plecaków, szczególnie dzie-
ci ze szkół podstawowych. Jeśli postęp elektroniki posunie się dalej, 
wszystkie materiały będą zawarte w jednym małym czytniku (np. Kin-
dley’u), z którego dzieci będą mogły korzystać interaktywnie. Czy to 
nie szansa? 

Nawet MEN próbuje dopasować czytelnictwo do realiów współcze-
sności. Jednym z interaktywnych projektów jest e-book Nauka zdarza 
się wszędzie!8. Uczeń może czytać, słuchać nagrań, rozwiązywać testy 
i jednym kliknięciem sprawdzać ich wyniki. Możliwe jest również 

7 W kwietniu 2011 r. wydano aplikację o nazwie „OUR CHOICE”, z której można 
korzystać na iPadzie, iPhonie i iPodzie Otuch. Interaktywna książka byłego prezy-
denta Stanów Zjednoczonych, Ala Gore’a, zawiera animacje, interaktywne grafiki, 
filmy, które pozwalają lepiej poznać to, o czym mówi sama książka, dotycząca glo-
balnego ocieplenia.

8 Te wyjątkowe książki powstały dzięki współpracy Wydawnictwa LINGO, 
specjalizującego się w publikacjach językowych, oraz platformy WOBLINK, najpopu-
larniejszej wśród użytkowników tabletów w Polsce aplikacji do czytania i kupowania 
e-booków.
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uzupełnianie zdań o brakujące słowa czy frazy – interaktywny e-book 
sprawdza, czy i gdzie popełniliśmy błąd.

Niedawno powstała również pierwsza i największa w Polsce czy-
telnia on-line, obejmująca podręczniki akademickie oraz publikacje 
naukowe – IBUK.PL. Wiele książek jest tam dostępnych za darmo, 
inne wymagają opłaty. W tym drugim przypadku tekst zostaje udo-
stępniony czytelnikowi w ciągu kilku minut od wysłania wiadomości 
SMS koniecznej do wykupienia dostępu. Czytelnik ma możliwość wy-
drukowania poszczególnych stron, a także korzystania z książki nawet 
przez okres pięciu miesięcy, w tak zwanym dostępie semestralnym. 

To tak naprawdę kontynuacja projektów, które miały już swoje 
sukcesy na rynkach europejskich i światowych. Najbardziej znanym 
jest Projekt Gutenberg, rozpoczęty w 1971 roku przez Michaela Haar-
ta na cześć XV-wiecznego drukarza9. Projekt polegał na przeniesieniu 
na elektroniczne nośniki arcydzieł światowej literatury, dla których 
wygasło prawo autorskie lub nigdy takiego nie było (w przypadku naj-
starszych dzieł). Według danych z 2011 roku w projekcie udostępniono 
36 tysięcy elektronicznych książek. Podobnymi zbiorami są m.in. pro-
jekt Ben Jehuda, w którym oferowane są książki w języku hebrajskim, 
projekt Runeberg z elektroniczną formą dzieł nordyckiej literatury 
i  sztuki, a także nasze polskie biblioteki cyfrowe, takie jak e-biblio-
teka Uniwersytetu Warszawskiego, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 
czy Polska Biblioteka Internetowa10, oferujące pliki tekstowe w postaci 
PDF, HTML, TIFF, DjVu czy uproszczonym formacie RTF.

Przełomowym okazało się również uruchomienie przez Gogle pro-
jektu realizowanego przez około 10 tysięcy wydawnictw na świecie, 
pod nazwą Google Book Serach i Google Book Serach Library Pro-
ject. Czytelnik nie ma dostępu do wszystkich książek, ale w większości 

9  Johannes Gutenberg w 1455 roku wprowadził w Europie ruchome czcionki, 
czym zmienił sposób czytelnictwa, rozpoczynając nowy jego etap. W 1473 r. w dru-
karni Karola Straubego powstał pierwszy znany polski druk pod tytułem „Kalendarz 
astronomiczny” (por. Gołębiewski Ł., 2008, s. 8).

10 Fundacja PBI powstała w 2002 roku z inicjatywy Departamentu Promocji Spo-
łeczeństwa Informacyjnego KBN. Zbierała ona publikacje o charakterze naukowym 
i edukacyjnym. Jej zbiory liczą około 30 tysięcy książek.
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może wyszukać w nich treści, które pomogą mu dotrzeć do właściwej 
książki już w formie tradycyjnej.

W tym miejscu musi pojawić się pytanie o biblioteki i księgarnie 
stacjonarne – o ich przyszłość. Oczywiście istnieje zagrożenie, że – tak 
jak było w przypadku zawodów zecera czy zduna – zniknie kiedyś po-
jęcie bibliotekarza. Ludzie zaczną żyć wirtualnie, myśleć wirtualnie 
i czytać wyłącznie wirtualnie. Z drugiej strony jednak Internet rodzi 
kulturę samotności, która kiedyś na pewno spowoduje, że ludzie wyjdą 
na ulice szukać swojej tożsamości. Być może biblioteki staną się wtedy 
miejscem spotkań, żywej komunikacji, miejscem „starej” kultury i nie 
zginą, a jedynie przeformułują styl życia czytelników. Warto zwrócić 
uwagę na to, jak świetnie sprawdza się idea Czułego barbarzyńcy, w któ-
rej księgarnia staje się miejscem spotkań przy kawie i książce – może 
właśnie to jest zapowiedź nowej czytelniczej kultury.

Należy jednak przede wszystkim zmienić w młodym pokoleniu 
sposób myślenia o nauce. Zamiast uczyć nowych technik, trzeba skupić 
się na uczeniu logicznego myślenia, odróżniania źródeł wiarygodnych 
od fałszywych i ekscentrycznych, selekcjonowania tychże źródeł, a tak-
że właściwego korzystania z książki jako nowego medium. Nie można 
zapominać, że biblioteki mogą być szczególną pomocą dla biedniejszej 
klasy społecznej – wyposażenie ich w komputery i programy umożli-
wiające korzystanie z e-booków pozwoli na zrównanie szans z osobami 
bogatszymi, które z reguły komputer posiadają. System nauki należy 
dostosować do nowego świata mediów. Kiedyś człowiekiem kultury był 
ktoś, kto umiał czytać i pisać, dziś to ten, kto nie tylko potrafi czytać, ale 
i korzystać z nowych form pisania i przechowywania informacji. Dla-
tego właśnie bibliotekarze, nauczyciele, rodzice, pragnąc tej naukowej 
demokracji dla współczesnej młodzieży powinni pamiętać, że umie-
jętność obcowania z e-literaturą jest szansą dla zachowania książki. 
Chodzi o to, by wykorzystać fascynację techniką do upowszechniania 
czytelnictwa – być może wtedy, gdy książka zacznie naprawdę intere-
sować młodzież, powróci koncepcja pozostawienia największych dzieł 
w formie tradycyjnej, drukowanej.

Internet, pomimo globalizacji, nie wytworzył takiego modelu czy-
telnictwa, który w bardzo istotny sposób odszedłby od samej kultury 
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czytania – zmienił się tylko sposób jej funkcjonowania. Zaczęliśmy 
dostrzegać to, co dotychczas chowało się na marginesie zachowań czy-
telniczych. Zmieniła się funkcja elementów tworzących książkę i całą 
strukturę przekazu treści. Bardziej zasadnym byłoby zatem powiedzieć, 
że książka przeobraziła się zgodnie z duchem czasu, ale absolutnie nie 
zerwała z tradycją. Ciągle funkcjonuje jako zapisana myśl ludzka. Jak 
pisał Eco: pojawienie się nowego środka przekazu nie tylko nie zabija 
poprzedniego, ale zawsze uwalnia go od takich czy innych serwitutów. 
Kiedy pojawiła się fotografia i kino, malarstwo nie umarło: po prostu 
nie musiało się już zajmować portretowaniem czy świętowaniem albo 
uwiecznianiem wydarzeń historycznych; zyskało swobodę pozwalającą 
na nowe przygody poznawcze […] (Eco U., 1996, s. 15).

Stoimy dopiero na samym początku nowej drogi digitalizacji kul-
tury, dlatego nie możemy powiedzieć, kto wygra rywalizację – nawet 
nie możemy obiektywnie ocenić, czy jest to rzeczywiście prawdziwa 
walka, czy zaledwie droczenie się dwóch przyjaciół, którzy walczą nie 
ze sobą, ale wspólnie o ten sam cel. Książka wcale nie musi zginąć, tak 
jak nie zginęło kino, gdy nastała era komputerów, płyt CD/DVD czy 
programów udostępniających filmy. Książka może stać się natomiast 
towarem, co zabrzmi jak pozorna sprzeczność – bardzo dostępnym 
i jednocześnie luksusowym. Książka jako przekaz zapisanej myśli. To 
rozróżnienie natomiast będzie jej wariantywnością. E-książka będzie 
narzędziem użytecznym, dostępnym, szybkim i wszechobecnym, zaś 
książka tradycyjna pozostanie odpowiedzią na bardziej wysublimowa-
ne potrzeby czytelnika. 
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-Mazurkiewicz

Uniwersytet Łódzki

„Bo ja tak bardzo nie 
przepadam za czytaniem”
O czytaniu z dzieckiem w domu pełnym 
książek

– A może byś kupił atlas – powiedział Ananiasz, który jest naj-
lepszym uczniem w klasie i ulubieńcem naszej pani. – Są tam 
przepiękne mapy, pouczające zdjęcia i to się bardzo przydaje.
– Chyba nie myślisz – powiedziałem – że wydam pieniądze na 
książkę 
(Goscinny R. i  Sempé J. J., 2004, s. 25). 

W znanym cyklu o Mikołajku główny bohater i jego przyjacie-
le niejeden raz ujawniają podobny pogląd. Czytam starszej 
córce i śmiejemy się obie. Ale w duchu się zastanawiam, czy 

dla Zuzi powód śmiechu jest równie oczywisty, jak dla mnie.    
Dostosowana do wieku i zainteresowań dziecka, wartościowa lite-

racko i estetycznie wydana książka to doskonały prezent; czyż można 
zaprzeczyć? A jednak... życie upomina się o wyjątki. Dawać waszym 
dzieciom książki to jak wozić lód na Syberię – zauważyła trzeźwo któraś 
z cioć. Metafora w jednym aspekcie nadzwyczaj trafna, w innych, mam 
nadzieję, że niezupełnie; że dwie dziewczynki, dziewięcioletnia Zuza 
i czteroletnia Kornelka nie pragną, by syberyjskie lody puściły...

Jak żyje się dzieciom w domu, którego specyfika nierzadko wpra-
wia w zdumienie ich rówieśników? (Choć staramy się ją ukrywać 
w zamkniętych szafach – bynajmniej nie ze względu na reakcje po-
stronnych; po prostu, aby nie stały się siedliskiem kurzu). Jak się żyje 
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z rodzicami – literaturoznawcami, zatem „książkoholikami” i z zawo-
du i z pasji (nierozdzielnych zresztą i co istotne, znoszących podział na 
sferę domu i pracy)? 

Naturalnie, łatwo wskazać plusy sytuacji osoby, która przyszła 
na świat na jednej z tętniących życiem planet galaktyki Gutenberga. 
W zasadzie nie zaistnieje etap, który Joanna Papuzińska charakteryzu-
je następująco: Małe dziecko z reguły traktuje książkę w oderwaniu od 
jej właściwych funkcji, tj. jako przedmiot stwarzający pewne możliwości 
manipulacyjne (gniecenie i darcie kartek, stukanie książką o inne przed-
mioty, wywoływanie hałasu), a nie jako przedmiot niosący znaczenie 
(1988, s. 11). 

Być może powodem przeskoczenia tego etapu jest właśnie fakt, 
że książek w domu jest tak dużo i że są one na wierzchu; nie trzeba 
się do nich specjalnie „dobierać”, jak choćby do garnków w kuchen-
nej szafce. Inna sprawa, że w kwestii efektów akustycznych książka 
nie wytrzymuje konkurencji z kuchennymi akcesoriami, a plaste-
lina, ciastolina, sznurki czy klocki dostarczają o wiele więcej frajdy 
w dziedzinie manipulacyjnej. Książka, owszem, ona też, ale będzie to 
przyjemność specyficzna, związana ściśle z właściwą jej fizyczną na-
turą; pamiętam, jaką satysfakcję sprawiało rocznej Zuzi samodzielne 
odwracanie kartek. Jakiś czas temu tej trudnej sztuki uczył się pluszo-
wy kotek Neli, choć jego łapki są mniej sprawne niż dziecięce paluszki. 
Obecnie Zuzanka lubi wąchać książki, zwłaszcza te starsze; przyjem-
ność to niestety zapewne zanikająca ze względu na coraz częstsze 
u dzieci alergie. 

Trzeba przyznać, że książka inicjuje zabawy pozasłowne, choć 
trudno uznać, że asemantyczne. Przede wszystkim ilustracje i w ogóle 
strona graficzna mogą dostarczać wiele radości. Piosenkę stworzonka 
z tomiku Zofii Beszczyńskiej Z górki na pazurki (Poznań, 2005), ob-
wieszcza radość wyrażającą się w tańcu i śpiewie, a obie dziewczynki 
tańczą palcami po spirali utworzonej ze słów składających się na ową 
piosenkę. Nela, miłośniczka wysokich zjeżdżalni, z zachwytem zjeżdża 
paluszkiem po wygiętej szyi dinozaura na jednej ze stronic Wesołego 
Ryjka Wojciecha Widłaka (Poznań, 2010).  A gdy uda się wypatrzeć na 
ilustracji krokodyla lub inna uzębioną paszczę (a zdarza się to dość czę-



„Bo ja tak bardzo nie przepadam za czytaniem” 199
sto w książkach dla najmłodszych), jakże ekscytujące jest sprawdzanie, 
czy kły są naprawdę ostre!             

Jednocześnie zaś dziecku „dziedzicznie obciążonemu” niestraszna 
będzie książka bez  ilustracji lub z czarnobiałą grafiką, książka gru-
ba (przez licealistów cegłą zwana), książka w dużym formacie, książka 
ciężka, książka oprawiona w płótno, na szarym lub pożółkłym papie-
rze1. Żadnej z nich nie uzna za „wadliwą”, podejrzaną; nie spisze ich 
z góry na straty. Nie zamknie sobie drogi do odkryć i wzruszeń czy-
telniczych mniej oczywistych niż te, które oferuje współczesny rynek, 
a zwłaszcza mainstream w dziedzinie książki dziecięcej. 

Zuzia parę lat temu, a niedawno Nela, zawarły znajomość z boha-
terami wydanej w niszowym oficynie książki Łazik i Klara. Łazik to 
pies – prawdziwy, rudy i śmieszny (Groch E. J., 2006, s. 7). Klara zaś 
to dziewczynka, o której wyglądzie nie ma ani słowa... Z ilustracji wy-
chyla się jednak prawdziwy „Kopciuszek”, narysowany brązową kreską 
(łącznie z ustami), w burej sukience, z wielką głową ostrzyżoną niemal 
na łyso. Wszystkie ilustracje zanurzone są w brązach, beżach, rudo-
ściach, oliwkowych zieleniach, którym towarzyszą nieśmiałe przebłyski 
innych barw, zgaszonych, przybrudzonych. Przygnębiające? Ależ nie. 
Tajemnicze, delikatnie odrealnione, odrobinę melancholijne, a jednak 
pulsujące serdecznym ciepłem – podobnie jak sama opowiastka. Jak 
najbardziej do przyjęcia przez dziecko; pod warunkiem, że wcześniej 
rodzice nie wystraszą się tej dość nietypowej z wyglądu książki.          

Na długo przed etapem szkolnej edukacji dziecko z domu pełne-
go książek przyswoi sobie spory zakres pojęć, związanych zarówno z 
książką jako przedmiotem fizycznym, jak z literaturą. Pojawią się one w 

1 Moi studenci (kierunek: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo) na zaję-
ciach dzielą się wspomnieniami inicjacji literackich; w ich relacjach pojawia się temat 
oporu, nieufności wobec lektur, których wygląd zewnętrzny odbiegał od typowej 
„książki dziecięcej”. Bibliotekarka ze szkoły, do której chodzi nasza starsza córka, 
pani mgr Monika Linke,  zaświadcza, że odwiedzające bibliotekę dzieci lubią nowe 
książki, niekoniecznie nowości, ale niedawno wydane w ładnych, kolorowych okład-
kach. Starych, zniszczonych książek nie zauważają, nawet tych „najmądrzejszych” 
<http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,11424893,Dzieci_pytaja_w_bibliotece_o_ksiazki-
__i_co_slysza_.html#ixzz1yK1EGkpz>. Data dostępu 20 maja 2012. 
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sposób naturalny, dyktowany ciekawością poznawczą, nie jako narzu-
cony schemat. Mała czytelniczka z namaszczeniem zdejmie z książki 
obwolutę (cóż za efektowne słowo!), by jej nie pognieść, uśmieje się ze 
stopki redakcyjnej. Nawet jeśli nie będzie to stopka w cyklu baśni fir-
mowanym przez miesięcznik „Dziecko”2.

Oczywistością będzie fakt, że za książką,  fabułą, bohaterami stoi 
ktoś jeszcze – autor (nawet jeśli przypadkiem na autora Pani Twar-
dowskiej awansuje Adam Małysz). Zdarzy się też, że autor przysporzy 
małej czytelniczce żywych wzruszeń także swoją osobą... Autor, któ-
rego można dotknąć, dostać od niego autograf albo wysłać doń liścik. 
Bowiem, o ile wobec dorosłej publiczności, niczym w wierszu Wisła-
wy Szymborskiej Wieczór autorski, nierzadko wypadnie westchnąć: 
Muzo, nie być bokserem to jest nie być wcale (2005, s. 92), to autor książ-
ki dziecięcej nie musi zazdrościć ani bokserowi, ani Małyszowi; bywa 
szczerze podziwiany i kochany.  

Dziecko to uchwyci specyfikę fikcji literackiej bez pomocy Ingar-
denowskich quasi-sądów czy innych teorii. Oto, po prostu: zaduma się 
nad faktem, że Julek i Julka, przesympatyczna para przyjaciół z cyklu 
autorstwa Annie Schmidt,  urodzili się przeszło pół wieku temu jako 
psotne pięciolatki, a teraz mają wciąż po pięć lat.  (W przeciwieństwie 
do innych znajomych z wczesnego dzieciństwa: tych, których buzie 
uśmiechają się ze stron miesięcznika „Dziecko” i dla których data 
narodzin umieszczona pod fotografią wyznacza nieubłagany upływ 
lat...)

Lekturze towarzyszyć będzie tropienie narratora – takiego, który 
„tylko” opowiada, lub takiego, o którym wiadomo coś więcej, gdyż 
jest zarazem bohaterem literackim. Może on nawet nieco się skrywać, 
jak w Naszej mamie czarodziejce Joanny Papuzińskiej, gdzie narrator 
opowiada niejako w imieniu trzech sympatycznych braci: Tam, gdzie 
byliśmy na wakacjach, rosła w polu samotna, rozłożysta sosna. Lubi-

2 Kolekcja Dziecka, Agora SA, Warszawa 2006. Kolekcja zawiera 20 książeczek 
z audiobookami. Stopce redakcyjnej na stronie przedtytułowej towarzyszy zawsze 
element ilustracyjny: „stopka”, która bywa obuta w trzewik lub pantofelek, ale może 
też być np. raciczką świnki (w Trzech świnkach), błoniastą łapą łabędziątka (Brzydkie 
kaczątko) lub żaby (Żabi Król).   
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liśmy siedzieć w cieniu tej sosny i słuchać, jak mama nam czyta (2011, 
s. 24). Skoro jednak co i rusz słyszymy o tym, że „nasz najstarszy brat” 
zrobił coś lub powiedział – i tak samo narrator mówi też o „naszym 
najmłodszym bracie” – zatem niewątpliwie narratorem jest średni brat. 
I jakkolwiek skromne byłoby to odkrycie, przynosi ono dziecku wiele 
satysfakcji.    

W równie bezbolesny sposób pojawi się wiedza dotycząca konwen-
cji gatunkowych. Choć, nie da się zaprzeczyć – nie tyle w odniesieniu 
do gatunków wysokich, np. poetyckich (będących domeną mamy), co 
literatury popularnej (obiektu badań taty). Komiks doczeka się do-
mowych realizacji, z bardzo swojskimi bohaterami: ich wypowiedzi 
w dymkach to „hau” lub „miau”, a myśli, też naturalnie w dymkach, 
mają kształt ryby lub żółtego sera. Interesujące bywają eksperymenty 
graficzne. Np. litery w dłuższej wypowiedzi zapisane są jak w lustrze: 
po to, by podkreślić, że postać z prawej strony komiksowego kadru 
mówi do tej, która znajduje się po lewej stronie (tata twierdzi, że córka 
nie zaczerpnęła tego pomysłu z dostępnych w domu komiksów).

Warto dodać, że również dla rodziców – literaturoznawców, pa-
rających się dydaktyką uniwersytecką, rola pośrednika dziecięcej 
lektury może przynieść zawodową korzyść. Na zajęciach ze studen-
tami nierzadko przywołuję obserwacje lekturowe Zuzi (podobnie jak 
własne, zapamiętane z dzieciństwa); pomagają mi one w zobrazowaniu 
rozmaitych problemów, choćby właśnie związanych z konwencjami 
literackimi.  

Przykładowo – Zuzanka jest w stosunku do baśni równie bez-
względną realistką jak niegdyś ja. Jako mała dziewczynka zżymałam 
się na Kopciuszka, że „brak mu pomyślunku”, bo do rozdzielania maku 
od popiołu nie użył sitka. W Karolci Marii Krüger ośrodkiem fabuły 
jest niebieski koralik, który spełnia życzenia; wprowadza on do świata 
przedstawionego element baśniowej cudowności. Z czasem intensyw-
ny błękit koralika blednie, to znak, że ubywa mu mocy. Naturalnie, 
koralik mógłby mieć, wzorem licznych przodków, czarodziejskich 
przedmiotów, siły niespożyte; zanikanie jego magii ma w powieści 
aspekt dydaktyczny. Bohaterka, dziewięcioletnia Karolcia, staje się 
rozważniejsza, zaczyna się zastanawiać nad wartością kolejnych ży-
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czeń. Wreszcie pozostaje do spełnienia ostatnie życzenie – o cóż zatem 
poprosić koralik, by nie żałować pochopnej decyzji? Autorka stosuje re-
tardację, niejako pozwala czytelnikowi dorosnąć, zastanowić się wraz 
z bohaterką. 

Jak z tej szansy skorzystała Zuzanka? Nieoczekiwanie „rozłożyła na 
łopatki” cały dydaktyzm. Z pewną wyższością (w stosunku do Karolci) 
oznajmiła mi, że ona zażyczyłaby sobie, by koralik stał się znów tak 
błękitny jak na początku... (w domyśle: równie potężny w działaniu). 
Ten epizod jest dla mnie świetną ilustracją postawy czytelnika, który 
wyłamuje się z narzuconej mu przez utwór literacki konwencji. W tym 
przypadku Zuzia zastosowała – w odniesieniu do realiów rodem 
z  baśni – zdroworozsądkowy pragmatyzm, niwecząc założoną przez 
autorkę motywację świata przedstawionego.     

W domu pełnym książek silny wpływ lektur naznaczy sferę 
prywatności. Choćby domowy idiolekt, niezrozumiały dla niewtajem-
niczonych, sprzyjający budowaniu więzi.  Zuzia, słysząc niewygodne 
dla siebie polecenie, zaczyna pojękiwać „ale, ale, ale...”, a jej mama 
odpowiada:  „Ale my mówimy jednym głosem. Gdy rodzice mówią 
jednym głosem, dziecko nie ma szans”. Cóż dziecko na tak bezduszne, 
kategoryczne stwierdzenie? Dziecko przyjmuje to z pełnym humoru 
zrozumieniem – wszak rozpoznaje parafrazę cytatu z ulubionych Czy-
tanek dla Aleksandra autorstwa Marcina Osikowicza3. Innym razem 
Zuzanka zapowiada: „Zamorduję, ożywię, a potem zamorduję jeszcze 
raz!”. Zatrważająca deklaracja, a jednak rodzice nie truchleją; tym ra-
zem to oni rozpoznają cytat z Kacpra z szuflady Grzegorza Kasdepke 
(2009, s. 69). Cóż, można terapeutycznie walić rękami w poduszkę, 
a można też dawać upust gwałtownym emocjom w bardziej wyszuka-
ny, literacki sposób. 

3 – Ale, ale, ale, ale, ale, ale – próbował przerwać Olo. 
– Ale co? – zapytali rodzice jednym głosem. (Kiedy rodzice mówią jednym głosem, 

dziecko nie ma szans).
– Ale ja nie umiem – pożalił się Olo. (M. Osikowicz, 2009, s. 47). Wyzwanie, przed 

którym rodzice postawili Ola (wkrótce pierwszoklasistę), było zaiste okrutne: dziesięć 
minut samodzielnej zabawy we własnym pokoju..  
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Wydaje się zatem, że powinno być sielsko, jak w świecie Borejków, 

wykreowanym przez Małgorzatę Musierowicz: 

O godzinie jedenastej wieczorem Ignaś jeszcze nie spał, ale Gabrysia 
pozwoliła mu na ten wyskok, bo przecież jutro wszyscy poleniuchują. 
Dobrze mu było z rodzicami, w ich szerokim, wygodnym łóżku! Leżał 
sobie tak, jak lubił, pomiędzy nimi, dwie duże poduszki podpierały mu 
plecy, a on w skupieniu wodził paluszkiem po literach; po lewej ręce 
miał tatę, który, w podobnej pozie, tak samo marszcząc brwi i przy-
gryzając wargę, przeglądał jakąś abrakadabrę o komputerach. Czytali 
sobie we troje, wygodnie i cieplutko, w zupełnej ciszy (Musierowicz M., 
1998, s. 106).

„Wiesz, ja tak bardzo nie przepadam za czytaniem” – oznajmiła 
siedmioletnia wówczas Zuzia po wysłuchaniu tego fragmentu. Trafiła 
celnie, rozpoznając „miękką indoktrynację” matczyną i dyplomatycz-
nie, acz stanowczo, reagując... 

Z pewnością bowiem ktoś podobny do małoletniego Ignacego 
Grzegorza Stryby czułby się komfortowo z takimi rodzicami jak my. 
A my moglibyśmy bez umiaru przelewać nań swoje pasje. Może jednak 
opór materii – a raczej żywej rzeczywistości – ma swoją wartość? Może 
nieoczywistość, trudności, wątpliwości, towarzyszące wprowadzaniu 
własnych dzieci w świat literatury – mogą okazać się cenne?

Niewątpliwie książce w naszym domu nie towarzyszy aura odświęt-
ności. Książki kupuje się tak, jak mleko czy owoce. Dlatego faktycznie, 
dość trudno wyobrazić ją sobie jako prezent. Choć może należałoby 
to ująć inaczej... Differentia specifica książki sama w sobie nie budzi 
skojarzeń  z prezentem. Ale jeśli jest to z trudem upolowany, brakujący 
do kompletu Julka i Julki lub piąty, wyczekiwany tom Pana Kuleczki, 
sprawa przedstawia się inaczej. Z tym, że takie prezenty są raczej bez 
okazji. Owszem, można z nimi czekać na sprzyjający moment, ale zbyt 
długa zwłoka niosłaby ryzyko  – wszak z książek się wyrasta.     

Chyba najbardziej wyrazista, łatwa do uchwycenia  trudność, 
z jaką zetknęłam się jako czytająca mama, była czysto techniczna. 
Doświadczenie to sprawia, że z dużym krytycyzmem spoglądam na 
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reklamy społeczne, zachęcające do czytania (choć naturalnie, nie ne-
guję samej idei tychże reklam). Kreują one sytuację modelową, znaną 
także z przedstawień ilustracyjnych: dorosły pośrednik lektury czy-
ta, niczym nie rozpraszany, małoletni słuchacze siedzą w skupieniu 
i ciszy.

Tymczasem... przez kilka lat wieczorne czytanie (trwające dłużej 
lub krócej, lecz stanowiące nieodzowny rytuał) kojarzyło mi się z na-
stępującą scenerią: Zuzanka na wielkim tapczanie kica, tańczy, robi 
fikołki; ja zaś nie wiem, w którym momencie dziecko dosłownie wpad-
nie na mnie i na książkę... 

Nasuwała się wątpliwość, czy w tych warunkach ktoś może na-
prawdę słuchać. Zaczęłam to sprawdzać, zmieniając słowa w tekstach. 
Odwoływałam się do pamięci córki (gdyż teksty były czytane wielo-
krotnie, zatem dobrze jej znane), ale też do zdrowego rozsądku: często 
wprowadzałam zmiany leksykalne, których efektem był absurd. Oka-
zało się to wspaniałą zabawą i przez długi czas towarzyszyły nam 
naprzemiennie (w ciągu tego samego seansu lekturowego) dwa mo-
dele czytania: ze zmianami i bez zmian. Zuzia nadal kicała, skakała, 
tańczyła, stawała na głowie – jednocześnie błyskawicznie reagując na 
zmiany tekstu; wprowadzała mnie w podziw (przemieszany z odrobiną 
zazdrości) swoją podzielną uwagą. Jednak z ulgą przyjęłam zamknięcie 
tego etapu.        

 Zdaję sobie sprawę, że tak duża aktywność fizyczna towarzysząca 
lekturze nie stanowi normy – nie bez powodu maleńka rozmiarami 
Zuzia zyskała w przedszkolu przydomek „wielkie ADHD”. Jednak 
na absolutne wyciszenie dziecka, które „nie będzie przeszkadzać” 
w głośnym czytaniu, nie należy liczyć. I raczej nie warto. Lektura w to-
warzystwie dorosłego pośrednika stwarza wszak doskonałe warunki 
dla wzmożonej ruchliwości – umysłu.       

Niekiedy tego rodzaju dziecięca aktywność bywa i dla mnie inspi-
rująca poznawczo. Choćby wtedy, gdy drukowane ścieżki okazują się, 
jak to ujmuje Papuzińska w sugestywnej metaforze, wyboiste i najeżone 
przeszkodami. Brukowane kocimi łbami trudnych słów (2001, s. 6). Pa-
miętam, jak wiele czasu – w stosunku do skromnych rozmiarów tekstu 
– zajęła nam Igła do cerowania Andersena. Co i rusz następował przy-
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stanek, wyznaczony pytaniem – uzmysławiając mi, ile realiów poszło 
w zapomnienie. Znałem raz igłę do cerowania, która była tak dumna, 
iż wyobraziła sobie, że jest igłą do szycia (Andersen H. Ch., 1977, t.1, 
s. 189). Już przy tym zdaniu, inicjującym opowieść,  tłumaczyłam Zuzi, 
czym różni się cerowanie od szycia. Potem pojawił się lak, którym igłę 
sklejono i rynsztok, w którym wylądowała (dla mnie element krajobra-
zu dzieciństwa w starej dzielnicy Łodzi). 

Bywa jednak i tak, że aktywność dziecka wędruje w kierunku, który 
„normalną” (z punktu widzenia dorosłego) lekturę utrudnia czy wręcz 
uniemożliwia. Choćby wtedy, gdy dla dziecka najistotniejszy staje się 
wygląd wyrazów. Narracja urywa się w nieprzewidzianej chwili, ustę-
pując miejsca poszukiwaniu „kota”, „Julka” itp. Świat literackiej kreacji 
musi wycofać się w cień, a wraz z nim osobowość mamy, owego świata 
popleczniczki – ustępując miejsca światowi samych liter.      

Książka ma dwa ogniska: umysł jej autora i umysł czytelnika (1967, 
s. 312) – pisze Henry Bars. W przypadku lektury z udziałem dorosłego 
pośrednika, umysły są co najmniej trzy. Następuje ich spotkanie, mniej 
lub bardziej harmonijne. 

Papuzińska, charakteryzując specyfikę dziecięcego kontaktu 
z książką, wskazuje na brak lub znikomą obecność cech swoistych 
dla dojrzałego z nią obcowania: intymności lektury, swobody in-
terpretacyjnej, plastyczności i elastyczności w stosunku do potrzeb 
odbiorcy (tempo lektury, wybór taktyki czytania, pozwalający naru-
szać układ konstrukcyjny dzieła); procesem lektury we wszystkich 
tych aspektach w znacznym stopniu steruje dorosły pośrednik (1988, 
s. 15-19).

Z własnego doświadczenia mogę jednak dopowiedzieć, że im 
większe kompetencje ma ów pośrednik jako samodzielny czytelnik, 
im głębsze jest jego zrozumienie wielorakiego piękna świata książek, 
ogromu i zróżnicowania tkwiących w nim możliwości – tym większą 
przestrzeń wolności może on zaoferować dziecku.   

Sprawa podstawowa: kto wybiera lekturę? Z jakże osobistym zro-
zumieniem czytam wyznanie innej mamy zawodowo związanej ze 
światem książek, Marii Deskur, jednej z założycielek wydawnictwa 
„Muchomor”:     



Alicja Mazan-Mazurkiewicz206
Hańcia chciałaby po raz nie wiadomo który posłuchać „Historyjki o 
Alicji, która zawsze wpadała w kłopoty...”, a ja marzę o tym, by prze-
czytać kolejny rozdział „Cyrku Doktora Dolittle”, po części dlatego, że 
szalenie mnie wciągnął – nic nie pamiętam z dzieciństwa, a po części 
– mimo, że nie chcę się do tego przyznać sama przed sobą – dlatego, że 
koleżanka Hańci z przedszkola przeczytała już wszystkie tomy „Dokto-
ra Dolittle”. I weź tu się dogadaj. Lawiruję, jak mogę, przypominam im 
najbarwniej, jak potrafię, ostatni rozdział Doktora i... czytam kolejny 
rozdział „Pana Kuleczki” i jedną z „Historyjek o Alicji. Doktor Dolittle 
„nie zostanie narzędziem zaspokojenia moich przyziemnych ambicji. 
Nic na siłę (2004, s. 170).  

Czy mogłabym z ręką na sercu stwierdzić, że jestem najzupełniej 
wolna od przyziemnych rodzicielskich ambicji? Zapewne nie, choć 
własne, najbardziej autentyczne powody zachęcania córek do „płodo-
zmianu” – wobec znanej zapewne większości rodziców skłonności do 
powtórek – zdefiniowałabym inaczej. Przede wszystkim – to świado-
mość przebogatego świata, który czeka w uśpieniu.

Wkrótce przekonasz się, że nie tylko pani Agata pisze historie zapie-
rające dech, ale i pan Homer, pan Szekspir, pan Dostojewski i jeszcze 
paru innych panów (2000, s. 55) – perswadowała niegdyś na łamach 
„Życia Literackiego” młodocianemu miłośnikowi opowieści kry-
minalnych Wisława Szymborska. W relacji najbliższej, rodzinnej, 
pragnienie, by o tym skutecznie powiadomić, by dziecku odsłonić – no, 
nie Dostojewskiego na razie, ale Andersena, Tove Jansson, C. S. Lewisa, 
Makuszyńskiego, Twardowskiego, Kulmową... – jest o ileż mocniejsze.  

A jednak to dziecko wybiera, chociaż naturalnie, spośród udostęp-
nionych przez dorosłego propozycji. W domu zawodowo naznaczonym 
literaturą wybór jest spory. Nie mam na myśli trudnej do przeliczenia 
zawartości szaf... to nie ma dla dzieci większego znaczenia. Udostęp-
nione propozycje to te, które dla dziecka ożyły dzięki rękom i głosowi 
mamy lub taty, co do których dziecko dostało szansę (naturalnie, córki 
same również zaglądają do szaf, ale najczęściej w poszukiwaniu ksią-
żek już im znanych, a odłożonych na półkę). Statystycznie rzecz biorąc 
większość tych szans została odrzucona (po rozpoznaniu trwającym 



„Bo ja tak bardzo nie przepadam za czytaniem” 207
minutę, dwie, dziesięć, czasem nawet pół godziny), niektóre tylko przy-
jęte. Propozycji pojawiło się zaś na tyle dużo, że  naprawdę nie sądzę, 
aby realny wybór dziecka był mniejszy niż dorosłego, który w biblio-
tece czy księgarni  nie przegląda wszak całej oferty, lecz dział, który go 
interesuje – znajdując w nim kilkanaście czy kilkadziesiąt pozycji.   

Naturalnie wstępny wybór – książki, której da się ową szansę – 
należy do nas, rodziców; w tym sensie można powiedzieć, że wybór 
dziecięcy jest zawsze zgodny z moim. Ale książki przez córki odrzuco-
ne? To także książki z mojego punktu widzenia wartościowe – innych 
bym nie proponowała. Oczywiście, próby bywają ponawiane, lub star-
sza córka sama decyduje się zajrzeć do książki dotąd odrzucanej.

  Efektem takiego stylu składania ofert czytelniczych jest między 
innymi to, że kolejność lektur niekoniecznie zgadza się z moją oceną 
dotyczącą ich „poziomu zaawansowania”. Cykl Wojciecha Widłaka o 
Panu Kuleczce4, jakkolwiek zalecany (w pełni zasadnie) przez wydawcę 
od wieku 3 lat, należy do lektur, które mogą „rosnąć” wraz z czytelni-
kiem, odsłaniając nowe sensy: ujęcia słowne, niczym w najlepszej poezji, 
świeże i zarazem od razu przyjmowane jako oczywiste, grę językową, 
niuanse psychologiczne, metaforyczne ujęcia uniwersalnych sytuacji 
egzystencjalnych. Czytając głośno te opowiadania, poddawałam się ich 
czarowi w nie mniejszym stopniu niż Zuzia. Z żalem przyjęłam fakt, że 
zrezygnowała z nich około piątych urodzin. 

Co ciekawe, Pan Kuleczka wyparty został przez cykl Julek i Julka 
– pełen kapitalnego humoru, ale pisany prościutkim językiem, do-
stępnym nawet dwulatkowi. Półtora roku później (tuż przed szkolnym 
debiutem) lekturą równoległą stała się Kacperiada Grzegorza Kasdepke, 
wraz z kontynuacją Kacper z szuflady. To dla odmiany narracja obfitu-
jąca w niezwykle długie, zakręcone składniowo zdania; od pośrednika 
lektury wymagają one sporych kompetencji językowych, by mógł po-
przez właściwą intonację  ułatwić dziecku ich zrozumienie. Spory 

4 Na cykl składają się książki: Pan Kuleczka  (Poznań, 2002), Pan Kuleczka. Skrzy-
dła (Poznań 2003), Pan Kuleczka Spotkanie (Poznań, 2004), Pan Kuleczka. Światło 
(Poznań 2006), Pan Kuleczka. Dom (Poznań, 2008), Pan Kuleczka. Radość (Poznań, 
2012). Publikacja książkowa poprzedzona była drukiem znacznej części opowiadań w 
miesięczniku „Dziecko”.
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kontrast, a jednak cykl Julek i Julka nie został uznany za zbyt dziecinny, 
jak wcześniej Pan Kuleczka. Podstawowym kryterium dla Zuzi okazały 
się realia świata, wewnętrzna motywacja świata przedstawionego – od-
rzuciła psa Pypcia i kaczkę Katastrofę na rzecz „prawdziwych” dzieci.

Bywa tak, że odrzucenie – lub przeciwnie, pełne emocji przyjęcie 
– danej lektury stanowi dla mnie pewną niespodziankę. Coś ci po-
wiem, Stokrotko Miry Jaworczakowej to książka, której zadaniem jest 
towarzyszenie pierwszym krokom dziecka w szkole, oswajanie nowej 
rzeczywistości (podobnie jak w przypadku znacznie bardziej znanych 
utworów, takich jak Jacek, Wacek i Pankracek tejże autorki oraz Plastu-
siowy pamiętnik Marii Kownackiej). Dodatkowo wyeksponowane są 
tu problemy wynikające z osobowości tytułowej bohaterki: nieśmiałej, 
niepewnej siebie, lękliwej Stokrotki. Książkę tę kupiłam raczej dla sie-
bie, ze względów zawodowych. Tymczasem Zuzankę, mającą dawno za 
sobą szkolny debiut (przyspieszony), a charakterem stanowiącą przeci-
wieństwo Stokrotki, lektura ta wręcz zafascynowała. 

Emocje córki dla mnie z kolei stały się fascynacją i pewną tajemni-
cą. Dlaczego nasze niekiedy nadmiernie śmiałe dziecko tak przylgnęło 
do delikatnej Stokrotki? Czy i w jaki sposób rozumie radość lękliwej 
dziewczynki, wynikającą z tego, że pod nieobecność rodziców w domu 
Baba Jaga nie przyleciała, czarodziej wcale nie przyszedł... [...] nic, zu-
pełnie n i c  się nie stało, gdy tu była sama (Jaworczakowa M., 1962, 
s. 23)? Czy właśnie odmienność świata psychicznego bohaterki okazała 
się w tym przypadku magnesem, czy może lektura dotknęła ukrytych 
aspektów osobowości samej Zuzanki? Tego typu zdarzenia bywają 
lekcją pokory; rzeczywistość rewiduje uogólnione założenia, których 
bywamy niekiedy tak zwodniczo pewni.     

Czy Zuza i Nela dużo czytają? Zależy, w jakim sensie. Jeśli chodzi 
o repertuar, to w mojej ocenie nie jest on szczególnie bogaty – co wynika 
ze wspominanej skłonności do powtórek. Kornelka jest nadal w wie-
ku, w którym stanowi to prawidłowość rozwojową, ale także u Zuzi ta 
skłonność utrzymuje się nadal, choć naturalnie w wersji złagodzonej. 
Jeszcze dwa czy trzy lata temu czatowałam na rzadki – naprawdę rzad-
ki – stan ducha, w którym dawała się przekonać do nowej lektury. Ale 
dosłownie na palcach jednej ręki policzyć mogę lektury jednorazowe 
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(pomijam szkolne – które nie wiążą się wszak z osobistym wyborem 
i pełną dobrowolnością czytania). Inne, jeśli już „chwyciły”, to na tyle, 
by wejść w zakres lektur permanentnych – co może oznaczać parę ty-
godni, ale i parę lat. Stanowi to dla mnie swoisty sprawdzian wartości 
tekstu. Skoro bowiem po setnej lekturze (niekoniecznie całej książki 
– niekiedy tego samego fragmentu, przy którym uparło się dziecko, 
ignorując kompletnie resztę) nie budzą się we mnie mordercze skłon-
ności w stosunku do autora, świadczy to o jego niewątpliwym kunszcie 
literackim!

Jeśli niekiedy, podobnie jak cytowana już Maria Deskur, życzyła-
bym sobie oderwać się od powtarzalności, to ze względu na książki 
dotąd nietknięte. Tak wiele ich czeka na półkach... Czyżby miało być 
tak, że moje córeczki nie odwiedzą starego dworu w Górkach Wielkich, 
zamieszkałego przez ludzi, zwierzęta i baśniowe istoty: niespokojne 
igi-igi, wesołe piruski, rdzawe kluczyki, szkodne klawiki, swarliwego 
smolika, uprzejmego akwedona, chytre kanapony – nad którymi pie-
czę sprawuje tytułowy bohater Kłopotów Kacperka góreckiego skrzata 
Zofii Kossak?5 Lub ogrodu z płomiennoczerwonymi i ciemnobłękitnymi 
drzewami, w którym owoce błyszczały jak złoto, a kwiaty jak płonący 
ogień i ciągle poruszały łodygami i listkami. Grunt tworzył najdelikat-
niejszy piasek, niebieski jak płomień siarki. Nad wszystkim zaś unosił się 
cudowny, błękitny blask, wydawać się mogło raczej, że jesteśmy wysoko 
w powietrzu i że mamy pod sobą i nad sobą tylko niebo, a nie, że to 
dno morza? (Andersen H. Ch., 1977, tom 1, s. 48).  Że nie poruszy ich 
los drzew, na których wypalano syczącą pieczęć rozpalonym żelazem; 
czekając na swoją śmierć Wparły się korzeniami w ziemię i patrzyły po-
nurymi oczodołami, w których mieszkały wiewiórki, podczas gdy Wiatr 
w ich górnych gałęziach odmawiał ciężkim szumem modlitwę za umar-
łych? Zaś ostatnie z nich: nie powinno tam było paść, a jednak padło 
(Makuszyński K., 1958, s. 105-106), wyznaczając kres szczęśliwego 
dzieciństwa panny z mokrą głową?        

5 Ta baśń literacka wydana została po raz pierwszy  w 1926 roku; warto wspo-
mnieć, że w późniejszych dziesięcioleciach miała szczęście do ilustratorów: Antoniego 
Boratyńskiego i Adama Kiliana.  
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Oto dlaczego sporadyczne łakomstwo córek (odnośnie ilości róż-

norodnych pozycji) bardzo mnie cieszy; choć zdaję sobie sprawę, że 
bywa wtedy podobnie, jak z Pypciem, gdy przygotował sobie książki 
do czytania: zdjął z półki i kilka położył na stosiku z jednej strony swo-
jego legowiska, a kilka na stosiku z drugiej. I jeszcze kilka na trzecim. 
A resztę na szafce. No a potem tak jakoś wyszło, że stosiki się przewróci-
ły, a książki z szafki spadły (Widłak W., 2002, s. 17).

Samą siebie upominam, przywołując bliską mi łacińską maksy-
mę multum, non multa. Wszak ilość nie zawsze przechodzi w jakość. 
W odniesieniu do dziecięcej lektury pisał o tym Jan Twardowski, w to-
nacji dyskretnie dydaktycznej:

Pewien chłopczyk stale czytał książki, całymi dniami. [...] Ale niczego 
nie pamiętał, bo tak dużo czytał, że mu się wszystko w głowie pomie-
szało: nie wiedział, jak się kto nazywa, czy bohater się ożenił, czy do 
Wisły wskoczył [...]. Pewna dziewczynka tylko jedną książkę czytała, 
ale sumiennie, dokładnie, zdanie po zdaniu, wszystko pamiętała, jak 
się kto nazywa. Nawet pamiętała, a jaki sposób ogrodnik sadził w zielo-
nej skrzynce pachnący groszek (1977, s. 48).

Dla mnie, osoby zawodowo czytającej, powroty do tych samych, 
ulubionych  lektur to wymarzony luksus. Spokojnego rytmu, bezin-
teresownego „tracenia czasu” doświadczam najczęściej właśnie przy 
lekturze dziecięcej, w roli lektora. Próbowałam też odpowiedzieć sobie 
na pytanie o wartość tego stylu lektury dla starszej córki.  

W filmie Miłość przychodzi powoli (Love comes softly, USA 2003, reż. 
Michael Landon Jr.), którego akcja rozgrywa się w środowisku  XIX-
-wiecznych farmerów amerykańskich, bohaterka Marty ma sposób na 
zachęcenie swej pasierbicy do nauki czytania. Nie musisz się uczyć czy-
tania. Jeśli nie chcesz przeżywać przygód… – te słowa wystarczają, by 
dziewczynkę zaintrygować. W monotonnej codzienności, naznaczonej 
ciężką fizyczną pracą, jednostajnością krajobrazu i spotykaniem tych 
samych ludzi, książki pozwalają zaznać smaku niezwykłości, odmiany. 

Rzeczywistość otaczająca nas tu i teraz jest całkowicie odmienna. 
Cechuje ją pośpiech i nadmiar bodźców, co nierzadko skutkuje psy-
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chicznym przeciążeniem. Jak stwierdza Andrea Braun, współczesne 
dzieci w naszym kręgu kulturowym obarcza się zbyt wieloma pod-
nietami i propozycjami jednocześnie. Muszą się one wciąż na nowo 
decydować, którymi rzeczami (z wielu interesujących) powinny zająć 
czy bawić się najpierw (2001, s. 53-54). Może zatem czytane wielokrot-
nie książki oferują właśnie wyciszenie, spokój, pożądaną, bo przyjazną 
powtarzalność? Być może zdolne są wskrzesić kulturę uwagi, skupienia 
i zachwytu? (Clément O., 2008, s. 167). 

Aby zakończyć optymistycznym akcentem: obecnie w naszym 
domu ożywa Narnia, kraina Mówiących Zwierząt wykreowana przez 
C. S. Lewisa. Rycerskie przygody, dziwy i tajemnice stanowią dla Zu-
zanki dość skuteczną zachętę do tego, by lektura posuwała się do 
przodu. Choć zarazem nadal pulsuje rytm powrotów lekturowych; 
paradoksalnie, dotyczy on kryminałów (przeznaczonej dla dziecięcego 
odbiorcy serii Biuro detektywistyczne Lassego i Mai Martina Wid-
marka) – czyli lektur z zasady „jednorazowych”. Powtórna lektura 
(fragmentaryczna zresztą) oczywiście nie uruchamia już ciekawości, 
jakie będzie rozwiązanie zagadki – jest raczej odwiedzinami u dobrych 
znajomych z sympatycznego szwedzkiego miasteczka Valleby.     

Zaś jako imieninowy prezent dla Kornelki pojawił się jakiś czas 
temu nowy tomik serii Wojciecha Widłaka: Pan Kuleczka. Radość. 
Naprawdę niosący radość. Okazuje się, że książka może być świetnym 
prezentem – n a w e t  u nas.
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Biblioteki publiczne dla dzieci 
wczoraj i dziś
Kłopoty z tożsamością

W roku 2012, biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce święto-
wały swoje 90. urodziny. To właśnie Łódź stała się miastem, 
w którym otwarto pierwsze wypożyczalnie dla dzieci. 

Inicjatorem planu „Wzorcowej sieci bibliotek opartych na podstawie 
umiastowienia” był Jan Augustyniak. Plan, zaakceptowany przez wła-
dze miejskie, przewidywał organizację trójstopniowej sieci miejskiej, 
w  skład której miały wejść: centralna biblioteka publiczna, wypo-
życzalnie książek dla dorosłych i wypożyczalnie książek dla dzieci. 
Celem tej inicjatywy było dostarczenie dzieciom dobrej książki oraz 
budowa sieci czytelnictwa publicznego, odrębnego od systemu szkol-
nego. Placówki miały być rozmieszczone na terenie całego miasta ze 
szczególnym uwzględnieniem dzielnic robotniczych. Jako pierwszą 
otwarto 18 marca 1922 r. I Miejską Wypożyczalnię Książek dla Dzieci 
i Młodzieży przy ul. Piotrkowskiej 223 (Nagórska I., 1973, s. 210-211, 
Gutry M., 1973, s. 200). 

Wspomniany jubileusz stanowi doskonałą okazję, aby przyjrzeć 
się obecnemu funkcjonowaniu bibliotek publicznych dla dzieci i ich 
kłopotom z tożsamością. Tożsamość obiektu (identity) to pojęcie umoż-
liwiające odróżnienie od siebie dwóch obiektów; umożliwienie innym 
zidentyfikowania, zdefiniowania i rozpoznania danego obiektu poprzez 
pewne cechy charakterystyczne dla tego obiektu (Olechnicki K., Załęc-
ki P., 1997. s. 228). 
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Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej, na podstawie zre-

alizowanych w 2009 r. w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki 
Narodowej badań, podjęto próbę podsumowania aktualnej sytuacji 
funkcjonowania bibliotek publicznych dla dzieci. Celem badań była 
analiza funkcjonowania placówek, ich organizacja i infrastruktura. 
W 2009 r. rozesłano do wszystkich bibliotek publicznych dla dzieci 
w Polsce ankietę pocztową. Otrzymano zwrot z 650 placówek. Wyniki 
zostaną opublikowane w przygotowanym raporcie. 

W części drugiej, starano się przyjrzeć ich kłopotom z tożsamością 
od strony zmieniających się sposobów myślenia o bibliotekach publicz-
nych dla dzieci. 

CHARAKTERYSTYKA BIBLIOTEK 
PUBLICZNYCH DLA DZIECI. DEFINICJE 

W napisanej prawie wiek temu książce Książki, dzieci i dorośli Paul 
Hazard pisał o „wyższości północy nad południem”: 

Jest pewien wynalazek amerykański, który dobrze świadczy o wrażli-
wości tego narodu – to biblioteki przeznaczone specjalnie dla dzieci. 
Lepsze są niż salon, lepsze niż klub te jasne i wesołe sale, ozdobione 
kwiatami, wypełnione meblami o miłym wyglądzie, sale, w których 
dzieci czują się najzupełniej swobodne, gdzie mogą krążyć tu i tam, wy-
szukać sobie książkę w katalogu, wziąć ją z półki, zasiąść w wygodnym 
fotelu i zagłębić się w czytaniu; te sale to prawdziwy home. [...] Dziecku 
należy się szacunek. Nikt nie pyta, czy jest bogate, czy biedne, czy jest 
katolikiem, prezbiterianinem, czy kwakrem. Ma całkowitą wolność. 
W zasięgu swych rąk ma setki, a nawet tysiące książek i może wybrać 
sobie to, co mu się podoba; przebywa w bibliotece dziesięć minut lub 
kilka godzin. [...] Biblioteka dziecięca to, według definicji tej instytucji 
w Ameryce, raczej „home niż szkoła” (Hazard P., 1963, s. 80-83). 

Niewątpliwie, podstawowym czynnikiem określającym typ bibliote-
ki publicznej dla dzieci, czy też jak przez wiele lat mówiono „dla dzieci 



Biblioteki publiczne dla dzieci wczoraj i dziś 219
i młodzieży”, jest sam odbiorca jej usług, a więc dziecko, czytelnik (dziś 
coraz częściej słowo zastępowane przez takie pojęcia jak użytkownik 
bądź klient). Dziecko należy do wyjątkowej kategorii czytelników, ze 
względu na wiek i związaną z nim dynamikę wzrostu, rozwoju, szybkie 
zmiany nie tylko fizyczne, ale psychiczne, czy kompetencyjne. Do dzieci 
zaliczamy dwulatka i dwunastolatka, a różnica dziesięciu lat to, w tym 
okresie rozwoju praktycznie różnica pokolenia. Z wiekiem wiążą się 
inne potrzeby i kompetencje – odmienne są dwu- i dwunastolatków. Za-
tem praktycznie rok po roku mamy do czynienia z innym czytelnikiem. 

Zasadne pozostają pytania – „biblioteka dla dzieci”, czy „dla dzieci 
i młodzieży” to znaczy właściwie dla kogo? 

Odpowiedź, na te wydawałoby się proste pytania, wcale nie jest jed-
noznaczna – w poszczególnych dokumentach wiek odbiorców usług 
bibliotecznych rozumiany był bardzo różnie. 

W Polsce, przed II wojną światową, wiek korzystających z bibliotek 
publicznych dzieci, określono w Łodzi na 7-14 lat, natomiast z biblio-
tek, czy też raczej czytelni warszawskich, miały prawo korzystać 7-12 
latki (Augustyniakowa I., 1934, s. 5; Gutry M., 1934, s. 9). We Wska-
zówkach w sprawie organizacji bibliotek dla dzieci i księgozbiorów dla 
dzieci w publicznych bibliotekach powszechnych z 1957 r. określono 
wiek czytelników na 7-14 lat (Zarzębski T., 1965, s. 68), a w kolejnym 
dokumencie – z 1974 r. – rozszerzono dolną granicę wieku na 6 lat 
(6-14 lat) (Standardy biblioteczne…, 2003, s. 100-109). Od 1987 r. w sta-
tystykach GUS pojawiła się kategoria czytelników do lat 15. 

W międzynarodowych dokumentach, opracowanych przez Sekcję 
Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA, dotyczących obsługi dzieci w bi-
bliotekach publicznych, określono górny wiek odbiorców tych usług 
na 13 lat. Jednocześnie, w osobnym dokumencie, w wyraźny sposób 
określono zadania bibliotek w stosunku do grupy najmłodszych dzieci 
0-3 lata (Dzieci, Młodzież – Internet – Biblioteka. Wytyczne IFLA Sekcji 
Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, 2009, s.13-32). 

Jest to jedna z podstawowych tendencji współczesnego bibliotekar-
stwa także coraz powszechniejsza w Polsce. Natomiast w ONZ-towskiej 
Konwencji o Prawach Dziecka dziecko rozumiane jest jako osoba do 
18 roku życia (Dz. U. 1991 r. Nr 120. poz. 526). 
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Tak więc, w miarę stabilna pozostaje górna granica wieku, zmiany 

dotyczą granicy dolnej – to już nie tylko dziecko idące do szkoły, uczą-
ce się czytać lub wręcz czytające, ale nacisk zostaje położony na bardzo 
wczesny kontakt z książką, na coś, co można określić jako inicjację 
biblioteczną. Warto przypomnieć, że tradycyjnie mieliśmy do czynie-
nia z następującymi po sobie, kolejnymi fazami inicjacji – literacką, 
książkową/czytelniczą i wreszcie biblioteczną. Dziś te fazy zlewają się 
praktycznie w jedną, ze szkodą głównie dla początkowej inicjacji lite-
rackiej, mającej przede wszystkim postać formy ustnej, jako pierwotnej 
formy obcowania z tekstem literackim a nie tylko z ilustracja czy samą 
formą książki, np. książki-zabawki. 

Odrębnym, znacznie trudniejszym, problemem, pozostaje ustalenie 
przedziału wiekowego osób uznawanych za młodzież. W dokumencie 
IFLA, jakim są Wytyczne dla bibliotek publicznych obsługujących mło-
dzież, brakuje określenia górnej granicy wieku, za dolną można przyjąć 
14 lat (Dzieci, Młodzież – Internet – Biblioteka. Wytyczne IFLA Sekcji 
Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, 2009, s. 59-86). W Polsce, do chwi-
li reformy oświatowej z 1999 r. (Ustawa o zmianie ustawy o systemie 
oświatowym, (1998), Dz. U. 1998 nr 117 poz. 759 brzmienie od 1 stycz-
nia 1999 r.) i wprowadzenia gimnazjów, pod terminem „biblioteki 
publiczne dla dzieci i młodzieży” rozumiano jako placówki dla dzie-
ci kończących ośmioklasową szkołę podstawową, czyli 14-15-latków. 
Niewątpliwie reforma, na podstawie której wprowadzono gimnazja, 
w bardzo wyraźny sposób zaważyła na tożsamości bibliotek dla dzieci 
i młodzieży. Zaczęto mówić o dzieciach, czyli uczniach szkoły pod-
stawowej oraz młodszych, a także o młodzieży gimnazjalnej i starszej 
(licealnej, studentach). Na przełomie wieków zabrakło dyskusji, kogo 
mają obsługiwać biblioteki dla dzieci i młodzieży, czy tylko uczniów 
szkół podstawowych, przy rozszerzonej dolnej granicy wieku, czy 
także uczniów kończących gimnazja. Wyglądało na to, że powinny 
wówczas powstać odrębne, wyspecjalizowane placówki, obsługują-
ce tylko młodzież. Tak się jednak nie stało, poza kilkoma wyjątkami. 
Brak wypracowanej koncepcji skutkował i skutkuje różnymi rozwią-
zaniami. W większości utrzymano „biblioteki dla dzieci i młodzieży” 
rozszerzając górną i dolną granicę wieku obsługiwanych czytelników, 
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w niektórych miastach (np. w Warszawie) pojawiły się „biblioteki dla 
dzieci” oraz „biblioteki dla młodzieży i dorosłych”. 

W skali kraju nie powstały specjalne biblioteki dla młodzieży, jedy-
nie w strukturze WBP w Krakowie, od 2000 r., zaczął działać Odział 
dla Młodzieży. Obecnie, największą popularnością cieszą się dwie 
mediateki, powstałe w ramach projektu Bertelsmanna: w Olsztynie 
i Wrocławiu (projekt w 2002 r., otwarcie rok 2004). Adresatami usług 
jest przede wszystkim młodzież powyżej 13 roku życia (13-25 lat). 
Powstanie tych placówek wprowadziło kolejne zamieszanie terminolo-
giczne. Zaczęto bowiem utożsamiać pojęcie mediateki z biblioteką dla 
młodzieży, choć nie są to pojęcia identyczne (Lewandowicz-Nosal G., 
2010, s. 6-9). 

Próbą wyjścia z zaistniałej sytuacji jest, opracowana w 2011 r. na 
użytek GUS, definicja terminu „oddział dla dzieci/oddział dla dzieci 
i młodzieży”: 

„Oddział dla dzieci/młodzieży” – komórka organizacyjna wydzielona 
ze struktury biblioteki, nie stanowiąca samodzielnej jednostki organi-
zacyjnej, powołana do wykonywania określonych zadań i form pracy 
skierowanych do dzieci (od 0 lat do końca szkoły podstawowej), dzieci 
i młodzieży (od 0 lat do końca gimnazjum). Stanowi całość działającą 
w wydzielonych, wyraźnie oznakowanych pomieszczeniach (odręb-
ny pokój, pokoje, albo strefa np. wydzielona regałami powierzchnia, 
kolorystyka, plansze informacyjne, meble), posiada stały personel 
(przynajmniej jeden pracownik obsługujący tylko dzieci/młodzież); 
wyspecjalizowane zbiory. Posiada odrębny inwentarz (w  przypadku 
inwentarza wspólnego lub elektronicznego istnieje możliwość wyge-
nerowania informacji o wpływach zbiorów do oddziału dla dzieci/
młodzieży), odrębną ewidencję czytelników, udostępnień do domu i na 
miejscu (w przypadku ewidencji wspólnej istnieje możliwość wygene-
rowania takich danych z ewidencji ogólnej). (Lewandowicz-Nosal G., 
2011, Formularz K-03 Sprawozdanie biblioteki za 2012 rok)

Zatem zmiany wynikające z trendów ogólnych – nacisk na wczesną 
inicjację literacką, czytelniczą, biblioteczną oraz zmiany wynikające ze 
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struktury szkolnictwa, powodują wyraźne wyodrębnianie się bibliotek 
dla dzieci oraz bibliotek dla pozostałych odbiorców. Rozbite zostaje 
zatem tradycyjne pojęcie, mocno zakorzenione w potocznym obiegu 
bibliotecznym „biblioteki dla dzieci i młodzieży”. Pozostają biblioteki 
dla dzieci i… nie bardzo wiadomo, co dalej. 

BADANIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
DLA DZIECI W POLSCE 

Prawdopodobnie nastawienie na szerszą obsługę najmłodszych 
spowodowało odchodzenie z bibliotek młodzieży. W latach 2000-2009 
z bibliotek przestało korzystać 5,9% czytelników do lat 15. i 7,2 % czy-
telników w wieku 16-19 lat. W sumie zatem, w ostatnich ośmiu latach, 
z bibliotek publicznych ogółem (nie tylko bibliotek dla dzieci i młodzie-
ży) przestało korzystać 13,1% czytelników do 19 roku życia. Mają na to 
wpływ nie tylko kłopoty z tożsamością bibliotek, ale przede wszystkim 
zmiany o znaczeniu szerszym niż demograficzny, emigracja i wyjazdy 
młodych za granicę, zmiany w praktykach lekturowych, czy też raczej 
ich brak. Na przykład, z zaprezentowanych w 2011 r. badań czytelnic-
twa Polaków powyżej 15. roku życia, przeprowadzonych przez Instytut 
Książki i Czytelnictwa BN, wynika, że 33% uczniów i studentów nie 
przeczytało w ciągu roku ani jednej książki, a tekstu dłuższego niż 
3 strony maszynopisu lub ekranu monitora – 27%. Na odchodzenie od 
korzystania z bibliotek mają też wpływ zmiany w programach szkol-
nych, zgodnie z którymi uczniowie nie są obligowani do przeczytania 
dłuższych tekstów, oraz sam dostęp do bibliotek i ich infrastruktura. 

W ostatnich latach wyraźnie ubywa bibliotek publicznych dla dzie-
ci. W latach 1989-2009 zlikwidowano lub przekształcono prawie 30% 
bibliotek dla dzieci w Polsce1, a ich liczba malała szybciej niż liczba 
bibliotek ogółem. Największe spadki to początek lat 90. XX wieku 

1 Od roku 1989 do 2009 zlikwidowano nieco ponad 18% bibliotek publicznych, w 
tym samym czasie ubyło ponad 28% bibliotek dla dzieci – 369 placówek. Za: Rocznik 
statystyczny Biblioteki Publiczne w liczbach, Warszawa 1989-2009. 



Biblioteki publiczne dla dzieci wczoraj i dziś 223
(między 1990 a 1995 r. oraz początek XXI wieku 2000-2005). W 2009 r. 
działało w Polsce 931 bibliotek dla dzieci (204 filie i 727 oddziałów) 
(Biblioteki Publiczne w Liczbach 2009, 2011, s. 76-77). 

Dodatkowo maleje powierzchnia bibliotek dla dzieci. To niewąt-
pliwie największy problem, z jakim borykają się placówki. W 2008 r. 
najwięcej bibliotek miało od 46 do 85 m2 powierzchni i skarżyło się na 
ciasnotę lokali (Lewandowicz-Nosal G., Biblioteki publiczne dla dzieci 
w Polsce. Raport z badań 2008. Materiał w druku. Dalsze informacje, 
jeżeli nie zaznaczono odrębnym przypisem także pochodzą z  tych 
badań). Wynikała ona z kilku przyczyn: ograniczania powierzchni, 
stale rosnących zbiorów, przybywania sprzętu komputerowego, dla 
którego robione jest miejsce głównie kosztem miejsc w czytelni. Do 
tego dochodzi problem braku remontów i modernizacji pomieszczeń, 
podniesienia jakości estetyki wnętrz. Tu zaniedbania są wieloletnie 
i znacznie trudniejsze do poprawienia niż komputeryzacja i dostęp do 
Internetu. Zapowiedzi, że z funduszy ministra ma być wyremontowa-
nych 500 placówek, to zaledwie kropla w morzu potrzeb (Błaszczak E., 
2011, s. 6). 

Aktualna pozostaje zatem opinia, że wraz z ograniczaniem sieci 
bibliotek dla dzieci zastraszająco kurczy się dostęp czytelnika dziecię-
cego do książki, zwłaszcza na wsiach i w małych ośrodkach miejskich. 
Należy się zatem zastanowić, czy powszechne narzekanie, że dzieci nie 
czytają, wynika istotnie z konkurencyjnego wpływu mediów elektro-
nicznych, czy raczej bardziej z faktu, że wydłuża się droga do książki. 
Lada chwila może się okazać, że potencjalny czytelnik zostanie ze 
swoją potrzebą czytania, ale bez szans na jej zaspokojenie (Lewando-
wicz G., 1996, s. 29-34).

Drugim, bardzo ważnym czynnikiem wyróżniającym bibliote-
kę dla dzieci są specjalnie dobierane i kompletowane zbiory – przede 
wszystkim książki, ale też czasopisma, dokumenty audiowizualne 
i multimedialne, gry komputerowe, niebagatelną rolę odgrywa dostęp 
do zasobów Internetu. W bibliotece publicznej, także tej, która adresuje 
swoje usługi do dzieci, mamy do czynienia z uniwersalnością zbiorów. 
Gromadzone są publikacje z różnych dziedzin wiedzy, a zbiory beletry-
styczne nie ograniczają się do lektur szkolnych. W założeniu biblioteka 
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ma oferować książki najlepsze z najlepszych pod względem wartości 
estetycznych, literackich, wychowawczych, użytkowych, atrakcyjności 
lekturowej. Niewątpliwie, powinien dominować prymat jakości nad 
ilością zbiorów. Oczywiście, należy sobie zadawać sprawę z trudności 
wyboru, jaki tkwi między jakością a popularnością tytułu. Te chętnie 
czytane nie zawsze są najlepsze, te najlepsze z trudem torują sobie dro-
gę do popularności, a często jej nie osiągają. Na uwadze należy mieć 
szybkie starzenie się i niszczenie zbiorów dla dzieci, co wiąże się z ko-
niecznością ich ciągłej selekcji i wymiany. Pominięto w tym momencie 
obszerne zagadnienie rynku wydawniczego książki dziecięcej i zwią-
zany z nim problem informacji o książce dziecięcej.

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytel-
nictwa” Priorytet I „Rozwój księgozbiorów bibliotek” dość skutecznie 
został zahamowany brak nowości w bibliotekach, w tym także w biblio-
tekach dla dzieci. Z analizy zgromadzonych danych wynika, że w roku 
2008 nie było biblioteki, która nie kupiłaby choćby kilku książek 
w ciągu roku, podczas gdy taka sytuacja miała miejsce w badaniach 
przeprowadzonych na początku obecnego stulecia (Lewandowicz G., 
2003, s. 12). Średni zakup książek do bibliotek dla dzieci wynosił od 
1060 woluminów rocznie w 1985 r. do 472 rocznie w 2008 r. Najgor-
szy pod względem zakupów był rok 2000, kiedy to kupiono zaledwie 
354 wol. rocznie. Od 2005 r. możemy obserwować powolny wzrost 
zakupów, który zapewne jest efektem realizowanego programu mi-
nisterialnego (Lewandowicz-Nosal G., Biblioteki publiczne dla dzieci 
w Polsce. Raport z badań 2008. Materiał w druku. Dalsze informacje, 
w tej części publikacji, jeżeli nie zaznaczono odrębnym przypisem, tak-
że pochodzą z tych badań). 

Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o prenumera-
tę czasopism – tu w dalszym ciągu są placówki, które nie zamawiają 
ani jednego tytułu czasopisma. W 2008 r. 7% bibliotek badanych nie 
prenumerowało ani jednego tytułu. Mizerne jest także zaopatrzenie 
w zbiory audiowizualne i dokumenty elektroniczne. Tych zbiorów jest 
niewiele, najczęściej są to filmy i gry komputerowe. Nowością, chętnie 
powitaną i intensywnie wykorzystywaną w bibliotekach, są książki mó-
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wione, dziś znane raczej jako audiobooki. Coraz częściej bibliotekarze 
rezygnują z kupowania większej liczby książek popularnonaukowych 
gdyż, jak sami twierdzą, ich funkcję informacyjną przejął obecnie 
Internet. Słabe wykorzystanie księgozbiorów podręcznych powoduje 
przenoszenie tej części zbiorów do wypożyczalni. W zakupach nowości 
zdecydowanie dominuje beletrystyka oraz książki dla najmłodszych, 
książki obrazkowe, książki-zabawki. 

Przeciętna wielkość księgozbiorów bibliotek dla dzieci w latach 
1985-2008 wzrastała do roku 2000, aby w następnych latach spadać. 
Są przynajmniej dwa powody tej sytuacji – pierwszy, to bardzo małe 
zakupy nowości szczególnie w latach 2000-2005, powód drugi, to nieco 
odważniejsze selekcje zbiorów. W roku 2005 i 2008, za które groma-
dzono informacje, 8 % (51 bibliotek) nie ubytkowało ani jednej książki. 
Były to bardzo różne placówki, od filii w dużych miastach (np. Gliwice, 
Opole, Jelenia Góra), po oddziały bibliotek gminnych i połączonych 
z ośrodkami kultury Zatem ani wielkość, ani forma organizacyjna bi-
blioteki, nie jest wyróżnikiem dokonywania selekcji zbiorów. 

W 2005 r. prawie co czwarta biblioteka (25 %) nie ubytkowała ani 
jednej książki (160 placówek) zaś w 2008 – już tylko 17 % (115 biblio-
tek). Można zatem wysnuć wniosek, że biblioteki ośmielone lepszymi, 
a w każdym razie utrzymującymi się na stabilnym poziomie zakupami, 
zaczęły odważniej wycofywać książki. Nie wiemy, jakie to były pozycje, 
odpowiedź na takie pytanie wymagałaby odrębnych badań. Wiadomo 
natomiast, że wycofaniu podlegają przede wszystkim książki zniszczo-
ne, zaczytane, o co w bibliotekach dla dzieci bardzo łatwo, następnie 
książki niepoczytne, nieaktualne, choć z selekcją tej grupy zbiorów 
jest większy problem. Ważny natomiast jest fakt, że więcej bibliotek 
odważyło się selekcjonować swoje zbiory i można sądzić, że robią to 
systematycznie. 

Mimo to, w bibliotekach dla dzieci, w dalszym ciągu mamy do czy-
nienia z dość przestarzałymi zbiorami, co oczywiście nie przekłada się 
na ich atrakcyjność i chęć wypożyczania. 

W 1990 r. jeden czytelnik wypożyczył w bibliotekach dla dzieci 
rocznie 20 książki zaś trzy lata później, w 2008 r. o 4 książki mniej 
(16 wol.). Można zatem zauważyć, że ci co zostali w bibliotekach wy-
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pożyczają więcej, są bardziej intensywnymi czytelnikami, być może 
właśnie tymi, którzy czytają dla przyjemności, sprawia im to po pro-
stu radość, a może w książce odnajdują niezwykle istotne funkcje 
kompensacyjne. 

Wyróżnikiem bibliotecznej pracy z dziećmi jest także osoba biblio-
tekarza, szerzej pośrednika – Joanna Papuzińska pisała, że biblioteczna 
praca z dziećmi jest szczególnym przywilejem (2000, s. 76). Daje świa-
domość, że jest ważną inwestycją dla przyszłości samych dzieci, 
bibliotek i zawodu bibliotekarskiego. Podstawowe cechy i umiejętności, 
jakimi powinien się charakteryzować bibliotekarz obsługujący dzieci, 
zostały określone w dokumentach IFLA (Dzieci, Młodzież – Internet – 
Biblioteka. Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, 2009, 
s. 25-26; 56; 68-69). 

 Trzeba pamiętać, że bibliotekarz dziecięcy ma do czynienia z czy-
telnikiem u progu swojej kariery bibliotecznej, który nie zawsze wie czy 
chce czytać, i co chce czytać. Często też nie zdaje sobie sprawy, że są 
biblioteki specjalnie dla niego przeznaczone i co można w nich znaleźć. 
Skuteczne zachęcenie dzieci i młodzieży do przyjścia do biblioteki to 
chyba jedna z najważniejszych cech współczesnego bibliotekarza. War-
to zauważyć, że przyciągnięcie czytelników do biblioteki to nie tylko 
problem polski (choć może w znacznie większym stopniu niż np. duń-
ski czy fiński), ale ogólnoświatowy (Lewandowicz-Nosal G., 2011, O 76. 
Kongresie IFLA…, s. 21-22). 

Odrębną kwestią jest liczba bibliotekarzy zatrudnionych w biblio-
tekach dla dzieci, która od połowy lat 80. XX wieku systematycznie 
spada (w 1985 r. na jedną palcówkę przypadało nieco ponad dwóch 
bibliotekarzy, zaś w 2008 r. już tylko półtora) (Lewandowicz G., 2003, 
s. 45-46; w druku). Dodatkowo bibliotekarze pracują w  niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Obsługują jednocześnie dorosłych i dzieci. Jed-
noosobowa obsada w palcówkach dla dzieci nie sprzyja prowadzeniu 
jakichkolwiek form, mających na celu popularyzację książki. Pogarsza 
sytuację fakt, że zdarzają się wśród bibliotekarzy pracujących w bi-
bliotekach dla dzieci, osoby przypadkowe, lub „zsyłane” tam do pracy 
z innych placówek. Problemem pozostaje wykształcenie bibliotekarzy 
pracujących z dziećmi w bibliotekach publicznych. Do przeszłości na-
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leżą kursy systematycznie organizowane przez POKB w Jarocinie czy 
kursy CUKB-y. Pojawiła się duża luka w zakresie możliwości zdoby-
wania kwalifikacji przez bibliotekarzy pracujących w  bibliotekach 
publicznych. Nie zastąpią jej doraźne kursy organizowane przez Cen-
tra Doskonalenia Nauczycieli adresowane bardziej dla bibliotekarzy 
szkolnych niż publicznych. 

Oprócz adresatów i specjalnie kompletowanych zbiorów kolejnym 
wyróżnikiem bibliotek dla dzieci, są prowadzone przez nie formy pracy 
(zajęcia z czytelnikami, animacje) mające na celu popularyzację wiedzy, 
czytania, wypełnienie czasu wolnego. Jedną z podstawowych cech jest 
cykliczność dająca też poczucie stałości i powtarzalności, tak ważnego 
dla rozwoju dziecka rytuału. Tradycyjnie, podstawą większości prowa-
dzonych form pracy powinno być oczytanie bibliotekarza w literaturze 
dziecięcej, a utwór literacki ma stanowić punkt wyjścia do wszelkich 
działań. Nie ma form mniej lub bardziej ważnych, choć są mniej i bar-
dziej popularne. W latach 80. i 90 XX wieku były to głównie lekcje 
biblioteczne, obecnie obserwujemy powrót do innych, bardziej trady-
cyjnych form pracy, na przykład ostatnio jest to reaktywacja głośnego 
czytania, za sprawą kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom, czy ruch 
wokół organizowania Dyskusyjnych Klubów Książki. Biblioteki podej-
mują szereg działań ludycznych wokół książki, próbując dostosować je 
do warunków w jakich pracują – finansowych, lokalowych, personal-
nych, oczekiwań środowiska czy też, choć pewnie rzadziej, osobistych 
predyspozycji bibliotekarzy. Jest to związane z przywracaniem biblio-
tece publicznej jej środowiskowego, właśnie publicznego, charakteru 
połączonego z dobrowolnością korzystania z placówki, zazwyczaj cie-
kawszą ofertą książkową. Nastały szczególnie korzystne okoliczności 
do tworzenia więzi środowiskowych, do zaspokajania, w bibliotekach 
publicznych, autotelicznych, wolnych od szkolnego przymusu lektur. 
Więcej uwagi zwraca się na czytelnika, tego indywidualnego, oraz na 
to, aby książka i korzystanie z biblioteki sprawiało mu radość. 

Współpraca to również ważny czynnik określający bibliotekę 
publiczną, także tę dla dzieci. Można tu wskazać dwa kręgi współpra-
cowników – osoby indywidualne, głównie są to rodzice, dziadkowie, 
opiekunowie małych dzieci oraz krąg instytucji. Biblioteki od zawsze 
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współpracowały przede wszystkim ze szkołami na trzech poziomach 
– z dyrekcjami szkół, z bibliotekami szkolnymi i z nauczycielami 
przedmiotów, głównie języka polskiego. Do drugiej grupy można 
zaliczyć: szeroko rozumiane instytucje opiekuńczo-wychowawcze – 
ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice terapeutyczne, świetlice 
„Caritas”, ośrodki/domy opieki społecznej; Domy Kultury (zwłasz-
cza w  mniejszych miejscowościach, choć nie należy zapominać, że 
szczególnie trudna sytuacja jest tam, gdzie biblioteki są włączone 
w struktury Domów Kultury i w większości wypełniają zlecenia prze-
łożonych); stowarzyszenia regionalne np. Koła Gospodyń Wiejskich, 
Towarzystwa Przyjaciół danego miasta (gminy), stowarzyszenia lo-
kalnych twórców oraz inne instytucje – można tu wymienić różne 
organizacje pozarządowe (choćby WOŚP), lokalne media, lokalnych 
sponsorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, parafie, nadleśnictwa, po-
licję, straż pożarną, muzea, wydawnictwa i wiele innych podmiotów. 

Działania bibliotek, tak w sferze form pracy, jak i współpracy są 
bardzo bogate, nie zawsze mierzalne, często trudno ocenić ich efek-
tywność. Niewątpliwie ich celem jest zaznaczenie obecności biblioteki 
w środowisku, a w przypadku dużych miast – konkurencja z innymi 
instytucjami proponującymi różne formy spędzania wolnego czasu. 

Postrzeganie biblioteki dla dzieci jest bardzo wyraźną pochodną 
tego, jak traktowane jest w społeczeństwie po pierwsze samo dziecko, 
po drugie – książka ze szczególnym uwzględnieniem tych dla dzieci, 
o których dość pogardliwie mówi się „książeczki”, po trzecie – bibliote-
ka jako instytucja. Ponieważ te trzy elementy w naszym społeczeństwie 
nie są traktowane jako rzeczywista wartość, co najwyżej deklaratywna, 
ma to swoje wyraźne odzwierciedlenie w sposobie, w jaki traktujemy 
biblioteki dla dzieci. Co innego termin „biblioteka szkolna” – brzmi 
poważniej, bo szkoła, mimo nie domagań i ciągłych eksperymentów 
zachowuje swoją pozycję w hierarchii wartości, o czym świadczy choć-
by ruch obrony małych wiejskich szkół. Termin „biblioteka dla dzieci” 
takich pozytywnych skojarzeń, chęci obrony przed likwidacją nie 
wywołuje. Być może właśnie dlatego tak chętnie je zamykano. Tym-
czasem, także w bibliotekach dla dzieci znajdują swoje odbicie zmiany 
dokonujące się w społeczeństwie. 
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Od ponad dwudziestu lat na nowo uczymy się, że biblioteka publicz-

na jest instytucją życia publicznego. Jej działalność jest ściśle związana 
z funkcjonowaniem społeczeństwa, a zmiany w nim zachodzące mają 
wpływ na zmianę działania biblioteki. Polskie biblioteki publiczne, 
w tym także biblioteki dla dzieci, dotknięte zostały po 1989 r. zmianami 
spowodowanymi zmianą ustroju, reformą administracyjną państwa, 
przekształceniami wynikającymi ze sposobów zarządzania i finan-
sowania samorządów lokalnych, zniesieniem cenzury, uwolnieniem 
rynku papieru. Pod koniec lat 90. dodatkowym czynnikiem warunku-
jącym zmiany w bibliotekach dla dzieci było wprowadzenie gimnazjów, 
oraz reforma programów nauczania. Początkowo bibliotekom trudno 
było odnaleźć się w nowej sytuacji. Dotkliwa była zwłaszcza zmiana 
sposobu finansowania, zamiast dotacji z budżetu centralnego, finan-
sowanie przejęły samorządy a biblioteki stanęły przed koniecznością 
udowadniania potrzeby swojego istnienia. Obok tego, pojawiające się 
nowe urządzenia jak komputery wraz z dostępem do Internetu, CDRo-
my, telefony komórkowe, SMS-y wymuszały szybkie dostosowanie 
pracy bibliotek do nowych zadań, zmianę świadomości i myślenia bi-
bliotekarzy. Oni sami szybko zrozumieli, że komputery z dostępem do 
Internetu i multimedia mają dwie funkcje – ich obecność w bibliotece 
działa jak magnes, stanowi niezwykle ważny czynnik promocyjny, co 
przekłada się na zwiększenie zasięgu oddziaływania placówki a rów-
nolegle jest narzędziem pracy bibliotekarza, (np. przypomnienie 
o terminie zwrotu książek wysyłane SMS-em). 

Internet to, popularnie rzecz ujmując, okno na świat ale też świat 
w bibliotece, biblioteka w świecie, poprzez nie tylko strony internetowe 
placówek czy katalogi ze zbiorami, ale obecność bibliotek w serwisach 
społecznościowych, na You Toube czy Wikipedii. Zróżnicowana ofer-
ta wydawnicza wymaga innych technik gromadzenia księgozbioru, 
niezwykle ważna staje się umiejętność doboru książek. Nowe kierun-
ki pedagogiczne wpływają na nowe metody pracy, np. pedagogika 
zabawy została bardzo szybko przejęta i wykorzystana przez bibliote-
karzy w zajęciach prowadzonych z dziećmi. Podobnie nowe zjawiska 
psychologiczne, jak indywidualizm, asertywność, umiejętność zapre-
zentowania się, nie pozostają bez wpływu na pracę biblioteki. Również 
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gwałtowna reorganizacja rynku pracy, bezrobocie, reorientacja rynku 
nauczania – powstawanie nowych szkół, mają wpływ na działalność 
placówek. 

Zmiany otoczenia wymuszają zatem zmiany działania. Na przykład 
w Olsztynie biblioteka dla dzieci „Abecadło” funkcjonuje w ramach 
centrum handlowego, podobnie jak gdański Manhattan. Nowootwartą 
bibliotekę w Oświęcimiu nazwano „Galeria Książki”, a swoją archi-
tekturą przypomina galerię handlową. Ale w większości przypadków 
biblioteki dla dzieci funkcjonują w niezmiennych, oprócz wskazanego 
wcześniej procesu likwidacji, od lat niedoinwestowanych strukturach, 
co, być może, jest jedną z przyczyn ich słabnącej popularności. 

Powstaje zatem pytanie – czy ukształtowany w ubiegłym stuleciu, 
a sięgający korzeniami połowy XIX wieku, model biblioteki dla dzie-
ci, jaki opisywał w swojej pracy Paul Hazard wyczerpał się? Zdaniem 
autorki nie przeżył się sam model biblioteki będącej owym home, 
co więcej, można w Polsce obserwować powrót bibliotek publicz-
nych dla dzieci do swoich korzeni i funkcji publicznych, natomiast 
z pewnością zmian wymagają struktury organizacyjne. Być może 
warto się zastanowić nad wykorzystaniem idei tzw. „bibliotek otwar-
tych”, jednoprzestrzennych z pogrupowanymi tematycznie zbiorami, 
będących rozszerzeniem czegoś, co w dawnej bibliotecznej nomenkla-
turze nazywano „kącikami dla dzieci”, oczywiście przy zachowaniu 
proporcji. Niewątpliwie koniecznością jest większe wykorzystanie 
możliwości jakie daje Internet ze swoimi aplikacjami Web 2.0, jak in-
ternetowe blogi, wideoblogi, serwisy wiki, serwisy społecznościowe, 
fora dyskusyjne, społeczne katalogi OPAC z możliwością tagowania, 
interaktywne kanały RSS (Really Simple Sindication), podkasty (Ko-
szowska A., 2009, s. 7-29), choć obecnie w literaturze światowej mówi 
się już o bibliotece 3.0 (Woody E., 2009). Problemem, który będzie 
narastał w bibliotekach polskich, a do którego rozwiązania nie jeste-
śmy zupełnie przygotowani, jest obsługa obcokrajowców. Ważnym 
i  trudnym do rozwiązania problemem pozostaje sprawa kształcenia 
bibliotekarzy dziecięcych. 

Należy też wyraźnie podkreślić, że te biblioteki, które pracują w go-
dziwych warunkach lokalowych, kupują nowości, dysponują sprzętem 
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komputerowym z dostępem do Internetu i oferują ciekawe formy pracy 
z czytelnikiem – osiągają dobre efekty i są doceniane w środowisku. 
W takich placówkach wzrasta liczba czytelników i wypożyczeń, rośnie 
też społeczna akceptacja działań tych instytucji. Jak w każdej dzie-
dzinie, tak i tutaj, można wskazać liderów. Te placówki z sukcesem 
nawiązują do najlepszych tradycji nie tylko polskiego, ale i światowego 
bibliotekarstwa dziecięcego. 

Nie wolno wszak zapominać, że biblioteki dla dzieci nie są jed-
nostkami samodzielnymi, to przecież jeden z elementów większej 
struktury, a całość działań podejmowanych w obrębie bibliotekarstwa 
publicznego ma wpływ także na działalność bibliotek dla dzieci. Nie-
wątpliwie są one w gorszej sytuacji niż inne biblioteki, gdyż obsługują 
tylko dzieci, to ich dotyczy największa możliwość łączenia z biblioteka-
mi szkolnymi. Niektórzy dorośli uważają, że dzieci powinny korzystać 
tylko z tych ostatnich, biblioteki dla dzieci są traktowane, zwłaszcza 
przez samorządy, ale nie tylko, również przez dyrektorów bibliotek, 
jako placówki mniej ważne od innych. 

Niemniej jednak, przeprowadzone w 2009 r. w Instytucie Książ-
ki i  Czytelnictwa BN trzecie z kolei badania dotyczące stanu sieci 
bibliotek publicznych dla dzieci pokazały, że placówki te odnalazły 
się w swoich środowiskach lokalnych, że mimo nadal niewystarcza-
jących nakładów finansowych, ograniczaniu kadry i powierzchni 
przeznaczonej na działalność, są aktywne i aktywnie włączają się 
w procesy unowocześniania społeczeństwa (Lewandowicz-Nosal G., 
Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce. Raport z badań 2008. Mate-
riał w druku). 

Oczywiście nie zmienia to ich problemów z określeniem swojej 
tożsamości. 

MODELE BIBLIOTEK DLA DZIECI 

W drugiej części artykułu podjęta zostanie próba przyjrzenia się 
temu problemowi od strony nie praktyki bibliotecznej, ale raczej istnie-
jących sposobów myślenia o bibliotekach publicznych dla dzieci. 



Grażyna Lewandowicz-Nosal232
W ciągu tych lat można wyróżnić trzy modele funkcjonowania bi-

bliotek dla dzieci2. Zostały one roboczo nazwane „świątyniami”, a ich 
funkcjonowanie scharakteryzowano przy wykorzystaniu między inny-
mi, takich wskaźników, jak: czas działania, dziecko – odbiorca usług, 
zdanie, jakie miały placówki do wypełnienia, gromadzone zbiory, pro-
wadzone formy pracy, cechę charakterystyczną, osobę bibliotekarza, 
oraz ważną książkę (zob. tabela nr 1 na końcu tekstu). 

Trzy wyróżnione modele to: 

•	 „świątynia słowa/ducha”, jeszcze inaczej można ją nazwać bi-
blioteką „magiczną”, 

•	 „świątynia wiedzy”,
•	 „świątynia konsumpcji”. 

„Świątynia słowa” funkcjonowała mniej więcej do początku lat 70. 
XX w. Tworzyli ją ludzie wykształceni w XX-leciu międzywojennym. 
Obok Jana Augustyniaka należy wymienić Helenę Radlińską, Marię 
Gutry, Barbarę Groniowską. Jest to model najlepiej znany, najlepiej opi-
sany w literaturze przedmiotu, a także w pamiętnikach. Należy zwrócić 
uwagę na półwiecze jego funkcjonowania3. „Świątynia wiedzy” stano-
wiła, mimo wielu różnic wynikających z przyjętego w PRL-u systemu 
aksjologicznego, dość płynne przejście od modelu pierwszego, była 
niejako jego kontynuacją, obejmowała stosunkowo krótki, dwudzie-
stoletni okres, głównie dekadę Edwarda Gierka, oraz lat 80. i początku 
90. XX wieku. Główną postacią tego okresu była Barbara Białkowska, 
która w 1985 r. przeprowadziła pierwsze naukowe badania dotyczące 
sieci i infrastruktury bibliotek publicznych dla dzieci w Polsce (1992, 

2 Wykorzystuję tu koncepcję typu idealnego Maxa Webera jako pewnego abstrak-
cyjnego modelu składającego się z cech istotnych dla danego zjawiska społecznego, 
jednak w czystej postaci nie występującego w rzeczywistości. 

3 Oczywiście należy mieć świadomość różnic między bibliotekami tworzonymi 
w XX leciu międzywojennym a tymi z lat 50. i 60 XX w. Tu jednak nie opisano prak-
tyki, a jedynie sposoby myślenia o bibliotekach. Jednocześnie jest to pierwsza próba 
spojrzenia od tej strony na biblioteki dla dzieci i z pewnością wymaga ona dalszego 
doprecyzowania lub przemodelowania. 
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s.110), oraz współpracujące z nią grono wojewódzkich instruktorów 
czytelnictwa dziecięcego. „Świątynia konsumpcji” – pojawiła się, jako 
nie do końca ukształtowany model, na przełomie wieków, można 
powiedzieć, że w tym wypadku cały czas mamy do czynienia ze sta-
nem niedookreśloności, zmiany, płynności. Początkowo wynikał on 
z ogólnoustrojowych przemian w sposobie administracji, zarządzania 
i finansowania państwa, zmian w systemie edukacji, rozwoju nowych 
technologii, nowych sposobów komunikacji. Wydaje się jednak, że 
wraz z upływem czasu (ponad 20 lat) ten model utrwala się.

W „świątyni słowa” dziecko było traktowane jako jednostka, jako 
czytelnik, lub osoba aspirująca do tego miana, ważny był jego rozwój 
indywidualny, emocjonalny, ważna była rozmowa z dzieckiem, towa-
rzyszenie mu w jego pasji czytania. W „świątyni wiedzy” w miejsce 
czytelnika pojawił się użytkownik, precyzyjniej rzecz ujmując użyt-
kownik informacji, najlepiej naukowej. Ważna stała się grupa, klasa 
szkolna, a zamiast indywidualnego rozwoju nacisk położono na dostęp 
do wiedzy, informacji. Związane było to z przekonaniem o ważności 
edukacji jako źródle rozwoju, postępu, ponieważ w bibliotece królował, 
czy też raczej miał królować, postęp. Wreszcie w „świątyni konsump-
cji” nie mamy już dziecka, czytelnika, czy nawet użytkownika, jest 
klient (grupa docelowa, target), dla którego/których programowane 
są zbiory i usługi. Klient może być indywidualny lub grupowy, a jego 
zachowanie można określić jako „wszedł, popatrzył i wyszedł”. Zatem, 
w „świątyni konsumpcji” najważniejszym zadaniem stał się problem 
„jak klienta zdobyć i zatrzymać?”, w przeciwieństwie do modelu 
drugiego, w którym interesowano się przede wszystkim pomocą w do-
stępie do wiedzy, szeroko rozumianych źródeł informacji, a w modelu 
pierwszym, za podstawowe zadanie uważano problem, jak rozmawiać 
z czytelnikiem, aby mu pomóc w jego rozwoju, skierować go, poprzez 
odpowiednią lekturę, na ścieżkę samorozwoju. 

Wobec tak postawionego zadania, w „świątyni słowa” królowały, czy 
też miały królować książki najlepsze z najlepszych, arcydzieła, książki 
tworzące kanon, dość wspomnieć działania przedwojennej Komisji do 
Oceny Książek przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, czy powojenne katalogi książek dla bibliotek. O różnicy 
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między księgozbiorem bibliotecznym, starannie dobieranym i komple-
towanym a książkami znalezionymi na strychu podczas wakacji, pisała 
w swoich wspomnieniach Darowane kreski Joanna Papuzińska (2002, 
s. 132-134). W modelu drugim, tą najważniejszą stała się książka po-
pularnonaukowa, encyklopedia, słownik, atlas. Według Wskazówek 
w sprawie organizacji czytelnictwa dzieci w bibliotekach publicznych 
z 1974 r., (Wskazówki..., 2003, s.100-109), tego typu publikacje miały 
stanowić 34% zbiorów bibliotek publicznych dla dzieci. Kiedy funkcje 
książki popularnonaukowej, encyklopedycznej przejął Internet, a  za-
niechano tworzenia jednolitego kanonu książek dla dzieci z literatury 
pięknej (wpływ na to miały, i mają, zmiany w lekturach szkolnych, 
dowolność w ich wyborze, brak systemu oceny książek), w „świątyni 
konsumpcji” wraz z klientem i koniecznością zaspokojenia jego po-
trzeb zapanowała moda na książki popularne, można wręcz powiedzieć 
trywialne, medialne bestsellery, związane z krótkotrwałymi modami. 
Zbiory bibliotek zostały rozszerzone o dokumenty multimedialne, fil-
my, muzykę, gry, ale od razu trzeba dodać, że w przeciętnej bibliotece 
publicznej dla dzieci, pomijając mediateki, tego typu dokumentów nie 
ma wiele4. 

Gromadzone zbiory i stawiane bibliotekom zadanie, oraz sposób 
w jaki traktowano dziecko, nie pozostało bez wpływu na prowadzone 
przez biblioteki formy pracy. W modelu pierwszym, klasyczną formą 
było opowiadanie baśni, w drugim lekcje biblioteczne, obecnie zaś, za 
taką można uznać sesję internetową. Oczywiście, jak wspominano na 
początku, wymieniane przykłady nie są jedyne, raczej można je uznać 
za najbardziej typowe dla danego modelu. Pierwsze lekcje biblioteczne 
prowadziła wszak w bibliotekach warszawskich Barbara Groniowska 
w latach 30. XX w. (Białkowska B., 1980, s. 111). Dziś także w bibliote-
kach opowiadane są baśnie, a swoisty renesans popularności przeżywa 
głośne czytanie.

Bardzo ważną cechą charakteryzującą model pierwszy i drugi bi-
blioteki przez wiele lat była cisza, choć często wyśmiewana, sprzyjała 

4 Według badań IKiCz BN z 2008 r. dokumenty audiowizualne i elektroniczne 
w bibliotekach publicznych dla dzieci stanowiły zaledwie 0,65% całości zbiorów. 
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jednak, czy to lekturze swobodnej, czy też pracy, nauce, poszukiwa-
niu informacji. Ta zasada została odwołana w „świątyni konsumpcji”, 
w której cisza nie jest cechą najważniejszą, raczej stało się nią dobre 
samopoczucie klienta, zyskującego kolejne miejsce. Może się w nim ba-
wić, grać, zachowywać swobodnie bez obawy, że zostanie upomniany 
lub wręcz skarcony. 

Zmiany dotyczą też osoby pracującej w bibliotece. Najpierw był to 
po prostu bibliotekarz, życzliwy, mądry doradca, przewodnik po świe-
cie książek. W modelu drugim został zastąpiony przez kompetentnego, 
odpowiednio wykształconego pracownika informacji, czy pracownika 
służby informacyjnej, po to, aby w świątyni konsumpcji zostać bro-
kerem informacji, nawigatorem informacji, cybrariuszem, czy, jak to 
określili autorzy Scenariuszy przyszłości bibliotek” (Tarkowski A., Ben-
dyk E., 2011), bibliotekarz lub bibliotekarka, z dostępem do katalogu 
bibliotecznego – to analogowy odpowiednik wyszukiwarki internetowej 
(Tamże, s. 17), a przyjmując nomenklaturę handlową – sprzedawcą 
i doręczycielem. 

Przyglądając się modelom bibliotek dla dzieci i stojącym za nimi 
systemom aksjologicznym, można próbować wskazać książki od-
zwierciedlające w danej epoce myślenie o dziecku. Wszak właśnie 
określenie kim jest dziecko, determinuje w dalszej konsekwencji myśle-
nie o bibliotece dla dzieci. Są to oczywiście tylko przykłady, być może 
nie najważniejsze, ale pokazujące, jak wolno sądzić zachodzący kieru-
nek zmian. Książka pierwsza to Jak kochać dziecko Janusza Korczaka 
(1998), w której autor opisuje emocje matki i dziecka, ich tworzącą się 
wzajemną, pełną miłości więź, druga medyczna, niejako techniczna 
pozycja Rozwój dziecka Elizabeth B. Hurlock (1985), i wreszcie trzecia, 
Doroty Zawadzkiej I ty możesz mieć super dziecko (2006). 

PODSUMOWANIE

Jak można sądzić, kłopoty z tożsamością bibliotek publicznych dla 
dzieci wynikają z kilku problemów: 
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•	 po pierwsze – z określenia odbiorcy usług – czy to ma być dziec-

ko, młody człowiek, w jakim wieku – 0-12, 0-16, jeszcze innym. 
Czy wobec tego powinny powstawać biblioteki dla dzieci, dla 
dzieci i młodzieży, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, czy 
też dla dzieci oraz dla dorosłych i młodzieży? 

•	 po drugie – profilu gromadzonych zbiorów – jakie książki, jakie 
dokumenty, muzykę, filmy, multimedia mają oferować bibliote-
ki, czy dostęp do Internetu ma być swobodny czy ograniczony, 
filtrowany? Jeśli tak, to w jaki sposób?

•	 po trzecie – samych usług – czy biblioteka ma być miejscem 
spotkań?, salonem gier?, świetlicą?, domem kultury? 

•	 po czwarte – kim ma być pracująca w niej osoba? Czy ma to być 
odpowiednio wykształcony bibliotekarz, czy też, przy wpro-
wadzeniu np. tzw. „macierzowego” systemu pracy, pierwszy 
z  brzegu pracownik biblioteki, któremu w danym dniu przy-
padł w udziale dyżur w dziale dziecięcym? 

Pojawia się zatem pytanie: co dalej? 
Można próbować przewidywać przynajmniej cztery scenariusze 

kierunków rozwoju bibliotek publicznych dla dzieci. Na trzy z nich 
wskazała Joanna Papuzińska w artykule Biblioteki a czytanie (2008, 
s. 165). 

Scenariusz pierwszy – to próba ocalenia „świątyni słowa” – czy-
li skupienie się na odważnym doborze książek i innych materiałów, 
ich starannej selekcji, na tradycyjnych metodach pracy z  czytelni-
kiem, z  uwzględnieniem form nowszych, jak np. booktalking, tak, 
aby biblioteki służyły zaspokajaniu głodu lektury, co oczywiście naj-
prawdopodobniej będzie skutkowało przynajmniej częściową utratą 
czytelników, ale pozwoli na dokładne określenie tożsamości bibliotek 
(Tamże, s 165).

Scenariusz drugi, jak można sądzić już realizowany, i to coraz 
powszechniej, a w kontekście nowelizacji ustawy o prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej, ponownie zezwalającej od początku przyszłego 
roku (2013) na łączenie bibliotek z innymi instytucjami – ewolucja 
w kierunku biblioteki jako centrum kultury, centrum rozrywki, miej-
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sca spotkań danej społeczności lokalnej, gdzie na równych prawach 
istnieje książka i inne media, a zajęcia służące popularyzacji czyta-
nia czy szeroko rozumianej kulturze czytelniczej sąsiadują z zajęciami 
plastycznymi, teatralnymi, muzycznymi, sportowymi czy jeszcze 
innymi.

Scenariusz trzeci, ewolucja w kierunku biblioteki „hybrydowej” czyli 
likwidacja bibliotek dziecięcych, przejmowanie obsługi najmłodszych 
przez większe struktury biblioteczne przeznaczone dla wszystkich 
użytkowników niezależnie od wieku. Mamy wówczas do czynienia 
ze zjawiskiem wchłaniania zbiorów, form pracy, funkcji bibliotekarza 
dziecięcego w ogólną pracę biblioteki. Jest to model charakterystyczny 
dla bibliotek w krajach Europy Zachodniej, także w Polsce nie jest to 
zjawisko nieznane – przypomnieć należy tzw. „kąciki dla dzieci” or-
ganizowane w bibliotekach ogólnych w mniejszych miejscowościach. 

Wydaje się jednak, że najprawdopodobniej realizowany będzie sce-
nariusz czwarty, będący połączeniem scenariusza drugiego z trzecim, 
polegający na wchłanianiu bibliotek dla dzieci w struktury bibliotek 
ogólnych, przy jednoczesnym przekształcaniu funkcji biblioteki w sze-
roko rozumiane centrum kultury. Ten proces dotyka i będzie dotykał, 
jak wolno sądzić, przede wszystkim placówki w małych gminach. 

Obserwując zmiany zachodzące w bibliotekarstwie, nie tylko tym 
dla dzieci, przydatne staje się, stworzone przez Emila Durkheima pod 
koniec XIX w., pojęcie anomii, pod którym – najogólniej rzecz biorąc 
kryje się kryzys systemu aksjonormatywnego (Wiłkomirska A., 2010, 
s. 13-14). 

Społeczeństwo w stanie anomii nie funkcjonuje według dotychczaso-
wego, spójnego systemu norm i wartości (co było, w różnym stopniu 
charakterystyczne dla modelu pierwszego „świątyni słowa” i modelu 
drugiego „świątyni wiedzy”) oraz nie wytwarza nowego, który mógłby 
być dla jednostek drogowskazem w sferze działania (Tamże, s.13-14). 

Zatem, jak można sądzić, bez zdefiniowania na nowo porządku ak-
sjologicznego, nie będziemy w stanie wyjść z kryzysu tożsamości, także 
tożsamości bibliotek.
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Tabela 1. Modele bibliotek publicznych dla dzieci 

Świątynia słowa 
/ ducha 

Świątynia wiedzy Świątynia 
konsumpcji

Czas Do lat 60/70. 
XX wieku

Lata 70/90 XX wieku Przełom wieków 
i dalej 

Dziecko Czytelnik – ważny 
jego rozwój indywi-
dualny, emocjonalny 

Użytkownik – ważna 
grupa, klasa rozwój 
intelektualny, dostęp 
do informacji

Klient (target, 
grupa docelowa), 
Indywidualny i grupa

Zadanie Jak rozmawiać 
z czytelnikiem? 
Jak mu pomóc 
w jego rozwoju?

Jak pomóc 
użytkownikowi 
w dostępie do 
wiedzy? 

Jak klienta zdobyć 
i zatrzymać? 

Zbiory Książki najlepsze, 
arcydzieła

Książki 
popularnonaukowe 

Książki popularne, 
bestsellery, 
trywialne

Formy pracy Opowiadanie baśni Lekcje biblioteczne Sesja internetowa 

Ważna książka Janusz Korczak „Jak 
kochać dziecko”

Elizabeth B. Hurlock 
„Rozwój dziecka”

Dorota Zawadzka 
„I Ty możesz mieć 
super dziecko”

Cecha charak-
terystyczna

Cisza – tu się 
czyta, myśli 

Cisza – tu się 
pracuje, uczy, 
poszukuje informacji

Brak ciszy, tu się 
bawi, gra, buszuje 

Bibliotekarz Bibliotekarz Pracownik informacji Cybrariusz, 
nawigator informacji

Źródło: opracowanie własne 
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Najmłodsi czytelnicy 
w bibliotece
Wybrane formy pracy

W bibliotekach publicznych pojawili się czytelnicy, którzy nie 
mają trzech lat i nie dekodują jeszcze znaków. Ich obecność 
wymusiła podjęcie pewnych działań, które mają na celu 

kształtowanie motywacji czytelniczych i stymulowanie ich rozwoju. 

ROLA BIBLIOTEKI W INICJACJI CZYTELNICZEJ

W inicjacji czytelniczej ważną rolę ma do odegrania całe środowi-
sko dziecka, również biblioteka dziecięca. Kontakty z książką i innymi 
dokumentami powinny mieć miejsce jak najwcześniej, zdecydowanie 
poprzedzając naukę szkolną. Główny nacisk został w nich przesunię-
ty od wartości intelektualnych w stronę emocji. Obecnie podkreśla się 
raczej rolę podświadomych, a nie świadomych procesów zachodzących 
w czytelniku (Papuzińska J., 1992, s. 18). Oczywiście najważniejszą rolę 
odgrywają opiekunowie, to od nich zależy, jak wcześnie dziecko zetknie 
się z książką i czytaniem. Pośrednik ma obowiązek nie tylko kierować 
inicjacją literacką dziecka, ale również dokładnie rozpoznawać jego in-
dywidualne potrzeby i trudności, pokazać bogatą ofertę użytkowania 
słowa pisanego czy też książki w zabawie. W proces inicjacji musi być 
zaangażowane całe środowisko dziecka (rodzice, opiekunowie, pra-
cownicy żłobków, przedszkoli, bibliotek i innych instytucji, w których 
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może pojawić się dziecko). Obowiązkiem biblioteki jest zaktywizowa-
nie tego środowiska i dostarczenie mu odpowiednich instrumentów 
do działania. Rola biblioteki w inicjacji czytelniczej jest więc bardzo 
ważna. W wielkim skrócie można stwierdzić, że instytucja ta powinna 
informować rodziców bądź opiekunów o roli czytania w nauce języka, 
a także pokazywać i uczyć, jak używać książek i innych dokumentów, 
z głośnym ich czytaniem włącznie. Dorośli powinni móc się dzięki niej 
nauczyć, jakie są etapy rozwoju dziecka i jak można je przygotowywać 
do czytania. Ponadto zadaniem biblioteki publicznej jest informowanie 
rodziców i opiekunów, jakimi materiałami dysponuje, jak wyszukiwać 
potrzebne dokumenty i jak z nich korzystać. Na tym nie kończy się 
jednak misja bibliotek. Powinny one zaproponować dzieciom i ich 
opiekunom miejsce sprzyjające spotkaniom, dzieleniu się doświadcze-
niami, ułatwiające kształtowanie się umiejętności współżycia w grupie. 
Oferowana przestrzeń musi być ciepła, przyjazna i bezpieczna zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych. Jest jeszcze jedno bardzo ważne zadanie 
– wypracowywanie przyjemności czytania poprzez dbanie o atrakcyj-
ność wizyt w bibliotece, tak by zachęcić do kolejnych odwiedzin. 

Wiele międzynarodowych dokumentów, które dotyczą dzieci, 
podkreśla ich prawa, wśród nich prawo do rozwoju. Można tu wy-
mienić chociażby Deklarację Praw Dziecka, zwaną Genewską. Została 
ona przyjęta w 1927 r. przez Zgromadzenie Ogólne Ligii Narodów. 
W punkcie 1 tej Deklaracji podkreślono, że dziecku powinno się za-
pewnić możliwość rozwoju fizycznego i duchowego (Deklaracja, 1927). 
20 listopada 1959 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
proklamowało Deklarację Praw Dziecka. Dokument ten jest rozszerze-
niem Deklaracji Genewskiej, zawierającym dziesięć zasad. W drugiej 
z nich stwierdzono, że dziecko korzysta ze szczególnej ochrony, a usta-
wodawstwo i inne środki stworzą mu wszelkie możliwości i ułatwienia 
dla zdrowia i normalnego rozwoju fizycznego, umysłowego, moral-
nego, duchowego i społecznego, w warunkach wolności i godności 
(Deklaracja, 1959). 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka (Konwen-
cja, 1989). Polska ratyfikowała ją 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten 
dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Z punktu widzenia 
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bibliotek warto zwrócić uwagę na artykuł 12 punkt 1, w którym stwier-
dzono, że państwa – strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do 
kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego ich 
wyrażania we wszystkich sprawach, które go dotyczą, przyjmując je 
z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. Warto 
w tym miejscu przytoczyć jeszcze jeden zapis. W artykule 13 punkcie 
1 stwierdzono, że: dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypo-
wiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania 
i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu 
na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie 
artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu 
według wyboru dziecka. Ponadto w dokumencie tym, w artykule 17 
stwierdzono, że państwa – strony uznają ważną rolę spełnianą przez 
środki masowego przekazu i zapewnią dziecku dostęp do informa-
cji oraz materiałów pochodzących z różnorodnych źródeł krajowych 
i międzynarodowych, szczególnie do tych, które mają na uwadze jego 
dobro w wymiarze społecznym, duchowym i moralnym oraz jego 
zdrowie fizyczne i psychiczne. Proklamatorzy Konwencji wskazali 
sposoby, które to umożliwią. Nakazuje się m.in., aby państwa – strony 
zachęcały środki masowego przekazu do rozpowszechniania infor-
macji i materiałów, korzystnych dla dziecka w wymiarze społecznym 
oraz kulturalnym, stymulowały rozwój współpracy międzynarodowej 
w dziedzinie wytwarzania, wymiany oraz rozpowszechniania tego 
rodzaju informacji i materiałów, pochodzących z różnorodnych kul-
turowych źródeł krajowych oraz międzynarodowych, propagowały 
wydawanie i rozpowszechnianie książek dla dzieci. Na państwa – stro-
ny nałożono obowiązek okazywania odpowiedniej pomocy rodzicom 
oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków 
związanych z wychowaniem dzieci oraz zapewniania rozwoju instytu-
cji, zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi.

Należy wyraźnie podkreślić, że biblioteki należą do instytucji, które 
mogą umożliwić wywiązywanie się z tych ustaleń, wspierając realizację 
prawa każdego dziecka do rozwoju.

Innymi ważnymi dla bibliotek dziecięcych dokumentami są te 
wydane przez IFLA i UNESCO. W opublikowanym w 1995 r. Mani-
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feście bibliotek publicznych przedstawiono kluczowe zadania bibliotek 
publicznych:

1. Kształtowanie i wyrabianie nawyków czytelniczych dzieci od 
najwcześniejszych lat.

2. Wspieranie zarówno edukacji indywidualnej i samodzielnej, 
jak i formalnego kształcenia na wszystkich poziomach.

3. Stwarzanie możliwości rozwoju osobistego.
4. Stymulowanie wyobraźni i twórczości dzieci i młodzieży.
5. Budowanie świadomości dziedzictwa kulturowego, uznania dla 

sztuki, osiągnięć naukowych i wynalazczości.
6. Organizowanie dostępu do form wypowiedzi kulturalnej 

wszystkich rodzajów sztuki.
7. Koncentrowanie się na dialogu międzykulturowym, popieranie 

różnorodności kulturowej środowiska.
8. Podtrzymywanie tradycji ustnej.
9. Zapewnianie dostępu wszystkich obywateli do wszystkich ro-

dzajów informacji lokalnej.
10. Organizowanie odpowiednich usług informacyjnych dla lokal-

nych firm, organizacji, grup zainteresowań.
11. Ułatwianie zdobywania i pogłębiania umiejętności informacyj-

nych i korzystania ze sprzętu komputerowego.
12. Wspieranie i udział we wszystkich działaniach i programach 

literackich dla wszystkich grup wiekowych, w razie potrzeby – 
inicjowanie takich działań (Manifest, 2002, s. 99).

Każde z przedstawionych zadań można odnieść do bibliotek dzie-
cięcych i ich użytkowników, również tych najmłodszych, ich rodziców 
i opiekunów. Manifest bibliotek publicznych (Manifest, 2002) został 
uściślony przez wytyczne: Działalność bibliotek publicznych: wytycz-
ne IFLA/UNESCO (Działalność, 2002), Wytyczne IFLA dla bibliotek 
obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat) (Wytyczne, 2009, 
s.  13-48), Wytyczne dotyczące usług w bibliotekach dla dzieci (Wy-
tyczne, 2009, s. 49-58), Wytyczne dla bibliotek obsługujących młodzież 
(Wytyczne, 2009, s. 59-86). Dokumenty te bardzo poważnie traktu-



Najmłodsi czytelnicy w bibliotece 247
ją użytkownika dziecięcego. Możemy w nich odnaleźć stwierdzenie, 
że na bibliotekach publicznych ciąży szczególna odpowiedzialność za 
zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży. Jest bardzo prawdopodobne, 
że jeżeli we wczesnym dzieciństwie zaszczepi się u dzieci fascynację 
wiedzą i wytworami myśli ludzkiej, to będą one korzystać z tych tak 
kluczowych narzędzi rozwoju osobistego w całym swoim życiu (Dzia-
łalność, 2002, s. 24). 

Ze względu na temat niniejszego opracowania za najważniejsze 
należy uznać Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlę-
ta i małe dzieci (do 3 lat). Poruszono w nich takie kwestie jak: misja 
bibliotek dla dzieci, rozpoznanie potrzeb rodzin z dziećmi do 3 lat, 
grupy docelowe, cele bibliotecznej obsługi niemowląt i małych dzieci, 
usługi, zbiory i kryteria selekcji, lokal, współpraca, reklama, personel, 
zarządzanie i rozwój, finanse. Do wytycznych dołączono omówienie 
sposobów oceniania i przykłady praktyczne. Wyrażono przekonanie, 
że biblioteki dla dzieci oferując bogatą gamę materiałów i działań, 
stwarzają dzieciom możliwość doświadczania radości czytania, zdoby-
wania wiedzy i rozwijania wyobraźni. Podkreśla się ponadto, że dzieci 
i rodziców trzeba nauczyć, jak robić najlepszy użytek z biblioteki oraz 
jak kształtować umiejętność posługiwania się mediami drukowanymi 
i elektronicznymi.

Wiele dokumentów kładzie nacisk na prawa dziecka. Każde dziec-
ko od najwcześniejszych lat ma m. in. prawo do korzystania w swoim 
otoczeniu z zabawek, książek, multimediów, źródeł informacji dla nich 
przeznaczonych. Takie prawo mają również inni członkowie rodzin, 
opiekunowie i inni dorośli zajmujący się małymi dziećmi. Bibliote-
ka ma więc obowiązek stworzenia przestrzeni bogatej w dokumenty 
sprzyjające rozwijaniu przyjemności czytania i korzystania z książek, 
wynikający z potrzeby zaspokojenia praw dziecka. 

LOKAL

W Wytycznych IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe 
dzieci (do 3 lat) (Wytyczne, 2009, s. 23) wyraźnie podkreśla się, że ma-
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luchy i ich opiekunowie powinni postrzegać bibliotekę jako miejsce 
dostępne, bezpieczne, atrakcyjne i niezmienne.

Należy wyeliminować bariery w dostępie do biblioteki. Oddział 
przyjmujący tak małe dzieci nie może znajdować się na piętrze bez 
windy; w windzie oprócz osób powinny mieścić się dziecięce wózki. 
Przeszkodą mogą być również zbyt ciężkie drzwi czy zbyt wysokie 
schody, bądź też progi. 

Opiekunowie i dzieci powinni czuć się w bibliotece dobrze. Aby 
tak było, przestrzeń musi być bezpieczna. Najlepiej, gdy maluchom, 
które raczkują lub zaczynają chodzić, zapewni się przeznaczone dla 
nich miejsce, wyposażone w bezpieczne, dopasowane do ich wzro-
stu meble. Podłoga powinna być bezwzględnie czysta, z dywanami, 
na których dzieci będą się bawić. Należy uwzględnić także miejsce 
dla dorosłych, którzy towarzyszą maluchom. Aranżacja przestrze-
ni musi umożliwiać pozostawanie w kontakcie dziecka i opiekuna. 
Powinno się zabezpieczyć gniazdka i inne urządzenia elektryczne 
oraz wszystko to, co dziecko mogłoby ściągnąć, robiąc sobie krzyw-
dę. Bezpieczne i czyste muszą być też książki i zabawki. Ważne jest 
również przygotowanie miejsca, w którym można nakarmić niemow-
lę, podgrzać mleko w butelce, a w razie potrzeby przewinąć, a nawet 
umyć dziecko. 

Biblioteka zyskuje atrakcyjność dzięki wyglądowi, aranżacji prze-
strzeni, ale również poprzez zapewnienie odpowiedniej atmosfery. W 
przypadku najmłodszych użytkowników biblioteki ważna jest również 
niezmienność. Maluchy czują się bezpiecznie w otoczeniu, które znają 
i które nie ulega ciągłym przeobrażeniom.

PERSONEL

Za dobrą atmosferę w bibliotece odpowiadają przede wszyst-
kim bibliotekarze. Każda biblioteka powinna być kierowana przez 
wykwalifikowanego pracownika. W Wytycznych dotyczących usług 
w bibliotekach dla dzieci (Wytyczne, 2009, s. 56) podkreśla się, że do 
pożądanych cech bibliotekarza dziecięcego należą: entuzjazm, ko-
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munikatywność, umiejętności interpersonalne, zdolność do pracy 
zespołowej i rozwiązywania problemów, współpracy i współdziałania, 
do inicjowania, bycia elastycznym i otwartym na zmiany, analizowa-
nia potrzeb użytkowników, planowania, zarządzania oraz oceny usług 
i programów, zapał do zdobywania nowych umiejętności i rozwoju 
zawodowego. Potrzeba więc osoby bardzo aktywnej, zaangażowanej 
w podejmowane działania, chętnej do współpracy. 

Bibliotekarz powinien posiadać również bogatą wiedzę, szczególnie 
z zakresu psychologii i rozwoju dzieci, a także rozwoju czytelnictwa 
i jego promocji. Trzeba, by orientował się w przedsięwzięciach kul-
turalnych i artystycznych, znał dobrze literaturę dla dzieci, zarówno 
w postaci książkowej, jak i na innych nośnikach. Te same wymaga-
nia stawia się również przed bibliotekarzami pracującymi z dziećmi 
do trzeciego roku życia. Powinny ich cechować: dobra znajomości 
poszczególnych faz rozwoju dziecka, jego potrzeb edukacyjnych, me-
chanizmów zapoznawania z książką i lekturą, doskonała znajomość 
dobrych książek przeznaczonych dla dzieci, a utrwalonych na różnych 
nośnikach, kompetencje w kreowaniu jak najlepszego miejsca pod 
względem wyposażenia dla małych dzieci i tych, którzy się nimi opie-
kują. Ważne jest również, żeby bibliotekarze radzili sobie z dziećmi 
i opiekunami innych narodowości oraz niepełnosprawnymi i z różny-
mi dysfunkcjami. Należy wyraźnie podkreślić, że pracownik biblioteki 
przeznaczonej dla dzieci do trzech lat musi potrafić współpracować nie 
tylko z maluchami, ale również z osobami dorosłymi.

ZBIORY

W zbiorach biblioteki ukierunkowanej na małe dzieci ważne miej-
sce zajmują książki – zabawki: takie, które dają się dotykać, głaskać, 
wydają dźwięki itp. – łączą w sobie cechy książki i zabawki. Obecnie 
na rynku dla najmłodszych oferowane są książki – zabawki posiada-
jące zróżnicowane kształty i formy, wykonane z różnych bezpiecznych, 
w tym wodoodpornych materiałów, np.: plastik, guma, różnego rodzaju 
tkaniny. Korzystanie z takiego przedmiotu eliminuje ryzyko szybkiego 
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zniszczenia, co ma miejsce w przypadku tradycyjnej książki wykonanej 
nawet z najbardziej sztywnego kartonu, który nie oprze się dziecięcej 
manipulacji (Lewandowicz-Nosal G., 2011, s. 23). Należy zwrócić uwa-
gę na to, że łatwo je utrzymać w czystości, co nie jest bez znaczenia 
w bibliotece. Do tej grupy zbiorów zaliczymy również książki – harmo-
nijki, które na składanych kartkach zawierają różne obrazki; mogą one 
służyć nie tylko do czytania, ale również do manipulacji i zabaw kon-
strukcyjnych. Kolejnym elementem tak pomyślanego zbioru mogą być 
miniaturowe pozytywki wydające różne dźwięki, np. odgłosy zwierząt. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na książki obrazkowe. Bardzo waż-
ną rolę w książkach dla dzieci pełnią ilustracje; zazwyczaj to dzięki 
nim ma miejsce pierwszy kontakt dziecka ze sztuką. Są one niezbędne 
w procesie inicjacji literackiej (Ungeheuer-Gołąb A., 2011, s. 78). Często 
kolorowym obrazkom zaczyna towarzyszyć krótki tekst.

Ważne, żeby w zbiorach biblioteki nie zabrakło kołysanek. Zapewne 
każdy rodzic pamięta wiele tekstów, ale zawsze warto odświeżyć jego 
pamięć i nauczyć nowych. Najważniejsze w tych utworach są dźwięk 
i rytm. Warto, żeby w bibliotece znalazły się również nagrania koły-
sanek. Płyty mogą wykorzystać choćby rodzice nie potrafiący śpiewać, 
zaś dzieci chętnie ich posłuchają. Warto mieć też w zbiorach teksty 
inspirujące zabawy paluszkowe, czy inne zabawy kontaktowe. Więk-
szość z opiekunów pamięta takie teksty jak „Raczek” czy „Sroczka”, 
ale jest ich dużo więcej. Biblioteka dziecięca powinna być skarbnicą 
tych i wielu innych wierszyków do zabaw paluszkowych. W ich dobo-
rze bibliotekarzom mogą pomóc ukazujące się ostatnio coraz liczniej 
publikacje poświęcone temu tematowi (por. m.in. Bogdanowicz M. 
(oprac.), 2006; Sąsiadek K., 2005).

W zbiorach biblioteki nie może zabraknąć poezji. Wiersze są 
rytmiczne, łatwo wpadają w ucho i pamięć. Powtórzenia, onoma-
topeje, powodują, że dzieci chętnie słuchają i bawią się tekstem. 
Wiersze są niezastąpione w edukacji literackiej, emocjonalnej, 
a nawet ruchowej dziecka. Kolejne ważne utwory to baśnie, legen-
dy, opowiadania. Literatura może także pomagać rozwiązywać 
różne problemy, stąd w zbiorach nie powinno zabraknąć publika-
cji o problemach dziecięcych. Istotne jest też zapewnienie dostępu 
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do pierwszych książek popularnonaukowych, które ułatwiają po-
znanie otaczającego świata. Bogaty powinien być również wybór 
czasopism. 

W zbiorach biblioteki powinny znaleźć się nie tylko tradycyjne do-
kumenty. Jest w nich również miejsce na programy edukacyjne i gry 
komputerowe, których na rynku wydawniczym jest coraz więcej. 
Nie należy zapominać o grach dostępnych w Internecie. Dobrze jest 
prowadzić katalog stron WWW wartych polecenia opiekunom i ich 
podopiecznym.

Biblioteka powinna oferować zbiory wysokiej jakości i odpowied-
nie do wieku, bezpieczne dla dzieci, atrakcyjne, ciekawe, interesujące 
również dla dorosłych. Gromadząc dokumenty należy pamiętać, że 
bibliotekarz musi przekonać o ich wartości dorosłych. Bez pośrednika 
dziecko w tym wieku nie sięgnie po żaden, nawet najwartościowszy 
dokument. Nikt nie rodzi się z naturalną potrzebą czytania.

Warto w tym miejscu wspomnieć jeszcze o zbiorach dla dorosłych. 
Oni też są użytkownikami biblioteki dla dzieci i powinni mieć moż-
liwość dostępu do materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla 
rodziców.

Misja bibliotek polegająca na dostarczaniu najwartościowszych 
dokumentów dla najmłodszych wspierana jest m.in. przez Fundację 
Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, realizującą projekt Bibliotecz-
ka dla Najmłodszych (Biblioteczka [online]). W formule wypracowanej 
przez Fundację Biblioteczka dla Najmłodszych to prowadzona przez 
przygotowaną osobę wypożyczalnia książek i zabawek edukacyjnych 
dla dzieci w wieku do pięciu lat. W wypożyczalni znajduje się kilka-
naście zestawów, w skład których wchodzą: książka, zabawka i  gra 
edukacyjna. Do każdego dołączona jest prosta instrukcja obsługi, 
zawierająca informację, jakie umiejętności rozwijają przedmioty w da-
nym zestawie i jak należy z niego korzystać podczas zabawy z dzieckiem. 
Do ich tworzenia wykorzystywane są najlepsze pod względem eduka-
cyjnym i estetycznym zabawki i książki dostępne na polskim rynku. 
O wyborze przedmiotów decydowali specjaliści – psycholodzy, a także 
pedagodzy pracujący z dziećmi i rodzicami. Biblioteczki organizowane 
są najczęściej w bibliotekach. 
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UŻYTKOWNICY

Bibliotekarze pracujący z dziećmi do trzech lat powinni dokładnie 
znać rozwój dziecka w tym wieku; ułatwi to organizowanie zajęć i kon-
takt z dziećmi, ale również z opiekunami.

Postęp w rozwoju ma charakter ciągły, ale jego tempo jest in-
dywidualne dla każdego człowieka. Istnieją pewne prawidłowości 
w opanowywaniu umiejętności przez dziecko w zależności od wieku. 
Oczywiście ustalenia są przybliżone i mogą wystąpić dość duże indy-
widualne rozbieżności (Ilg F.L., Ames L. B., Baker S. M., 1997, s. 170). 
Nikt nie może zmienić kolejności faz, można jednak ten rozwój 
wspierać i przyśpieszać. Wiele rad można odnaleźć w różnych porad-
nikach, które warto zaprezentować rodzicom. Ciekawe wskazówki 
odnajdujemy np. w książce Miriam Stoppard: Zbadaj swoje dziec-
ko. Jak poznać i rozwijać ukryte możliwości dziecka (1992, s. 23-29). 
Wiele z nich przyda się zarówno opiekunom, jak i bibliotekarzom. 
Spotkania w bibliotece mogą wspierać zwłaszcza rozwój umysłowy 
i społeczny, mogą także mieć istotny wpływ na doskonalenie zdolno-
ści werbalnych.

Dzieci do trzech lat potrzebują pomocy rodziców i opiekunów 
w dotarciu do biblioteki i w korzystaniu z książek, nowych techno-
logii, innych usług biblioteki. Międzynarodowe wytyczne (Dzieci, 
2009, s.  19) wśród dorosłych użytkowników biblioteki dziecięcej 
wymieniają: rodziców i innych członków rodziny, prawnych opie-
kunów, opiekunów, np. personel żłobków, nauczycieli, pracowników 
służby zdrowia i innych dorosłych pracujących z dziećmi, książkami 
i mediami. 

W kolejnych podrozdziałach omówione zostaną szczególne zadania 
biblioteki.

Informowanie rodziców (opiekunów) o istocie czytania
Realizując to zadanie, warto odwołać się do słów pediatry, dr Mi-

riam Stoppard, która w książce Zbadaj swoje dziecko. Jak poznawać 
i  rozwijać ukryte możliwości dziecka, stwierdziła: Gdybym miała 
wskazać jeden tylko sposób wzbogacania doświadczeń dziecka i stymu-
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lowania jego prawidłowego rozwoju, poradziłabym trzymanie w domu 
książek (1992, s. 135). 

Autorka udzieliła wielu rad rodzicom. Z powodzeniem mogą je wy-
korzystać również bibliotekarze, przekonując opiekunów o ważnej roli 
książki i czytania w rozwoju dziecka. Niektóre z nich zamieszczono 
w załączniku 1 artykułu.

Dzięki Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom bibliote-
karze mają ułatwione zadanie (Cała Polska czyta… [online]). Coraz 
mniej rodziców trzeba przekonywać o znaczeniu czytania w rozwoju 
emocjonalnym dziecka, ponieważ 90% polskiego społeczeństwa sły-
szało o akcji fundacji i zna hasło: „Czytaj dziecku 20 minut dziennie 
codziennie”. Irena Kuźmińska i Elżbieta Olszewska w publikacjach 
Z dzieckiem w świat wartości (2007) i Wychowanie przez czytanie (2010) 
zwracają uwagę na to, że codzienne czytanie dziecku dla przyjemno-
ści jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie 
potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psy-
chiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych 
strategii wychowania, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość 
i pozostawia cudowne wspomnienia. Wśród atutów głośnego czytania 
wymieniono to, że czynność ta jest łatwa, nie wymaga przygotowania, 
jest przyjemna i inspirująca także dla czytającego, nic nie kosztuje, 
gdy korzystamy z biblioteki czy wymieniamy książki z innymi rodzi-
cami. Zwrócono również uwagę na to, że dziecko, któremu czyta się 
codziennie, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie 
własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpływają na 
jakość jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy 
zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między 
rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniej-
szych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć 
na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Autorki stwierdzają, 
że jeżeli rodzice nie znajdą czasu dla dziecka, przedkładając nad jego 
potrzeby swą karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświa-
domie narażają całą jego przyszłość. Wśród kolejnych atutów głośnego 
czytania wymieniają korzyści językowe i umysłowe. Dzieci, którym się 
czyta, używają bogatego i pięknego języka, posiądą umiejętność pro-
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wadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się 
w sposób jasny, logiczny i obrazowy, czyli wartości bardzo ważne w ży-
ciu społecznym.

Pracownice Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego 
(Danuta Świerczyńska-Jelonek, Małgorzata Kopczyńska) opracowały 
Listy o literackim wychowaniu dzieci (por. Walczewska-Klimczak G., 
2004). Listy były adresowane do rodziców dzieci w trzech grupach wie-
kowych: do dwóch lat, trzy do sześciu lat, a także do rodziców dzieci 
w wieku młodszoszkolnym. Opracowane zostały dwie wersje (skrócona 
i rozszerzona) zasad postępowania, których stosowanie może sprzy-
jać rozbudzaniu pozytywnej postawy dzieci w stosunku do książek 
i czytania. Warto przywołać te skierowane do rodziców dzieci z grupy 
wiekowej do dwóch lat. Zamieszczono je w załączniku 2 niniejszego 
artykułu. Listy zawierają szereg argumentów, które na pewno trafią do 
rodziców i opiekunów dzieci.

Multimedialna biblioteka dla dzieci ABECADŁO w Olsztynie wy-
dała broszurę w atrakcyjnej formie (ma kształt głowy misia), w której 
znalazł się apel bibliotekarzy do rodziców: W swojej miejscowości po-
szukaj BIBLIOTEKI, magicznego miejsca, w którym Twoja pociecha 
znajdzie mnóstwo wspaniałych książeczek. Bibliotekarz podpowie 
Ci co czytać maluchowi i w jaki sposób zainteresować go książką. 
Z  pewnością znajdziesz tam również ciekawą ofertę zajęć edukacyj-
nych. Zapraszamy, argumenty przemawiające za czytaniem dziecku, 
wskazówki, kiedy zacząć czytać i co czytać, informacje jak czytać 
dzieciom, książki polecane dla dzieci (w wieku do roku, od roku do 
dwóch i od dwóch do trzech lat). Wszystko w przystępnej, zabaw-
nej formie z mottem Wisławy Szymborskiej: Czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Tutaj również 
odnajdujemy szereg argumentów, które na pewno przekonają rodzi-
ców, opiekunów (jeżeli jeszcze nie są przekonani), dlaczego czytanie 
dziecku się opłaca. Ciekawa jest również krótka informacja skierowa-
na do rodziców i opiekunów, kiedy zacząć czytać dziecku i co czytać. 
Przyjęto konwencję wypowiedzi małego dziecka zwracającego się do 
rodzica, opiekuna: 
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Mamo, jestem w twoim brzuszku. Lubię, jak śpiewasz mi piosenki i mó-
wisz krótkie rymowanki. Oswajam się z Twoim głosem.
Jestem już niemowlakiem. Nie do końca rozumiem co czytasz, jednak 
jest to bardzo przyjemne. Uwielbiam jak trzymasz mnie w ramionach 
i przytulasz. Czuję się bezpiecznie, gdy razem próbujemy przewracać 
kartki w książeczce. Pokazujesz mi kolorowe obrazki i wyjaśniasz ich 
znaczenie.
Lubię, jak czytamy dialogi, jak modulujesz głosem i udajesz kogoś in-
nego niż jesteś, jak razem naśladujemy głosy zwierząt. Zadajesz mi 
pytania do ilustracji, a ja paluszkiem wskazuję odpowiedź.
Mam już 3 latka i jestem bardzo duży. Lubię jak czytasz mi krótkie 
bajeczki, przy długich zaczynam się nudzić. Ostatnio czytałaś mi „Pan 
Kotek był chory”. Jutro też Cię poproszę, żebyś mi ją przeczytała. A jak 
będę dorosły, to zostanę panem doktorem i będę leczyć mojego kotka1.

Przyjęta konwencja, rodem z filmu I kto to mówi nie wszystkim 
musi odpowiadać, ale ten krótki tekst zawiera najważniejsze wska-
zówki, z których rodzice i opiekunowie mogą, a nawet powinni 
skorzystać. 

Docieranie z informacją do rodziców i opiekunów
Warto w tym miejscu przywołać program Bookstart, realizowany 

w Anglii od 1992 r. (Bookstart [online]). Punktem wyjścia jest przeko-
nanie, że nigdy nie jest za wcześnie, żeby czytać z dzieckiem książki. 
Bookstart oferuje darmowe zestawy książek dla dzieci w wieku nie-
mowlęcym (do dwunastu miesięcy) poniemowlęcym (od roku do 
trzech lat) i przedszkolnym (trzy – cztery lata). Celem takiego dzia-
łania jest zaszczepienie w dzieciach miłości do czytania, by potem 
miały łatwiejszy start w życie. Jest to program realizowany przez Bo-
oktrust – niezależną organizację, która powstała, by zachęcać ludzi ze 
wszystkich kultur i  w  każdym wieku do czytania książek. Program 

1 Informacje znalazły się w broszurze wydanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Olsztynie w trakcie realizowania projektu Laboratorium Aktywnego Biblioteka-
rza, Nigdy nie jest za wcześnie, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
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działa dzięki wsparciu finansowemu Departamentu Edukacji i rzą-
dów Irlandii Północnej i Walii oraz dzięki hojnym dotacjom ponad 25 
dziecięcych wydawnictw. Jest koordynowany i wspierany przez lokalne 
instytucje publiczne, pracowników centrów zdrowia i bibliotek. Book-
start oferuje: 

•	 darmowe książki dla dzieci,
•	 wsparcie i pomoc w zachęcaniu dzieci do czytania z rodzicami,
•	 okazję, by wraz z innymi rodzinami brać udział w organizowa-

nych przez Bookstar spotkaniach i przedsięwzięciach,
•	 na stronie internetowej: http://www.bookstart.org.uk zamiesz-

czono wiele materiałów, które można wykorzystać podczas 
zabaw z dzieckiem – książki, historie, rymowanki. 

Zestaw przygotowany dla dzieci z grupy do dwunastu miesięcy 
zawiera ekotorbę z logiem projektu, dwie książeczki (z twardymi, 
tekturowymi okładkami, kolorowymi ilustracjami) i ilustrowaną 
ulotkę o tym, jak zachęcać dziecko do czytania, jak czytać z dziec-
kiem itp. (ulotka może być zredagowana w różnych językach). 
Zestawy są modyfikowane w zależności od wieku, ale idea zostaje 
taka sama. Opracowano także paczki dla dzieci z dysfunkcjami, 
np. głuchych, niedosłyszących, niewidomych czy niedowidzących. 
Oferowane są też zestawy dla dzieci, których pierwszym językiem 
nie jest angielski. Zamieszcza się w nich np. książki w językach: al-
bańskim, arabskim, bengalskim, chińskim (w języku tradycyjnym 
i uproszczonym), chorwackim, czeskim, perskim (farsi), francuskim, 
niemieckim, greckim, w języku Gujarati, Hindi, włoskim, japoń-
skim, koreańskim, kurdyjskim, nepalskim, pendżabskim, polskim, 
portugalskim, rosyjskim, somalijskim, hiszpańskim, tagalskim, ta-
milskim, tureckim, w języku Urdu i po wietnamsku. Tłumaczone są 
też broszury dla rodziców.

Można wybierać różne książeczki, w zależności od wieku i zain-
teresowań (np. o zwierzątkach, rodzinie, codziennych czynnościach, 
tolerancji i różnych kulturach). Na stronie projektu można zapoznać 
się z ich recenzjami i opiniami rodziców.
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Zestawy można odebrać w szpitalach, przychodniach, żłobkach, 

przedszkolach, świetlicach, ale także w lokalnej bibliotece.
Ponadto w ramach tego programu co roku organizowane są setki 

spotkań i imprez dla rodzin z dziećmi. Właściwie każdy znajdzie coś 
dla siebie. W dniach 6-12 czerwca odbył się Narodowy Tydzień Book-
start. Ciekawymi pomysłami realizowanymi w ramach Bookstart-u są:

•	 The Rhyme Challenge (Konkurs rymowanek)
Program przeznaczony jest dla dzieci od 0 do 5 lat i ich rodziców. 

Dzieci i ich rodzice bądź opiekunowie wspólnie uczą się wierszyków 
i rymowanek. Na koniec dostają specjalny dyplom. Wierszyki i rymo-
wanki uczą dzieci zabawy słowami, co pomaga im później, gdy zaczną 
już naukę. Wspólne „rymowanie” to również dobry sposób na budowa-
nie więzi między dziećmi i rodzicami. Pomagają wzbudzić w dzieciach 
miłość do rymów, historii i książek.

Dzięki konkursowi dzieci uczą się przez zabawę, rozwijają wczesne 
umiejętności językowe i mają możliwość komunikowania się z  ró-
wieśnikami i dorosłymi. Dodatkowo uczestnictwo w nim poprawia 
fonologiczną świadomość dziecka i komunikację między małym dziec-
kiem a rodzicem. Kolejną zaletą takich rymowanek jest to, że można 
śpiewać je wszędzie. Nie trzeba mieć ani instrumentów, ani specjal-
nych umiejętności muzycznych. 

•	 Storytimes (Głośne czytanie bajek)
Czytanie jest organizowane w lokalnych żłobkach, bibliotekach 

i centrach dziecięcych. Aranżuje się spotkania dla różnych grup wie-
kowych. Rodziny słuchają klasycznych bajek, nowych opowieści i wraz 
z innymi poznają fascynujący świat książek.

Program Bookstart jest w różnych modyfikacjach realizowany 
w ponad 10 krajach, również w Polsce. W połowie września 2010 r. 
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu rozpoczęła projekt pod 
nazwą „Na dobry początek” (Biblioteka [online]). Wsparło go Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Wrocław. 
W okresie od czerwca do grudnia 2010 r. około 1000 noworodków ze 
szpitala przy ul. Kamińskiego we Wrocławiu otrzymało tzw. „starte-
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ry” – zestawy książek i materiałów edukacyjnych dla rodziców. Akcja 
ma być kontynuowana. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 
planuje rozdawać czytelnicze „wyprawki” dla wszystkich noworod-
ków w jednym, wybranym szpitalu. W zestawach tych, zapakowanych 
w płócienne torby, znajdzie się również zaproszenie do uczestnictwa 
w bezpłatnych zajęciach dla najmłodszych dzieci prowadzonych w bi-
bliotekach publicznych na terenie Wrocławia, a także broszura m.in. 
z  propozycjami literatury dla tej grupy wiekowej oraz wskazówki, 
w jaki sposób na bazie książek organizować wspólne zabawy z dziećmi. 
Do zestawu dołączona będzie symboliczna pierwsza karta biblioteczna 
(Noworodki [online]). Głównym celem projektu jest oczywiście promo-
wanie czytelnictwa od najmłodszych lat.

Dokształcanie bibliotekarzy
W Polsce podejmuje się ostatnio działania skierowane do bibliote-

karzy, którzy pracują z dziećmi w wieku do trzech lat.
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie zrealizowała projekt 

Laboratorium Aktywnego Bibliotekarza (LAB, 2011, s. 34; por. też 
Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie [online]), którego głównymi 
celami było zaangażowanie bibliotekarzy w proces edukacyjny, pogłę-
bienie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy z dziećmi, które nie 
przekroczyły trzeciego roku życia oraz ich rodzicami. Składał się on 
z trzech etapów: 

•	 dwudniowej konferencji szkoleniowej
•	 etapu wdrażania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas 

konferencji
•	 konferencji podsumowującej (Ślusarczyk Ł., 2012, s. 17).

Dziesięć bibliotek z różnych części kraju, zainspirowanych konfe-
rencją szkoleniową, zgłosiło swoje działania do konkursu na najlepszą 
strategię promocji czytelnictwa wśród dzieci w wieku do trzech lat. Za 
najciekawsze uznano projekty zrealizowane przez: Miejską i Powiato-
wą Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie, 
Bibliotekę Publiczną w dzielnicy Wola m. st. Warszawy, filia: Biblioteka 
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dla Dzieci i Młodzieży nr 21 i XII Czytelnia Młodzieżowa oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną im. Zenona Przesmyckiego, filia nr 2 w Radzyniu 
Podlaskim.

Zajęcia dla najmłodszych w bibliotekach
Coraz więcej bibliotek proponuje zajęcia dla najmłodszych. W kil-

ku filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie Wrocławia działają 
Biblioteki Malucha (Noworodki [online]). W spotkaniach każdorazo-
wo uczestniczy około piętnaścioro dzieci z opiekunami. Cieszą się one 
dużym zainteresowaniem, w związku z tym wprowadzono zapisy. 
Biblioteka Malucha to przede wszystkim wspólna zabawa: masażyki, 
zabawy paluszkowe, zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy plastyczne. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim od 
1 czerwca 2011 roku działa Biblioteka Malucha (Klub [online]). Klubo-
wiczami są dzieci w wieku od dwóch do trzech lat, które nie uczęszczają 
do żłobka, ani przedszkola wraz z opiekunami. Tematy spotkań to np.: 
Biedronka, Miś, Owoce, Muzycznie w Klubie Malucha. 

W Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy w dzielnicy Wola działa 
klub: Mam dwa latka jestem zuchem (Biblioteka [online]), a w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Olsztynie – Bajkoteka Malucha (Doświadcze-
nia [online]). Przykłady można mnożyć. Należy zwrócić uwagę, że 
zajęcia dla maluchów organizowane w bibliotekach cechują się tym, że 
nie trwają zbyt długo z powodu niskiej koncentracji dzieci (do 30 min.), 
zabawy, które są proponowane, są różnorodne i szybko się zmieniają, 
bibliotekarze starają się oddziaływać na wszystkie zmysły. Dzięki tym 
działaniom zwiększa się koncentrację uczestników. Najczęściej na spo-
tkania przychodzą dzieci z rodzicami i opiekunami, dzieci bawią się, 
a rodzice często uczestniczą w zabawie; jeżeli tego nie robią to propo-
nuje się im inne zajęcia, ale wciąż są blisko swoich pociech. 

W latach 2006-2007 Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeń-
skiego przeprowadziła w Polsce pilotażowy projekt „Grupy Zabawowe 
– wspieranie edukacji dzieci przez gminy i organizacje pozarządowe” 
(Engelmayer U. (red.), 2007, s. 41). Do programu przystąpiły m.in. Bi-
blioteka Publiczna Gminy Przodkowo, Biblioteka Publiczna Miasta 
i gminy Wolsztyn, Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice, Miejska 
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Biblioteka Publiczna w Reszlu, Miejska Biblioteka Publiczna w Jastro-
wiu. W bibliotekach zaczęły powstawać Grupy Zabawowe. Pierwsze 
powstały w Wielkiej Brytanii w latach 60-tych z inicjatywy rodziców 
oraz innych członków społeczności lokalnej w celu umożliwienia dzie-
ciom – na zasadach samopomocy – dostępu do edukacji przedszkolnej 
tam, gdzie nie było przedszkoli lub gdzie przedszkola nie dysponują 
wystarczającą liczbą miejsc. Obecnie w Wielkiej Brytanii działa około 
20 tys. różnych Grup Zabawowych. Grupy Zabawowe działają w róż-
ny sposób. Bywa, że spotkania organizują i prowadzą sami rodzice, 
zapraszają od czasu do czasu konsultanta (pedagoga, psychologa czy 
logopedę). Innym razem zajęcia prowadzone są przez konsultanta, ro-
dzice zaś z nim współpracują i jednocześnie uczą się nowych metod 
i zabaw. Grupa Zabawowa nie wymaga dużych wkładów finansowych 
– można ja zorganizować wszędzie tam, gdzie dzieci mogą bawić się 
bezpiecznie. W domu jednego z rodziców, w świetlicy, salce parafialnej, 
w siedzibie organizacji pozarządowej, domu kultury czy w bibliotece 
(Engelmay U. (red.), 2007, s. 9). Przy organizowaniu Grup Zabawowych 
w bibliotekach obowiązują pewne zasady: uczestniczą w nich dzieci 
do 5 lat, przychodzą z rodzicami lub opiekunami, którzy uczestniczą 
w zabawach, dzieci przebywają w bezpiecznym i inspirującym otocze-
niu, opiekunowie współtworzą program zajęć, nad jakością którego 
czuwa specjalista (bibliotekarz).

PROPOZYCJE DLA OPIEKUNÓW

W Bibliotece Multimedialnej dla Dzieci ABECADŁO w Olszty-
nie (Doświadczenia [online]) działa Klub Mam. Na jego spotkaniach 
dochodzi do wymiany doświadczeń, rozmów na temat rozwoju i wy-
chowania dzieci. Często mają miejsce pierwsze kontakty maluchów 
z rówieśnikami. Gośćmi klubu są: logopedzi, alergolodzy, psycholodzy 
itp. W bibliotece tej działa również Klub Kangura, którego celem jest 
szerzenie wiedzy o zaletach płynących z noszenia niemowląt i małych 
dzieci w chustach i nosidełkach ergonomicznych. Odbywają się prak-
tyczne warsztaty wiązania i noszenia chust.
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W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Goleniowie (Miej-

ska… [online]) odbywają się spotkania pod nazwą „Między nami 
Mamami”. Dla mam maluchów w ramach spotkań „Mamo! Bądź 
Modna!” Organizowane są spotkania z kosmetyczką, masażystką, gi-
nekologiem i innymi specjalistami. 

Nie ma przesady w powiedzeniu, że wczesne lata życia to fundament, 
podstawa, bagaż na całe życie (Ogrodzińska T., 2010, s. 8). Do niedawna 
uważano, że użytkownikami biblioteki powinni być ci, którzy potrafią 
czytać i że praca z dziećmi do trzech lat w bibliotekach jest mało efek-
tywna, trudna i nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Tymczasem 
okazuje się, że nawet najmłodsze dzieci mogą znakomicie spędzać czas 
w bibliotece. Trzeba przy tym pamiętać, że praca z małymi dziećmi 
to także, a może przede wszystkim współpraca z rodzicami. Bibliote-
ki, które podejmą wyzwanie organizowania zajęć dla dzieci, które nie 
przekroczyły trzeciego roku życia, muszą odpowiednio zorganizować 
przestrzeń, dostosować zbiory i dokształcić pracowników, którzy po-
znają specyfikę pracy z małymi dziećmi i ich opiekunami. 
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ZAŁĄCZNIK 1: RADY MIRIAM STOPPARD

•	 Jeżeli lubisz czytać, daj to dziecku wyraźnie do zrozumienia 
i rozmawiaj z nim o tym, a wtedy i ono polubi książki.

•	 Książki to jedna z wielkich radości życia i są niezastąpione, je-
żeli dziecko ma poznać słowa umożliwiające wyrażanie uczuć, 
myśli i pomysłów. Książki wyjaśniają dziecku świat otaczają-
cy – opisują związki między ludźmi, różne sytuacje i postacie. 
Książki stymulują pełną fantazji zabawę, podsuwają nowe po-
mysły i sprawiają wielką przyjemność.

•	 Jeżeli czytasz książki, dziecko również będzie je czytało.
•	 Łatwiej ci będzie wyrobić w dziecku chęć do czytania, jeżeli 

czytanie będzie dla niego przeżyciem dostosowanym do jego 
możliwości i przyjemnym.

•	 Staraj się czytać dziecku codziennie lub przynajmniej kilka razy 
w tygodniu i wyrób jednocześnie w sobie nawyk czytania mu.

•	 Wybieraj książki dostosowane do zainteresowań dziecka, ład-
ne i z dobrymi ilustracjami. Dzieci lubią ilustracje, na których 
przedstawieni są ulubieni bohaterowie, miejsca i zdarzenia. 
Lubią też podobizny zwierząt. Fascynują je bajki. Bajki poma-
gają dziecku zrozumieć w sposób bezbolesny otaczający świat 
i  odróżnić świat realny od fantazji. Bajki stymulują myślenie 
abstrakcyjne i twórcze.

•	 Pierwsze książeczki dziecka powinny być krótkie i zawierać 
zaledwie kilka stron. Dziecko ma bowiem wąski zakres uwagi. 
Ilustracje powinny być duże i mało złożone. Wiele dzieci lubi 
książeczki z samymi obrazkami, bez słów.

•	 Upewnij się, czy dziecko jest w stanie zrozumieć słowa zawarte 
w książce.

•	 Dziecko chętniej słucha czytanej książeczki, gdy atmosfera jest 
miła i przytulna.

•	 W trakcie czytania wódź palcem pod kolejnymi wyrazami, nie 
zmuszaj jednak dziecka do przyglądania się wyrazom czy do 
śledzenia twojego palca.
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•	 Zachęcaj dziecko, by zwracało uwagę na szczegóły przedstawio-

ne na obrazkach lub by zgadywało, co będzie dalej. Pochwal je, 
jeśli zgadnie.

•	 Na prośbę dziecka czytaj te same książki wielokrotnie. Ulu-
bioną książeczkę można czytać wiele, wiele razy. Najlepszym 
sprawdzianem, czy dziecko dany temat interesuje jest to, jak 
często na ten temat rozmawia i czy chętnie wraca do ulubionej 
książeczki.

•	 Gdy gotowe już jest do samodzielnego czytania, daj mu zna-
ne, ulubione książeczki, które może „czytać” nawet, jeśli zna 
wszystkie słowa na pamięć. Później dziecko rozpozna te słowa 
w innych książkach i zacznie je czytać.

•	 Dawaj dziecku nowe książeczki, po czym opowiedz mu bajkę, 
w której jakiś wątek często się powtarza i te same słowa wystę-
pują raz po raz.

•	 Nawet gdy dziecko nauczy się czytać samodzielnie, nie zaprze-
stań czytania. Dziecko dalej będzie czerpać radość z luksusu 
wspólnie spędzonego czasu w intymnej atmosferze.

•	 Naucz dziecko szanować książki, utrzymywać je w czystości 
i w dobrym stanie, bez bazgrołów.

•	 Trzymaj książki na niskich półkach w pokoju dziecięcym. 
Dziecko będzie je wtedy samo przeglądać. 

Źródło: Stoppard M., 1992, s. 135-137
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ZAŁĄCZNIK 2: ZASADY POSTĘPOWANIA, 
KTÓRYCH STOSOWANIE MOŻE SPRZYJAĆ 
ROZBUDZANIU POZYTYWNEJ POSTAWY DZIECI 
W STOSUNKU DO KSIĄŻEK I CZYTANIA

DRODZY RODZICE!
Czy wiecie, że dzieci, które dobrze czytają:
•	 szybciej i lepiej się uczą,
•	 mają większe szanse ukończenia dobrej szkoły i zdobycia 

wykształcenia.
I choć Wasze dziecko jest jeszcze małe, już teraz warto dbać o to, by 

w przyszłości ładnie mówiło oraz chętnie i dobrze czytało.
Mów do maleńkiego dziecka o tym, że je kochasz. Gdy je przewijasz 

lub kąpiesz, opowiadaj o tym, co robisz. Twój głos sprawi, że dziecko 
poczuje się bezpiecznie, że cieszyć je będzie Twoja obecność.

Śpiewaj dziecku. Gdy troszkę podrośnie, przypomnij sobie „zabawy 
paluszkowe” z dzieciństwa (np. „O sroczce, co kaszkę warzyła”; „O raku 
nieboraku”) i wierszyki (np. „W pokoiku na stoliku stało mleczko i ja-
jeczko...”) baw się razem z dzieckiem. Zachęcaj je, by śpiewało i mówiło. 
Chwal, gdy robi to „po swojemu”.

Swoją pierwszą obrazkową książeczkę – kolorową i bezpieczną dla 
dziecka, np. taką, by można ją było umyć, o zaokrąglonych rogach – 
może dziecko otrzymać, gdy już samo siedzi. Obrazki powinny być 
wyraźne, w ładnych kolorach, tak, by zachęcały do oglądania. Taką 
książeczkę można oglądać i czytać razem z dzieckiem. (...)

Jeżeli chcielibyście porozmawiać o książce w wychowaniu Waszego 
dziecka, warto udać się do najbliższej biblioteki. Bibliotekarka chętnie 
posłuży radą i pomocą.

Rady dla rodziców:
1. Rozmowa to wzajemne komunikowanie się partnerów: ciebie 

i dziecka.
2. Mów do dziecka od chwili jego narodzin.
3. Nie używaj formy „my”, mówiąc o czynnościach dziecka.
4. Twoje wypowiedzi kierowane do dziecka nie są rozmową.
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5. Staraj się zawsze znaleźć czas na rozmowę z dzieckiem.
6. Nie zbywaj i nie lekceważ pytań i odpowiedzi dziecka.
7. Rozmawiaj z dzieckiem tak, jak chciałbyś, aby rozmawiano 

z tobą.
8. Rozmowy z tobą nie zastąpią dziecku środki przekazu, kompu-

ter, rzeczy.
9. Rozmawiaj z dzieckiem o wszystkim – o sprawach poważnych, 

trudnych, pozornie nieważnych.
10. Opowiadajcie sobie wzajemnie bajki – te znane i te samodziel-

nie tworzone.
11. Pamiętaj, że dziecko słyszy wypowiedzi nie przeznaczone dla 

niego.
12. Mów do dziecka poważnie, poprawnie, serdecznie, pogodnie. 

Od tego czy, co i jak mówisz, zależy czy, co i jak mówić będzie 
dziecko.

Źródło: Walczewska-Klimczak G., 2004
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Tampere City Public Library 
promotes books and supports 
media literacy skills

CULTURE OF READING IS CHANGING

The way of how young people spend their leisure time has changed 
dramatically in the 21st century. Information technology is a self-evi-
dently important part of their everyday life. The technologized life of 
young people is connected to a broader change in society. Technolo-
gized life also changes the ways of reading. According to leisure time 
studies in Finland, children’s reading culture has changed in a radical 
way from 1960 to 2010.

From the point of view of libraries, the change of reading habits is si-
gnificant. Supporting reading has always been one of the basic missions 
of libraries. Today, the role of the library is expanding from promoting 
reading and books to supporting also new literacies. Reading books 
and paper magazines is decreasing, and reading happens more and 
more on screens. Libraries still offer access to traditional media like 
books and magazines, but also make new media more accessible to li-
brary users. Media education and supporting media literacy skills are 
both new, demanding tasks in libraries.

Public libraries have a significant role in media education among 
children and young people: libraries aim to support their media and 
information literacy, as well as information management skills. Chil-
dren and young people’s media world is a part of the everyday work 
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in libraries. Libraries for instance organise controlled game nights for 
children and young people, and also offer console games (Wii, PS3 and 
Xbox) to loan.

In Finland, the role of libraries on the media education field is 
defined into five main subjects. Libraries support information lite-
racy, media literacy, game literacy, social media skills and copyright 
knowledge.

STUDYING THE USE OF MEDIA AMONG 
CHILDREN IN FINLAND

Finnish Society on Media Education has recently published two im-
portant studies about children’s media use. Children’s media barometer 
2010 researched the usage of media among 0-8-year-olds in Finland. 
According to that study, the media use begins at very early age. One-
-year-old children and even younger ones played digital games and 
used internet and mobile phones. They were also in daily contact with 
TV and visual recordings. Of course children in that age used media in 
company of their parents.

The study also showed that the tradition of bedtime stories is still 
very strong in Finnish families. Out of 3-4 years-old, 80% read books 
daily and 98% weekly. The study shows that books and TV were still the 
most popular media among 5-6-year-olds but the gaming and internet 
use begins at the same age.

Specially families with small children should be provided more in-
formation on children’s media cultures. The role of children’s media 
use should be discussed for instance in day care centres.

The equivalent study made one year later, Children’s media barome-
ter 2011 desribed the usage of media among 7-11 years-old in Finland. 
Children are using media diversely. Most of the respondents used TV, 
visual recordings and digital games weekly. Over 50% also read books, 
used internet and listened music at least once a week. Most of 7-years-
-old children know how to use mobile phones, dvd players, cameras 
and internet pages. In the age of 11, especially the ways of using me-
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dia of girls are changing. In this age, the usage of media (contents and 
numbers) is coming closer to that of teenagers.

USING INTERNET FOR PROMOTING BOOKS

In Finland, Internet is widely used for promoting reading among 
children and youth. There are literature and children culture web sites 
produced on national level by public libraries. Okariino (http://www.
okariino.fi/) is a web site for children, and Sivupiiri web site (www.si-
vupiiri.fi) is for the youth, both organized by Libraries.fi. On these sites 
children and youth can find book, movie and game tips, discuss with 
each other, make a book, movie or game reviews or write their own 
stories. Both sites are interactive, audiovisual, easy to use and visually 
beautiful.

Libraries.fi is a professional library service and a web library 
that  provides access to Finnish Library Net Services under one user 
interface. Libraries.fi is  produced in co-operation by Finnish libra-
ries. The nationwide Media education (http://www.mediakasvatus.fi/
node/194) website is available also for library professionals to use.

MEDIA EDUCATION LESSONS FOR PRE-SCHOOLERS

How the media education appears in every day life of the Tampere 
City Library? As well as the child obviously needs guidance in traffic, 
guidance is also needed in using media. Tampere City Library founds 
media literacy teaching one of its most important tasks. Library in-
vites all pre-schoolers (6-year-olds) to media education lessons in the 
IT-classes of the library or in the internet bus Netti-Nysse owned by 
the library.

Pre-schoolers have quite good practical skills to handle computers, 
but guidance is needed in handling the various contents of media. 
During the library visits, pre-schoolers and a librarian play together 
internet based game which has been made in library. The game cal-
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led The Library Cat on the Media path has been produced in Tampere 
especially for this purpose together with IT professionals, kindergar-
ten teachers and librarians. The game describes the everyday life of 
children surrounded by different media. The aim of the game is to get 
children aware of different kinds of media tools, and to help children 
understand the difference between a story and a fact. The game also 
gives children tools to handle situations if they meet scary or otherwise 
confusing matters in media. The basics about a safe internet use and 
the netiquette are dealt during game playing. The game is suitable for 
children between the ages 5 and 8, and can be played alone and in gro-
ups, as well as together with adults.

PROMOTING READING

Tampere City library still promotes books and reading. This aim 
was included in the new strategy of the library, accepted in 2011. Book 
talk to children at the 3rd class (9 years-old) is our most popular pro-
duct to schools. Each 3rd class teacher in Tampere gets an invitation to 
take her/his class to a Book talk event in the library. If the class can’t 
come to the library, a librarian goes to school. The Book talk events have 
amazing influence on children’s reading habits. 9 years-old become en-
thusiastic about reading, and really many of them start to use library 
more. 

The Book talk concept has been extended to concern also music and 
video games. Music and video game talk has been successful concept 
for teenagers, and also accepted by teachers. 

Librarians also visit youth festivals and other happenings promo-
ting and borrowing books, music, movies and console games. It is easy 
to build a pop-up library with small collection of the most popular ma-
terial and a possibility for customers to borrow, too.

Children aged 10 to 12 years are the most active customers of our 
library: 70-80% of this age group use library services. 

Children make more than 30% of all book loans in Tampere City 
Library. Our library also tries to ease their library usage. Childrens’ 
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material can be reserved without any costs. Also returning delayed 
children’s loans is free of charge. 

READING DIPLOMAS

Nationwide reading diplomas are widely used in Finnish primary 
schools. Finnish National Board of Education (FNBE) has produced 
broadly used and high-qualified reading diplomas for all grades in 
both primary and secondary schools. New reading diploma books are 
chosen once a year by a group of teachers and librarians.

A student can perform a reading diploma every year by reading e.g. 
10 books and watching one movie about the same subject. He also has 
to answer questions about concerned books. If a pupil achieves a diplo-
ma, it will be marked on the spring report and he will get a certificate 
of honour. The goal of the reading diploma is to improve the reading 
interest amongst children and youngsters, and thus produce them new 
experiences, feelings and insights. 

Teachers promote the reading diploma web sites at their classes, and 
public libraries offer books for pupils to borrow. 

LIBRARY DOG LISTENS – MODEL 
FOR DYSLEXIC CHILDREN

A new area of supporting reading in Finnish libraries is to organize 
reading practice possibilities for dyslexic children. The idea is that a 
child can read without criticism or evaluation when the listener is a 
dog. Reading improves because the child is practicing the skill of re-
ading, building self-esteem, and associating reading with something 
pleasant. The model Library Dog listens to you is now spreading in li-
braries all over Finland. In Tampere City library we are going to start 
this working form next autumn.
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CONCLUSION

Because of the changing reading habits, also libraries and librarians 
have to change. Libraries have to call for new demands by offering 
various models for promoting reading, and librarians have to have co-
urage to try new working methods. Traditional books still have their 
value in contributing reading skills especially with small children, and 
paper books will keep their high valued position for long time also with 
adult readers. 

But the continuously technologizing environment puts pressures on 
libraries. We have to find ways to support also new literacies. In Fin-
land, public libraries have taken their new role on the media education 
field very seriously. Supporting media literacy skills is part of public 
libraries’ everyday action in Finland.
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Działania bibliotek na rzecz 
kultury czytelniczej dzieci 
i młodzieży
Wybrane przykłady  w Szwajcarii, 
we Włoszech i w Finlandii 

Kreowanie inspirującego czytanie dzieci i młodzieży środowi-
ska odnaleźć można w działalności bibliotek różnych krajów. 
Wybrane przykłady pracy bibliotek w Szwajcarii, we Włoszech 

i w Finlandii zostały przedstawione uczestnikom projektu ADO-
RE (Teaching Adolescent Struggling Readers. A Comparative Study 
of Good Practice in European Countries) realizowanego w ramach 
programu SOCRATES. Zaprezentowane przez autorkę materiały 
i obserwacje zostały zgromadzone w większości w czasie badań pro-
wadzonych w związku z udziałem w tym projekcie w latach 2006-2009. 
W projekcie ADORE koncentrowano się na poszukiwaniu przykła-
dów „dobrej praktyki” w pracy szkół – zwłaszcza poziomu średniego 
– w zakresie nabywania kompetencji czytelniczych przez uczniów w 
wieku adolescencji, mających problemy z czytaniem (Adolescent 
Struggling Readers). W uzupełnieniu głównego nurtu badań zapozna-
no uczestników z działalnością działów dla dzieci i młodzieży bibliotek 
w Winterthur (Szwajcaria), Ortonie (Włochy) i Jyväskylä (Finlandia).

Pierwsze z wymienionych miast – Winterthur położone jest w pół-
nocno-zachodniej części Szwajcarii, w regionie Zurych. Biblioteka 
Miejska w Winterthur (WB) mieści się przy Obere Kirchgasse 6, a jej 
oddział naukowy (Studienbibliothek) – na Museumstrasse 52. W Win-
terthur i okolicy działa sześć filii tej biblioteki: Oberwinterhur, Hegi, 
Seen, Töss, Veltheim, Wülffingen. 
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Il. 1. Wejście do Biblioteki Miejskiej w Winterthur 

Źródło: fot. autorki, 6.03.2008 r.

W WB dział dziecięcy i młodzieżowy – Integrationsbibliothek für 
Kinder und Jugendliche („ib”– Kibiz) – stanowi wydzieloną część Biblio-
teki Języków Obcych / Biblioteki Integracyjnej – Integrationsbibliothek 
(„ib”), a jego działalność uzupełnia specjalna sekcja dla młodzieży 
starszej, czy też, używając innego określenia, młodych dorosłych – 
U 21. Inne działy „ib” to sekcja literatury dla dorosłych i nauki języka 
niemieckiego. W pozostałych filiach WB też istnieją działy dziecięce 
i młodzieżowe, przy czym dolna granica wieku dzieci, które zaprasza-
ne są do mini-klubów – zawsze w towarzystwie dorosłych opiekunów 
– to drugi rok życia. 

O specyfice działów dla dzieci i młodzieży WB stanowi dostosowa-
ny do wieku czytelników zarówno profil księgozbioru, jak i program 
działania. Sekcje te stanowią miejsce spotkań poszczególnych grup 
czytelników, stąd też są odpowiednio zorganizowane, zaprojektowa-
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ne, urządzone i umeblowane stosownie do potrzeb, upodobań i gustów 
najmłodszych, młodszych i nieco starszych – górną granicę wiekową 
określa się na 21 rok życia – czytelników. Już sama nazwa całego dużego 
działu zapisywana małymi literami jako „ib” przypomina internetowe 
logo. W nazwie zawarty jest też głębszy sens – integracja językowa, 
a za pośrednictwem oferowanych mediów w różnych językach – także 
wielokulturowa. 

Il. 2. Dział Dziecięcy 
Biblioteki Miejskiej 
w Winterthur, źródło: fot. 
autorki, 6.03.2008 r.

Il. 3. Dział Dziecięcy 
Biblioteki Miejskiej 
w Winterthur 
Źródło: fot. autorki, 
6.03.2008 r.
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Interesująco przebiegał projekt, który doprowadził do utworzenia 
działu U 21. Grupę, do której projekt ten był skierowany, tworzyli tzw. 
„trudni czytelnicy” – osoby pochodzące z rodzin społecznie margi-
nalizowanych, niekorzystające z bibliotek, najczęściej rekrutujące się 
spośród imigranckich, a więc takie których językiem ojczystym nie był 
żaden z języków urzędowych Szwajcarii. Właśnie ta grupa „słabo umo-
tywowanych” czytelników w wieku adolescencji zaczęła kreowanie 

Il. 4. U 21 
w Bibliotece Miejskiej 
w Winterthur
Źródło: fot. autorki, 
6.03.2008 r.

Il. 5. U 21 
w Bibliotece Miejskiej 
w Winterthur 
Źródło: fot. autorki, 
6.03.2008 r.
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własnego pomysłu na bibliotekę w 2002 r. Przy wsparciu naukowców 
i bibliotekarzy określili oni, jaki „chcieliby by był” i jaki „być musi” 
dział U 21, zaplanowali strukturę księgozbioru samego działu, a nawet 
całej biblioteki. Celem grupy było również zaprojektowanie kształtu 
przestrzeni bibliotecznej poprzez dobór nie tylko mebli, ale też przez 
określenie kolorów wnętrza i jego wyposażenia, wybór rysunków, 
prac artystycznych, plakatów, a także określenie sposobu prezentacji 
poszczególnych mediów. Wybór zawartości udostępnianych zbiorów 
(książek, czasopism, CD, DVD, gier) dokonywany był przez wizyty 
w księgarniach, sesje online i dyskusje nad kryteriami selekcji. Obecnie 
sekcja U 21 stanowi przestrzeń, w której łączy się aktywność czytelni-
czą z – dokonywanym z własnego wyboru – rozwijającym spędzaniem 
wolnego czasu. Jest to punkt spotkań młodych ludzi z bibliotekarza-
mi, miejsce pracy młodych ludzi, przestrzeń rekreacyjno-kawiarniana 
w  środowisku zdominowanym przez różnego rodzaju media. Spo-
tkania te łączą się z dyskusjami o książkach, artykułach, ale także 
o innowacjach w bibliotece, jej wystroju, wystawach. W trakcie spotkań 
projektowane są ulotki, strony internetowe. Przygotowuje się również 
„noce mediów”, seanse filmowe lub wizyty na imprezach kultural-
nych. Młodzi ludzi zyskali przekonanie, że ich opinie, zainteresowania 
i wybory są traktowane poważnie. Dzięki odgrywaniu aktywnej roli 
w kompletowaniu zbiorów, nastąpiła identyfikacja grupy projektującej 
U 21 z „ich biblioteką”, zainteresowanie jej promowaniem i wprowa-
dzaniem nowych czytelników. Poprzez dyskusję z bibliotekarzami 
i innymi ekspertami młodzi ludzie rozwinęli wiedzę o książkach, lite-
raturze i mediach oraz nauczyli się je oceniać pod różnymi względami 
(poziom, przeznaczenie, zawartość) i pisać recenzje (Kruse G., Som-
mer T., 2010).

W efekcie prac projektowych zawartość księgozbioru „ib” stano-
wią pozycje zwarte i ciągłe dla dzieci i młodzieży w językach głównie: 
albańskim, angielskim, francuskim, włoskim, chorwackim, portugal-
skim, serbskim, hiszpańskim i tureckim. Można tutaj odnaleźć prace 
wydane w innych językach, na przykład po polsku, choć wyraźna jest 
koncentracja nie tylko na językach urzędowych Szwajcarii, ale można 
dostrzec stosunkowo dużo pozycji w językach narodowych najliczniej 
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reprezentowanych grup imigrantów. Łącznie księgozbiór WB two-
rzą prace w 27 językach, a jego część stanowią prace dwu- lub więcej 
języczne.

Bardzo istotne wydaje się takie kompletowanie księgozbioru, aby 
zapewniał on kontakt z językiem ojczystym kraju pochodzenia imi-
grantów. Aktualnie wydawana w tych krajach literatura dziecięca 
i młodzieżowa jest za pośrednictwem ambasad szwajcarskich w nich 
działających kupowana i sprowadzana do WB. Na formowanie księ-
gozbioru wciąż wywierają wpływ również czytelnicy. Projektem, 
w którym młodzi czytelnicy w wieku szkolnym mogli głosować na 
książki, by wybrać tę najulubieńszą był na przykład program SELEK-
TISSIMA (Hotz L., Sommer T., 2007).

Z kolei dla najmłodszych czytelników, a więc dwulatków przy-
bywających do biblioteki WB lub jej filii w towarzystwie dorosłego 
opiekuna, organizowane są specjalne mini-cluby najczęściej działające 
latem, oferujące atrakcyjne, stosowne do wieku – formy promowania 
czytelnictwa. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
organizowane są specjalnie aranżowane wycieczki po bibliotece oraz 
„kamishibai” i „media-pudełka” (Medienboxen). Japońska nazwa „ka-
misihibai” (kami – papier, shibai – sztuka) oznacza teatr obrazkowy lub 
teatr ilustracji. Drewniana skrzynka skonstruowana na wzór parawanu 
z teatrzyków marionetkowych, umożliwia pokazywanie kolejnych ilu-
stracji stosownie do treści prezentowanych utworów literackich lub też 
plansz z obrazkami i tekstem. Wiosną 2012 roku były to na przykład: 
Owca Charlotta i jej przyjaciele Henrika Wilsona, Rok z  łabędziem 
Thomasa Müllera czy Historia byczka Leo – oparta na prawdziwych 
zdarzeniach i relacjach prasowych (Library Oberwinterthur, 2012 [on-
-line]). Ciekawa forma artystyczna serii obrazków, tematyka dobrana 
pod kątem zainteresowań dzieci w tym wieku, a także możliwość regu-
lowania tempa pojawiania się przesuwanych odpowiednio do lektury 
tekstu i zainteresowania odbiorców obrazków powodują, że „kami-
shibai” cieszy się dużym i niesłabnącym zainteresowaniem. Jest to 
bowiem swoistą formą przedstawień teatralnych dla dzieci. 

Natomiast „media-pudełka” są stosowane najczęściej w pracy 
z grupami dzieci, które mają wspólnie opracować jakieś zagadnienie. 
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Różnorodne media dotyczące tematu w ilości odpowiedniej dla jednej 
klasy umieszcza się w przygotowanym pudełku określonego koloru. 
Zawartość takiego „media-pudełka”, wcześniej wyselekcjonowana 
przez bibliotekarzy pomaga dzieciom współpracować przy realizacji 
tematu. Mogą być przygotowywane także na indywidualne zamówie-
nia (Bibliotheken, 2006).

Dla dzieci, które zaczynają swoją inicjację biblioteczną, przygoto-
wana została seria zeszytów do wypełnienia początkowo rysunkami, 
a dla bardziej zaawansowanych w nauce czytania i pisania – do uzu-
pełnienia wpisami o przeczytanych książkach, wykorzystywanych 
w bibliotece mediach oraz o funkcjonowaniu biblioteki. W tworzeniu 
tej serii o  bardzo atrakcyjnej formie plastycznej i edytorskiej brała 
udział przedstawicielka środowiska naukowego – z Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Zurychu oraz doświadczona bibliotekarka WB. Seria 
„Biblioheft” wydana została przez władze miejskie Wintherthur (Am-
rein K., Furrer Y., 2008).

W księgozbiorze Biblioteki Integracyjnej WB znajdują się również 
pozycje dwu- i wielojęzyczne promujące język niemiecki i ułatwiające 
integrację dzieci, młodzieży i dorosłych z odmiennych grup etnicz-
nych. Temu celowi służą również kursy różnych języków i kultur 
organizowane przez WB przy współpracy z Miejskim Instytutem In-
tegracyjnym i Międzykulturowym Centrum w Winterthur. Centrum 
to jest również partnerem projektu Bibliotek Winterthur, wspieranego 
przez władze Konfederacji Szwajcarskiej i Kantonu Zurych.

Nauczyciele w „ib” mogą znaleźć materiały dotyczące tematu 
imigracji, historii wielokulturowej, integracji i pedagogiki międzykul-
turowej. Ta część księgozbioru ma służyć jako wsparcie dla nauczycieli 
pracujących z klasami szkolnymi o (co częste w Szwajcarii) międzyna-
rodowym składzie. 

WB współpracuje z Centrum Czytania (Zentrum Lesen), działa-
jącym w ramach Instytutu Badań i Rozwoju (Institut Forschung and 
Entwicklung) Wyższej Szkoły Pedagogicznej Północno-Zachodniej 
Szwajcarii (Pädagogische Hochschule – FHNW) w Aarau zarówno 
w  zakresie promowania czytelnictwa wśród uczniów szwajcarskich 
szkół, jak i dokształcania oraz doskonalenia nauczycieli pod kątem 
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rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży, a za pośred-
nictwem tej uczelni także z: Uniwersytetem w Bazylei, Wyższą Szkołą 
Pedagogiczną w Bernie i Uniwersytetem we Fryburgu (Schneider H., 
2007). Centrum Czytania w Aarau wydaje własne czasopismo bardzo 
przydatne w praktyce szkolnej – „Rundschreiben Zentrum Lesen”, któ-
re ogniskuje działania naukowców i bibliotekarzy-praktyków na rzecz 
promowania czytelnictwa w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 

Przy okazji realizacji zadań projektu ADORE nawiązana została 
bliższa współpraca naukowców Regionalnego Instytutu Badań Edu-
kacyjnych (IRRE) w L’Aquili z Biblioteką Komunalną (BK) w Ortonie. 
Miasto to należące do regionu Abruzja, położone jest w  środkowo-
-wschodniej części Włoch. BK działa w ramach Systemu Bibliotek 
Prowincji Chieti. Początki jej działalności w Ortonie sięgają roku 1908, 
gdy grupa studentów założyła w tej pięknej nadmorskiej miejscowo-
ści Koło Kultury Popularnej (Ortona Biblioteca, 2012 [online]), choć 
wskazuje się także wcześniejsze – pochodzące z pierwszej połowy XIX 
wieku – inicjatywy w tym zakresie (Piccole… 2007). 

BK w Ortonie jest zlokalizowana na Corso Garibaldi. Prowadzi 
wyspecjalizowaną aktywność na rzecz dzieci i młodzieży poprzez Cen-

Il. 6. Wejście do 
Biblioteki Miejskiej 
w Ortonie 
Źródło: fot. autorki, 
22.04.2008 r.
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tro Sistema Ragazzi (CESIRA) oraz Centro Interattivo Prima Infanzia 
(CIPI). Przestrzeń placówki stanowią: czytelnia prasy, czytelnia nauko-
wa, sala dla młodzieży, obszar dla dzieci najmłodszych, sekcja wystaw, 
sala spotkań klubowych. 

Il. 7. Dział Dziecięcy w Bibliotece Miejskiej 
w Ortonie
Źródło: fot. autorki, 22.04.2008 r.

Il. 8. Strefa dla dzieci najmłodszych w Bibliotece 
Miejskiej w Ortonie
Źródło: fot. autorki, 22.04.2008 r.

Il. 9. Czytelnia Naukowa w Bibliotece Miejskiej w Ortonie
Źródło: fot. autorki, 22.04.2008 r.
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W programie działania BK w Ortonie mocno akcentowane są 

działania na rzecz promowania czytelnictwa dzieci i młodzieży przy 
współpracy ze szkołami i rodzicami młodych czytelników lub kandyda-
tów na nich. Projekt Przyjemność czytania realizowany w Średniej Szkole 
Muzycznej Chiarini – De Lollis stanowi przykład takiej współpracy. 

Główne celu projektu to: rozwijanie satysfakcji z czytania, spra-
wianie, aby uczniowie dobrze się czuli w bibliotekach i chętnie z nich 
korzystali oraz doskonalenie umiejętności czytania i rozumienia 
tekstów. Wśród działań podejmowanych w ramach tego projektu wy-
mienić można m.in.:

•	 reorganizowanie przestrzeni szkolnej biblioteki przy użyciu 
materiałów graficznych wykonanych przez uczniów i tworzenie 
typologii tekstów,

•	 animacje przedstawiające nowości w bibliotece,
•	 walizeczki „wędrujące” pomiędzy klasami, zawierające wybra-

ne książki,
•	 wizyty uczniów w bibliotekach i „oswajanie się” z ich przestrze-

nią i regułami w nich obowiązującymi (Fiordigili I., Toscano E., 
2008).

Z kolei Innowacyjne Centrum Interaktywne Pierwszego Dzieciństwa 
(CIPI) powstało w 1997 r. w ramach lokalnej akcji na rzecz podnoszenia 
jakości edukacji, dla której inspirację stanowił projekt międzynarodowy 
Born to Read. Był on wspierany przez Towarzystwo Pediatryczne i Sto-
warzyszenie Bibliotek Włoskich. Przy tworzeniu CIPI wzięto pod uwagę 
sformułowane przez UNESCO zalecenia i parametry określone ze szcze-
gólną troską w stosunku do dzieci, które mogły zaczynać swą inicjację 
biblioteczną w wieku 18 miesięcy. Obecność członków rodziny była ab-
solutnie konieczna, stąd też godziny otwarcia CIPI to dwa dni tygodnia 
w godz. 16-18 i soboty w godz. 10-12. Tak wczesny, właściwie zaaranżo-
wany kontakt dziecka z literaturą, miał zdaniem organizatorów projektu 
stworzyć warunki do pełnego rozwoju osobowości dziecka. Przy okazji 
chciano przekazać wskazówki dotyczące dziecięcego kontaktu z książką 
– rodzicom lub opiekunom przebywającymi wraz z dziećmi w Centrum. 
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CIPI jako uczestnik Globalnej Akcji na Rzecz Dzieci zakładał także cele 
ogólniejszej natury, np. ochronę praw dziecka, propagowanie szczęśliwe-
go dzieciństwa, propagandę pacyfistyczną, walkę z AIDS.

Uzupełnienie i wzmocnienie promowania czytelnictwa wśród dzie-
ci i młodzieży prowadzonego przez BK stanowi wydawanie od 2003 r. 
własnego czasopisma „Biblio-Ragazzi”, które stanowi dodatek do uka-
zującego się z inicjatywy Systemu Bibliotecznego Prowincji Chieti 
czasopisma „Libri in Rete”.

Il. 10. Widok z okien Biblioteki Miejskiej w Ortonie
Źródło: fot. autorki, 22.04.2008 r.

Warto także dodać, że ze względu na nadmorski charakter Orto-
ny okres wakacyjny wykorzystywany jest również bardzo intensywnie 
do działań na rzecz upowszechniania kultury czytelniczej przyjezd-
nych i miejscowych dzieci i młodzieży, które odbywają się pod hasłem 
Książki i wakacje. Wśród podejmowanych w 2003 r. inicjatyw w tym 
zakresie wymienić można:

•	 przegląd literacki pn. „Książki i morze”,
•	 warsztaty i przedstawienia pt.”Wyspa, której nie ma”,
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•	 „Przyjaciel – książka” – czytanie, przedstawianie, interpretowanie,
•	 konkurs literacki Nie zgodzę się z autorem… (Libri in vacanza, 

2003).

Główna siedziba Regionalnej Biblioteki Środkowej Finlandii, bo 
taką nazwą Miejska Publiczna Biblioteka w Jyväskylä jest również 
określana, znajduje się na ul. Vapaudenkatu 39/41. Biblioteka ta po-
siada 7 filii położonych w Jyväskylä oraz jedną usytuowaną poza tym 
dość rozległym, położonym wśród jezior miastem – w Säynätsalo. Re-
gion Jyväskylä, który nazywany jest „sercem Finlandii”, zyskał sobie 
też miano „miejsca urodzenia fińskiej edukacji językowej”. Wiąże się 
to z faktem, iż właśnie w tej miejscowości założono w 1863 r. działające 
do dziś w ramach Uniwersytetu w Jyväskylä – Kolegium Nauczycieli 
Języka Fińskiego, którego pierwszym rektorem był Uno Cyganeus.

Il. 11. Wnętrze Biblioteki Miejskiej w Jyvaskyla 
Źródło: fot. autorki, 5.05.2008 r.
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Il. 12. Młodzi czytelnicy w Bibliotece Miejskiej w Jyvaskyla
Źródło: fot. autorki, 5.05.2008 r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej wydzielone są następujące dzia-
ły: Dziecięcy i Młodzieżowy, Muzyczny oraz Ruchomej Biblioteki (ten 
dział z uwagi na swój mobilny charakter zlokalizowany jest w auto-
busie). Projekt architektoniczny siedziby CLoJ stworzył znany fiński 
designer Alvar Aalto (Welcome… 2004, s. 5, 7). 

Wnętrze biblioteki pełne jest światła i przestrzeni, regały na książ-
ki, stoły, krzesła i inne detale dodatkowo potęgują takie wrażenie, gdyż 
wykonane są z jasnego, brzozowego drewna. Funkcjonalne urządze-
nie wnętrza biblioteki zapewnia swobodę poruszania się i umożliwia 
nieograniczony dostęp do zgromadzonych tutaj woluminów i in-
nych mediów; daje też szanse na organizowanie imprez czasowych, 
a wydzielone „enklawy ciszy” pozwalają na koncentrację uwagi na 
lekturze. 

Oferta CLoJ dla najmłodszych czytelników obejmuje literaturę 
dziecięcą, muzykę, komiksy, magazyny, filmy (video, CD, DVD).
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Z kolei dla młodzieży CLoJ poleca:

•	 informatory (nawet „od takich o bandach do takich o seksie 
i randkach”),

•	 atlasy, słowniki, kalendarze, 
•	 literaturę przygodową i romantyczną,
•	 książki „ do słuchania i oglądania”,
•	 muzykę,
•	 magazyny i komiksy.

Il. 13. Dział Dziecięcy i Młodzieżowy Biblioteki w Jyvaskyla
Źródło: fot. autorki, 5.05.2008 r.

Grupie tych czytelników oferowane są interesujące ponadto pozycje, 
nie tylko mieszczące się w kategorii tradycyjnie pojmowanej literatury, 
ale mocno też przyciągające młodzież – multimedia.

Wśród propozycji dla dzieci i młodzieży, które poleca CLoJ jako 
„inne miłe rzeczy” znajdujemy także:
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•	 wystawy książek i dzieł sztuki,
•	 quizy i konkursy,
•	 teatr dziecięcy i inne imprezy,
•	 komputery do surfowania po Internecie oraz do odtwarzania 

muzyki,
•	 możliwość słuchania muzyki i opowiadań,
•	 cichą przestrzeń do czytania,
•	 „przyjaciół na i pomiędzy półkami”.

Il. 14. Dział Dziecięcy i Młodzieżowy w Bibliotece Miejskiej w Jyvaskyla
Źródło: fot. autorki, 5.05.2008 r.

Oferta, jak wynika z przedstawionego powyżej jej wyboru, jest bo-
gata, zróżnicowana, dostosowana do potrzeb i możliwości tej grupy 
czytelników, do których jest adresowana (Welcome… 2004, s. 2-4).
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Dział Dziecięcy i Młodzieżowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jy-

väskylä koncentruje się na promowaniu czytelnictwa wśród uczniów 
pozostających na podstawowym i średnim poziomie edukacji.

Stąd też zróżnicowanie przyznawanych za osiągnięcia czytelnicze 
„Dyplomów Czytania”. „Mały Dyplom Czytania” uzyskać może mło-
dy czytelnik po przeczytaniu sześciu książek, zaś dużym dyplomem 
honoruje się czytelnika po lekturze dwunastu pozycji książkowych.

Efektywne działania CLoP skupiają się wokół współpracy ze szko-
łami w regionie. Pierwszoplanowym zadaniem jest wprowadzenie 
uczniów do korzystania z biblioteki. Corocznie, każda szkoła z regio-
nu jest zapraszana do odwiedzania CLoJ, co ma sprzyjać rozwijaniu 
kompetencji czytelniczych uczniów. Wizyty szkół współgrają z termi-
narzem imprez organizowanych przez CLoJ.

Wystrój wnętrza, jak i urządzenie części CLoJ przeznaczonej dla 
potrzeb dzieci i młodzieży, zdaje się odpowiadać potrzebom tych grup 
czytelników – zarówno pod względem estetycznym i funkcjonalnym, 
jak i społecznym.

Informatory dotyczące oferty biblioteki oraz zabawne zakładki do 
książek otrzymują goście CLoJ jako pamiątki z wizyty w tym miejscu 
wraz z zachętą do powrotu.

Wybrane biblioteki zagraniczne, przedstawione poprzez zapre-
zentowanie wiodących wątków w ich działalności na rzecz rozwijania 
kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, są bardzo wyraziste. Stanowią 
one atrakcyjne miejsca w swoich środowiskach i angażują się mocno 
w przedsięwzięcia kulturalne przekraczające niejednokrotnie lokalne 
ramy. Ich kształt jest tworzony przez ekspertów i partnersko traktowa-
nych czytelników. Tworzą interesującą przestrzeń łączenia aktywności 
czytelniczej i kulturalnej, edukacji, rekreacji i rozrywki: jest to najczę-
ściej także przestrzeń wielowymiarowej społecznej inkluzji.
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Uniwersytet Łódzki

Biblioteka szkoły wyższej 
w służbie dzieciom 

Biblioteka akademicka, kojarząca się znacznej większości użyt-
kownikom z ostoją wiedzy, a także z ciszą niezbędną do 
zgłębiania tajemnic nauki, czasami staje się miejscem otwar-

tym na dziecięcą fascynację odkrywaniem nowych rzeczy i zabawę. 
Łamiąc dotychczas funkcjonujące stereotypy i przyjęte odgórnie role 
bibliotekarze potwierdzają, że placówka, według powszechnych opinii 
przeznaczona wyłącznie dla dorosłych, może stać się atrakcyjna i po-
trzebna również dzieciom. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie 
popularnych trendów w środowisku książnic akademickich na świe-
cie oraz omówienie aktualnych osiągnięć bibliotek polskich w tym 
zakresie.

Tworzenie specjalnych programów i ułatwień w obsłudze dzieci 
w bibliotekach akademickich za granicą nie jest powszechne i podobnie 
jak w Polsce, spotyka się raczej ze zdziwieniem oraz wątpliwościami. 
Jednocześnie w literaturze bibliologicznej odnaleźć można wiele kon-
cepcji mających na celu wyjście poza sztywną strukturę jednostki i 
usługi skierowane tylko do dorosłych. Tego typu aktywność jest szcze-
gólnie widoczna w bibliotekach uczelni posiadających w  swej ofercie 
edukacyjnej kierunki pedagogiczne. Niektóre z pomysłów powstają we 
współpracy ze studentami i służą pogłębianiu wiedzy poprzez prak-
tycznie zastosowane rozwiązania. Pierwsze wskazówki do tworzenia 
kolekcji literatury dziecięcej w bibliotekach szkół wyższych w USA 
powstały już w latach siedemdziesiątych XX wieku. W 1974 r. w cza-
sopiśmie „Choice” opublikowana została bibliografia zawierająca opisy 
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bibliograficzne książek, mających w zamyśle tworzyć dział w ramach 
zbiorów biblioteki akademickiej. Wydana w następnym roku na pod-
stawie tegoż zestawienia monografia była razem z innymi publikacjami 
pionierską próbą odpowiedzi na zgłaszane już wówczas potrzeby bi-
bliotekarzy akademickich. Chociaż studenci i wykładowcy kierunków 
literaturoznawczych i bibliotekoznawczych odwoływali się często do 
wydzielonych działów z literaturą dziecięcą, przedstawiciele innych 
dyscyplin, nie rozumiejąc wagi badań nad czytelnictwem dziecię-
cym, nie doceniali znaczenia kolekcji. Co zrozumiałe, takie podejście 
stanowi trudność w opracowaniu spójnej strategii gromadzenia i zdo-
bywaniu funduszy od władz uczelni (Hirsch E. G., 2008; Rice-Lively 
M. L., Immroth  B. F., 1993). 

Przykładem optymalnego i dobrze umotywowanego zbioru może 
być Centrum Książki Dziecięcej (Children’s Book Center), funkcjo-
nujące w strukturze Bibliotek Uniwersytetu Stanowego Bowling 
Green w stanie Ohio. Na bazie kolekcji literatury dziecięcej opracowa-
no projekt „Przywracanie książek do życia: dzieci w wieku szkolnym 
jako recenzenci książek”, którego celem jest m.in. uświadomienie 
studentom, nauczycielom, bibliotekarzom i innym specjalistom pracu-
jącym z dziećmi znaczenia utrzymywanego zbioru oraz przeszkolenie 
w  zakresie korzystania, wypracowanie bliższej współpracy między 
biblioteką uniwersytecką a nauczycielami i bibliotekarzami z innych 
ośrodków, publikacje studentów i dzieci biorących udział w projekcie 
(BGSU [online]).

Pod rozwagę poddawane są też zbiory komiksów dla młodzieży, 
służące jako materiał badawczy dla studentów zarówno kierunków 
pedagogicznych, jak i bibliotekoznawczych; szczególnie przydatne są 
w dyskusji na temat odbioru czytelniczego form przekazu treści innych 
niż książka. 55% amerykańskich bibliotek szkół wyższych posiada-
jących akredytację studiów dla nauczycieli i bibliotekarzy, w swych 
zbiorach tworzy dział literatury dla dzieci i młodzieży, który jest po-
mocą w procesie dydaktycznym (Williams V. K., Peterson D. V., 2009). 
Według specjalistów kolekcje takie istnieją w zbyt małej liczbie placó-
wek, co może mieć wpływ na niedostateczne przygotowanie studentów 
do późniejszego wprowadzania dzieci i młodzieży w świat książki.



Biblioteka szkoły wyższej w służbie dzieciom 297
Wyjątkowym przykładem zbioru poświęconego dzieciom i do-

stępnego w bibliotece akademickiej jest Międzynarodowa Kolekcja 
Dziecięcej Sztuki (International Collection of Child Art – ICCA), jedna 
z kilku istniejących na świecie. Ponad 10 tys. prac gromadzonych od dru-
giej połowy XX wieku zasila zbiory Biblioteki Milnera na Uniwersytecie 
Stanowym Illinois. Dzięki uzyskiwanym funduszom pozauczelnia-
nym kolekcja utrzymywana jest w strukturach bibliotecznych, służy 
badaczom i studentom z wielu dziedzin wiedzy – sztuki, historii, nauk 
politycznych i społecznych oraz psychologii (Lonbom K. C., 2010).

Przedstawione powyżej przykłady łączy wspólna cecha – nasta-
wienie na użytkownika dorosłego, przy możliwości dodatkowego 
świadczenia usług dla dzieci. Tymczasem biblioteki akademickie sta-
rają się wychodzić z propozycjami skierowanymi bezpośrednio do 
młodych czytelników. Bazując na doświadczeniach bibliotek amery-
kańskich zauważyć można tendencję do łamania konwencjonalnego 
i ograniczonego regulaminem sposobu działania bibliotek uczelnia-
nych. Szczególnie widoczne są inicjatywy bibliotekarzy prowadzone 
w ramach edukacji czytelniczej najmłodszych, a także programy wy-
chodzące ku potrzebom okolicznej społeczności.

Kiedy w 2006 r. pracownicy biblioteki Uniwersytetu Wisconsin-Eau 
Claire zaoferowali zajęcia dla rodzin, miejsce spotkań wydawało się nie-
adekwatne ze względu chociażby na zbiory niedostosowane do wieku 
użytkowników. Tymczasem w ciągu kilku lat projekt rozrósł się i zyskał 
popularność; dziś składają się nań comiesięczne spotkania z głośnym 
czytaniem, imprezy dla rodzin oraz wakacyjny program czytelniczy dla 
tzw. „trudnej młodzieży”, prowadzony we współpracy z innymi insty-
tucjami (Tvaruzka K., 2009). Program Partnerów Czytelniczych (The 
Reading Partners Program) polega na pomyśle, według którego studenci 
wolontariusze łączeni są w pary z uczniami szkół podstawowych, aby 
następnie spędzać z nimi dodatkowy czas w ich domach rodzinnych.

Zainteresowanie bibliotekarzy nowym podejściem do przywo-
ływanego typu placówki wywołał artykuł opublikowany w 1991 
r. przez Richarda Dougherty’ego, ówczesnego dyrektora Bibliotek 
Uniwersytetu w Michigan, w którym autor m.in. poddał krytyce pa-
sywną i niechętną zmianom postawę bibliotekarzy uczelnianych 
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wobec użytkowników innych niż objęci statutem, a zwłaszcza brak za-
interesowania z ich strony czytelnikiem dziecięcym (Dougherty R. M. 
1991). Zwracano uwagę na potrzebę włączenia się w inicjatywy roz-
wijające edukację czytelniczą w najbliższym otoczeniu, bez względu 
na ograniczenia wynikające ze statutu uczelni i podlegających jej jed-
nostek. Programy funkcjonujące z powodzeniem można odnaleźć w 
bibliotece Uniwersytetu Florydy w  Gainesville (klub czytelniczy dla 
rodziców i szóstoklasistów), Bibliotece Okręgu Alachna w Gainesville 
we współpracy z Wydziałem Edukacji Uniwersytetu Florydy (Projekt 
Booktalk), bibliotece Uniwersytetu Północnego Teksasu we współpra-
cy z biblioteką publiczną w Denton w tym samym stanie, bibliotekach 
Uniwersytetu Technicznego Teksasu (TTU) (Brown M. M. 2002).

Czasami inicjatywy bibliotekarzy uczelnianych wynikają z potrze-
by współpracy z instytucjami pozostającymi w sąsiedztwie, bądź też 
podyktowane są innego rodzaju czynnikami. Tworzenie specjalnej 
oferty dla dzieci i młodzieży jest niezmiernie ważne na terenie pozba-
wionym biblioteki szkolnej i publicznej lub w społeczności o niskim 
poziomie edukacji czytelniczej. Biblioteki włączają się wówczas ze 
swoimi propozycjami w koncepcje „uczenia się przez całe życie”, za-
chęcając użytkowników spoza kampusu do aktywnego korzystania 
z zasobów bibliotecznych. W 2000 r. opublikowane zostały rezultaty 
pięcioletnich badań prowadzonych przez Kellogg Commission on the 
Future of State and Land-Grant Universities, które zwróciły uwagę na 
znaczenie podjęcia reform wewnątrz struktur szkolnictwa wyższego 
w Stanach Zjednoczonych (Byrne J. V., 2000). Raport wskazywał ob-
szary głównych zmian; stwierdzał m.in., że uniwersytety powinny być 
instytucjami „bardziej zaangażowanymi”, a swoje kluczowe funkcje 
(dydaktyka, badania, infrastruktura i usługi) usprawnić tak, by bliżej 
współpracowały z lokalnymi społecznościami i samorządami. Zale-
cenia dotyczyły także bibliotek akademickich, które zaczęły powoli 
wychodzić poza teren uczelni z ofertą edukacyjną (Malanchuk I. R., 
Ocha M. N. 2005; Schneider T. 2003).

Ciekawym rozwiązaniem, wprowadzanym przez biblioteki uczelni, 
które organizują żłobki i przedszkola dla dzieci pracowników i stu-
dentów, jest współpraca w zakresie zajęć czytelniczych. Pomysł ten, 



Biblioteka szkoły wyższej w służbie dzieciom 299
jakkolwiek optymalny biorąc pod uwagę bliskość i pozostawanie w tej 
samej strukturze instytucjonalnej, w wielu szkołach wyższych może 
napotykać na trudności wynikające z barier mentalnych pracowników 
biblioteki. Niemniej z powodzeniem ścieżka taka realizowana jest np. 
w Bibliotece McIntyre Uniwersytetu Wisconsin-Eau Claire. Niekiedy 
zdarza się przygotowanie kącika dla maluchów z kredkami, malowan-
kami i zabawkami, mającego za zadanie zająć dzieci podczas wizyty 
z rodzicami w bibliotece akademickiej (np. w bibliotece Uniwersytetu 
w Niagara, stan Nowy Jork).

Analiza dostępnych źródeł na omawiany temat zrodziła pytania 
o stan przygotowań polskich bibliotek szkół wyższych w zakresie usług 
dla dzieci. Ponieważ literatura przedmiotu w języku polskim, poza 
kilkoma doniesieniami i artykułami w fachowych czasopismach biblio-
tekoznawczych, praktycznie nie istnieje, autorka postanowiła przebadać 
placówki za pomocą specjalnie przygotowanej ankiety. Dodatkowym 
celem była próba określenia poziomu przystosowania budynków bi-
bliotecznych do obsługi rodziców z najmłodszymi dziećmi. Badania 
ankietowe zostały przeprowadzone w styczniu 2012 r. Na 416 wysłanych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej formularzy, uzyskano 72 waż-
nych odpowiedzi zwrotnych (por. wykres 1).

Wykres 1. Udział procentowy uczelni polskich, które odpowiedziały na ankietę
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Źródło: Opracowanie własne, 08.06.2012.
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Od pewnego czasu coraz bardziej popularne staje się organizowanie 

programów edukacyjnych dla dzieci, najczęściej w wieku 7-14 lat. Uczel-
nie starają się w ten sposób wyjść poza ustalone przez dekady sztywne 
ramy i zachęcić młodszych obywateli do odkrywania wiedzy, a także, 
czego nie ukrywają, oferty edukacyjnej dla potencjalnych studentów. 
Idea została zaczerpnięta z programu realizowanego od 2002 r. na Uni-
wersytecie w Tybindze. Pierwsza uczelnia dla dzieci powstała w  2007 
r. jako wspólna inicjatywa fundacji PAIDEIA oraz pracowników na-
ukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk. Ze 
względu na wielką popularność sieć Uniwersytetów Dziecięcych rozro-
sła się w Polsce w krótkim czasie do ponad pięćdziesięciu (Uniwersytety 
Dziecięce [online]).

Pierwsze pytanie dotyczyło aktywności szkoły wyższej w tym za-
kresie; na 72 odesłane ankiety uzyskano 20 odpowiedzi twierdzących 
(27,78%). W ramach uniwersytetów i politechnik dziecięcych uczestnicy 
mają najczęściej okazję korzystać z wykładów przygotowanych przez ka-
drę szkoły wyższej, warsztatów i innych zajęć. Czasami organizowane 
są też zawody sportowe (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowi-
cach), prezentacje i spotkania z ciekawymi ludźmi, gry i zabawy terenowe 
(Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), imprezy rodzinne 
połączone z warsztatami dla rodziców (Szkoła Wyższa Psychologii Spo-
łecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Skierniewicach), zajęcia wakacyjne (Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa we Włocławku).

Do najciekawszych inicjatyw uczelni należy projekt „Polska Akade-
mia Dzieci”, realizowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej 
w Sopocie, którego oryginalność opiera się na umożliwieniu młodym 
badaczom, którzy nie przekroczyli dwunastego roku życia wygłoszenia 
wykładu o swoich pasjach naukowych. W ramach każdego spotkania od-
bywa się także drugi wykład, wygłoszony przez dorosłego wykładowcę.

Pytanie drugie miało na celu zorientowanie się, ile bibliotek uczel-
nianych angażuje się w organizację zajęć dla dzieci, w porozumieniu 
z jednostką macierzystą bądź niezależnie od niej; liczba ta wyniosła 14 
(19,44%). Wśród aktywności lub udogodnień oferowanych przez biblio-
teki uczelniane, te które wymieniono, podano w wykazie.
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Wykaz aktywności prowadzonych przez polskie biblioteki akademickie w zakresie 
usług dla dzieci według przeprowadzonych badań

Głośne czytanie, również w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

• Uniwersytet w Białymstoku: „Godzina z Bajką w języku francuskim”, 
organizowana przez studentów filologii romańskiej

• Akademia Morska w Szczecinie

• Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Oprowadzanie zorganizowanych grup po budynku i zbiorach

• Uniwersytet w Białymstoku

• Politechnika Łódzka

• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

• Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

• Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

• Uniwersytet Warszawski

• Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

• Politechnika Opolska

Wystawy

• Politechnika Opolska

Spotkania okolicznościowe z dziećmi (Mikołajki, 
Dzień Dziecka, Dzień Misia itp.)

• Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

• Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Lekcje biblioteczne

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

• Uniwersytet Medyczny w Lublinie

• Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Projekty edukacyjne

• Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

• Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

• Uniwersytet Warszawski – w ramach Festiwalu Nauki

• Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej: Klub Filmowy RejMovie
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Kolekcja literatury dziecięcej

• Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Kąciki malucha/dzieciaka/dla najmłodszych, gdzie rodzic może 
zostawić dziecko na czas nauki lub egzaminów. Kącik wyposażony 
jest w przybory do malowania, zabawki, książeczki:

• Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

• Politechnika Opolska

• Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Źródło: opracowanie własne, 08.06.2012.

Wprowadzenie do ankiety pytania o stan przygotowania budynku 
do obsługi najmłodszych dzieci (podjazd dla wózków, przewijaki, osob-
na toaleta dla rodziców z małymi dziećmi) uznano za zasadne w celu 
zorientowania się, na ile polskie biblioteki akademickie dostrzegają 
potrzebę zmian w tym zakresie. W świetle uzyskanych wyników: 61% 
budynków posiada udogodnienia dla wózków, zarówno dla niepełno-
sprawnych, jak i dzieci, 5% bibliotek może się pochwalić oferowaniem 
użytkownikom przewijaka, a niewiele mniej – 4% – osobno przygoto-
wanej toalety. Taki stan rzeczy może wynikać z faktu, iż administracja 
i personel bibliotek uczelnianych nie postrzega studentów z małymi 
dziećmi jako odrębnej grupy użytkowników, a co za tym idzie – nie 
widzą konieczności zaspokajania ich potrzeb.

W ankiecie zamieszczono również pytanie o opinię podstawowych 
użytkowników biblioteki, czyli osób dorosłych (studentów, wykładow-
ców), w kwestii zasadności pobytu dzieci w instytucji akademickiej. 
Okazało się, że o ile w jednej bibliotece wyrażono uwagi dotyczące po-
trzeby lepszego przystosowania budynku do obsługi dzieci, o tyle nikt 
nie zgłaszał postulatu rozszerzenia działalności biblioteki o zajęcia dla 
dzieci. Wyniki odzwierciedliły powszechne przekonanie użytkow-
ników, że placówka akademicka nie jest miejscem odpowiednim dla 
najmłodszych, chyba że są to wizyty odbywane w ramach załatwiania 
spraw przez dorosłych (zob. też wykres 2). 

Wykaz aktywności prowadzonych przez polskie biblioteki akademickie w zakresie 
usług dla dzieci według przeprowadzonych badań (c.d.)
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Wykres 2. Częstotliwość wizyt dzieci w bibliotekach akademickich w Polsce
 

0

5

10

15

20

25

30

nigdy rzadko czasem często

Źródło: opracowanie własne, 12.12.2011.

Do najbardziej aktywnych i pomysłowych spośród bibliotek, które 
nadesłały odpowiedź, z pewnością należy zaliczyć Bibliotekę Główną 
Politechniki Opolskiej. Jest ona organizatorem zajęć w ramach projek-
tu „Dziecięca Politechnika Opolska”, realizowanego przez uczelnię dla 
dzieci w wieku 9-12 lat. W czterech dotychczasowych edycjach mali 
czytelnicy mieli okazję zwiedzić bibliotekę i zobaczyć najciekawsze 
zbiory (największą, najmniejszą, najstarszą, najcięższą książkę i inne) 
(Czerwińska E., Jańdziak A., 2011). Działalność Biblioteki Głów-
nej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w  Siedlcach, 
a  w  szczególności w ramach autorskiego projektu „Książka dla żaka 
i przedszkolaka”, została wyróżniona w konkursie na najlepiej prze-
prowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku 
szkolnym 2010/2011. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej BG 
w 2010 i 2011 roku przygotowali dwudniową imprezę adresowaną do 
siedleckich przedszkolaków, podczas której dzieci m.in. zwiedzały 
bibliotekę oraz słuchały tzw. zawodowego czytania, czyli lektury przed-
stawianej przez przedstawicieli różnych zawodów, ubranych w stroje 
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służbowe; zadaniem najmłodszych było odgadnięcie zawodu (Książ-
ka… [online]).

Jedynym przykładem kolekcji dziecięcej w polskich bibliotekach 
akademickich, jak wynika ze zgromadzonych danych, jest zbiór 
literatury (na poziomie gimnazjum i liceum), lektur, czasopism i litera-
tury popularnonaukowej, będący w posiadaniu biblioteki obsługującej 
szkoły prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja w Bielsku-
-Białej: Wyższą Szkołę Administracji, Policealną Szkołę Fizjoterapii, 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące, stąd też wspólny księgozbiór 
podręczny i materiały do nauki języków obcych. Studenci i wykła-
dowcy WSA mają prawo wypożyczania literatury dziecięcej do celów 
prywatnych.

Podkreślana przez amerykańskich bibliotekarzy idea współpracy 
biblioteki uczelnianej z okoliczną społecznością oraz inicjatywy czy-
telnicze realizowane są w pewnym stopniu w Bibliotece Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej, która nie odpowiedziała na ankietę. Dostępne są 
jednak opublikowane doniesienia na ten temat; pozwalają one opisać 
zakres prowadzonych aktywności. Powołana do życia przed kilku laty 
świetlica, mieszcząca się w czytelni biblioteki, powstała w odpowie-
dzi na potrzeby dzieci zamieszkujących okoliczne budynki. Ich coraz 
częstsze wizyty spowodowały konieczność rozbudowy skromnego 
zbioru literatury dziecięcej, służącego dotychczas jedynie przyszłym 
nauczycielom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w czym wy-
datnie pomogły uczelni Miejska Biblioteka Publiczna, stali dostawcy 
książek oraz Instytut Pedagogiki. Przygotowano również kącik, w któ-
rym dzięki grom planszowym, puzzlom, kredkom, farbom i innym 
przyborom, dzieci mogą przyjemnie spędzić czas. Ta nietypowa jak na 
bibliotekę akademicką usługa wzięła się zapewne z faktu, iż w pobliżu 
nie ma siedziby żadna biblioteka publiczna (Kubów S., 2010).

Obsługa czytelników spoza kampusu uczelnianego spotyka się 
z  utrudnieniami, takimi jak choćby prozaiczny brak możliwości za-
parkowania w pobliżu biblioteki albo zbyt duża odległość między 
rozsianymi po kampusie budynkami. Dodatkowym czynnikiem an-
tymotywacyjnym dla bibliotekarzy jest brak czasu na opracowanie 
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i wdrażanie programów oraz zbyt duże oddalenie tematyczne zbiorów 
od podstawowej misji placówki.

Analiza przykładów amerykańskich wskazuje na ciekawe, acz wi-
doczne jeszcze w niewielkiej skali, zjawisko wychodzenia poza mury 
bibliotek akademickich z usługami dla użytkowników pozainstytu-
cjonalnych. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, polskie biblioteki 
uczelniane z reguły nie są przygotowane i chętne do przyjmowania no-
wych grup użytkowników. Zagadnienie obejmuje nieliczne jednostki, 
których praca w zakresie animacji i edukacji czytelniczej dzieci wiąże 
się z potrzebami lokalnej społeczności, a wysiłek bibliotekarzy jest do-
ceniany przez partycypantów i kierownictwo.

W literaturze zagranicznej spotyka się opinie, iż bibliotekarze 
akademiccy, m.in. ze względu na posiadane już umiejętności interper-
sonalne (szkolenie użytkowników, udzielanie informacji) i poczucie 
służby publicznej, są predystynowani do obsługi różnego typu czytel-
ników i rozwijanie programów czytelniczych.

Studenci kierunków nauczycielskich i bibliotekoznawczych 
w  ramach projektów czytelniczych prowadzonych przez bibliote-
ki uczelniane mają niepowtarzalną okazję do obserwacji zagadnień 
teoretycznych w praktyce, niejednokrotnie włączając się aktywnie 
w realizację zajęć (organizując np. sesje głośnego czytania).

Przygotowanie i prowadzenie programów dla dzieci przez bi-
bliotekę akademicką samo w sobie jest wydarzeniem ciekawym 
i  przykuwającym uwagę. Przy odpowiedniej strategii dość łatwo jest 
zyskać zainteresowanie mediów, co przekłada się następnie na pozy-
tywny wizerunek biblioteki, jak też całej uczelni.

W pewnym stopniu zaangażowanie biblioteki i uczelni może wią-
zać się z nadzieją na „oswojenie” młodego uczestnika zajęć z konkretną 
placówką i wpłynięcie na jego decyzję o przyszłym wyborze szkoły. 

Konkludując, działalność biblioteki szkoły wyższej w zakresie 
animacji czytelniczej dla dzieci ma sens, o ile podstawowa grupa użyt-
kowników pozostaje nadal na pierwszym planie. Tam, gdzie czytelnicy 
nie widzą potrzeby rozszerzania profilu aktywności placówki, wszelkie 
działania w tym kierunku nie będą miały większego sensu. Dobrym 
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pomysłem jest włączenie się w istniejący już projekt uczelniany, np. 
Uniwersytet Dziecięcy i uzupełnienie go o zajęcia w bibliotece.

Badania i obserwacje bibliotekarzy za granicą, o których wspominają 
autorzy cytowanych publikacji, potwierdzają pozytywny wpływ podej-
mowanych inicjatyw na wizerunek instytucji, stąd zagadnienie zawarte 
w tytule na pewno warte jest przemyślenia. Doskonałym potwierdze-
niem są wspomniane przykłady bibliotek polskich, z powodzeniem 
przytaczane i komentowane przez media tradycyjne i elektroniczne.
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Pedagogiczny 
w Krakowie

Czytelnik niesłyszący 
w bibliotece szkolnej

Życie współczesnego człowieka cechują ciągłe zmiany we 
wszystkich dziedzinach funkcjonowania społecznego. Są one 
wynikiem ogromnego i nieustannego rozwoju nauki i techni-

ki, środków masowego przekazu i środków komunikacji. Podstawą 
sprawnego społecznego funkcjonowania jednostki jest komunikacja 
językowa, w której skład wchodzi między innymi komunikacja za po-
mocą tekstu pisanego (Korzon A., 1998, s. 334). Jeśli chcemy aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym i skutecznie pełnić funkcje rodzin-
ne, zawodowe i obywatelskie, a także przystosowywać się do stale 
zmieniających się warunków, musimy posiadać umiejętności, które 
pozwolą nam na zdobywanie potrzebnych informacji, ich selekcjo-
nowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie w codziennym działaniu. 
Wymagania te powodują, że konieczne jest doskonalenie pracy dydak-
tyczno-wychowawczej współczesnej szkoły, poszukiwanie nowych, 
efektywnych metod i form kształcenia. Jednym z najważniejszych za-
dań szkoły jest, oprócz przekazywania uczniom wiedzy, wyposażenie 
ich w umiejętności i metody samodzielnej pracy, przygotowujące do 
życia we współczesnym społeczeństwie. Bez rozwijanych już w szko-
le zdolności czytania oraz czytelnictwa, bez kształtowania nawyku 
poszukiwania w książkach różnego typu wiedzy niemożliwe jest wy-
kształcenie człowieka dorosłego, zdolnego do samodzielnej pracy nad 
sobą (Tomasik E., 1982, s. 7). 

Opanowanie umiejętności czytania umożliwia wszechstronny 
rozwój oraz zaspokajanie potrzeb poznawczych, emocjonalnych, 
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społecznych i estetycznych. Jej posiadanie zapewnia dostęp do in-
formacji, pozwala na zdobywanie nowych kompetencji, umożliwia 
rozumienie zjawisk zachodzących w otaczającej rzeczywistości oraz 
korzystanie z dorobku nauki i kultury, pozwala na komunikowanie 
własnych myśli i uczuć, dostarcza atrakcyjnego sposobu spędzania 
wolnego czasu. 

Nowoczesne środki masowego przekazu (telewizja, radio, kino, In-
ternet) przenoszą informację szybciej i skuteczniej niż książka, a mimo 
to czytanie jest nadal niezastąpionym sposobem jej zdobywania. Daje 
możliwość indywidualnego wyboru z nieograniczonego materiału 
czytelniczego, pochodzącego z czasów współczesnych i z przeszłości. 
Czytelnik może wybrać miejsce, czas i sposób czytania. Może czy-
tać tekst pobieżnie lub dokładnie. Może powracać kilkakrotnie do tej 
samej książki w celu ponownego przeżycia jej treści, przypomnienia 
sobie zawartych w niej wiadomości, dostrzeżenia nowych elementów. 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż przy współczesnym rozwo-
ju nauki i techniki wiedza zdobywana przez uczniów w szkole ulega 
dezaktualizacji. W związku z tym szczególnie ważne jest rozbudzanie 
u dzieci zainteresowań czytelniczych, potrzeby szukania w książkach 
wiadomości uzupełniających posiadaną wiedzę czy wzorów postaw 
(Eckert U., 1981, s. 316). 

Umiejętność czytania jest ważnym czynnikiem w rozwoju każde-
go dziecka, od niej bowiem zależy jego powodzenie w nauce szkolnej. 
Kształtowanie i rozwijanie jej stanowi jeden z głównych celów procesu 
kształcenia. 

ZNACZENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA 
DLA DZIECI Z WADĄ SŁUCHU

Do głównych zadań szkoły dla dzieci z wadami słuchu należy 
stworzenie uczniom optymalnych warunków do zdobywania wiedzy 
i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie na dalszych etapach 
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kształcenia oraz wyposażenie ich w sprawności językowe, pozwalające 
na pełne uczestnictwo w świecie kultury współczesnej. Jedną z dróg 
pomocniczych w realizacji tych celów jest rozwijanie umiejętności czy-
tania i korzystania z różnych źródeł informacji. 

Opanowanie zdolności czytania ma dla dzieci niesłyszących o wie-
le większe znaczenie niż dla ich pełnosprawnych rówieśników. Pełni 
rolę rewalidacyjną, kompensacyjną i terapeutyczną. Przez czytanie 
przyczyniamy się do rozwoju intelektualnego, pomagamy w zaspokaja-
niu potrzeb poznawczych i estetycznych uczniów. Ułatwiamy dziecku 
rozwijanie pojęć i zasobu słownictwa. Kontakt z książką pomaga roz-
budzać jego wyobraźnię, która – w związku z brakiem słuchu – jest 
zubożona o wiele bezpośrednich doznań. Rozwijanie umiejętności 
czytania spełnia następujące funkcje społeczne:

•	 przyczynia się do rozwoju języka;
•	 pozwala na rozszerzanie, pogłębianie i aktualizowanie posia-

danej wiedzy;
•	 umożliwia uzyskiwanie bieżących informacji o otaczającej rze-

czywistości (Eckert U., 1987, s. 131). 

Bez opanowania zdolności czytania ze zrozumieniem nie można 
przygotować ucznia z wadą słuchu do życia we współczesnym społe-
czeństwie, w którym niezwykle istotna jest umiejętność korzystania 
z książki, czasopisma oraz z innych źródeł wiedzy i informacji. Sło-
wo pisane odgrywa ogromną rolę w kształceniu dzieci z wadą słuchu 
i powinno stać się ważnym źródłem wiedzy. Brak wystarczającej liczby 
informacji dostarczanych drogą słuchową powoduje, że wiedza dziecka 
o otaczającym świecie jest bardzo ograniczona, a zasób jego słownic-
twa ubogi. Sposobem odbioru mowy przez dziecko niesłyszące jest 
trudna umiejętność czytania mowy z ust. Natomiast tekst pisany bądź 
drukowany, pozostający zawsze w tej samej postaci, pozwala dziecku 
na dochodzenie w różnym tempie, zależnie od jego indywidualnych 
możliwości, do jego zrozumienia (Korzon A., 1998, s. 335). 
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ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA 
ZE ZROZUMIENIEM DZIECKA Z WADĄ SŁUCHU

W literaturze surdopedagogicznej (Csanyi Y., 1994, s. 146-148) 
wymieniane są dwa stopnie zaawansowania dzieci niesłyszących 
w  czytaniu ze zrozumieniem. Pierwszy stopień to etap czytania ide-
owizualnego (globalnego). Dziecko niesłyszące potrafi zrozumieć 
wyłącznie nie przekazujące żadnych nowych informacji teksty, za-
wierające słowa i zdania dobrze mu znane lub opisujące sytuację, 
w której bierze ono udział w danym momencie, bądź dotyczące oglą-
danej ilustracji. Tekst jest powtórzeniem tego, co jest bezpośrednio 
doświadczane przez dziecko. 

Na drugim stopniu zaawansowania czytany tekst przekazuje nowe 
myśli. Jest to etap czytania receptywnego, który podzielony jest na:

•	 fazę słownikową
•	 fazę strukturalną.

Faza słownikowa (czytanie dosłowne, semantyczne) charaktery-
zuje się tym, że dziecko przyswaja sobie nowe treści posługując się 
posiadanym zasobem słów. Nie potrafi ono korzystać z występujących 
w  tekście elementów gramatycznych, porównań, przenośni. Domyśla 
się ich znaczeń i na drodze kombinacji uzyskuje brakujące informacje. 
Początkowo rozumie teksty, których treść jest związana z codziennymi 
wydarzeniami z jego życia. Stopniowo, dzięki nauczaniu gramatyki, 
dziecko może precyzować nowe wiadomości zdobywane za pośrednic-
twem coraz bogatszego słownictwa. Umożliwia mu to czytanie tekstów 
w mniejszym stopniu opartych o jego własne przeżycia, a nawet cał-
kowicie od nich oderwanych, wymagających użycia wyobraźni. Jest to 
etap, na którym uczniowie niesłyszący są w stanie, z nieznaczną pomo-
cą nauczyciela, czytać proste i krótkie fragmenty literatury dziecięcej 
czy młodzieżowej. 

W momencie przejścia do fazy strukturalnej (czytania interpreta-
cyjnego, domyślnego) dziecko niesłyszące opanowuje szerszy zasób 
słów, coraz lepiej radzi sobie ze strukturami gramatycznymi, a to 
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z kolei umożliwia mu czytanie i rozumienie treści nowego tekstu bez 
pomocy z zewnątrz. Dopiero osiągniecie tego najwyższego stopnia za-
awansowania możemy nazwać czytaniem prawdziwym, pozwalającym 
na lekturę książek odpowiednich do wieku i stanowiącym podstawę 
dalszej nauki. Większość niesłyszących uczniów nigdy nie osiąga tego 
poziomu rozwoju czytania. 

TRUDNOŚCI W OPANOWANIU UMIEJĘTNOŚCI 
CZYTANIA PRZEZ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU

 Utrata słuchu pociąga za sobą negatywne konsekwencje dla 
rozwoju mowy, poszerzania słownictwa, kształtowania struktur grama-
tycznych i artykulacji. Ograniczenia w rozwoju języka są przeszkodą w 
percepcji czytanych treści. Osoby z wadą słuchu mają opanowaną tech-
nikę czytania, ale nie jest to jednoznaczne z rozumieniem czytanego 
tekstu. Z doświadczeń nauczycieli pracujących z dziećmi niesłyszą-
cymi (potwierdzonych obserwacjami autorki niniejszego artykułu) 
wynika, że czytanie sprawia tym uczniom dużą trudność, jest dla nich 
olbrzymim wysiłkiem, źródłem frustracji, a nie przyjemnością. Przy-
czyny tego stanu rzeczy są następujące:

•	 trudności związane z techniką czytania (błędy artykulacyjne 
powodują zniekształcenia czytanej treści)

•	 ograniczony zasób słownictwa czynnego i biernego
•	 braki w rozumieniu różnych form wyrazów
•	 problemy w rozumieniu pojęć wyrażających stosunki 

przestrzenne
•	 niezrozumienie przenośni, wyrazów o przenośnym znaczeniu
•	 trudności w przyswajaniu pojęć abstrakcyjnych
•	 problemy w rozumieniu zdań złożonych i posługiwaniu się nimi
•	 problemy z rozumieniem związków frazeologicznych
•	 trudności ze zrozumieniem związków między wyrazami 

w  zdaniach (uczniowie kierują się w rozumieniu zdań kolej-
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nością wyrazów, zwracają uwagę na poszczególne słowa, nie 
łącząc ich ze sobą)

•	 trudności w ustalaniu związków przyczynowo-skutkowych 
między przedstawionymi w tekście wydarzeniami

•	 niemożność zrozumienia symbolicznej treści tekstów literac-
kich (Deńca M., 2008, s. 17). 

Dziecko niesłyszące otwierając książkę napotyka wiele niezna-
nych elementów lingwistycznych: słowa, wyrażenia, zwroty, idiomy, 
konstrukcje gramatyczne. Rozszyfrowanie ich staje się jego podsta-
wowym celem. Jest to konieczne, aby mogło zrozumieć przynajmniej 
ogólny sens czytanego tekstu, niestety bez jego szczegółowego znacze-
nia. Najczęściej dziecko jest w stanie zrozumieć poszczególne wyrazy 
w zdaniach, ale nie umie powiązać ich w sensowną całość. Wszystko 
to sprawia, że śledzenie toku narracji staje się niemożliwe. Czytające-
mu brakuje motywacji, cierpliwości, a także umiejętności, aby podołać 
temu zadaniu. Nie potrafi wykorzystać tekstu do zdobywania wiedzy, 
co jest jednym z najpoważniejszych problemów w edukacji niesłyszą-
cego ucznia. Nauka szkolna od samego początku wymaga od niego 
zdolności czytania ze zrozumieniem. Na kolejnych etapach edukacji 
rola tej umiejętności coraz bardziej wzrasta, a wraz ze zwiększaniem 
się stopnia trudności narastają problemy ucznia z wadą słuchu (Dryża-
łowska G., 2007, s. 65). 

Badania empiryczne, prowadzone w wielu krajach, potwierdzają ni-
ski poziom czytania u niesłyszących (Löwe A., 1990, s. 71-75) wskazuje, 
że minimalny zasób słownictwa podstawowego, niezbędny do czytania 
i rozumienia tekstów, wynosi 3600 słów. Dysponując nim, czytający 
napotyka jedno nieznane słowo na dwadzieścia słów znanych. Wpły-
wa to na odbiór całego tekstu, dziecko może bowiem opuścić je lub 
domyślić się jego znaczenia z kontekstu. Ponadto istnieje słownictwo 
rozpoznawane wzrokiem, w skład którego wchodzą wyrazy rozpo-
znawane od razu w czytanym tekście i dzięki temu czytane płynnie. 
Obejmuje ono 6000 wyrazów. Większość dzieci z uszkodzonym słu-
chem osiąga ten poziom z dużym opóźnieniem – w wieku 16 – 19 lat. 
Wielu nie osiąga go wcale. 
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CZYTANIE A JĘZYK MIGOWY

W celu umożliwienia dziecku niesłyszącemu jak najpełniejszego 
zrozumienia tekstu należy stosować wszelkie formy komunikacji nie-
werbalnej, przy czym główną rolę powinien odgrywać język migowy. 

Dziecko niesłyszące od początku swej edukacji styka się z dwoma 
językami – polskim dźwiękowym i polskim migowym. Język migowy 
jest łatwiejszy do przyswojenia i skuteczniejszy w porozumiewaniu się, 
dlatego dziecko uczy się go szybciej niż języka dźwiękowego. Język 
migowy staje się macierzystym językiem dziecka niesłyszącego i pod-
stawą jego myślenia. Natomiast język polski dźwiękowy jest drugim 
językiem, którego dziecko nie może opanować w sposób naturalny, 
a jego nauka przychodzi mu z wielkim trudem i bardzo rzadko przy-
nosi zadowalające efekty (Szczepankowski B., 1999, s. 13).

Język migowy i język dźwiękowy posiadają odmienne struktury 
gramatyczne. Język polski dźwiękowy jest językiem fleksyjnym, w któ-
rym o sensie zdania i związkach między wyrazami decydują końcówki 
wyrazów odmiennych. W języku migowym stosowana jest gramatyka 
pozycyjna, a sens zdania jest zdeterminowany porządkiem wyrazów. 
W zdaniach o tej samej treści, wypowiedzianych czy zapisanych w ję-
zykach polskim dźwiękowym i polskim migowym, kolejność wyrazów 
jest inna, co spowodowane jest odmiennymi regułami gramatyczny-
mi (Tamże). W związku z tym niemożliwe jest dokładne tłumaczenie 
tekstu z jednego języka na drugi. Język migowy może być jednak 
z powodzeniem stosowany na poszczególnych etapach pracy tekstem 
i skutecznie służyć jako środek pomocniczy w opanowaniu przez dzie-
ci niesłyszące umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wskazane jest 
wykorzystywanie go w następujących sytuacjach:

•	 przy zapoznawaniu uczniów z treścią tekstu; na tym etapie 
pozwala on czytającym zaktualizować posiadaną wiedzę, a jed-
nocześnie odwołać się do ich przeżyć emocjonalnych

•	 w trakcie analizy nowych wyrazów i zwrotów występują-
cych w czytanym tekście; istotne jest zrozumienie pojęć przez 
uczniów i motywowanie ich do spontanicznych wypowiedzi 
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z  zastosowaniem wszystkich dostępnych środków zarówno 
werbalnych, jak i niewerbalnych

•	 podczas analizy treści tekstu, wymagającej wysiłku myślowego 
ze strony uczniów; jest to najtrudniejsze zadanie, możliwe do 
zrealizowania wtedy, gdy uczniowie mają aktywny stosunek do 
czytanego tekstu, rozwijany między innymi za pomocą języka 
migowego (Pietrzak W., 2006, s. 28-31). 

CZYTELNICTWO JAKO METODA 
PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

Zgodnie z definicją podaną przez Encyklopedię pedagogiczną 
XXI wieku czytelnictwo jest to proces komunikacji, w którym książki 
i czasopisma stanowią narzędzie przenoszenia kultury za pomocą sym-
boli (Dagiel M., 2005, s. 607). Jest ono podstawą współczesnego życia 
i potrzebą wielu ludzi, źródłem oddziaływania na osobowość dzieci 
i młodzieży, istotnym elementem w procesie edukacji. Sprzyja rozwi-
janiu aktywności intelektualnej, nabywaniu wiedzy i doświadczeń, 
kształtowaniu systemu wartości i postaw. 

W takim znaczeniu czytelnictwo powinno znaleźć szerokie za-
stosowanie w pedagogice specjalnej jako ta metoda pracy z dziećmi 
i młodzieżą niepełnosprawną, w której jednym z najważniejszych za-
dań rewalidacyjnych jest przygotowanie jednostki do funkcjonowania 
w warunkach życiowo zmienionych wskutek istniejącej wady oraz do 
możliwie samodzielnego życia. 

Dla integracji osób niepełnosprawnych w normalnym społeczeń-
stwie szczególnie ważne są następujące aspekty rozwoju czytelnictwa: 

•	 samokształceniowy, mający na celu wykształcenie człowieka 
dorosłego, zdolnego do samodzielnej pracy nad sobą

•	 poznawczo-estetyczny, oznaczający rozwijanie potrzeb po-
znawczych i estetycznych

•	 wychowawczy (społeczny), wspomagający przygotowanie 
dziecka do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz kształ-
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towanie właściwych postaw w interakcjach z innymi ludźmi 
(Tomasik E., 1982, s. 8).

Ze względu na specyficzne warunki nauczania i wychowania dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej, należy zwrócić uwagę na aspekty czy-
telnictwa, które są ważne z punktu widzenia pedagogiki specjalnej, 
a więc na kompensację, terapię i profilaktykę. 

Podstawowym kierunkiem działania pedagogów specjalnych jest 
poszukiwanie wszelkich możliwych sposobów wyrównywania braków, 
które wiążą się z różnymi dziedzinami funkcjonowania człowieka nie-
pełnosprawnego. Dla dziecka niesłyszącego czytanie i czytelnictwo ma 
przede wszystkim znaczenie kompensacyjne. Książka stanowi wzór 
poprawnej mowy, nie zniekształconej wskutek zaburzonej percepcji 
słuchowej. Czytanie to jedyna metoda uczenia się, nad którą uczeń 
z wadą słuchu panuje całkowicie, dzięki której możne nauczyć się 
wszystkiego (Tomasik E., 1982, s.9).

Czytelnictwo pełni funkcję terapeutyczną poprzez oferowanie 
potencjalnemu czytelnikowi umiejętnie dobranego zestawu książek, 
zaspokajającego odczuwane przez niego potrzeby. W tym zakresie 
podstawową rolę odgrywa biblioterapia jako metoda kształtowania zain-
teresowań czytelniczych oraz przełamywania oporu osób niesłyszących 
przed kontaktem z książką. Jej nadrzędnym celem jest wspomaganie 
rozwoju umiejętności językowych, a w szczególności kształtowanie 
zdolności komunikacyjnych, poszerzanie słownictwa czynnego i bier-
nego, opanowywanie norm gramatycznych oraz doskonalenie czytania 
ze zrozumieniem. Ponadto w trakcie zajęć biblioterapeutycznych mo-
żemy wspomagać proces przystosowywania się dziecka do posiadanej 
wady słuchu, umożliwiając jego identyfikację z bohaterem literackim 
jako osobą znaczącą (Czerwińska M., 2005, s. 165). 

Na uwagę zasługuje rola czytelnictwa w szeroko pojętych oddzia-
ływaniach profilaktycznych, polegająca na wskazywaniu czytania 
jako atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego. Badania wska-
zują, że kontakt z książką i prasą nie zajmuje ważnego miejsca wśród 
form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z wadą słuchu. 
Uznają oni wartość lektury, ale jej nie odczuwają. Uczniowie niesły-
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szący nie mają motywacji do czytania, nie wykazują zamiłowania do 
lektury (Czerwińska M., 2005, s. 156-159). W związku z tym należy 
zintensyfikować działania mające na celu rozwijanie u nich aktywno-
ści czytelniczej, między innymi poprzez akcentowanie rozrywkowej 
wartości książki. 

CZYTELNIK NIESŁYSZĄCY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Uczeń z wadą słuchu musi być szczególnie przygotowywany do 
samodzielnego czytania, w czym główną rolę powinna odgrywać 
biblioteka szkolna i pracujący w niej bibliotekarz. Przy budzeniu zain-
teresowań czytelniczych powinien on wykorzystywać zainteresowania 
uczniów. Przygotowanie do lektury musi uwzględniać umiejętności ję-
zykowe poszczególnych dzieci. 

Pierwsze książki dla dzieci niesłyszących powinny być łatwe i bardzo 
atrakcyjne, z licznymi ilustracjami związanymi z treścią, drukowane 
dużą czcionką, z krótkimi tekstami. W celu aktywizowania czytelniczo 
dzieci należy stosować niekonwencjonalne formy książki, nazywane 
alternatywnymi lub specjalnymi materiałami czytelniczymi. Należą 
do nich książki – zabawki oraz książeczki obrazkowe i nominacyjne, 
które ułatwiają kojarzenie nazw z odpowiadającymi im desygnatami, 
utrwalają znaczenie słów i pojęć dotyczących najbliższego otoczenia 
dziecka, poszerzają jego zasób słownictwa. Zaleca się wykorzystywanie 
tzw. książek łatwych w czytaniu, wydawanych w wersji druko–migo-
wej. Tekst drukowany ma przekład na język migowy, jest zróżnicowany 
graficznie i uzupełniony wyraźną ilustracją. Zbudowany jest z krótkich 
zdań pojedynczych lub złożonych, nie zawiera pojęć abstrakcyjnych. 
Próby wydawania takich książek w Polsce podjęła Fundacja Literatury 
Łatwej w Czytaniu z Torunia, publikując książeczki pod następujący-
mi tytułami: Droga, Jadę autobusem, Jadę tramwajem, W bibliotece, 
W sklepie, W kościele, Na poczcie, U lekarza (Woźniczka – Paruzel B., 
1998, s. 32). 

Rozwój środków masowej komunikacji stwarza niesłyszącym 
nowe szanse uczestnictwa w lekturze i dostępie do informacji. Duże 
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znaczenie mają tu ekranizacje filmowe literatury, nagrania CD i DVD 
utworów literackich, audycje telewizyjne z udziałem tłumacza języka 
migowego, edukacyjne programy i gry komputerowe (Czerwińska M., 
2005, s. 165). 

Konieczne jest adaptowanie istniejącej literatury dziecięcej i mło-
dzieżowej do potrzeb dzieci niesłyszących poprzez:

•	 „tłumaczenie” tekstów na prosty język i wzbogacanie ich 
ilustracjami

•	 dokonanie skrótów tekstu i dołączenie słowniczka z wyjaśnie-
niami trudniejszych słów i zwrotów. Przykładowe rozwiązania 
stosowane w tym zakresie to pierwsze trzy strony z adaptacji 
Czerwonego Kapturka dokonanej przez autorkę artykułu i na-
uczycielki z SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie (por. 
załączniki 1 i 2).

Autorka oba te sposoby stosuje z powodzeniem w codziennych 
działaniach. W pracy z dziećmi z klas I – III szkoły podstawowej, 
prowadzonej w ramach przysposobienia czytelniczego, bardzo 
dobre efekty przynosi – jako wprowadzenie do samodzielnego czy-
tania – opowiadanie przez nauczyciela treści z wykorzystaniem 
środków werbalnych (słowo) i niewerbalnych (ilustracje, mimika, 
gesty).

Po przeczytaniu tekstu autorka stosuje różnorodne ćwiczenia mają-
ce na celu sprawdzenie stopnia rozumienia treści, między innymi:

•	 wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na pytania
•	 ilustrowanie i inscenizowanie tekstu
•	 układanie wydarzeń w porządku chronologicznym
•	 podpisywanie ilustracji zdaniami z tekstu
•	 uzupełnianie tekstu z lukami
•	 rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, testów wyboru 
(Deńca M., 2008, s. 17). 
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PROGRAM EDUKACJI CZYTELNICZEJ

Aby kształtować kulturę czytelniczą uczniów, wykształcić w nich 
potrzebę obcowania z książkami i czasopismami oraz rozbudzić ich 
zainteresowania czytelnicze, autorka referatu opracowała program 
edukacji czytelniczej dla szkoły podstawowej i gimnazjum przeznaczo-
ny dla dzieci niesłyszących. 

Hasłem przewodnim programu uczyniono w nim podany przez 
Jadwigę Andrzejewską wzór ucznia – kulturalnego czytelnika: Kul-
turalny czytelnik chce czytać, lubi czytać, wie, co czytać, umie czytać 
z pożytkiem (1996, s. 37).

Program realizowany jest na lekcjach bibliotecznych, w klasach 
IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. Materiał nauczania po-
dzielono na cztery obszary: świat biblioteki, świat książek, świat prasy, 
świat mediów. Dla każdej klasy przewidziano pięć spotkań w ciągu 
roku szkolnego:

•	 cztery spotkania poświęcone edukacji czytelniczej
•	 jedno spotkanie sprawdzające wiadomości i umiejętności 

uczniów.

 Na zajęciach uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności, kształtują 
i rozwijają swoje zainteresowania czytelnicze, uczą się racjonalnego ko-
rzystania z biblioteki, kształtują postawy szacunku dla książki. Zakres 
i jakość materiału na każdej lekcji są dostosowywane do możliwości 
uczniów. Zajęcia są tak organizowane, aby uczniowie mogli się uczyć 
poprzez:

•	 przyswajanie gotowych wiadomości (np. zapoznanie z budową 
książki, rodzajami czasopism, etapami powstawania książki, 
z historią książki, czasopisma, pisma, biblioteki, mediów)

•	 odkrywanie nowych wiadomości w toku rozwiązywania proble-
mów teoretycznych i praktycznych (np. zapoznanie z biblioteką 
szkolną i jej zbiorami, korzystanie z wydawnictw informacyj-
nych, katalogów bibliotecznych)
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•	 działania praktyczne (np. uczenie się sprawnego i efektywnego 

korzystania z podręcznika, rozwijanie umiejętności porozu-
miewania się w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, 
wynajdowania podstawowych informacji w wydawnictwach 
informacyjnych, korzystania z warsztatu informacyjnego bi-
blioteki, selekcjonowania wiedzy)

•	 eksponowanie i przeżywanie wartości (np. rozumienie znacze-
nia i wartości książki, dostrzeganie wpływu mediów na styl 
życia ludzi, kształtowanie postawy szacunku dla światowego 
i polskiego dziedzictwa kulturowego).

Cele operacyjne programu w szkole podstawowej są następujące. 
Uczeń:

•	 rozwija swoje zainteresowania czytelnicze
•	 aktywnie korzysta ze zbiorów biblioteki szkolnej
•	 rozumie znaczenie książki jako źródła wiedzy
•	 wymienia czasopisma znajdujące się w bibliotece szkolnej skie-

rowane do niego
•	 rozwija umiejętność komunikowania się.

W gimnazjum poprzez zajęcia czytelnicze uczeń:

•	 zaspokaja swoje potrzeby czytelnicze i informacyjne związane 
z nauką szkolną

•	 uczy się samodzielnie poszukiwać potrzebnych informacji 
i  materiałów oraz świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze 
środków masowej komunikacji

•	 poznaje historię książki, pisma, czasopiśmiennictwa oraz ich 
znaczenie dla cywilizacji i kultury człowieka

•	 poznaje różnorodne sposoby porozumiewania się ludzi na prze-
strzeni dziejów 

(Deńca M., 2008, s. 18). 
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ZAKOŃCZENIE

Czytanie stanowi najważniejsze źródło rozwoju poznawczego 
dziecka niesłyszącego, najskuteczniej kompensuje brak mowy dźwię-
kowej i pozytywnie wpływa na opanowanie umiejętności językowych. 
Niezbędne jest nadanie większego znaczenia kontaktowi osób niesły-
szących ze słowem pisanym jako ważnej formie komunikacji. Konieczne 
jest również wzmocnienie pozycji biblioteki w szkole dla dzieci z wadą 
słuchu tak, aby stała się ona miejscem przełamywania bariery między 
uczniem a tekstem drukowanym. Dzięki temu nauczyciel bibliotekarz 
dobrze znający językowe możliwości i ograniczenia ucznia niesłyszące-
go będzie pełnił nie tylko tradycyjną rolę, polegającą na wypożyczaniu 
książek i świadczeniu usług informacyjnych, ale stanie się propagato-
rem czytelnictwa wśród członków społeczności uczniowskiej. 
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ZAŁĄCZNIK 1: PIERWSZE TRZY STRONY Z ADAPTACJI 
„CZERWONEGO KAPTURKA” DOKONANEJ PRZEZ 
AUTORKĘ ARTYKUŁU I NAUCZYCIELKI Z SOSW 
DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W KRAKOWIE

Dziewczynka miała czerwoną sukienkę, czerwoną
czapkę i czerwone buty.

Mama dała dziewczynce koszyk. 
W koszyku były jabłka, ciasto i sok.



Marta Deńca326

Dziewczynka była niegrzeczna.
Ona rozmawiała z wilkiem.

Źródło: opracowanie własne, 2004



Czytelnik niesłyszący w bibliotece szkolnej 327
ZAŁĄCZNIK 2: LEGENDA OPRACOWANA 
PRZEZ MARTĘ DEŃCĘ W SKRÓCONEJ WERSJI, 
Z DOŁĄCZONYM SŁOWNICZKIEM.

TORUŃSKIE PIERNIKI

Dawno temu w Toruniu mieszkało wielu piekarzy. Każdy piekarz 
piekł różne smaczne ciastka, a najlepsze były pierniki. 

W piekarni mistrza Bartłomieja pracował młody uczeń Bogumił. 
Bogumił był wesoły i pracowity, lubił śpiewać przy pieczeniu ciastek. 

Pewnego dnia rano Bogumił poszedł na spacer nad rzekę. Cieszył 
się, że jest piękna pogoda i świeci słońce. Słuchał, jak śpiewają ptaki. 
Nagle zobaczył w rzece pszczołę. Była mokra i słaba, nie mogła już pły-
wać. Bogumił podał pszczole liść i wyciągnął ją z wody. 

– Dziękuję ci, dobry człowieku – powiedziała pszczoła.
– Ty umiesz mówić? – zdziwił się Bogumił.
– Tak, umiem mówić. Powiedz mi, kim jesteś? – zapytała pszczoła.
– Jestem piekarzem – odpowiedział Bogumił.
– A ja jestem królową pszczół. Pomogłeś mi. W nagrodę zdradzę ci 

tajemnicę. Dodaj do ciasta na pierniki pachnącego, leśnego miodu. Zo-
baczysz, jakie dobre będą ciastka – pszczoła powiedziała to i odfrunęła. 

Bogumił wrócił do miasta. Na rynku zobaczył tłum ludzi. Wszyscy 
rozmawiali o tym, że do Torunia przyjedzie król. 

Bogumił szybko pobiegł do piekarni i wziął się do pracy. Mie-
szał ciasto na pierniki, a na końcu dodał miodu, tak jak powiedziała 
pszczoła. Przez całą noc piekł pachnące pierniki. Na drugi dzień rano 
ciastka były gotowe. 

Rano wszyscy piekarze ustawili na rynku stoły. Na stołach poukła-
dali pierniki. Król szedł i przy każdym stole jadł pierniki. Królowi 
najbardziej smakowały pierniki mistrza Bartłomieja. 

– Kto piekł te pierniki? – zapytał król.
Mistrz Bartłomiej pokazał na Bogumiła i powiedział:
– To Bogumił, mój uczeń.
Bogumił ukłonił się, a król rzekł:
– Jesteś bardzo dobrym piekarzem. Twoje pierniki są smaczne 

i pachnące. Jaką nagrodę chcesz dostać?
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– Królu – odpowiedział Bogumił – nie chcę złota i pieniędzy. Ko-

cham Zosię, córkę mistrza Bartłomieja i chcę się z nią ożenić. 
Król uśmiechnął się i powiedział:
– Dobrze, zgadzam się. Dostaniesz też drugą nagrodę. Od dzisiaj 

będziesz piekł pierniki dla króla. 
Wszyscy ludzie w Toruniu cieszyli się. Bogumił ożenił się z Zosią, 

zbudował własną piekarnię i przez wiele lat woził pierniki dla króla do 
Warszawy. 

SŁOWNICZEK
wiele, wielu – bardzo dużo 
tłum ludzi – bardzo dużo ludzi
rzekł – powiedział
zdradzę – opowiem
odfrunęła – odleciała, poleciała
mistrz – nauczyciel
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Mariola Antczak
Uniwersytet Łódzki

Mariola Antczak jest absolwentką 
kierunku bibliotekoznawstwo i informa-
cja naukowa na Uniwersytecie Łódzkim 
(1994), doktorem habilitowanym nauk 
humanistycznych w zakresie bibliologii 
i informatologii (2012), od 2013 r. profeso-
rem Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką 
wielu artykułów opublikowanych w cza-
sopismach naukowych i fachowych. 

Jej najważniejsze publikacje:
•	 Techniki dramy w teorii i prak-

tyce; nie tylko dla nauczycieli 
bibliotekarzy;

•	 Rola bibliotek i bibliotekarzy szkol-
nych w edukacji społeczeństwa 
informacyjnego na tle przeobrażeń 
oświatowych w Polsce w latach 
1989-2007, 2010; 

•	 współautorka podręcznika Przy-
pisy, powołania, bibliografia 
załącznikowa: jak tworzyć i stoso-
wać. Wyd. 2., 2009.

Mariola Antczak is a graduate of 
Librarianship and Information Science 
at the University of Łódź (1994), she is 
Ph. D. of humanities in the field of in-
formatology and bibliology (2012), from 
2013 she is professor at the University of 
Łodź. She is the author of many articles 
published in scientific and professional 
journals. 

The most important publications: 
•	 Drama techniques in theory and 

practice not only for teacher libra-
rians, 2004; 

•	 The role of libraries and libra-
rians in  information society 
education against educational 
transformation in Poland in the 
years 1989-2007, 2010; 

•	 coauthor of a textbook Notes, vo-
cations, attachements bibliograpy: 
how to create and use, 2nd ed. 
2009.
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WYBRANE ELEMENTY KULTURY 
CZYTELNICZEJ POLSKICH 
DWUNASTOLATKÓW 
I BRYTYJSKICH 
JEDENASTOLATKÓW 
ANALIZA PORÓWNAWCZA BADAŃ 

PROWADZONYCH W ŁODZI 

I NEPALSKIM KATMANDU  

Artykuł napisany z Aleksandrą Rybką (zob. 
s. 353). Autorki dziękują Lucji Ranie za 
przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży 
w Katmandu.

W artykule zaprezentowano i omó-
wiono wyniki badań dotyczących 
kultury czytelniczej 11- i 12-latków w 
Polsce i w brytyjskiej szkole w Nepa-
lu. Uczniowie wypowiadali się m.in. na 
temat: swojego stosunku do czytania, 
preferencji czytelniczych, księgozbiorów 
domowych, ale również udziału rodzi-
ców i innych osób w kształtowaniu ich 
kultury czytelniczej. Te same pytania, w 
nieco zmienionej formie, zostały zadane 
dzieciom i ich rodzicom.

Celem przedsięwzięcia było poznanie 
i opisanie kultury czytelniczej wybranej 
grupy wiekowej nastolatków, ocena ska-
li zarejestrowanych zjawisk, ale również 
porównanie deklaracji uczniów z wiedzą 
rodziców na temat kultury czytelniczej 
potomstwa. 

SELECTED ELEMENTS OF THE 
READING CULTURE AMONG 
ELEVEN – AND TWELVE 
YEAR OLDS IN POLAND 
AND IN NEPAL
COMPARATIVE ANALYSIS 

OF RESEARCH CONDUCTED 

IN LODZ AND NEPALI KATHMANDU

An article written with Aleksandra Rybka 
(see p. 353). Authors would like to thank 
Lucja Rana for inquiring young people in 
Kathmandu.

The authors of the paper have decided 
to conduct their quantitative research on 
11-and 12 year-olds in Poland (Łódź) 
and in Nepal (Katmandu), making use 
of a survey questionnaire. Students make 
express their opinions about: their attitu-
de to reading; reading preferences; their 
home library as well as the role of parents 
and other people in shaping their reading 
habits (culture) etc. Their parents were 
asked the same questions, however, in a 
slightly changed form.

The aim of the research was verifying 
the knowledge of parents of the certain 
elements of their children’s reading cul-
ture by comparing it with the actual state 
of affairs i.e. 11- and 12-year olds’ opi-
nions on the same issues.
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Biblioteka Szkoły Podstawowej 

w Rodicy, Słowenia

Bibliotekarka szkolna. Pisze pracę 
magisterską na temat dydaktyki poezji 
młodzieży. Od 6 lat zajmuje się biblio-
terapią dzieci. Odpowiedzialna za treść 
projektu „Comenius Regio” (2009-2011), 
w ramach którego współpracowano 
z  polskimi partnerami z Łodzi. Projekt 
„Biblioprewencja” otrzymał narodo-
wą nagrodę o nazwie „Jabłka Jakości” 
za najlepszy projekt w kategorii „pro-
jekty Comenius Regio”. Oprócz tego 
opublikowała kilka artykułów na temat 
biblioterapii w szkole w różnych sło-
weńskich zawodowych czasopismach 
(np. „Solska knjižnica”, „Knjižničarske 
novice”, „Šolski razgledi”). Dwie mię-
dzynarodowe konferencje o  biblioterapii 
miały miejsce w  Słowenii (w  maju 2010 
r. i marcu 2011 r.). W lutym 2012 brała 
udział w międzynarodowej konferencji 
biblioterapeutycznej w New Delhi (In-
die), jako referent.

I’m a school librarian. I’m writing 
a master’s thesis on the didactics of youth 
poetry. I have been working on biblio-
therapy with children for six years. I was 
responsible for the content of the Come-
nius Regio project (2009-2011), in which 
we collaborated with Polish partners 
from Lodz. Our project ‘Bibliopreven-
tion’ was awarded the national award 
named ‘Apples of Quality’ for the best 
project in the category ‘Comenius Regio 
projects’. In addition, I have published 
some articles about school bibliotherapy 
in different Slovene professional and 
public magazines (e.g. ‘Šolska knjižnica’, 
‘Knjižničarske novice’, ‘Šolski razgledi’). 
In Slovenia, two international conferenc-
es about bibliotherapy were held (in May 
2010 and March 2011). In February 2012 
I participated in the international con-
ference on bibliotherapy in New Delhi, 
India, as a lecturer.
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REACH OUT TO THE 
CHILDREN THROUGH BOOKS

The present paper aims to present 
many a variety of modes of developmen-
tal bibliotherapy implementation in one 
of the schools along with the results of 
its long standing experience in bibliothe-
rapy. Special attention has been paid to 
the role of the mentor who directs and 
coordinates the process. The emphasis 
has also been laid on the impact of direct 
communication and interaction between 
a teacher and a student, based on intrin-
sic motivation for reading.  

School developmental bibliotherapy is 
a model of an in-depth reading of quality 
fiction through which a mentor may re-
ach out to children experiencing different 
kinds of problems and perplexed emo-
tions. The lack of authentic, personalized 
contacts causes the society to become in-
different, bereft of concern for others and 
negatively affects the children. The latter 
can result in the children’s anxiety, depres-
sion, and loneliness. The school of the 21st 
century should become a school of lear-
ning how to relate to one another, it should 
be a place where each and every one feels 
accepted and listened to. The books help 
the children to be in peace with themse-
lves and others and to become sensitive, 
compassionate and tolerant members of 
the world’s present and future society.

DOTRZEĆ Z KSIĄŻKAMI 
DO DZIECI

Niniejszy artykuł ma na celu przed-
stawienie wielu różnorodnych form 
realizacji biblioterapii w jednej ze szkół 
wraz z wynikami wieloletnich doświad-
czeń w tym zakresie. Szczególną uwagę 
zwrócono na rolę mentora, który kieruje 
i koordynuje proces. Położono również 
nacisk na wpływ bezpośredniej komu-
nikacji i interakcji między nauczycielem 
a uczniem, opartych na wewnętrznej mo-
tywacji do czytania.

Szkolna biblioterapia rozwojowa 
to model dogłębnej lektury dobrej ja-
kości beletrystyki, za pośrednictwem 
której mentor może dotrzeć do dzieci do-
tkniętych różnego rodzaju problemami 
i  emocjami. Brak autentycznych, sper-
sonalizowanych kontaktów powoduje, 
że społeczeństwo staje się obojętne, po-
zbawione troski o innych i negatywnie 
wpływające na dzieci. To ostatnie może 
powodować dziecięcy niepokój, depresję 
i samotność. Szkoła XXI wieku powinna 
być szkołą uczącą tego, jak odnosić się 
do siebie, a także miejscem, gdzie każ-
dy czuje się akceptowany i wysłuchany. 
Książki pomagają dzieciom żyć w zgodzie 
ze sobą i innymi oraz być wrażliwymi, 
współczującymi i tolerancyjnymi człon-
kami globalnego społeczeństwa teraz 
i w przyszłości.



Marta Deńca
Uniwersytet Pedagogiczny, 

Kraków

Pedagog specjalny ze specjalizacją 
w zakresie surdopedagogiki, nauczyciel 
bibliotekarz. Doktorantka Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie – w przy-
gotowaniu praca doktorska na temat 
uwarunkowań umiejętności czytania ze 
zrozumieniem uczniów niesłyszących.

Programy autorskie:
•	 program nauczania dla klasy 

wstępnej;  
•	 program edukacji czytelniczej dla 

szkoły podstawowej i gimnazjum;
•	 program edukacji wczesnoszkolnej.
Publikacje:
•	 Praca z czytelnikiem niesłyszącym, 

„Biblioteka w Szkole” 2008 nr 1;
•	 Język migowy jako sposób porozu-

miewania się osób z  wadą słuchu, 
„Zeszyty Naukowe Pedagogiki 
Specjalnej” 2008 nr 1.

Special educator with specialization 
in range of pedagogy of deaf people, 
teacher-librarian. Currently working 
on a PH.D. dissertation in Pedagogic 
University in Cracow – in preparation 
doctoral thesis about conditions of read-
ing ability of deaf pupils.

Author’s programs:
•	 teaching program in initial class;
•	 program of reading education in 

primary school and junior high 
school;

•	 program of education in classes 
1-3.

Publications:
•	 Working with a deaf reader, ‘A Li-

brary at School’ 2008 nr 1;
•	 Sign language as a method of deaf 

people’s communication, ‘Scientific 
Book of Special Pedagogy’ 2008 
nr 1.
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CZYTELNIK NIESŁYSZĄCY 
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Książka ma dla dzieci niesłyszących 
o wiele większe znaczenie niż dla ich 
pełnosprawnych rówieśników. Czytanie 
pełni rolę rewalidacyjną, kompensacyjną 
i terapeutyczną. Przez czytanie i czy-
telnictwo przyczyniamy się do rozwoju 
intelektualnego tych dzieci, pomagamy 
w zaspokajaniu ich potrzeb poznawczych 
i estetycznych.

Czytanie to jedyna metoda uczenia 
się, nad którą uczeń z wadą słuchu pa-
nuje całkowicie. Dzięki czytaniu może 
nauczyć się wszystkiego. Jest tylko jeden 
warunek – musi umieć czytać. Utrata 
słuchu pociąga za sobą negatywne konse-
kwencje dla rozwoju mowy, słownictwa, 
kształtowania struktur gramatycznych 
i artykulacji. Ograniczenia w rozwoju ję-
zyka są przeszkodą w percepcji czytanych 
treści. Wiele osób z wadą słuchu ma opa-
nowaną technikę czytania, ale nie jest to 
jednoznaczne z rozumieniem czytanego 
tekstu.

Uczeń z wadą słuchu musi być 
szczególnie przygotowywany do samo-
dzielnego czytania. Pomoc w tym zakresie 
powinna wykorzystywać zainteresowania 
uczniów. Przygotowanie do lektury musi 
uwzględniać umiejętności językowe po-
szczególnych dzieci. 

A DEAF READER 
IN A SCHOOL LIBRARY

A book is much more significant for 
deaf children than for their non-disa-
bled peers. Reading plays revalidating, 
compensatory and therapeutic roles. 
By reading and encouraging reading li-
teracy, we contribute to the intellectual 
development of these children, we help 
them meet their cognitive and aesthetic 
needs.

Reading is the only method of le-
arning which pupils with impaired 
hearing can completely control. By re-
ading, they can learn anything. There is 
only one condition – they must be able 
to read. Hearing loss entails negative 
consequences for language and vocabu-
lary  development, building grammatical 
structures and articulation. Limited 
language development impedes their 
perception of content. Many people with 
impaired hearing have learned to read, 
but it does not necessarily involve re-
ading comprehension.

A pupil with impaired hearing must 
be specially prepared for individual 
reading. Assistance in this area sho-
uld take advantage of pupils’ interests. 
Preparation for reading must take into 
account the language skills of individual 
children.



Dorota Grabowska
Uniwersytet Warszawski

Dr Dorota Grabowska pracuje w 
Zakładzie Bibliotekoznawstwa IINiSB 
UW. Jej zainteresowania badawcze sku-
piają się wokół problematyki związanej 
z organizacją i działalnością bibliotek 
publicznych i szkolnych. Szczególnie 
interesują ją formy i metody pracy z 
użytkownikiem w  bibliotece. Od 2003 
r. jest sekretarzem „Poradnika Biblio-
tekarza”, wchodzi w  skład zespołu 
redakcyjnego serii Biblioteczka Porad-
nika Bibliotekarza. 

Jest autorem m. in. artykułów: 
•	 Rola metod problemowych i pro-

gramowanych w kształtowaniu 
społeczeństwa informacyjnego, 
„Edukacja dla Przyszłości” 2008;

•	 Biblioteki szkolne w międzyna-
rodowych wytycznych i aktach 
prawnych, „Poradnik Biblioteka-
rza” 2009.

 Dorota Grabowska, Ph. D., works in 
the Department of Li-brary in Insti-
tute of Information and Book Studies 
at University of Warsaw. Her scien-
tific interests focus on issues linked 
with organisation and functioning 
of public and school libraries. She is 
particularly interested in forms and 
methods of working with readers in 
a library. Moreover she has been a se-
cretary of „Poradnik Bibliotekarza” 
since 2003 and a member of editorial 
board of series Biblioteczka Poradnika 
Bibliotekarza. 

She wrote many articles, such as: 
•	 Importance of problematic and 

programming methods in forming 
information society, „Edukacja 
dla Przyszłości” 2008; 

•	 School libraries in international 
directives and legal acts, „Porad-
nik Bibliotekarza” 2009.
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NAJMŁODSI CZYTELNICY 
W BIBLIOTECE.  
WYBRANE FORMY PRACY

Celem autorki artykułu jest ukazanie 
roli biblioteki w promocji czytelnictwa 
wśród najmłodszych użytkowników 
biblioteki. IFLA wydało wytyczne dla 
bibliotek, które pracują z dziećmi do 
trzeciego roku życia, wyznaczając tym 
samym kierunek rozwoju bibliotek 
publicznych. 

Biblioteki, realizując wspomniane 
wytyczne, przyjmują jako czytelników 
najmłodsze dzieci i organizują zajęcia dla 
nich. Analiza wskazówek IFLA i działań 
podejmowanych przez konkretne biblio-
teki pozwoli na pokazanie konsekwencji, 
jakie wynikają z  przyjęcia do biblioteki 
tak małych użytkowników. Zaprezen-
towane zostaną również ciekawe formy 
pracy z najmłodszymi. 

Ukierunkowanie na małe dzieci jest 
coraz bardziej utrwalającą się tendencją 
w funkcjonowaniu bibliotek, chociaż nie 
wszystkie placówki mogą sobie pozwo-
lić na rozwój działalności z myślą o tego 
typu użytkownikach.

THE YOUNGEST READERS 
IN THE LIBRARY.  
SELECTED FORMS OF WORK

The main goal of the article is to 
present and discuss the role of libraries 
in promotion of reading among their 
youngest users. Libraries received a  very 
important tool for the sake of this activity 
– there are special guidelines published by 
IFLA/UNESCO for libraries which serve 
children under 3 year of age. The guideli-
nes contain indispensable set of standards, 
necessary for performing successful acti-
vities towards such a demanding patrons.

There are more and more public libra-
ries which take and arrange activities for 
much younger readers (even under 3 years 
old). Analysis of guidelines and actions 
implemented by some individual institu-
tions enables us to show the consequences 
of accepting smallest users on the one 
hand and to present interesting forms of 
library work on the other.

The trend which will be the subject of 
the lecture is increasingly strong in libra-
ries activities, although not every library 
can afford developing actions directed to-
wards such a type of patrons.



Anu Hakari
Publiczna Biblioteka Miejska 

w Tampere, Finlandia

Kierownik Działu dla Dzieci w Bi-
bliotece Miejskiej w  Tampere. Główne 
pola zainteresowań skupiają się na roli 
bibliotek dziecięcych w najbliższej przy-
szłości, w szczególności na odnalezieniu 
równowagi między czytaniem a gra-
mi komputerowymi. Wskazuje też na 
znaczenie przystosowania usług biblio-
tecznych do specyficznych potrzeb dzieci 
i młodzieży.

I work in Tampere City Library as 
a head of Children’s Department. I’m in-
terested in children’s libraries role in the 
near future, how to find balance between 
reading and gaming. I also find very im-
portant to develop library services and 
spaces more child and youth friendly 
way.
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PROMOCJA KSIĄŻKI 
I WSPIERANIE UMIEJĘTNOŚCI 
KORZYSTANIA Z MEDIÓW 
W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE 
MIEJSKIEJ W TAMPERE

Rola dzisiejszej biblioteki rozszerza 
się z promocji książki w kierunku wspie-
rania nowych umiejętności czytelniczych. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Tampere 
(Finlandia) wspomaga zarówno trady-
cyjną kulturę czytania i umiejętności 
korzystania z nowych mediów. Biblioteka 
posiada ponad ośmioletnie doświadczenie 
w organizowaniu lekcji edukacji medial-
nej dla przedszkolaków. Dzieci kształcą 
umiejętności medialne, np. korzystając 
z nowej internetowej gry wyprodukowanej 
w  Tampere specjalnie w tym celu. Na-
dal jednak tradycyjna dyskusja o książce 
z dziećmi w III klasie (dziewięciolatki) jest 
jedną z najbardziej popularnych usług dla 
szkół. Internet jest szeroko stosowanym 
narzędziem do promocji czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży w Finlandii. 
Fińscy bibliotekoznawcy wspólnie two-
rzą interaktywną literaturę dziecięcą 
oraz kulturalne strony internetowe. „Bi-
blioteczny Pies słucha” – model czytania 
dla dzieci z  dysleksją – jest obecnie roz-
przestrzeniany w  bibliotekach na terenie 
całego kraju.

TAMPERE CITY PUBLIC 
LIBRARY PROMOTES 
BOOKS AND SUPPORTS 
MEDIA LITERACY SKILLS

The role of today’s library is expan-
ding from promoting books to support 
new literacies. Tampere City Library 
(Finland) supports both traditional re-
ading culture and new media literacy 
skills. Tampere City Library has over 
8 year experience of organizing me-
dia education lessons for pre-schoolers. 
Pre-schoolers practise media skills e.g. 
by playing a new internet based game 
produced in Tampere especially for this 
purpose. Still, traditional book talk to 
children at 3rd class (9-years old) is our 
most popular product to schools. Inter-
net is widely used for promoting reading 
among children and youth in Finland. 
Library professionals in Finland have 
together produced children’s interactive 
literature and culture websites. “Library 
Dog listens” – reading model for dyslexic 
children – is now spreading in libraries 
all over Finland.



Kateřina Homolová
Uniwersytet Śląski w Opawie

Kateřina Homolová pracuje jako 
adiunkt w Instytucie Bohemistyki i  Bi-
bliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego 
w Opawie. Zajmuje się teorią literatury 
dla dzieci i młodzieży, w szczególności 
jej wymiarem edukacyjnym. Główne za-
wodowe zainteresowania odnoszą się do 
pedagogicznych i psychologicznych ba-
dań nad czytelnictwem dzieci.

Najważniejsze publikacje: 
•	 Pedagogicko-didakticke psycho-

socialni aspekty pubescentniho 
ctenarstvi (Pedagogiczne, dydak-
tyczne i psychospołeczne aspekty 
dojrzewania czytelników), Ostra-
va 2008; 

•	 Ctenarska propedeutika (Czy-
telnik w propedeutyce), Ostrawa 
2009; 

•	 Uzivatelska propedeutika (Prope-
deutyka użytkownika biblioteki), 
Opava 2010.

Kateřina Homolová, Ph.D. (1981) 
works as an assistant professor at the In-
stitute of Czech Language and Librarian 
Science, Faculty of Philosophy and Scien-
ce, Silesian University in Opava. She deals 
with the theory of literature for children 
and youth, especially its educational di-
mensions, her main professional interest 
lies in educational and psychological rese-
arch on children’s reading.

Most important publications: 
•	 Pedagogicko-didakticke a psycho-

socialni aspekty pubescentniho 
ctenarstvi (Pedagogical, didactical 
and psychosocial aspects of pube-
scent readers), Ostrava 2008; 

•	 Ctenarska propedeutika (The Re-
ader’s Propaedeutics), Ostrava 
2009; 

•	 Uzivatelska propedeutika (The Li-
brary User Propaedeutics), Opava 
2010.
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YOUNG READER 
IN THE VIEW OF THE MIXED-
METHODS RESEARCH

The paper deals with the application 
of mixed methodology applied on the 
research of children’s reading activities. 
Both statistical data and psychosocial 
approach are discussed. A reader is taken 
as a unit with its own social status which 
reading is classified as a behavior having 
an individual meaning and value. Psy-
chosocial aspects of children’s reading 
can be measured by psychometry using 
semantic differential and Q-methodolo-
gy. Using those methods the individual 
psychological meaning of reading, re-
adership, reader and being a reader are 
shown. Q-types and their distribution 
can be used for description of a reading 
value. The author wants to apply a broad 
spectrum of research methods as a tool 
for the effective analysis of nowadays 
young readers.

MŁODY CZYTELNIK 
W ŚWIETLE BADAŃ 
METODOLOGII MIESZANEJ

Artykuł porusza zagadnienie meto-
dologii mieszanej stosowanej w badaniach 
aktywności czytelniczych dzieci. Oma-
-wiane są zarówno dane statystyczne, jak 
i psychospołeczne podejście. Czytelnik 
jest traktowany jako jednostka z własnym 
statusem społecznym, której czytelnic-
two jest klasyfikowane jako zachowanie 
mające indywidualny sens i wartość. Psy-
chospołeczne aspekty czytania dzieci 
mogą być mierzone przez psychometrię 
przy użyciu różnic semantycznych i Q-
-metodologię. Korzystanie z tych metod 
ukazuje indywidualne psychologiczne 
znaczenie czytania, czytelnictwa i czytel-
nika. Q-rodzaje i ich dystrybucja mogą 
być stosowane do opisu wartości czytania. 
Autorka chce zastosować szerokie spek-
trum metod badawczych jako narzędzie 
skutecznej analizy dzisiejszych młodych 
czytelników.



Anna Karlskov
 Skyggebjerg

Uniwersytet w Aarhus, 
Dania

Anna Karlskov Skyggebjerg (ur. 1969), 
magister literatury porównawczej i mu-
zyki, doktorat z literatury dziecięcej, 
profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie 
w Aarhus. Napisała i zredagowała kilka 
książek o fantasy, powieściach historycz-
nych i popularnonaukowych dla dzieci w 
języku duńskim, ponadto opublikowała 
kilka rozdziałów i artykułów na temat li-
teratury dziecięcej w języku angielskim, 
m.in. w czasopismach „Book-bird”, „Chil-
dren’s Literature Studies” i „International 
Research in Children’s Literature”.

Anna Karlskov Skyggebjerg (b. 1969), 
MA in Comparative Literature and 
Music, Ph.D. in Children’s Literature, 
Associate Professor at University of Aar-
hus. AKS has written and edited several 
books about fantasy, historical novels 
and non-fiction for children in Danish, 
and she has published several chapters 
and articles about children’s literature 
in English, for instance in periodicals 
as “Bookbird”, “Children’s Literature 
Studies” and “International Research in 
Children’s Literature”.
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LITERATURA 
POPULARNONAUKOWA 
JAKO CZĘŚĆ OFERTY 
WYDAWNICZEJ 
SKIEROWANEJ DO DZIECI

Literatura dla dzieci jest często na-
ukowo definiowana jako beletrystyka dla 
dzieci, ale z ostatnich badań dziecięcych 
nawyków czytelniczych wiemy, że wiele 
dzieci woli czytać zarówno beletrysty-
kę, jak i pozycje popularnonaukowe. 
Szczególnie młodzi chłopcy wybierają 
książki o zwierzętach, piłce nożnej i wul-
kanach, a w kraju takim jak Dania 25% 
wszystkich książek dla dzieci klasyfiko-
wanych jest jako popularnonaukowe. 
Jeśli chcemy wiedzieć więcej o czytel-
niczych preferencjach dzieci, to bardzo 
ważne jest, aby zdobyć wiedzę na temat 
literatury popularnonaukowej dla dzieci 
oraz rozwoju narzędzi analitycznych w 
celu zrozumienia różnych strategii ko-
munikacji w tego rodzaju książkach. W 
artykule przedstawiono kilka ostatnio 
wydanych książek wraz z wnioskami na 
temat literatury popularnonaukowej dla 
dzieci w ogóle.

NON-FICTION AS A PART 
OF CHILDREN’S LITERATURE

Children’s literature is often scho-
larly defined as fiction for children, but 
from recent surveys of children’s reading 
habits we know that very many children 
prefer to read both fiction and non-fic-
tion. Especially young boys prefer to read 
books about animals, football and volca-
noes in their spare time, and in a country 
like Denmark twentyfive percent of all 
books for children are categorized as 
non-fiction. If we want to know more 
about children’s reading preferences, it is 
very important to gain knowledge about 
non-fiction for children and to develop 
analytical tools to understand the diffe-
rent strategies of communication in this 
kind of books. In article author will pre-
sent a number of recent books and make 
some conclusions about non-fiction for 
children in general.
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Studia na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Łódzkiego w  zakresie 
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w 1999 r. zatrudniony w Katedrze Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej tegoż 
Uniwersytetu, gdzie pracuje do dziś jako 
adiunkt. W 2004 roku obronił pracę dok-
torską w zakresie bibliologii na podstawie 
rozprawy Książka poetycka. Powstanie, 
rozwój i cechy w latach 1891-1939.

Dziedziny zainteresowań:  bibliologia, 
czytelnictwo i  konsumpcja książki, rynek 
książki, typologia książki, historia i meto-
da nauki o  książce. 

Przynależność do organizacji i towarzy- 
stw: członek zarządu Łódzkiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Książki, wiceprezes 
Fundacji „Ocalić od zapomnienia”, członek 
Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.  

Graduated from Lodz Universi-
ty, Polish Philology Department, the 
specialty of Library and Informa-
tion Science in 1997. Since 1998 post 
graduate studies at Lodz University, 
Philology Department. Since 1999 
a  lectureat The Chair of Library and 
Information Science of Lodz Univer-
sity. In 2004 Ph.D. dissertation in the 
field of  bibliology: The poetic book. 
Origins, development and characteri-
stics in the years 1891-1939. 

Fields of interest: bibliology, re-
adership and book consumption, book 
market, booktypology, bookhistory 
and  book  science  methods.  

Memberships  and  affiliations: 
a  member of the board of Łódź Book 
Society, vice-president of the Preserve 
for Posterity Foundation, a  member of 
the Polish Bibliological Society. 
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kresie bibliotek publicznych dla dzieci, 
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nek PS IBBY, kolegium redakcyjnego 
„Guliwera”, czasopisma o książce dla 
dziecka, juror w konkursie literackim 
im. Kornela Makuszyńskiego. 
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works in Books and Reading Institu-
te National Library. She is specialist on 
children’s public libraries and literature 
for children and young people. Member 
of PS IBBY, member of board ‘Guliwer. 
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prize.
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BIBLIOTEKI PUBLICZNE DLA 
DZIECI WCZORAJ I DZIŚ. 
KŁOPOTY Z TOŻSAMOŚCIĄ

W roku 2012 biblioteki publiczne dla 
dzieci w Polsce świętują swoje 90. uro-
dziny. To właśnie Łódź stała się miastem, 
w którym otwarto pierwsze wypożyczal-
nie dla dzieci. Jest to doskonała okazja, 
aby przyjrzeć się ich funkcjonowaniu 
i kłopotom z tożsamością. 

W artykule przedstawiono zmiany, 
jakie zaszły w organizacji i funkcjono-
waniu bibliotek dla dzieci w ostatnim 
wieku. 

Opisano trzy modele – robo-
czo nazwane świątyniami – model 
skupiony na słowie, model skupiony na 
informacji i  trzeci – model konsumpcji 
wraz z podstawowymi cechami charak-
terystycznymi dla każdego modelu – cele 
działania, zadania, zbiory, personel, czy-
telnicy, główne kierunki pracy. 

W ostatniej części postawiono pyta-
nie o dalszy rozwój bibliotek dla dzieci.

CHILDREN’S PUBLIC LIBRARIES 
YESTERDAY AND TOMORROW. 
DIFFICULTIES WITH IDENTITY

In 2012 public libraries in Poland 
celebrate their 90th birthday. The first 
of them was located in Łódź. It is good 
occasion to show their activities and dif-
ficulties with identity. 

In this article author describes the 
changes in organization and functioning 
in public libraries for children on the last 
century. 

Author shows three models – called 
“temples” – the first model concentrates 
on books and reading, the second model 
focuses on information and the third – 
concerns the consumption. The three 
models were described with their essen-
tial quantities – collections, activities, 
staff, readers, mains directions of their 
development. 

In the last part the question was ra-
ised about the further development of 
libraries for children.



Wanda Matras 
-Mastalerz

Uniwersytet Pedagogiczny 
w Krakowie

Adiunkt w Instytucie Informa-
cji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 
w Krakowie, doktor nauk humanistycz-
nych w dziedzinie literaturoznawstwa. 
Członek Polskiego Towarzystwa Bibliote-
rapeutycznego we Wrocławiu, kierownik 
praktyk studenckich. Zainteresowania 
badawcze obejmują obszary:

•	 literatura dla dzieci i młodzieży, 
•	 prasa XX wieku, 
•	 metody stymulacji pamięci i szyb-

kiego czytania, 
•	 dysleksja. 
Wanda Matras-Mastalerz jest autorką 

kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Assistant Professor at the Institute of 
Information and Library Science of  the 
Pedagogical University in Krakow, Do-
ctor of Humanistic Science in sphere of 
literary studies. Member of The Polish 
Bibliotherapy Society in Wroclaw, super-
visor of apprenticeship. Research interest 
include: 

•	 children and youth literature,
•	 20th century newspaper history,
•	 speed reading and memory sti-

mulation methods, 
•	 dyslexia. 
Until now, Wanda Matras-Mastalerz  

has published a few dozens of scientific 
papers.



Noty o autorach i ich tekstach350
NOWE TENDENCJE, 
ZADANIA I FUNKCJE 
WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY 
DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEJ

Dalekie od tradycyjnych rozwią-
zań, nowoczesne utwory dla młodego 
odbiorcy są rodzajem intelektualnej gry 
z czytelnikiem. Teksty te charakteryzują 
się umownym charakterem form lite-
rackich, fabuły oraz narracji. Z formami 
nieczystymi rodzajowo i stylowo, w któ-
rych często stosuje się cytaty, parodie 
i pastisze sąsiadują bajki psychoterapeu-
tyczne i psychoedukacyjne, przed którymi 
stawia się terapeutyczne wymagania. In-
tertekstualizm, odniesienia do innych 
dzieł oraz eklektyzm wymagają, by utwo-
ry dla dzieci były czytane i objaśniane 
przez opiekuna (rodzica, wychowawcę, 
nauczyciela). Być może właśnie dlatego, 
znana od kilku lat akcja „Cała Polska 
czyta dzieciom” znalazła swoją konty-
nuację w zaproponowanej przez Polskie 
Towarzystwo Biblioterapeutyczne akcji 
„Tato, mamo poczytaj to samo”.

NEW TRENDS, TASKS AND 
FUNCTIONS OF MODERN 
LITERATURE FOR CHILDREN 
AND YOUTH

Far from traditional solutions mo-
dern texts for a young receiver are a kind 
of intellectual game with a reader. Te-
xts are characterized by conventional 
character of literature forms, plot and 
narration. With impure forms in respect 
of genre and stylish there are quotes, pa-
rodies and also fairy tales which can be 
used in psychotherapy. References for 
other works and their diversity require 
that works need to be read for children 
and explained by caretaker. Perhaps for 
this reason the campaign “All of Poland 
Reads To Kids” is continued as “Dad, 
Mom read the same books”.



Alicja Mazan 
-Mazurkiewicz

Uniwersytet Łódzki

Absolwentka Uniwersytetu Łódz-
kiego, literaturoznawca. Zakres jej 
zainteresowań badawczych obejmuje 
przede wszystkim współczesną poezję 
polską, zagadnienia inspiracji religijnej 
w literaturze oraz literaturę dziecięcą.

Opublikowała 30 artykułów na-
ukowych oraz monografię Inspiracje 
biblijne w utworach Romana Brandstaet-
tera (Łódź 2003). Wydała także 5 tomików 
poetyckich, w tym tomik poezji dziecię-
cej Jestem Twoją Zuzią  (Warszawa 2011).

A graduate of the University of 
Lodz, literary scholar. The scope of 
her research interests includes mainly 
contemporary Polish poetry, issues of 
religious inspiration in literature and 
children’s literature.

Has published 30 scientific articles 
and monograph Biblical inspiration in 
works of Roman Brandstaetter (Lodz 
2003). She also published five books of 
poetry, including a book of poetry for 
children I am your Zuzia (Warsaw 2011).
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„BO JA TAK BARDZO NIE 
PRZEPADAM ZA CZYTANIEM” 
– O CZYTANIU Z DZIECKIEM 
W DOMU PEŁNYM KSIĄŻEK

W artykule pragnę podzielić się 
własną praktyką wprowadzania dziecka 
w świat książki w dość specyficznych wa-
runkach. O ile zazwyczaj wśród powodów 
braku zainteresowania lekturą u  dzie-
ci podaje się brak tradycji rodzinnej, 
przykładu dorosłych, naszym dzieciom 
potencjalnie grozi nadmiar bodźców 
związanych z przestrzenią życiową 
obojga ich rodziców, literaturoznawców 
i „książkoholików”. Groteskowa wizja 
lawiny pism staczającej się ze stoków Gu-
bałówki, zawarta w Zakopanoptikonie 
Andrzeja Struga, zdaje się adekwatnym 
emocjonalnie obrazem tej sytuacji. Rela-
cje dziecka z książką wymagają wówczas 
szczególnej dyplomacji. Jednocześnie 
wiedza i umiejętności rodziców umoż-
liwiają przekazanie dziecku szczególnie 
wartościowych wzorców zachowań czy-
telniczych. Pragnę przedstawić parę 
zagadnień szczegółowych, formułując 
refleksję w oparciu o prowadzoną przeze 
mnie dokumentację, dotyczącą obcowa-
nia moich córek z książką.

‘I DON’T LIKE READING 
MUCH’ – ABOUT READING 
WITH A CHILD IN A HOUSE 
FULL OF BOOKS

In this paper I would like to sha-
re my own practice in placing the child 
in the book world on a fairly specific 
conditions. While generally as a cau-
se of non-interest in literature among 
children the lack of family tradition is 
given, our kids are potentially threate-
ned by too many stimulus related to both 
parents’ living space, literary fans and 
“bookoholics”. The grotesque vision of 
the avalanche of letters falling off from 
the slopes of Gubałówka, contained in 
Zakopanoptikon by Andrzej Strug, se-
ems like an emotionally accurate picture 
of the situation. Child relationship with 
a book requires special diplomacy. Both 
knowledge and skills allow parents to 
give a child especially valuable reading 
behavior patterns. I wish to present a few 
specific issues, giving a reflection on the 
basis of the documentation kept by me, 
concerning my daughters’ contacts with 
a book.



Aleksandra Rybka
Szkoła Podstawowa nr 137 

w Łodzi

Aleksandra Rybka jest absolwentką 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
oraz studiów podyplomowych z  zakresu 
historii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie 
jest nauczycielem bibliotekarzem w Szkole 
Podstawowej nr 137 w Łodzi. 

W listopadzie 2011 roku na konfe-
rencji Absolwenci bibliotekoznawstwa 
na rynku pracy, zorganizowanej w Ka-
tedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UŁ, wygłosiła referat Losy 
absolwentów bibliotekoznawstwa i  infor-
macji naukowej – rocznik 2007 (w druku). 
W obszarze jej zainteresowań znajduje się 
również ziemiaństwo polskie w XIX i XX 
wieku. 

Jest współautorką artykułu Wybra-
ne elementy kultury czytelniczej polskich 
dwunastolatków i  brytyjskich jedena-
stolatków: analiza porównawcza badań 
prowadzonych w Łodzi i nepalskim Kat-
mandu – zob. streszczenie na stronie 332.

Aleksandra Rybka has graduated 
from Library and Information Science as 
well as postgraduate studies in History 
at University of Lodz. At present she has 
been working as a librarian in Primary 
School nr 137 in Lodz. 

She is the author of the article Lives of 
the graduates of Library and Information 
Science – year 2007 printed and lec-
tured during the conference Graduates 
of Library Science on the labour market, 
organized in the Chair of Library and 
Information Science in November 2011. 
She is also interested in the Polish landed 
gentry in the XIX and XX century. 

Aleksandra Rybka is is co-author of 
the article Selected elements of the re-
ading culture among eleven- and twelve 
year olds in Poland and in Nepal: Com-
parative Analysis of Research Conducted 
in  Lodz And Nepali Kathmandu – see 
abstract on page 332.





Beata Szczepańska
Uniwersytet Łódzki

Pracownik naukowo-dydaktyczny 
UŁ od 1988 r.

Zainteresowania badawcze: histo-
ria edukacji w  II RP, historia kultury 
zdrowotnej, historiografia łódzkiego 
szkolnictwa, kultura czytelnicza dzieci 
i młodzieży.

Publikacje: 
•	 Działalność łódzkiego samorządu 

miejskiego w dziedzinie oświaty 
powszechnej i pozaszkolnej w  la-
tach 1919-1939, Wydawnictwo UŁ, 
Łódź 2002;

•	 współautorstwo: D. Bilski, B.  Szcze-
panska, Key Element No. 10, 
Community Support [in:] Ch. Garbe, 
K. Holle, S. Weinhold (Eds.) ADO-
RE – Teaching Struggling Adolescent 
Readers in European Countries. Key 
Elements of Good Practice (2010).

Beata Szczepanska, Ph.D., researcher 
and teacher in the Faculty of Educational 
Sciences of the University of Lodz. 

Research focus: history of education, 
history of school-medicine, historio-
graphy of education in Lodz, reading 
promotion. 

Main publications: 
•	 Activity of Lodz Municipal Go-

vernment in the Area of School 
and Extramural Education in the 
Years 1919-1939, Lodz (2002); 

•	 co-publication: D. Bilski, B. Szcze-
panska, Key Element No. 10, 
Community Support [in:] Ch. Gar-
be, K. Holle, S. Weinhold (Eds.) 
ADORE – Teaching Struggling 
Adolescent Readers in European 
Countries. Key Elements of Good 
Practice (2010).
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DZIAŁANIA BIBLIOTEK 
NA RZECZ KULTURY 
CZYTELNICZEJ DZIECI 
I MŁODZIEŻY – WYBRANE 
PRZYKŁADY  W SZWAJCARII, 
WE WŁOSZECH I W FINLANDII

Przedstawione w artykule materiały 
i obserwacje zostały zgromadzone podczas 
udziału w pracach projektu ADORE, które 
przebiegały w latach 2006-2009 w ramach 
programu SOCRATES. Na podstawie 
analizy materiałów i przeprowadzonych 
obserwacji podjęto próbę opisu pracy wy-
branych bibliotek, działających w trzech 
spośród dwunastu krajach uczestniczących 
w projekcie – Szwajcarii, Włoch i Finlandii.

Badania skoncentrowane były na dzia-
łalności bibliotek na rzecz promowania 
aktywności czytelniczej wśród dzieci i mło-
dzieży. Ich celem była próba wyjaśnienia jak 
metody i formy pracy bibliotek z młodymi 
czytelnikami zróżnicowane są w  zależno-
ści od kontekstu kulturowo-narodowego. 
Najbardziej charakterystyczne dla przy-
kładu szwajcarskiego były integracja 
interkulturowa i współpraca z instytucjami 
naukowo-badawczymi. We włoskiej placów-
ce o specyfice jej działalności decydowało 
kreowanie środowiska bibliotecznego dla 
najmłodszych czytelników i sezonowe, wy-
korzystujące charakter miejscowości formy 
pracy. Mobilny charakter i silny nacisk 
na pracę z młodzieżą szkolną wyróżniały 
szczególnie aktywność fińskiej biblioteki.

ACTIVITY OF CHOSEN 
LIBRARIES FROM 
SWITZERLAND, 
FINLAND AND ITALY FOR 
PROMOTION OF CHILDREN 
AND YOUTH READING

Within the framework of the re-
search project ADORE (Teaching 
Adolescent Struggling Readers) were 
collected materials and carried obse-
rvation notice for description of work 
chosen libraries in three among twelve 
of European countries participated in 
this project – Switzerland, Italy, Finland. 
Project ADORE lasts from 2006-2009 as 
a part of Socrates Programme – Gene-
ral activities of observation, analysis and 
innovation.

The target groups for this research 
were children and adolescent readers. 
The aim was to find out how methods 
and forms were shaped in different na-
tional-cultural contexts. Cooperation 
with research institutions and intercul-
tural integration were characteristics for 
Swiss example. Creating environment for 
youngest or future readers and seasons 
forms of activities were specific traits in 
activities of Italian library. Mobil cha-
racter and concerned with school-youth 
were distinctive features in Finnish 
example.



Agata Walczak 
-Niewiadomska

Uniwersytet Łódzki

Nauczyciel akademicki. Od 2006 r. 
adiunkt w Katedrze Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

Autorka książek: Bibliografia wydaw-
nictw Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi 
w latach 1936-1946 i Łódzkiego Towarzy-
stwa Naukowego w latach 1946-2005 (Łódź 
2006) oraz Ksiądz Jan Sobczyński i jego 
księgozbiór (Kalisz 2007), ponadto artyku-
łów związanych z historią książki kaliskiej, 
biografistyką księgoznawczą i bibliotekar-
stwem dziecięcym, m.in. „Kronika kościelna 
Kalisza” jako źródło do badań nad dziejami 
miasta, „Acta Universitatis Lodziensis. Fo-
lia Librorum” 2007 z. 14, Biblioteka jako 
centrum zabawek, „Przegląd Biblioteczny” 
2010 nr 4. 

Sekretarz Pracowni Słownika pracow-
ników książki polskiej przy KBiIN UŁ, 
a  także członek Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk i International Toy Li-
brary Association.

University teacher. Since 2006, an as-
sistant professor in the Chair of Library 
and Information Science, University of 
Lodz. 

Author of books: Bibliography of 
publications of the Society of Friends of 
Sciences in 1936-1946 and Lodz Socie-
ty of Science in 1946-2005 (Lodz 2006) 
and Father John Sobczynski and his book 
collection (Kalisz 2007), also articles rela-
ted to the history of the books in Kalisz, 
bibliological biography and children’s 
librarianship, including Workshop of the 
‘Dictionary of Polish book labourers’ as a 
research center for bibliological biography 
in Poland (co-author), in: Bibliology and 
informatology (Warsaw 2011), Library as 
a toy center (‘Library Review’ 2010 No 4). 

Secretary of the Workshop of the Dic-
tionary of Polish book labourers at KBiIN, 
Univ. of Lodz, member of the Friends of 
Sciences Society in Kalisz and Interna-
tional Toy Library Association.
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BIBLIOTEKA SZKOŁY WYŻSZEJ 
W SŁUŻBIE DZIECIOM

Charakter placówki akademickiej 
dotychczas wykluczał uczestnictwo dzie-
ci w usługach przez nią świadczonych. 
Od kilku lat obserwuje się zwrócenie 
uwagi uczelni na dziecko jako aktywnego 
uczestnika w życiu naukowym poprzez 
organizację specjalnie opracowanych za-
jęć (np. Uniwersytet Łódzki dla Dzieci). 
Podobnie, użytkownicy przyzwyczajeni 
są do postrzegania biblioteki działają-
cej w strukturze szkoły wyższej jako 
miejsca przeznaczonego wyłącznie dla 
dorosłych, tymczasem książnice także, 
jak pokazują przykłady zagraniczne, 
z powodzeniem starają się poszerzać 
ofertę dla najmłodszych czytelników, 
a zarazem przystosowywać budynki 
i wyposażenie do ich potrzeb. Referat 
jest próbą odpowiedzi na pytanie, na 
ile biblioteki polskich szkół wyższych 
są przygotowane do obsługi dzieci, włą-
czając architekturę wnętrz odpowiednią 
dla rodziców z najmłodszymi dziećmi. 
Przedstawione zostały przykłady usług 
bibliotek szkół wyższych za granicą.

UNIVERSITY LIBRARY 
IN THE SERVICE OF CHILDREN

The nature of academic institu-
tions so far ruled out the involvement of 
children in the services it provides. For 
several years there has been attention to 
the child as an active participant in the 
scientific life by organizing specially de-
signed classes (eg, University of Lodz for 
Children). Similarly, users are accusto-
med to perceiving the library operating 
within the structure of higher education 
as a place intended for adults only, whi-
le the library, as foreign examples show, 
successfully attempt to broaden the of-
fer for the youngest readers, and also to 
adapt the buildings and equipment for 
their needs. The paper tries to answer the 
question of how the libraries of Polish 
higher education institutions are prepa-
red to handle children, including interior 
design appropriate for parents of youn-
ger children and other activities. The 
examples of library services in higher 
education abroad are given.



Anna Witkowska
Uniwersytet Warszawski

Doktorantka Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje: 
•	 „Trędowata” Heleny Mniszkówny 

– możliwości odczytań (2011); 
•	 Późna autobiografia jako drugie 

odczytanie doświadczenia – bliżej 
fikcji czy faktu? Pamiętnik Henrie-
ty Błędowskiej (w druku).

Doctoral candidate at the Facul-
ty of Polish Studies at the University of 
Warsaw. 

Publications: 
•	 ‘Trędowata’ by Helena Mniszków-

na – possible readings (2011);
•	 Late autobiography as a second re-

ading of the experience – fiction or 
fact? which one is closer? Henrieta 
Błędowska’s Diaries (currently in 
press).
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BOKS INTELEKTUALNY 
– KSIĄŻKA TRADYCYJNA 
VS E-BOOK W KONTEKŚCIE 
GLOBALNEGO PROBLEMU 
CZYTELNICTWA 
WŚRÓD MŁODZIEŻY

W artykule autorka chciałaby po-
kazać zalety i wady elektronicznych 
wydawnictw w kontekście książki tra-
dycyjnej, a więc przybliżyć zagrożenia 
i szanse związane z egalitaryzacją in-
ternetu, poruszyć problem przyszłości 
literatury. 

Przede wszystkim jednak stoczona 
zostanie „intelektualna walka” z poja-
wiającym się często pytaniem o  śmierć 
książki, które zastąpi w artykule dysku-
sja nad szansą i rozwojem czytelnictwa 
w dobie nowoczesnych mediów nie 
tylko w kontekście samych czytelni-
ków, ale również miejsc publicznych, 
takich jak biblioteki. Elektroniczna 
forma może przecież stać się przyszło-
ścią bibliotekarstwa, posiadając liczne 
zalety (zmniejszenie powierzchni ma-
gazynowej, kształtowanie nowych form 
przekazu – atrakcyjnych z punktu wi-
dzenia nowoczesnego czytelnika).

INTELLECTUAL BOXING 
– BOOK VS E-BOOK  
IN THE CONTEXT OF THE 
GLOBAL PROBLEM 
OF READING AMONG 
YOUNG PEOPLE

In this paper an author wants to 
show the advantages and disadvantages 
of electronic publishing in the context of 
a traditional book, and so bring threats 
and opportunities associated with the 
equalization Internet, address the pro-
blem of the future of literature.

Above all, an author wants to ‘fight’ 
with questions about the death of books 
and replace them with a discussion of 
the opportunity and the development 
of reading in the age of modern media, 
not only in the context of the readers, 
but also public places such as libraries. 
The electronic form may be a future 
for librarianship, because of the many 
advantages (reduced warehouse space, 
developing new forms of media – attrac-
tive from the standpoint of the modern 
reader).



Bronisława 
Woźniczka-Paruzel

Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika  

w Toruniu

Prof. dr hab. Bronisława  Woźniczka- 
Paruzel jest kierownikiem Zakładu 
Bibliotekarstwa, Czytelnictwa i  Bibliote- 
rapii UMK w Toruniu. Jej dorobek na-
ukowy to niemal 100 publikacji z zakresu 
bibliologii. Kilkanaście dotyczy obsługi 
czytelniczo-informacyjnej ludzi z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności oraz ukie-
runkowanego czytelnictwa (biblioterapii) 
w ich środowisku, w tym – wśród osób 
niesłyszących od urodzenia. Wykorzy-
stuje doświadczenia zdobyte po studiach 
filologicznych, kiedy uczyła niesłyszących 
uczniów języka polskiego, poznając zara-
zem podstawy języka migowego. Fascynacja 
tym językiem oraz kulturą społeczności 
głuchych spowodowały, że w ostatnich la-
tach wiele uwagi badawczej poświęciła ich 
specyficznym praktykom czytelniczym, 
a zwłaszcza notacji SignWritig, umożliwia-
jącej im korzystanie ze wszystkich profitów, 
jakie niesie za sobą dostęp do piśmiennic-
twa w ich rodzimym języku. 

Professor Bronisława Woźniczka-
-Paruzel is head of the Department of 
Librarianship, Readership and Biblio-
therapy at the Nicolaus Copernicus 
University in Torun. Her academic achie-
vements are almost 100 publications in 
the field of bibliology. A dozen of them 
concerns reading-informative support 
for the people with different disabilities 
and targeted readership (bibliotherapy)
in their environment, including – among 
deaf from birth. She uses the experience 
gained after graduation at the philological 
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SIGNWRITING JAKO DROGA 
DO AKTYWIZACJI 
CZYTELNICZEJ DZIECI 
NIESŁYSZĄCYCH (O NOWYCH 
MOŻLIWOŚCIACH NOTACJI 
JĘZYKA MIGOWEGO – DLA 
BIBLIOTEKARZY)

Artykuł poświęcony jest notacji SignW-
ritting opracowanej przez Valerie Sutton. 
Umożliwia ona zapis języka migowego i jego 
tłumaczeń z języków fonicznych, a także – 
dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu 
komputerowemu – pozwala na drukowanie 
i wydawanie w postaci kodeksowej tekstów 
adresowanych do osób głuchych, które nie 
potrafią czytać standardowo wydawanych 
publikacji. 

Rozważania skoncentrowane są na 
wykorzystaniu zapisu SignWriting w edu-
kacji czytelniczej dzieci głuchych oraz na 
wydawnictwach dla nich przeznaczonych, 
ze źródłami elektronicznymi włącznie. 
Przedstawiono trudności, jakie towarzyszą 
dzieciom głuchym od urodzenia lub wcze-
snego dzieciństwa w trakcie nauki czytania 
i odbioru tekstów czarnodrukowych. Omó-
wiono język migowy, jego zapis w postaci 
SignWriting oraz działania na rzecz jego 
rozpowszechnienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów obliczonych 
na odbiorców dziecięcych. Całość koń-
czą omówienia projektów polskich, dzięki 
którym polskie głuche dzieci będą mogły 
korzystać z literatury i źródeł.

SIGNWRITING AS A WAY 
TO ENCOURAGE READING 
AMONG DEAF CHILDREN 
(ABOUT NEW POSSIBILITIES 
FOR THE NOTATION 
OF SIGN LANGUAGE 
– FOR LIBRARIANS)

This article is dedicated to the notation 
of SignWriting as developed by Valerie 
Sutton. SignWriting makes it possible to 
record sign language and its translations 
from phonic languages. Thanks to new 
computer software, SignWriting makes it 
possible to print and publish texts addres-
sed to deaf people who are not able to read 
standard print publications. 

The deliberations in this article con-
centrate on the usage of SignWriting for 
the reading education of deaf children 
and cover relevant publications, including 
electronic sources. The article opens by 
presenting the difficulties deaf children 
encounter while learning to read and 
being exposed to the printed word from 
birth or early childhood. Later the artic-
le discusses SignWriting, as derived from 
sign language, and the actions Valerie 
Sutton took to popularize it, mainly fo-
cusing on the projects dedicated to child 
recipients. 

The article closes with a discussion on 
projects that will make it possible for deaf 
children in Poland to read literature and 
printed sources in their native tongue. 
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NASTOLATKI I ICH 
PRZYJEMNOŚCI 
CZYTANIA KSIĄŻEK

W artykule podjęto próbę zdefinio-
wania przyjemności czytania. W celu 
opisania postaw młodzieży wobec czyta-
nia książek i ich preferencji lekturowych 
wykorzystano wyniki badania sonda-
żowego zrealizowanego w maju 2010 r., 
na próbie obejmującej 70 gimnazjów, 
stanowiącej ogólnopolską reprezenta-
cję uczniów kończących obowiązkowy 
etap edukacji. Zaprezentowano wyniki 
mówiące o społecznych dystansach w 
aktywności społecznej. Opisując książki 
lubiane autorka skupiła się na różnicach 
w preferencjach lekturowych wynikają-
cych z płci gimnazjalistów. 

ADOLESCENTS 
AND THEIR PLEASURES 
OF READING BOOKS

In the beginning of the article the au-
thor tried to define pleasure of reading. 

This paper is based on the outco-
me of the national survey, conducted in 
May 2010 on a representative sample of 
15-years-old Polish teenagers at the end 
of compulsory schooling. The results 
of this research let to describe the place 
taken by a book in the adolescent‘s every-
day life; it means their reading activities 
and their reading preferences. The paper 
focuses on the positive aspect of reading 
attitudes and the answer to the question 
which books students like to read and 
how students’ sex differ their reading 
preferences. 


