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Biblioteka Narodowa ogłosiła niedawno raport na temat czytelnictwa Polaków. 
Wyniki nie są optymistyczne. Dane informują, że tylko 44% Polaków przeczytało 
lub przejrzało w roku 2010 jakąkolwiek książkę. Okazuje się, że niezależnie od 
grupy wiekowej czy wykształcenia — nie czytamy. A czytanie to także sięganie do 
książki kucharskiej, sprawdzanie informacji w przewodniku czy śledzenie 
newsów w Internecie. Jak wykazują badania, licealiści czytają mniej niż 
gimnazjaliści, a studenci mniej niż licealiści. Aż 20% absolwentów wyższych 
uczelni oraz 27% uczniów i studentów nie czyta prawie w ogóle (nie sięgnęło po 
dłuższą niż 3 strony publikację w ciągu ostatniego miesiąca). Co piąty absolwent 
uczelni wyższej oraz co czwarty uczeń i student nie czytają praktycznie nic. 
Grupa osób z wyższym wykształceniem również deklaruje dość niskie 
czytelnictwo — co czwarty Polak z tej grupy przyznał, że przez cały rok nie wziął 
do ręki ani jednej książki, także w wersji cyfrowej. Z badania wynika, że jedynie 
niewielka grupa Polaków (12%) czyta w ciągu roku więcej niż sześć książek, a 
odsetek ten jest stały od kilku lat1. 
 
Zagadnienie czytelnictwa młodzieży zajmuje wśród badań czytelniczych miejsce 
szczególne. Kompetencje czytelnicze, które mają ogromny wpływ na dalszy 
rozwój wrażliwości estetycznej oraz uczestnictwa w procesie kulturowym, 
kształtują się w znacznym stopniu w wieku szkolnym. Na specyfikę czytelnictwa 
młodych ludzi mają wpływ takie czynniki, jak: szybka zmienność zainteresowań 
czytelniczych, kontakt z książką wynikający z obowiązku nauki i własne 
zainteresowania czytelnicze. Ci, którzy nie czytają, nie mają wyrobionej 
świadomości wartości lektury. Dla wielu z nich książka przestała być źródłem 

                                                 
1
 Z czytelnictwem nadal źle – raport z badań Biblioteki Narodowej. W: Biblioteka Narodowa [on-

line]. 2009 [Dostęp 26.04.2011]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.bn.org.pl/aktualnosci/230-z-czytelnictwem-nadal-zle---raport-z-badan-biblioteki-
narodowej.html.  
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wiedzy o świecie. Tę wiedzę zdobywają z radia, telewizji, Internetu, eliminując z 
pola zainteresowań i doświadczeń książkę. Czytanie przestało być również 
atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. 
 
Jak czytelnictwo wygląda u młodzieży studiującej, u której nawyk czytania i gusta 
czytelnicze zostały już ukształtowane? Czy czytają, a jeśli tak, to co czytają? Czy 
potrafią wymienić tytuł ulubionej książki i nazwisko ulubionego pisarza? Jeśli nie 
czytają, to dlaczego? Te i inne wątpliwości postanowiłam rozwiać i w związku z 
tym zdecydowałam się na przeprowadzenie badań sondażowych wśród 
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, aby poznać ich 
preferencje czytelnicze. 
 
Ankieta była anonimowa i dobrowolna, a uzyskane wyniki posłużyły do 
opracowania wniosków dotyczących poziomu czytelnictwa wśród studentów 
naszej uczelni. Badania sondażowe przeprowadzono w marcu i kwietniu 2011 r., 
wzięło w nich udział 136 studentów I i II roku PWSZ2 wszystkich kierunków 
kształcenia w koszalińskiej uczelni: pedagogicznych, filologicznych, 
neofilologicznych oraz wychowania fizycznego i pielęgniarstwa. Kwestionariusz 
składał się z 19 pytań, w skład których weszły pytania zamknięte, półotwarte i 
otwarte. 
 

Wśród 136 uczestników prezentowanego sondażu kwestionariusz ankiety 
wypełniły 102 kobiety i 34 mężczyzn, mieszkających zarówno w mieście, jak i na 
wsi. W ankiecie zbadano zainteresowania czytelnicze, formy kontaktu z książką 
oraz motywacje czytelnicze grupy. Wyniki badań miały również wskazać 
najpoczytniejsze książki oraz ulubionego autora respondentów. Należy jednak 
zaznaczyć, że badania miały charakter wyłącznie sondażowy i nie można na ich 
podstawie czynić jakichkolwiek uogólnień. 

 

Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło sposobu spędzania wolnego czasu przez 
studentów – zaproponowano 8 odpowiedzi. Większość ankietowanych — 46 
osób najczęściej w czasie wolnym spotyka się ze znajomymi, 36 osób korzysta z 
Internetu. Na tym tle wysokie notowania wśród studiującej młodzieży ma 
czytelnictwo książek i czasopism — 42 respondentów w wolnych chwilach czyta. 
Zaledwie 12 osób spośród 136 ankietowanych znajduje czas na wyjście do kina 
bądź teatru. Dla kolejnych 11 dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu 
jest spacer i oglądanie telewizji bądź słuchanie radia. Najmniejsza liczba 
ankietowanych — 6 osób (same kobiety) w wolnych chwilach odwiedza centrum 
handlowe. Zadowalające jest to, że korzystanie z Internetu nie zajmuje młodzieży 
całego wolnego czasu, młodzi ludzie spędzają czas aktywnie, znajdują czas na 
spotkania ze znajomymi, czytają książki i czasopisma. 

                                                 
2
 Uczelnia istnieje od 1 października 2009 r. 
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Nie da się ukryć, że korzystanie z Internetu jest w dzisiejszych czasach 
koniecznością. Jest to obecnie największe medium informacyjne. Za 
pośrednictwem Internetu można się uczyć, podróżować, poznawać nowych ludzi. 
Niestety, coraz więcej młodych ludzi zaczyna przedkładać komputer i Internet 
nad czytanie książek. Podczas gdy kafejki internetowe przeżywają prawdziwe 
oblężenie, większość bibliotek i księgarni notuje spadek odwiedzin. Młodzież woli 
posiedzieć przed komputerem, porozmawiać z innymi użytkownikami sieci, 
pościągać pliki z Internetu. Nauka ogranicza się głównie do wyszukiwania w 
Internecie gotowych wypracowań i referatów na dany temat. Stąd też kolejnym 
nurtującym mnie zagadnieniem, a jednocześnie pytaniem w ankiecie, był czas 
spędzany przez młodych przy komputerze. Czy Internet jest oknem na świat, 
zagrożeniem czy źródłem uzależnień? Wielu młodych ludzi bardzo dużo czasu 
spędza przed monitorem komputera, nie zdając sobie sprawy z tego, że marnuje 
czas. Postanowiłam przyjrzeć się bliżej zagadnieniu, ile czasu koszalińska 
młodzież spędza dziennie przy komputerze. Najczęściej ankietowani (60 osób) 
wymieniali od 1 do 2 godzin dziennie. Najprawdopodobniej czas spędzany w 
Internecie jest ograniczony przez nadmiar nauki czy obowiązek przygotowania 
się do zajęć dydaktycznych. 32 studentów PWSZ przesiaduje przed monitorem 
do 1 godziny dziennie, 2–3 godziny w ciągu dnia spędza 11 osób, i tyle samo 
wskazań uzyskał przedział czasowy od 3 do 4 godzin dziennie. Dłużej, bo od 4 
do 6 godzin spędza przy monitorze kolejne 11 osób, z czego 5 osób do 5 godzin 
dziennie, pozostałe 6 przyznało się do ponad 5-godzinnego korzystania z 
Internetu. 

 

Jedną z zalet sieci jest możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów, w 
tym międzynarodowych. Dlatego kolejne pytanie sondażu dotyczyło zakresu 
tematycznego korzystania z Internetu. Wyniki pokazały, że studenci najczęściej 
korzystają z portali społecznościowych (36 wskazań), czytają bieżące 
wiadomości (30 osób) oraz wyszukują  informacje (28 studentów). Młodzi ludzie 
znajdują też czas na rozrywkę: 21 osób ogląda filmy, a kolejne 19 słucha muzyki. 
Pozostali szukają informacji o gwiazdach i aktorach (5 osób), zaledwie 3 osoby 
grają on-line w Internecie i korzystają z bibliotek cyfrowych. Wyniki wskazują, że 
koszalińska młodzież rozważnie i z umiarem korzysta z Internetu, dzieląc swój 
czas między naukę a rozrywkę. 

 

Rozważania dotyczące czytelnictwa rozpoczęłam od podstawowego pytania: Czy 
czytasz książki? Na to pytanie twierdząco odpowiedziała zdecydowana 
większość ankietowanych — 108 studentów PWSZ, 28 osób udzieliło 
negatywnej odpowiedzi (w tym 18 mężczyzn). 

 

Dążąc do szerszego wniknięcia w charakter studenckiego czytania, poprosiłam 
ankietowanych o wskazanie momentu ostatniej lektury. Większość 
ankietowanych studentów przeczytała książkę w ostatnim czasie: 42 studentów 
jest w trakcie czytania książki, 22 osoby czytały w ciągu ostatniego tygodnia bądź 
miesiąca. Wśród odpowiedzi znalazły się też mniej optymistyczne, typu: przed 
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maturą, w liceum i nie pamiętam — po 3 wskazania, po 2 osoby — w wakacje, 
podczas ferii, po 1 wskazaniu: dawno temu, nie wiem, rok temu i 5 lat temu. 
Wśród osób, które negatywnie odpowiedziały na to pytanie, najczęstszymi 
przyczynami nieczytania były: brak czasu (18 osób), niechęć do książek (6 osób) 
oraz brak chęci do czytania (2 osoby) czy jak odpowiedziało 2 młodych ludzi: nie 
czytam, bo Internet świetnie zastępuje książki. 

 

Kolejnym pytaniem sondażu była liczba czytanych książek w ciągu roku. 
Najwięcej — 52 ankietowanych zakreśliło liczbę ponad 10 książek rocznie. Drugą 
w kolejności liczbą przeczytanych pozycji było mniej niż 10 książek rocznie, tyle 
czyta 29 studentów. Do 5 pozycji w roku czyta 19 osób, a 16 osób czyta mniej niż 
4 książki rocznie. Wśród ankietowanych było 20 czytelników pasywnych, którzy 
czytają zaledwie 2 książki rocznie. Zdecydowana większość ankietowanych 
studentów zadeklarowała czytanie innych książek niż pozycje naukowe, czyli tzw. 
czytanie dla przyjemności. 

 

W dobie powszechnej cyfrowości i digitalizacji zbiorów w ankiecie nie mogło 
zabraknąć pytania o preferencje co do formy wydawniczej książki. I tak 120 
studentów preferuje książki w formie tradycyjnej, formę elektroniczną wybrało 
zaledwie 16 badanych osób. 

 

Informacje na temat interesujących książek prawie połowa badanej młodzieży — 
55 osób — czerpie z Internetu,  w kwestii wyboru lektury zdaniem znajomych 
kieruje się 45 osób, 21 ankietowanych ulubione książki wypatruje w księgarni, 
inspiracją dla 8 młodych ludzi jest reklama, a przypadek kieruje wyborem 5 
studentów. 

 

W odpowiedzi na kolejne pytanie sondażu dotyczące sposobu zaopatrywania się 
studentów w książki najwięcej wskazań uzyskała najpowszechniejsza forma 
dostępu do książki, czyli biblioteka — ponad 70 badanych osób korzysta z tej 
najbardziej popularnej i znanej od lat usługi udostępniania. Następnym 
sposobem na zdobycie interesujących pozycji była wymiana między znajomymi 
(27 osób), 21 ankietowanych zaopatruje się w książki w księgarni, 10 zamawia 
pozycje przez Internet, po 2 zdobywa je w antykwariacie i bibliotece cyfrowej. 

 

Dla większości — 66 osób — czytanie książek jest przyjemnością, dla 52 
ankietowanych źródłem wiedzy. Byli też i tacy, którzy czytanie książek określili 
jako stratę czasu — 11 osób, a dla 3 studentów jest to kara, kolejni 4 czytanie 
określili jako: odprężenie i relaks, odskocznia od szarej rzeczywistości, chęć 
przeżycia przygody. 94 studentów zawsze czyta wypożyczoną książkę, w 
przeciwieństwie do pozostałych 42 ankietowanych osób. 

 
Aby bardziej szczegółowo zbadać charakter studenckiego czytania, poprosiłam 
ankietowanych o wskazanie ulubionej książki. Wśród zróżnicowanych, jeśli 
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chodzi o gusta, odpowiedzi znalazły się m.in. takie tytuły, jak: Samotność w sieci, 
11 minut, Alchemik, Być jak płynąca rzeka, Ania z Zielonego Wzgórza, Ptasiek, 
Mistrz i Małgorzata, Pod kopułą ognia, Świat według Garpa, Co gryzie Gilberta 
Grape’a, Tatiana i Aleksander, Jeździec miedziany, Fatima, Miłość ponad 
czasem, Zielone drzwi, Cień wiatru, Kwiat pustyni, Wierna rzeka, Wojna polsko-
ruska, PS kocham cię, Modlitwa za Owena, Kobieta z wydm, Jesienna miłość, 
Dzieci z dworca ZOO, Inny świat, Pamiętnik narkomanki, ale i bardzo popularne 
obecnie wśród młodzieży: saga Zmierzch, Pamiętniki wampirów, Wywiad z 
wampirem, Harry Potter, Kod Leonarda da Vinci, Uśmiech Mony Lisy, Anioły i 
demony oraz ulubiony, w szczególności przez studentki Dziennik Bridges Jones. 
Wśród wskazań młodzieży znalazły się także poezje ks. Jana Twardowskiego, 
Stanisława Barańczaka i Wisławy Szymborskiej. 
 
Książki, które studenci najchętniej poleciliby do przeczytania znajomym, to 
zdecydowanie światowe bestsellery autorstwa np. Paula Coelho, Joanne K. 
Rowling, Stephenie Meyer, Williama Whartona oraz dzieła współczesnych 
pisarzy polskich, także mniej znanych. Wymieniono zostały przez młodzież 
nazwiska autorów książek wskazanych wcześniej. 
 
Wśród książek polecanych przez koszalińskich studentów znalazły się m.in. 
pozycje z literatury pięknej: Samotność w sieci, Stado, Weronika postanawia 
umrzeć, Pamiętniki matki, Pieskie życie mojego kota, Początek, Kubuś Fatalista i 
jego pan, Ogród marzeń, Tysiąc drzewek pomarańczowych, Gosposia prawie do 
wszystkiego, Lolita, Wojna polsko-ruska, Chata, Dom nad rozlewiskiem, Błękitny 
chłopiec, Zielony trabant, Byłem asystentem doktora Mengele. 
 
Jeśli chodzi o rodzaj literatury, jaki preferuje młodzież PWSZ, to najczęściej 
wymieniane były: książki z dziedziny psychologii — 33 osoby, fantastyka — 24 
studentów, kryminały czyta 14 osób, romanse (prawdopodobnie ze względu na 
zdecydowaną większość ankietowanych dziewcząt) — 19 ankietowanych, po 12 
wskazań uzyskały — literatura piękna, horror i sensacja, 2 osoby wybrały 
pozycje biograficzne i historyczne. 

 

Na pytanie dotyczące ulubionego pisarza 5 studentów wymieniło Coelho, 3 — 
Whartona i Rowling, 3 — Sparksa, amerykańskiego pisarza, autora Listu w 
butelce i Jesiennej miłości, które przez wiele miesięcy nie schodziły ze 
światowych list bestsellerów, Mastertona, Tolkiena, Irvinga, Meyer, Kinga i 
Dostojewskiego. Wśród polskich pisarzy najczęściej wymieniano: Katarzynę 
Grocholę, Małgorzatę Kalicińską, Magdalenę Musierowicz, Dorotę Masłowską, 
Dorotę Terakowską, Manuelę Gretkowską, Monikę Szwaję, Hannę Krall, Andrzeja 
Sapkowskiego, Jerzego Pilcha, Janusza Wiśniewskiego, ale i młodych, 
debiutujących pisarzy: Michała Jachimka i Rafała Kosika — polskiego pisarza 
science fiction. 
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Starałam się zorientować na podstawie odpowiedzi ankietowanych, czy ważne 
jest otoczenie i czy ma wpływ na kształtowanie zainteresowań czytelniczych. I 
tak według studentów PWSZ znajomi to grupa osób, która ma największy wpływ 
na wybór danego tytułu. Na pytanie Kto w twoim otoczeniu czyta książki, 
większość ankietowanych wymieniała znajomych — 52 osoby, koleżanki/kolegów 
z roku — 39 studentów, rodzinę — 29 wskazań i 7 osób odpowiedziało wszyscy 
oraz kolejne 5 osób z grupy nieczytających — nikt. 
 
Pytanie o tytuły ostatnio przeczytanych książek dostarcza informacji 
pozwalających w przybliżeniu opisać charakter studenckich lektur. Dane te, 
zestawione z częstotliwością czytania, pokazują pewien układ wyborów i 
zainteresowań czytelniczych, mniej natomiast uwidaczniają się same motywy 
czytania. Końcowe pytanie ankiety dotyczyło tytułu ostatnio przeczytanej książki. 
Zdecydowana większość potrafiła je wymienić. I tu, obok beletrystyki czy 
literatury popularnonaukowej, znalazły się pozycje z zakresu psychologii, 
pedagogiki i różnego rodzaju poradniki. Młodzież wymieniła następujące tytuły: 
Kwiat pustyni — 5 wskazań, po 2 — saga Zmierzch, Harry Potter, Samotność w 
sieci, Ptasiek, Stado, Jestem nudziarą, po 1 — Przed świtem, Ostatnia piosenka, 
Coś pożyczonego, Kuźnia na rozdrożu, Wschód słońca, Pamiętniki Matki, Cień 
wiatru, Czary i oczarowania, Początek, Opętani, Przeminęło z wiatrem, 
Niecierpliwi, Bractwo róży, Diabeł ubiera się u Prady, Pielgrzym, PS kocham cię, 
Saga o ludziach lodu. 
 
Oprócz wymienionych tytułów młodzież czyta różnego rodzaju poradniki nt. 
zdrowia, dietetyczne, psychologiczne, np. Wychowanie bez porażek czy Potęga 
podświadomości. Wśród udzielonych odpowiedzi znalazły się także lektury ze 
szkoły średniej — Makbet, Krzyżacy, Przypadki Robinsona Crusoe, Janko 
Muzykant, Tango, Edyp, Pan Tadeusz, Dziady itp. Możliwe, że były to po prostu 
jedyne zapamiętane przez respondentów tytuły z czasów szkoły średniej. 
Znalazły się też odpowiedzi typu nie pamiętam — 12 osób lub po prostu puste 
miejsce. 
 
Wnioski 
 
Podjęta przeze mnie próba poznania aktywności i zainteresowań czytelniczych 
studentów PWSZ w Koszalinie zmierzała do określenia, za pomocą ankiety, 
rozmiarów i form czytelnictwa oraz czynników kreujących, w sposób 
bezpośredni, zainteresowania czytelnicze. Mają one wpływ na aktywność 
studentów, rozwój intelektualny i zawodowy oraz kierunki działania i osiągnięcia. 
Młodzi ludzie stoją przed wyborem doskonalenia swoich umiejętności po to, aby 
zdobyć gruntowne przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia, jakim są studia 
magisterskie, a w przyszłości uzyskać satysfakcjonującą pracę. 
 
Podczas analizy poszczególnych ankiet nasunęło mi się pozytywne 
spostrzeżenie, że studenci PWSZ potrafią znaleźć czas wolny na sięgnięcie po 
książkę, czyli jednak czytają. Każdy młody człowiek, czytelnik jest kreatorem 
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własnej aktywności i wyborów czytelniczych, a biblioteki są miejscem, do którego 
udają się w pierwszej kolejności i zarazem miejscem umożliwiającym 
zaspokajanie różnorodnych potrzeb intelektualnych. 
 
Pozytywnym elementem jest to, że część badanej grupy młodzieży potrafiła 
jasno określić własne zainteresowania czytelnicze, wskazać nazwisko 
ulubionego pisarza czy tytuł ostatnio przeczytanej książki. Ważne jest, że czytają 
książki i deklarują, że lubią czytać. Młodzi ludzie w większości wybierali książki o 
tematyce lekkiej, łatwej i przyjemnej, w tradycyjnej formie wydawniczej. Badana 
grupa szukała w literaturze ucieczki od rzeczywistości, rozrywki i wypoczynku. 
Typowe społeczeństwo kultury masowej? 
 
W czytaniu studentów, a także w praktyce badawczej czytelnictwa, można 
wyodrębnić dwa nurty. Do pierwszego zaliczane są pozycje edukacyjne związane 
bezpośrednio z cyklem nauczania czy kierunkiem kształcenia. Studenci powinni 
przeczytać te pozycje, które są niezbędne w cyklu kształcenia, i które proponują 
im wykładowcy. Do drugiego nurtu należy czytelnictwo spontaniczne. Młodzież 
wybiera te dzieła, które zaspokajają jej zainteresowania i potrzeby oraz te, po 
które sięgają najchętniej inni czytelnicy. Większość młodych respondentów mimo 
kultu komputera czy Internetu uważa, że książka tradycyjna będzie im 
towarzyszyć w życiu. Czytanie jest czynnością bardzo indywidualną, intymną 
każdego człowieka, a przeżycia podczas czytania niejednokrotnie zmieniają 
światopogląd młodych ludzi, budują system wartości intelektualnych i 
emocjonalnych, wpływają na zachowania oraz zostają w pamięci na całe życie. 
 
Dziś bowiem na czytelnictwo należy patrzeć — jak wskazują wyniki różnych 
badań — nie tylko przez pryzmat zmian kulturowych, których jesteśmy 
świadkami, lecz także społecznych, a w konsekwencji ekonomicznych i 
gospodarczych. Mam nadzieję, że przedstawiony stan czytelnictwa koszalińskich 
studentów może stanowić i stanowi miarę cywilizacyjnego poziomu 
społeczeństwa, którego są przedstawicielami. Pozostaje jedynie żywić nadzieję, 
że ich świadome czytelnictwo, kształtujące osobowość i wyobraźnię, nie będzie 
ulegało regresji na przestrzeni lat XXI wieku. 
 


