
1 
 

Anna Chudzińska 
Hanka Kasperska-Stróżyk 

 
Badanie czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu słupeckiego 

 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie Filia w 

Słupcy przeprowadziło badanie dotyczące czytelnictwa uczniów naszego regionu na podstawie 
informacji uzyskanych z ankiet skierowanych do uczniów czytających książki, przekazanych do 
szkół powiatu słupeckiego. Zgromadzone dane posłużyły do analizy wyborów czytelniczych 
uczniów oraz ich oczekiwań wobec lektur szkolnych. Uzyskane informacje zostały zaprezentowane 
i omówione na III spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu 
słupeckiego 28 kwietnia 2015 r. 
 
Badanie  

 adresowane do „uczniów czytających książki”, 
 na podstawie opracowanej ankiety,  
 dotyczące czytelnictwa uczniów powiatu słupeckiego. 

 
Ankieta składała się z  

 6 pytań zamkniętych 
 2 pytań otwartych 

 
Termin miejsce badań 

 do każdej szkoły powiatu słupeckiego skierowano po 10 ankiet,  
 termin wypełnienia ankiet 19.03.2015 – 20.04.2015. 

 
Cele 

 analiza wyborów czytelniczych uczniów,  
 oczekiwania uczniów wobec lektur szkolnych. 

 
W powiecie słupeckim we wszystkich typach szkół jest łącznie 29 bibliotek szkolnych. 1 

biblioteka – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,  5 bibliotek – w szkołach 
ponadgimnazjalnych, 8 bibliotek – w gimnazjach, 15 bibliotek – w szkołach podstawowych, w tym 
4 biblioteki funkcjonują jako wspólne dla gimnazjum i szkoły podstawowej.  

Do Biblioteki Pedagogicznej w Słupcy wpłynęły 422 ankiety przeprowadzone przez 
nauczycieli bibliotekarzy w 27 szkołach.  

Badanie czytelnictwa prowadzone przez CDN PBP Filia w Słupcy, było inspiracją dla 
nauczycieli bibliotekarzy ze szkół w Ratyniu i Ostrowitem, którzy przeprowadzili badania w 
swoich szkołach powielając ankiety: Ratyń – szkoła podstawowa – 50, Ostrowite – szkoła 
podstawowa – 65, Ostrowite – gimnazjum – 67. 

Nauczyciel bibliotekarz z biblioteki szkolnej w Ostrowitem, z której korzystają uczniowie ze 
szkoły podstawowej i z gimnazjum, przeprowadziła w ramach Ogólnopolskich Wyborów Książek – 
akcję wyborów w swojej szkole. Uczniowie włączyli się w przygotowania (między innymi 
wykonali plakaty reklamujące książki) i przychodzili do biblioteki głosować. Następnego dnia 
Uczniowska Komisja Wyborcza wyłoniła najpopularniejsze tytuły książek. 

 
Nie przekazały ankiet 3 szkoły z powiatu słupeckiego. W Gimnazjum w Strzałkowie i 

Szkole Podstawowej w Różannej  nauczyciele bibliotekarze przebywali w tym czasie na dłuższych 
zwolnieniach lekarskich. 

 
Nie przeprowadzono ankiet w Szkole Podstawowej w Strzałkowie. 
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Tabela: Biblioteki szkolne – powiat słupecki 
 

Biblioteki szkolne 
– powiat słupecki 

Liczba 
bibliotek 
szkolnych 

 
Uwagi 

Liczba bibliotek 
– przekazały 

ankiety 

Liczba bibliotek  
– nie przekazały 

ankiet 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 

1  1 0 

Szkoły ponadgimnazjalne 
 

5  5 0 

Gimnazja 8 4 wspólne 
gimnazjum + SP  

7 
 

G. Strzałkowo / L4 

Szkoły podstawowe 15  13 SP Różanna / L4 
SP Strzałkowo 

wspólna biblioteka  
SP + gimnazjum  

 
+1 

  
+1 

 
0 

  
30 

  
27 
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ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ 
 

Uzupełnienie poniższej analizy zaprezentowano w dołączonym pokazie multimedialnym 
„Badanie czytelnictwa uczniów ze szkół powiatu słupeckiego”, który przedstawia materiały w 
formie wykresów. Szczegółowe wybory książek dołączono w spisach w podziale dla 
poszczególnych poziomów szkół z powiatu słupeckiego: Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy,  szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 

                           
1. Czy czytasz książki inne niż lektury szkolne?  

 
a. Uczniowie ze SOSW – 90% czyta książki inne niż lektury szkolne 
b. Uczniowie ze szkół podstawowych – 87% czyta książki inne niż lektury szkolne 
c. Uczniowie gimnazjum – 85% czyta książki inne niż lektury szkolne 
d. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych – 98% czyta książki inne niż lektury 

szkolne 
 
Wnioski: 

 
Zdecydowana większość uczniów czytających książki ze wszystkich poziomów szkół 

deklaruje, że czyta książki inne niż lektury szkolne. Najmniej książek poza lekturami czytają 
uczniowie gimnazjów. Czytelnictwo książek poza lekturami zwiększa się wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Wyniki pokazują, że wraz z wiekiem wzrasta aktywność czytelnicza i 
zainteresowanie  książkami innymi niż lektury szkolne. 

 
2. Po jakie rodzaje książek sięgasz najchętniej ? (można zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź) 
 

a. Uczniowie ze SOSW – zainteresowania lekturowe – wskazany typy książek: 
 horrory  
 przygodowe, fantastyka, obyczajowe – w równym stopniu 
 historyczne 
 wiersze 
 inne 
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b. Uczniowie ze szkół podstawowych – zainteresowania lekturowe – wskazany typy 
książek:  
 przygodowe  
 fantastyka,  
 wiersze 
 historyczne, komiksy – w równym stopniu 
 horrory  
 inne 
 obyczajowe 

 
c. Uczniowie gimnazjum – zainteresowania lekturowe – wskazany typy książek:  

 przygodowe  
 fantastyka, 
 horrory 
 obyczajowe 
 komiksy 
 inne 
 historyczne 
 wiersze 

 
d. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych – zainteresowania lekturowe – wskazany 

typy książek:  
 przygodowe  
 fantastyka 
 obyczajowe 
 horrory, inne – w równym stopniu 
 wiersze, komiksy – w równym stopniu 
 historyczne 

 
Wnioski: 
 

Najpopularniejsze gatunki literackie to: literatura przygodowa, fantastyka i fantasy. 
 
3. Skąd pochodzą książki które czytasz? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

 
a. Uczniowie ze SOSW – wskazali pochodzenie książek, które czytają: 

 z biblioteki szkolnej  
 z innej biblioteki 
 z księgarni, pożyczam od znajomych – w równym stopniu 
 z Internetu 
 nie dostają książek 

 
b. Uczniowie ze szkół podstawowych – wskazali pochodzenie książek, które czytają:  

 z biblioteki szkolnej  
 dostaję książki  
 z księgarni 
 z innej biblioteki 
 pożyczam od znajomych  
 z Internetu 
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c. Uczniowie gimnazjum – wskazali pochodzenie książek, które czytają: 
 z biblioteki szkolnej  
 z innej biblioteki 
 z księgarni 
 z Internetu 
 pożyczam od znajomych  
 dostaję książki  

 
d. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych – wskazali pochodzenie książek, które 

czytają: 
 pożyczam od znajomych  
 z biblioteki szkolnej  
 z innej biblioteki 
 z księgarni 
 z Internetu, dostaję książki – w równym stopniu  

 
Wnioski: 
 

Zdecydowana większość uczniów ze wszystkich poziomów szkół deklaruje, że czytają książki 
wypożyczane z biblioteki szkolnej, tylko uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych wskazali, że 
przede wszystkim pożyczają książki od znajomych, a drugi sposób pozyskiwania książek do 
czytania, równie często wymieniany,  to wypożyczane z biblioteki szkolnej (te posiadają w swoich 
zbiorach przede wszystkim lektury szkolne). Dla uczniów szkół podstawowych, kolejny etap 
poszukiwań to książki z kolekcji domowych, te które dostają. Następnie wymieniany był – zakup w 
księgarni. Dopiero po wyczerpaniu tych możliwości uczniowi szkół podstawowych wybierają się 
po książki do biblioteki publicznej. Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jako drugi 
sposób pozyskiwania książek wymieniają inną bibliotekę. Uczniowie wszystkich poziomów szkół 
w niewielkim stopniu pozyskują książki z biblioteki internetowej.  

 
4. Co skłania Cię do odwiedzania biblioteki szkolnej? (można zaznaczyć więcej niż jedną 

odpowiedź) 
 

a. Uczniowie ze SOSW  
 wypożyczam książki, uczestniczę w zajęciach z bibliotekarzem – w równym 

stopniu  
 spędzam wolny czas  
 korzystam z czytelni, korzystam z komputera i Internetu – w równym 

stopniu 
 
b. Uczniowie ze szkół podstawowych  

 wypożyczam książki  
 spędzam wolny czas  
 korzystam z czytelni  
 korzystam z komputera, Internetu 
 uczestniczę w zajęciach z bibliotekarzem 

 
c. Uczniowie gimnazjum  

 wypożyczam książki  
 spędzam wolny czas  
 uczestniczę w zajęciach z bibliotekarzem 
 korzystam z komputera, Internetu  
 korzystam z czytelni 
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d. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych  
 wypożyczam książki  
 korzystam z komputera, Internetu  
 spędzam wolny czas 
 korzystam z czytelni 
 uczestniczę w zajęciach z bibliotekarzem 

 
Wnioski: 
 

Zdecydowana większość uczniów ze wszystkich poziomów szkół deklaruje, że odwiedza  
bibliotekę szkolną, żeby wypożyczać książki. Uczniowie wskazywali, że spędzają czas wolny w 
bibliotece szkolnej. Jako ostatnie wymienione są: korzystanie z czytelni oraz uczestnictwo w 
zajęciach z bibliotekarzem. Wywiad z nauczycielami bibliotekarzami uzupełnia informację 
dotyczącą prowadzenia zajęć, które należą do kompetencji nauczycieli polonistów. 

 
5. Czy czytanie książek jest dla ciebie atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu 

 
 

Tak 346 
Nie 76 

Tak 82% 
Nie 18% 

Wnioski: 
 

Zdecydowana większość uczniów ze wszystkich poziomów szkół deklaruje, że czytanie 
książek jest dla nich atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Największa liczba tych, dla 
których nie jest to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu to uczniowie gimnazjów, potem szkół 
podstawowych. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych czytanie książek jest atrakcyjną formą 
spędzania wolnego czasu 96%. 

 
6. Czy książka to dla Ciebie dobry prezent? 

 
 

 
 

Tak 71% 
Nie 29% 

 
Wnioski: 

 
Wyniki wykazały, że zdecydowana większość uczniów ze wszystkich poziomów szkół 

deklaruje, że książka to dla nich dobry prezent. Proporcje odpowiedzi podobne jak w sprawie 
atrakcyjności czytania w czasie wolnym. Największa liczba tych, dla których książka nie jest 
dobrym prezentem to uczniowie gimnazjów, potem szkół podstawowych. 86% uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych książkę uważa za dobry prezent. Warto uwzględnić książkę jako upominek, 
skoro dzieci i młodzież deklarują, że cieszyliby się z takiego prezentu.  

 
 

7. Podaj imię i nazwisko swojego ulubionego autora 
8. Podaj tytuł swojej ulubionej książki 

 
 

Tak 299 
Nie 123 
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Wnioski: 
 

Ankieta, w zakresie wyborów czytelniczych dotyczących ulubionych autorów i ulubionych 
tytułów książek pozwoliła stworzyć spisy: ulubionych autorów, ulubionych tytułów książek,  z  
uwzględnieniem różnych poziomów szkół (SOSW, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne). Ponadto  pozwoliła: poznać preferencje czytelnicze uczniów co do tytułów  
lektur, może być wskazówką dla nauczyciela bibliotekarza przy zakupie nowych książek, 
zaobserwować jaki wpływ na czytelnictwo uczniów ma oferta wydawnicza skierowana do 
nastolatków, która kreuje mody czytelnicze i promuje bestsellery (sukces powieści wampirycznych 
np. Stephanie Meyer cykl Zmierzch, czy literatury fantastycznej np. Joanne K. Rowling cykl o 
Harrym Potterze), zauważyć, że na zwiększenie zainteresowania określoną literaturą mają wpływ 
powstające wersje filmowe oraz gry komputerowe. 

 
Metryczka 
Płeć: 

 Dziewczynki 61% 
 Chłopcy 39% 

  
WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Zdecydowanie pozytywny stosunek do czytania zadeklarowała większość uczniów. Uczniowie, 
którzy wzięli udział w ankiecie czytają książki spoza lektur szkolnych. Zauważalna jest tendencja 
odchodzenia od czytania w wieku gimnazjalnym. Najpopularniejsze gatunki literackie to: literatura 
przygodowa, fantastyka i fantasy. Zdecydowana większość uczniów zdeklarowała, że czyta książki 
wypożyczane z biblioteki szkolnej. Większość uczniów zdeklarowała, że odwiedza  bibliotekę 
szkolną, żeby wypożyczać książki, ale również uczniowie chętnie spędzają tam czas wolny. 
Zdecydowana większość uczniów zdeklarowała, że książka to dla nich dobry prezent. 

 
Podobne wyniki uzyskały w badaniach dotyczących:  
 
 przyjemności czytania książek u nastolatków – Zofia Zasadzka  
 czytelnictwa dzieci i młodzieży – Zofia Zasadzka,  
 kultury czytelniczej polskich nastolatków – Mariola Antczak i Aleksandra Rybka 

 
Na koniec zamieszczamy wybrane „Wnioski i zalecenia dla dydaktyki polonistycznej” 

sformułowane przez Zofię Zasadzką [cytujemy: Zasadzka Z. (2014). Czytelnictwo dzieci i 
młodzieży, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych)]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
Wybrane 

„Wnioski i zalecenia dla dydaktyki polonistycznej” 
sformułowane przez Zofię Zasadzką 

 
 W szkoleniach i materiałach dydaktycznych dla nauczycieli trzeba zwracać baczną uwagę 

na kształtowanie motywacji do lektury. W szkole podstawowej i gimnazjum bardzo dużą 
rolę odgrywa odniesienie do potrzeb estetycznych uczniów. Należy wykorzystywać ich 
zainteresowania, oczekiwania wobec lektury oraz wykształcone w ich dotychczasowym 
doświadczeniu czytelniczym nawyki. Podstawa programowa daje nauczycielowi pełną (w 
szkole podstawowej) czy bardzo dużą (w gimnazjum) swobodę w doborze tekstów 
omawianych na lekcji. W akcie wyboru utworu nauczyciel powinien kierować się wiedzą o 
preferencjach lekturowych uczniów, gdyż celem jest wyrobienie w nich silnej motywacji do 
czytania, a więc to ich, a nie nauczyciela potrzeby i przyzwyczajenia powinny być brane 
pod uwagę. 

 
 Nauczyciele wskazują na nieczytanie przez uczniów omawianej na lekcjach szkolnych 

literatury jako podstawowe utrudnienie w ich codziennej pracy dydaktycznej (Bordzoł, 
Zasadzka 2014). Bardzo istotne jest zatem wykształcenie u nauczycieli umiejętności 
głębokiego motywowania do lektury. Nie wystarczy zadać tekst do przeczytania i 
sprawdzić, czy zostało to wykonane. Nauczyciel powinien wiedzieć, jak przełamać opory 
ucznia wobec tekstu, który wydaje mu się trudny. Aby jednak do tego dojść, musi 
zdiagnozować przyczyny uczniowskiej niechęci i oporu. Dlatego bardzo istotne w 
zachęceniu do lektury jest unikanie sytuacji przymusu, natomiast przedstawianie uczniom 
atrakcyjnych fragmentów utworów, aktywizowanie, np. poprzez zabawę, stwarzanie 
atmosfery przyjemności poznawania nowej fabuły. Dlatego przy wyborze lektury trzeba 
zadbać, by język utworu był zrozumiały dla uczniów. Jeśli już jednak wybiera się trudny 
utwór (lub w przypadku tekstów z gwiazdką w gimnazjum obowiązkowo trzeba go 
przeczytać), konieczne okazuje się wprowadzenie ćwiczeń słownikowych, które 
uprzystępnią dzieło, a także skupienie działań dydaktycznych na tym, co stanowi trudność – 
nauczyciel nie powinien obawiać się oporu ucznia, wręcz odwrotnie, wykorzystać trudność   
do rozwiązywania problemów mierzenia się z wyzwaniami. Drugi element motywacji 
czytelniczych dotyczy zaciekawienia czytanym utworem. Nauczyciel powinien podać 
powody, dla których warto czytać dany utwór, dlaczego może on być dla ucznia ważny, 
interesujący, kształcący. Warto wskazywać odniesienia do osobistych doświadczeń 
uczniów, ich potrzeb, zainteresowań, fascynacji. 

 
 Wszelkie formy aktywizacji, pozwalające na swobodę uczniowskiej wypowiedzi stanowią 

istotny element pobudzający zainteresowanie omawianym utworem. Dlatego ważna jest, 
żeby w materiałach dydaktycznych i podczas szkoleń ukazywać nauczycielom metody 
aktywizujące, które pozwalają na żywy kontakt ucznia z tekstem.   
 

 Zauważalna jest niepokojąca tendencja odchodzenia od czytania książek w wieku 
gimnazjalnym dydaktyka gimnazjalna powinna z tego wyciągnąć wnioski. Na tym etapie 
edukacyjnym trzeba szczególnie uważnie planować proces dydaktyczny. W gimnazjum 
lekcje języka polskiego nie mogą być zdominowane przez zagadnienia z dziedziny poetyki 
czy historii literatury. Ważne jest podtrzymanie nawyku czytania.  
 

 Nauczyciele powinni indywidualizować swoje podejście do uczniowskich motywacji 
czytelniczych szczególnie istotne jest różnicowanie między postawami chłopców i 
dziewcząt. Lektury powinny być tak dobierane, żeby uwzględnić potrzeby i zainteresowania 
obu płci. Zwłaszcza powinna być przemyślana strategia włączenia do aktywności 
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czytelniczej chłopców. Szczególne akcje promocyjne powinny być kierowane do chłopców i 
ich rodziców. 
 

 Uczniowie najczęściej zadanych do przeczytania pozycji książkowych szukają w 
bibliotekach szkolnych. Dlatego konieczne jest, aby biblioteki szkolne uzupełniały swoje 
zasoby o tytuły poczytne wśród nastolatków. Obecność takich pozycji w szkolnych 
księgozbiorach sprzyjałaby wspólnym wyborom lektur przez ucznia i nauczyciela, również 
nauczycielowi łatwiej byłoby rekomendować do czytania te tytuły, które są dostępne w 
bibliotekach. 

 
 W kształtowaniu motywacji do czytania nauczyciel może, a nawet powinien korzystać z 

nowoczesnych form przekazywania informacji oraz udostępniania literatury, a także 
sposobów aktywizowania czytelniczego uczniów. Wskazane wydaje się prowadzenie 
szkoleń dla nauczycieli, żeby zyskali umiejętności w wykorzystaniu elektronicznych 
nośników informacji w kształtowaniu postaw czytelniczych. Ważnym czynnikiem 
motywacji może okazać się wykorzystanie fenomenu blogów o książkach (o czytaniu), 
zachęcenie uczniów do opatrywania swego doświadczenia lektury komentarzami (jako np. 
„zapiski ma marginesach”, blogi lekturowe). Warto aby poloniści wykorzystali platformy 
cyfrowe i portale społecznościowe do popularyzacji kontaktu z książką. 
 

 Wybitną rolę nowoczesnych mediów w propagowaniu czytelnictwa powinny wziąć pod 
uwagę wszystkie instytucje oraz stowarzyszenia promujące książkę. Skoro uczniowie 
(zwłaszcza chłopcy) deklarują, że właśnie media, a zwłaszcza Internet, są ważnym źródłem 
informacji o książkach, a także wywierają wpływ na dokonywane przez nich wybory, 
właśnie tam powinna być prowadzona intensywna akcja docierania do młodego odbiorcy z 
przekazem o atrakcyjności czytelnictwa, a zwłaszcza o godnych polecenia nowościach 
książkowych. 


