
Wyniki ankiety „ Czy czytanie jest trendy?” 

 

CZY CZYTANIE JEST TRENDY? 

 

Nauczyciel –bibliotekarz p. Ewa Krasnopolska przeprowadziła sondaż na temat: Czy czytanie jest 

trendy?  Badaniem zostali objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego.   W 

ankiecie  przeprowadzonej  on-line  na temat  zainteresowań czytelniczych wzięło udział 107 uczniów 

naszej szkoły. Poniżej znajduje się analiza  i wyniki ankiety. 

1.Czy lubisz czytać książki? 

a. Tak -54 

b. Nie - 18 

c. Czasami – 35 

 

2. W jakim celu sięgasz po książki? 

a.  Z obowiązku  - 19 

b. Dla przyjemności – 66 

c. w celach edukacyjnych – 22 

 



 

3. Co czytasz najchętniej? 

a. Literatura popularnonaukowa – 20 

b. Literatura sensacyjna  - 27 

c. Literatura przygodowa - 59 

d. Literatura historyczna  - 13 

e. Poezja 10 

f. Literatura obyczajowa 14 

g. Inne – 28 

 

4. Czy masz ulubiona książkę, autora? 

a. Tak – 62 

b. Nie  - 45 

 

5. Ile czytasz książek w ciągu roku? 

a.  1,2 – 17  

b. 3,5 - 30 

c. powyżej 5 - 47 



d. wcale – 9 

e. inne – 4 

 

6. Czy masz w domu własną półkę z książkami, (księgozbiór)? 

a. Tak -81 

b. Nie -26 

 

7. Jakie jest twoje zdanie? Czy lektury są potrzebne w szkole? 

a. Tak- 60 

b.Nie-30 

c. Nie mam zdania – 17 



 

8. Skąd najczęściej dowiadujesz się, że jakieś książki warto przeczytać? 

a. od rówieśników -61 

b. od nauczycieli - 22 

c. od bibliotekarza -8 

d. z telewizji  - 11 

e. z Internetu  - 66 

f. z czasopism - 16 

g. z wystaw w księgarniach i bibliotekach -24 

h. inne -24 

 

9.Czy rodzice czytali Ci w dzieciństwie? 

a. Tak – 60 

b. Nie – 18 

c. Czasami -29        

Okazuje się, że kontakt z książką od najmłodszych lat ma ogromny wpływ  na czytelnictwo w 

późniejszym wieku.   

 



10.  Czy uważasz, że książki mogą zastąpić Ci  Internet, telefon i telewizję? 

a. Tak -18 

b. Nie – 50 

c. Czasami -39 

 

11. Wybierasz książkę, czy e-booka? 

a.  Wolę tradycyjną książkę – 69 

b. Wolę e-book-12 

c. Nie mam zdania-26 

 

 12. Czy wyobrażasz sobie  świat bez książek?   

a.  Zdecydowanie tak -7 

b.  Zdecydowanie nie-61 

c. jest mi to obojętne -39      



 

13. Którą książkę poleciłbyś do przeczytania koledze ( koleżance)?        

Na to pytanie uczniowie odpowiadali podając tytuły książek spoza kanonu lektur, były to na przykład: 

Gwiazd naszych wina, Gra o tron, Metro 2033, Hobbit, Harry Potter, Trylogia Władcy Pierścieni, 

Weronika postanawia umrzeć, Wiedźmin, Świat Zofii, Zwiadowcy, Cień wiatru, Witajcie w Rosji,… 

Okazuje się że w czytanych przez siebie książkach młodzież szuka mocnych wrażeń i bardzo często jak 

sami dopisywali, głębszych przemyśleń. 

 

 

14.Na pytanie z kim rozmawiasz o książkach ? 

        Młodzież odpowiadała najczęściej podając swoich kolegów, rodziców, nauczycieli i rówieśników, jak 

również użytkowników Internetu. 

 

 

Zarówno z analizy ankiety jak i codziennej obserwacji uczniów przez nauczyciela bibliotekarza 

wynika , ze czytanie nie jest trendy dla wszystkich licealistów. Jednak jest wśród nich spora grupa 

uczniów, którzy czytają dużo książek spoza kanonu lektur. Interesują się nowościami, pytają o 

konkretne pozycje polecane przez kolegów i koleżanki lub reklamowane w Internecie czy prasie 

młodzieżowej. Są to głównie książki fantastyczne oraz w mniejszym stopniu obyczajowe. 

Przeprowadzenie i analiza ankiety: 

Ewa Krasnopolska 

 

         

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 


