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Wypożyczane i czytane –  
książki w bibliotekach publicznych dla dzieci 

 
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono fragment badań nad stanem sieci bibliotek publicznych dla 
dzieci w Polsce. Relacjonowane wyniki dotyczą liczebności sieci, liczby czytelników do lat 19 
obsługiwanych przez te placówki. Dużo uwagi poświęcono zbiorom i ich udostępniani. Na końcu artykułu 
znalazł się krótki przegląd zainteresowania książką wśród czytelników bibliotek publicznych dla dzieci. 
Zwrócono uwagę na zmiany w zachowaniach czytelników, którzy preferują czytanie literatury pięknej 
kosztem książek popularnonaukowych. Poszukiwania informacji potrzebnych do szkoły przeniosły się do 
Internetu.  
 
Słowa kluczowe: biblioteki publiczne dla dzieci, czytelnictwo dzieci, zbiory bibliotek, wypożyczenia, 
zainteresowania czytelnicze 
 

 
W Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej (IKiCZ BN) badania dotyczące 
organizacji, funkcjonowania, wyposażenia i działalności bibliotek publicznych dla dzieci 
zainicjowano na początku lat 70. XX w. Dwukrotnie prowadziła je Barbara Białkowska. 
Pierwsze wyniki badań z lat 1974–1976 opublikowano w roku 19801, następne, 
przeprowadzone w roku 1985, dotyczyły przede wszystkim bazy organizacyjno-
materiałowej placówek dla dzieci, a ich wyniki opublikowano w roku 19922. Kolejne, 
trzecie już badania, podjęte i zrealizowane w latach 2000–2001, były próbą rozpoznania 
tych samych elementów, które stanowiły przedmiot badań w latach 80., ale już w 
nowych warunkach ustrojowych i prawnych3. 
 
Najnowsze badania, zrealizowane w latach 2009–2010, to czwarta próba rozpoznania 
działalności bibliotek publicznych dla dzieci w Polsce. Podjęto ją po 20 latach od 
wprowadzenia zmian w strukturze organizacji zarządzania państwem, w tym także 
bibliotekami, w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, akcesji Polski do Unii 
Europejskiej (2004 r.). Celem badań jest opis i ocena aktualnego stanu sieci bibliotek 
publicznych dla dzieci. Analizowano zarówno aspekty ilościowe: liczbę placówek, 
użytkowników, wielkość księgozbiorów i ich wykorzystanie, jak i jakościowe, zwłaszcza 
funkcje społeczne placówek, charakter i rozmiary kontaktów ze środowiskiem lokalnym, 
wpływ reform na dokonane przekształcenia organizacyjne i funkcjonalne4. 
 
Sieć bibliotek 

 
Z danych statystycznych dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych, 
gromadzonych i opracowywanych systematycznie w IKiCz BN jednoznacznie wynika, 

                                                
1
 BIAŁKOWSKA, B. Biblioteka publiczna dla dzieci. Wybrane zagadnienia. Warszawa: BN, 1980, s. 23. 

2
 BIAŁKOWSKA, B. Wybrane zagadnienia organizacji i wyposażenia bibliotek publicznych dla dzieci i 

młodzieży. Warszawa: BN, 1992, s. 110. 
3
 LEWANDOWICZ, G. Biblioteki publiczne dla dzieci w Polsce. Raport z badań. Warszawa: BN, 2003, s. 

91. 
4
 Badaniem w założeniu objęto wszystkie biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży w Polsce, otrzymano 

zwrot 650 ankiet. 
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że od 1989 r. stale kurczy się sieć bibliotek publicznych, w tym także bibliotek dla dzieci. 
Pokazuje to tabela 1. Uwzględniono w niej dane z tych lat, w których przeprowadzano 
badania. Dodatkowo, jako punkt odniesienia, podano dane z roku 1989, w którym 
wszystkie wskaźniki, rejestrowane przez rocznik statystyczny Biblioteki Publiczne w 
Liczbach (BPL), osiągnęły najwyższy poziom. 
 

Tabela 1. Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży w latach 1985–2009. Źródło: Biblioteki Publiczne w 
Liczbach 2008 [on-line]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2010. [Dostęp 07.05.2011]. Dostępny w World 

Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1276694410.pdf, ISSN 0137-2726. 
 

Rok* Ogółem 
bibliotek w 

Polsce 

Ogółem 
bibliotek dla 

dzieci 

Filie bibliotek 
dla dzieci 

Oddziały dla 
dzieci 

Wzrost – 
spadek 

placówek dla 
dzieci 

1985 9899 1108 361 747 _ 

1989 10 313 1300 384 916 + 192 

1990 10 270 1283 384 899 - 17 

1995 9505 1161 278 883 - 122 

2000 8915 1127 254 873 - 34 

2005 8591 1018 212 806 - 109 

2008 8420 978 210 768 - 40 

2009 8392 931 204 727 - 47 

* W tabeli uwzględniono lata, za jakie zbierano dane w badaniach, w 2008 r. zachwiany został cykl 

pięcioletni. Dodatkowo, jako punkt odniesienia, zawarto dane z roku 1989, w którym wszystkie 
rejestrowane przez rocznik statystyczny Biblioteki Publiczne w Liczbach wskaźniki osiągnęły najwyższy 

poziom, i rok 2009, ostatni, za jaki opublikowano dane. 
 

Do 2009 r., w stosunku do roku 1989, w którym zanotowano funkcjonowanie 1300 
placówek bibliotecznych dla dzieci i młodzieży, zlikwidowano bądź przekształcono 369 
placówek. W stosunku do roku 1985 spadek ten jest nieco niższy i wynosi 177 bibliotek 
zarówno filii, jak i oddziałów. Lata największych spadków to początek lat 90. XX w. 
(między 1990 a 1995 zlikwidowano 122 biblioteki) oraz początkowe lata XXI w. (2000–
2005), kiedy to zlikwidowano kolejne 109 bibliotek. Szczegółowo analizowana sytuacja 
w stosunku rocznym pokazuje systematyczne kurczenie się liczby placówek dla dzieci, 
podobnie jak liczby bibliotek publicznych ogółem, z tym, że liczba bibliotek dla dzieci 
kurczyła się szybciej niż liczba bibliotek ogółem5, w latach 1989–2009 zlikwidowano 
bądź przekształcono co trzecią bibliotekę dla dzieci. 
 
Czytelnicy do lat 19 według rocznika Biblioteki Publiczne w Liczbach 

 
Podobnie jak liczba bibliotek równie systematycznie spada liczba czytelników w 
bibliotekach, także czytelników w dwóch pierwszych kategoriach wiekowych, tzn. do 15 
lat oraz w kategorii 16–19 lat. Trzeba na wstępie zauważyć, że dane dotyczące wieku 
czytelników były zbierane przez statystyki GUS, a następnie opracowywane w 
rocznikach BPL w różny sposób. Do 1986 r. podawano tylko liczbę czytelników ogółem 

                                                
5
 Od roku 1989 do 2009 zlikwidowano 18,6% bibliotek publicznych, w tym samym czasie 28,3% bibliotek 

dla dzieci. 

http://www.bn.org.pl/download/document/1276694410.pdf
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oraz liczbę czytelników do lat 14. Od roku 1987 nastąpiła zmiana kategorii wiekowej i 
zaczęto podawać liczbę ogółem oraz liczbę czytelników do lat 15. Następnie, w latach 
1990–1996, w publikowanych rocznikach nie uwzględniono w ogóle podziału na grupy 
wiekowe. Rejestrację liczby czytelników ogółem i do 15 lat przywrócono w 1997 r., a od 
roku 2000 do chwili obecnej funkcjonuje podział czytelników rozszerzony na 6 grup 
wiekowych (tabela 2. i wykres 1.). 
 

Tabela 2. Procentowe zestawienie czytelników bibliotek publicznych w wieku do lat 19 w stosunku do 

ogółu czytelników w latach 1985–2009 według Bibliotek Publicznych w Liczbach. Źródło jak w tabeli 1. 

Rok* 
Czytelnicy do 

lat 14–15 
Czytelnicy w 

wieku 16–19 lat 

1985 35,2** Brak danych 

1989 38,2*** Brak danych 

1990 Brak danych Brak danych 

1995 Brak danych Brak danych 

2000 31,8 22,2 

2005 28,0 18,0 

2008 26,7 15,7 

2009 25,9 15 

 
* W tabeli uwzględniono lata, za jakie zbierano dane w badaniach, w 2008 r. zachwiany został cykl 

pięcioletni. Dodatkowo, jako punkt odniesienia, zawarto dane z roku 1989, w którym wszystkie 
rejestrowane przez rocznik statystyczny Biblioteki Publiczne w Liczbach wskaźniki osiągnęły najwyższy 

poziom. 
** W 1985 r. gromadzono dane dotyczące czytelników do lat 14. Zmiana nastąpiła w roku 1987. 

*** W 1989 r. gromadzono dane dotyczące czytelników do lat 15. 
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Wykres 1. Procentowe zestawienie czytelników bibliotek publicznych w wieku do lat 19 w stosunku do 

ogółu czytelników. Źródło: Biblioteki Publiczne w Liczbach, jak w tabeli 1. 
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W dalszej analizie odniesiemy się zatem jedynie do lat 2000–2009. W tym okresie 
zanotowano spadek liczby czytelników do lat 15 o prawie 6% (5,9%). W drugiej grupie 
wiekowej, tzn. 16–19 lat, spadek ten był nieco wyższy i wynosił 7,2%. W sumie w 
ostatnich ośmiu latach z bibliotek publicznych ogółem (nie tylko bibliotek dla dzieci i 
młodzieży) przestało korzystać 13,1% czytelników do 19 roku życia. W latach 1989–
2009 z bibliotek przestało korzystać 9,3% dzieci do lat 15. Niestety, nie wiemy, jak 
wygląda dalszy podział wiekowy w grupie czytelników do 15 lat. Jest to kategoria 
bardzo obszerna. Należy mieć nadzieję, że przygotowany przez Zespół ds. 
Opracowania Zmian w Opisie Statystycznym Bibliotek dalszy podział tej grupy wiekowej 
na bardziej szczegółowe przedziały wiekowe pokaże, jak rzeczywiście wygląda 
struktura tej grupy. Z niepotwierdzonych statystycznie danych wynika, że wzrasta liczba 
najmłodszych użytkowników bibliotek, tzn. dzieci w wieku 0–5 lat. Do placówek coraz 
częściej zapisywane są małe dzieci wraz z rodzicami lub innymi opiekunami. Można 
jednoznacznie stwierdzić, że biblioteki publiczne zdecydowanie poszerzyły swój krąg 
odbiorców o dzieci, które nie umieją jeszcze czytać. Normą stało się to, co niespełna 20 
lat temu było absolutną nowością uważaną przez znakomitą większość bibliotekarzy za 
co najmniej dziwactwo6. Jest to także odzwierciedlenie tendencji światowych. W 2007 r. 
Sekcja Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA przygotowała dokument Wytyczne IFLA dla 
bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat)7. 
 
Po omówieniu danych ogólnych, gromadzonych i publikowanych systematycznie w 
roczniku statystycznym Biblioteki Publiczne w Liczbach, przejdźmy do prezentacji 
sytuacji bibliotek publicznych dla dzieci, jaka rysuje się na podstawie przeprowadzonych 
badań. 

  
Zbiory bibliotek dla dzieci i ich udostępnianie 

 
Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanej w ramach 
programu operacyjnego Promocja czytelnictwa. Priorytet I Rozwój księgozbiorów 
bibliotek dość skutecznie został zahamowany problem braku nowości w bibliotekach, w 
tym także w bibliotekach dla dzieci. Z analizy zgromadzonych danych wynika, że w roku 
2008 nie było biblioteki, która nie kupiłaby choćby kilku książek. Średni zakup książek 
do bibliotek dla dzieci wynosił od 1060 woluminów rocznie w 1985 r. do 472 rocznie w 
roku 2008. Najgorszy pod względem zakupów był rok 2000, kiedy to kupiono 
przeciętnie zaledwie 354 wol. rocznie na jedną placówkę. Od 2005 r. możemy 
obserwować powolny wzrost zakupów, co między innymi zapewne jest efektem 
realizowanego programu ministerialnego. 
 
Zdecydowanie trudniejsza jest sytuacja w przypadku prenumeraty czasopism – tu w 
dalszym ciągu są placówki, które nie prenumerują ani jednego tytułu czasopisma. W 
2008 r. 7% badanych bibliotek nie prenumerowało ani jednego tytułu. Mizernie wygląda 
także zaopatrzenie w zbiory audiowizualne i dokumenty elektroniczne. Tych zbiorów 
jest niewiele, najczęściej są to filmy, gry komputerowe, nowością chętnie powitaną i już 

                                                
6
 W 1957 r. we Wskazówkach w sprawie organizacji bibliotek dla dzieci i księgozbiorów dla dzieci w 

publicznych bibliotekach powszechnych z dn. 20 lipca 1957 r. zapisano, że z bibliotek mogą korzystać 
dzieci „wyłącznie od 7 do 14 lat”, w kolejnym dokumencie z 1974 r. Wskazówki w sprawie organizacji 
czytelnictwa w bibliotekach publicznych rozszerzono tę kategorię na 6–14 lat. 
7
 Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat). W: Dzieci, Młodzież – 

Internet – Biblioteka. Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży. Warszawa 2009, s. 13–48. 
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intensywnie wykorzystywaną w bibliotekach są książki mówione, dziś znane raczej jako 
audiobooki. Zmiany, jakie obserwujemy w strukturze gromadzenia zbiorów, są 
następujące. Coraz częściej bibliotekarze rezygnują z kupowania większej liczby 
książek popularnonaukowych, gdyż jak sami twierdzą, ich funkcję informacyjną przejął 
obecnie Internet. 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 
2000 r., 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 2005 r. prawie co czwarta biblioteka (24,6% 
bibliotek) nie ubytkowała ani jednej książki (160 placówek) a w 2008 r. takich bibliotek 
było już tylko 17,7% (115 bibliotek)8. Można zatem wysnuć ostrożny 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 ze zbiorów podlegają przede wszystkim pozycje zniszczone, 
zaczytane, o co w bibliotekach dla dzieci bardzo łatwo, gdyż te zbiory niszczą się dużo 
szybciej niż w placówkach dla dorosłych, następnie książki niepoczytne, nieaktualne, 
choć z selekcją tej grupy jest większy problem. Ważny 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 czynienia z dość 
przestarzałymi zbiorami, co oczywiście nie przekłada się na ich atrakcyjność i chęć 
wypożyczania przez czytelników. Podobnie jak wszystkie biblioteki także placówki dla 
dzieci notują spadek liczby zapisanych czytelników i wypożyczeń do domu. W latach 
1990–2008 o 31% spadła liczba czytelników ogółem zapisanych do bibliotek dla dzieci, 
w szybszym tempie spadała liczba czytelników do lat 15 aż o 43%. W ciągu niespełna 
20 lat prawie o połowę zmniejszyła się zatem liczba dzieci korzystających z 
przeznaczonych dla nich placówek. 
 
Wykres 2. Przeciętna liczba czytelników w jednej bibliotece dla dzieci ogółem i do lat 15 (badania IKiCz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nieco mniej dramatycznie sytuacja wygląda w przypadku spadku liczby wypożyczeń.  

                                                
8
 W przypadku selekcji zbiorów spadek liczby placówek, które nie ubytkowały zbiorów, jest zjawiskiem 

pozytywnym. 
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Wykres 3. Wypożyczenia książek na 1 czytelnika w latach 1985–2008 (badania IKiCz). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

W 1990 r. jeden czytelnik wypożyczył rocznie 20,2 książki, w 2008 r. o 4,3 książek mniej 
(21%, 15,9 wol.). Można zatem wysnuć wniosek, że ci, co zostali w bibliotekach, 
wypożyczają więcej, są bardziej intensywnymi czytelnikami. 

 
Co wypożyczają? 

 
W przeprowadzonych badaniach interesowały nas zmiany w strukturze wypożyczeń i 
uchwycenie nowych zjawisk w tym zakresie. 12,5% respondentów odpowiedziało, że w 
strukturze wypożyczeń nic się nie zmieniło. Ogólny spadek wypożyczeń odnotowało 
43% bibliotek, w tym największa liczba placówek sygnalizowała spadki w 
wypożyczeniach literatury popularnonaukowej (co piąta badana biblioteka, 19,9%). 
Nieustannie popularnością, i to we wszystkich grupach wiekowych, cieszą się natomiast 
nowości książkowe, głównie książki współczesne, modne, reklamowane. Poza tymi 
trzema tendencjami ogólnymi można wskazać kilka innych. Są one oczywiście 
uzależnione od działalności konkretnej placówki, ale po analizie wszystkich wypowiedzi 
wyłania się następujący obraz. 
 
Zjawisko pierwsze to rosnące wypożyczenia literatury pięknej dla najmłodszych. 
Respondenci pisali, że dzieci młodsze, głównie przedszkolaki (3–5-latki), to aktywni 
czytelnicy. Wybierają najczęściej książki zabawki z elementami grającymi czy do 
manipulacji, z dużym drukiem, w sztywnych kartonowych okładkach. Książki muszą być 
kolorowe, pięknie ilustrowane, gdyż to przede wszystkim szata graficzna w znacznym 
stopniu przyciąga uwagę maluchów. Ten wzrost zainteresowania książką dla 
najmłodszych respondenci tłumaczyli większą ofertą na rynku książki dla tej grupy 
odbiorców, co, jak już o tym wspomniano, przekłada się na większą ofertę biblioteczną 
w tym zakresie. Popularnością cieszą się serie takie, jak: Franklin, Noddy, Kucyk Pony, 
Martynka, Bob Budowniczy, dla nieco starszych Wróżki, Koszmarny Karolek, krótkie 
bajki i bajeczki, wierszyki, łatwe opowiadania. Bardzo często są to książkowe wersje 
przygód bohaterów znanych z telewizyjnych seriali. Bibliotekarze zwracali uwagę i na 
to, że rodzice staranniej wybierają książki dla swoich pociech, a także na rolę, jaką w 
rozwoju czytelnictwa odgrywają organizowane w bibliotekach zajęcia dla 
przedszkolaków, dzieci najmłodszych (0–3 lat), lub z klas 1–3. Systematycznie 
przeprowadzane akcje promocyjne typu „poranki z bajką”, „bajka z ciastkiem” powodują, 
ich zdaniem, wzrost zainteresowania książką.  
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Również wśród młodzieży bibliotekarze obserwują zainteresowanie konkretną literaturą. 
Zdaniem respondentów „dobrze się trzyma” powieść obyczajowa dla dziewcząt. 
Czytelniczki poszukują książek współczesnych autorów, którzy podejmują w nich 
problemy narkomanii, bulimii, anoreksji, przemocy, seksu, konfliktów w grupie 
rówieśniczej, ogólnie problemów związanych z dorastaniem. Popularne autorki to 
między innymi Barbara Rosiek, Jane Frey czy Heidi Hassenmüller. Dziewczęta lubią 
serie: Nasza biblioteka, Plotkara, Randki, Kumpelki, Pamiętnik księżniczki, Zwierzenia 
Georgii Nicholson, Bezsennik, Szkoła gwiazd, Heartland, High School Musical, 
związane z telewizyjnymi serialami. Rekordy popularności bije seria Nie dla mamy, nie 
dla taty. Poszukują modnych, reklamowanych tytułów, popytem cieszą się 
ekranizowane hity. Zdaniem bibliotekarzy dziewczęta porzuciły literaturę polską na 
rzecz utworów autorów zagranicznych, wyraźnie zaznacza się spadek zainteresowania 
literaturą starszą z lat 70. i 80. XX w. (Krystyna Siesicka, Janina Zającówna, Ewa 
Nowacka, Hanna Ożogowska, nawet Małgorzata Musierowicz). 
 
Drugą kategorią książek cieszącą się niesłabnącą popularnością wśród wielu 
czytelników jest fantastyka. 14,6% bibliotekarzy pisało o wzroście wypożyczeń tej 
literatury, to nie tylko Harry Porter J. Rowling, książki Lewisa, Tolkiena, Pratchetta, ale 
modny Zmierzch i inne „zmierzchopodobne”. Faktem jest, że zarówno dziewczęta, jak i 
miłośnicy fantastyki mają w czym wybierać wśród bibliotecznej oferty. 
 
Kolejną wypożyczaną kategorią książek są lektury szkolne. Ale, na co zwracali uwagę 
respondenci, są to najczęściej lektury z opracowaniem lub wręcz same opracowania 
szkolnych lektur. Niewątpliwie ta kategoria książek ze względu na obowiązek szkolny 
jest i będzie wypożyczana, choć obecnie nie jest już kategorią tak dominującą w 
wypożyczeniach, jak miało to miejsce w badaniach z roku 20009. 
 
Duże zmiany zaszły w wypożyczeniach literatury popularnonaukowej. Co piąta badana 
biblioteka odnotowała spadek wypożyczeń tej kategorii książek, co dziesiąta jej wzrost. 
Jest to znacząca zmiana w stosunku do badań z 2000 r., kiedy to wskazywano na 
zwiększone zainteresowanie właśnie książką popularnonaukową z różnych dziedzin 
wiedzy10. Sytuacja w roku 2008 nie była już tak jednoznaczna. Główną przyczynę 
spadku zainteresowania wypożyczaniem książek popularnonaukowych bibliotekarze 
upatrują w coraz powszechniejszym dostępie do Internetu. Ich zdaniem 
zainteresowanie tym typem książek spada, gdyż dzieci i młodzież wolą korzystać z 
pozornie szybszego i łatwiejszego źródła informacji, jakim są zasoby internetowe. Ale to 
tylko fragment rzeczywistości. Są placówki, które przeciwnie, odnotowują wzrost 
zainteresowania tą kategorią książek, przy czym popularnością cieszą się konkretne 
tematy (np. astronomia, zwierzęta i ich hodowla, ekologia, przyroda, informatyka, 
psychologia, Unia Europejska), książki potrzebne do przygotowania się do olimpiad, 
konkursów, egzaminów, testów. Czytelnicy są zainteresowani konkretnymi tytułami. 
Literatura popularnonaukowa wypożyczana jest w celach hobbystycznych, 
rozrywkowych (zainteresowania techniką, dinozaurami, hodowlą zwierząt domowych, 
różnego rodzaju poradnikami), poszukiwana jest już nie ze względu na treść, ale na 
atrakcyjną formę przekazu. Pojawiły się informacje o tym, jak biblioteki radzą sobie ze 
spadkiem zainteresowania książką popularnonaukową. Najprostszym i często 
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 LEWANDOWICZ, G., dz. cyt., s. 39. 
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stosowanym zabiegiem jest przenoszenie książek gromadzonych dotychczas w 
czytelniach do wypożyczalni. 
 
W opinii bibliotekarzy rośnie zainteresowanie czasopismami, oczywiście w bibliotekach, 
które je prenumerują w większej ilości. Mają na to wpływ trzy czynniki. Pierwszy polega 
na zwiększeniu liczby prenumerowanych tytułów, drugi dotyczy zmiany oferty z tytułów 
bardziej ambitnych na popularne, trzeci to umożliwienie wypożyczania czasopism do 
domu. Spada wykorzystanie zbiorów na miejscu w bibliotekach, a dotychczasowe 
czytelnie stają się raczej miejscami dostępu do komputerów i Internetu. 
 
Kolejna zmiana w stosunku do badań z 2000 r. to rosnąca liczba wypożyczeń zbiorów 
audiowizualnych, multimediów i gier. Popularnością cieszą się bajki dla najmłodszych, 
tzw. kino familijne, ekranizacje lektur, a przede wszystkim książka mówiona. Do nowych 
zjawisk należy zaliczyć rosnące zainteresowanie literaturą w językach obcych. Te dwa 
ostatnie zjawiska wynikają z rozszerzenia oferty gromadzonych w bibliotekach 
dokumentów, zmiana wykorzystania książek popularnonaukowych ma swoje korzenie w 
szerszych procesach cywilizacyjnych. 
 
Niewątpliwie o czytelnictwie i wypożyczeniach książek w bibliotekach decydują przede 
wszystkim sami czytelnicy ze swoimi zainteresowaniami. Dlatego tak ważna jest 
znajomość ich upodobań, a w konsekwencji dobór księgozbioru i innych rodzajów 
dokumentów oraz prowadzenie różnorodnych akcji promujących książkę i czytelnictwo. 
Istotną sprawą pozostaje też sam dostęp do bibliotek, o których fizyczne istnienie 
nieustannie należy zabiegać. 


