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Cel wystąpienia: Zwrócenie uwagi na znaczenie czytania 

w rozwoju dzieci i młodzieży i pokazanie, w tym 

procesie, roli szkoły i biblioteki.

Plan wystąpienia: 

- Dlaczego czytanie jest takie ważne we współczesnym 

świecie?

- Czy można kształtować motywacje czytelnicze, które 

wpłyną na postawy i zachowania?

- Jaka jest rola rodziców, szkoły i biblioteki w 

kształtowaniu motywacji czytelniczej?

- Co robią albo mogą robić  biblioteki?

- Podsumowanie.



CZYTANIE

- czynność czytania 

w znaczeniu psychofizycznym: „techniczne” 

rozpoznawanie znaków;

w znaczeniu psychologicznym: zapoznanie się z treścią, 

rozumienie myśli zawartych w tekście czyli przekład 

tych treści na własne kategorie rozumowania;

w znaczeniu socjalno-kulturowym – forma zachowania 

się polegająca na twórczym uczestnictwie w pisemnej 

postaci komunikacji społecznej.

- czytelnictwo - czytanie występujące w zbiorowości, 

jako zjawisko społeczne, obserwowane z perspektywy 

zachowań całych grup (a nie poszczególnych jednostek).



Po co nam czytanie?

 Bez umiejętności czytania nie jest 
możliwe funkcjonowanie we 
współczesnym świecie. Dzięki niemu 
zdobywamy i uzupełniamy 
wiadomości. Podstawowa 
umiejętność współczesnego 
człowieka to umiejętność uczenia 
się (nauka trwa przez całe życie). 



W Wytycznych IFLA–UNESCO wymienione 

są następujące umiejętności, w które 

powinna wyposażać uczniów szkoła

 umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy,

 umiejętność współpracy,

 umiejętność planowania,

 umiejętność znajdowania i gromadzenia,

 umiejętność dokonywania wyboru i oceny,

 umiejętność organizowania i przechowywania,

 umiejętność wykorzystywania i prezentowania 
informacji,

 umiejętność oceniania. 



„Czytanie, pisanie należą do podstawowych 

warunków koniecznych do bycia aktywnym 

członkiem społeczeństwa. Czytanie i pisanie 

są także umiejętnościami nieodzownymi do 

korzystania z nowych systemów 

komunikacyjnych”.
Działalność bibliotek publicznych: wytyczne 

IFLA/UNESCO 



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (1)

 Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie 

uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich 

zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w 

kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego 

odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. 

Szkoła podejmuje działania mające na celu 

rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz 

działania sprzyjające zwiększeniu aktywności 

czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i 

odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do 

otwartego dialogu z dziełem literackim. W procesie 

kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki 

(szkolnej, publicznej, naukowej i in.) oraz zachęca do 

podejmowania indywidualnych prób twórczych.



Podstawa programowa (2)

 Wysokie kompetencje czytelnicze wpływają na 

sukces uczniów w szkole, a w późniejszym 

życiu pozwalają pokonywać uczniom 

ograniczenia i trudności związane z mniej 

sprzyjającym środowiskiem społecznym.

 Czytanie jako umiejętność rozumienia, 

wykorzystywania i refleksyjnego 

przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, 

to jedna z najważniejszych umiejętności 

zdobywanych przez ucznia w procesie 

kształcenia.



Podstawa programowa (3)

 Dzieci, które dużo czytają, mają bogaty zasób słownictwa, z 

łatwością nazywają swoje uczucia i wchodzą w relacje z 

rówieśnikami, rzadziej sprawiają kłopoty wychowawcze, mając 

lepiej rozwiniętą wyobraźnię umożliwiającą obiektywne 

spojrzenie na zachowania własne i innych, w konsekwencji lepiej 

radzą sobie z obowiązkami szkolnymi, a także funkcjonowaniem 

w społeczności szkolnej.

 Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na poziomie 

szkoły podstawowej. Uczeń powinien mieć zapewniony kontakt z 

książką, np. przez udział w zajęciach, na których czytane są na 

głos przez nauczycieli fragmenty lektur, lub udział w zajęciach 

prowadzonych w bibliotece szkolnej. W ten sposób rozwijane są 

kompetencje czytelnicze, które ukształtują nawyk czytania książek 

również w dorosłym życiu.



Warto czytać dzieciom:

Dzieci, które słyszą więcej słów, będą 
lepiej przygotowane do ich 
rozpoznawania w druku, kiedy pójdą 
do szkoły (dr Jessica Logan –
Uniwersytet Stanowy w Ohio).

 1 książka dziennie – do 3 roku 
życia – 290 tys. słów;

 5 książek dziennie – 1,4 mln słów;

 pięciolatek, któremu nie czytano 
usłyszy 4 662 słowa; któremu 
czytano 63 570 słów.



Słowa w książkach tradycyjnych:

 bardziej skomplikowane,

 trudniejsze.

Daje możliwość usłyszenia i 
zrozumienia pojęć i słów, które nie 
pojawiają się w codziennych 
interakcjach.



Czytanie książek elektronicznych:

 mniejsza liczba interakcji,

 rzadsze konwersacje,

 rozmowa często schodzi na tematy 
poboczne (nie rozumie czytanego 
tekstu),

 dużo czasu poświęca się na 
przeniesienie uwagi słuchacza z 
nośnika na treść (rozproszenie 
uwagi),

 nie zachodzą dobre relacje.



Teoria Normana Hollanda 

 utwór literacki działa na czytelnika 
na dwóch płaszczyznach: poprzez 
formę, trafiając do nieświadomości 
człowieka, i znaczenie, które zostaje 
odczytane przez odbiorcę 
indywidualnie



Korzyści z czytania:

 proces czytania wymaga integracji wielu 
płaszczyzn mózgu;

 podczas czytania zwiększa się liczba 
synaps, tj. połączeń między neuronami;

 czytelnicy fikcji mają lepsze wyniki na 
testach mierzących społeczną percepcję i 
empatię;

 mózgi czytających mniej się męczą –
analfabeci muszą aktywować większe 
obszary mózgu aby zrozumieć zdania 
złożone i terminy abstrakcyjne;

 czytanie rozwija zdolności językowe 
człowieka.



Stres i koncentracja:

 czytanie w krótkim czasie obniża 
poziom stresu (6 min czytania 
obniża stres o 68%, słuchanie 
muzyki o 61%);

 niezwykle ważnym następstwem 
czytania jest wypracowanie 
umiejętności koncentracji lub 
poprawa jej poziomu (spada – w 
2000 r. – 20 s., obecnie – 8 s.) 



Czytelnictwo uczniów (2003, 2010, 

2013, 2017):

W 2013 r.

 5% ogółu badanych uczniów kl. 
VI (2% dziewcząt, 8% 
chłopców) nie czyta żadnych 
książek.

 14% ogółu uczniów kl. IIIG (7% 
dziewcząt, 20% chłopców) w 
ogóle nie czytało.



BN – badania z 2017 r. (15/16 

latkowie)
 Odnotowano nieznaczny wzrost 

czytelnictwa nastolatków w czasie wolnym 
– z 62% do 65%. Jest to zasługą 
wyraźnego skoku zainteresowania książką 
wśród dziewcząt – odsetek dziewcząt 
czytających w czasie wolnym wzrósł z 72% 
do 82%.

 Najczęstszym i zdecydowanie rosnącym 
źródłem dziewczęcych lektur są własne 
zakupy (wzrost z 24 do 37%). 

 Popularność najnowszych powieści 
obyczajowych oraz fantastycznych dla 
młodzieży, które szybko stają się tematami 
głośnych ekranizacji. 



Źródło informacji o książkach

 Artykuły prasowe, ożywione 
dyskusje w mediach 
społecznościowych – dominacja 
Internetu nad innymi źródłami 
informacji o książce stała się 
faktem. 37% respondentów 
znajduje informacje o książkach i 
recenzje właśnie w Internecie 

 Książki czytane dla przyjemności są 
kupowane.



Czytelnictwo Polaków powyżej 

15 lat:

W 2019 roku 39% Polaków zadeklarowało 

przeczytanie przynajmniej jednej książki.

„Jest to w pewnej mierze wynik dobrej 

koniunktury, która pozwoliła na wzmożone 

zakupy nowości książkowych, ale również 

podsycania zainteresowań czytelniczych przez 

ekranizacje, seriale czy gry komputerowe. 

Niewątpliwie znaczącą rolę w kształtowaniu 

gustów czytelniczych mają prestiżowe nagrody 

literackie, jak Nagroda Nobla dla Olgi 

Tokarczuk” .



Czytanie z ekranu (monitora):

 Wysokie przystosowanie do 
wyszukiwania informacji,

 Łatwe zestawianie informacji,

 Doskonałe do transmisji informacji 
prymarnych (bieżących),

 Niezastąpione w komunikowaniu się 
na dystans.



Czytanie piśmiennictwa 

drukowanego:

 Znakomicie nadaje się do 
transmitowania i odbioru długich oraz 
bardzo długich komunikatów,

 Ma charakter statyczny, a nie 
dynamiczny, łatwo można poddać je 
weryfikacji (warunek komunikacji 
naukowej),

 Odbiór treści w sposób pogłębiony, 

 Lepiej przetwarza się odebrane 
treści,

 Przystosowana do archiwizacji.



Motywacja:

„nikt nigdy <<nie widział>> 
motywacji, podobnie jak nikt nigdy 
nie <<widział>> uczenia się. Tym co 
w rzeczywistości widzimy, dzięki 
systematycznej obserwacji sytuacji, 
bodźców i reakcji, są zmiany w 
zachowaniu”.

Philip G. Zimbardo, Floyd L. Ruch



Motywacja wewnętrzna:

 większa aktywność czytelnicza,

 wytrwałość w pokonywaniu trudności w 

czytaniu,

 większa przyjemność czerpana z 

czytania,

 przypisywanie czytaniu większego 

znaczenia, wynikającego z przekonania, 

że jest ono wartościowe.



Motywacja zewnętrzna:

wymaga nacisków;

nagrody za dobrze zrealizowane 

zadanie;

pochwała.

Należy rozbudzić przyjemność 

czytania, a wtedy zachęta będzie 

bardziej skuteczna.



Zmiany w poglądach na 

inicjację czytelniczą:

 Przesunięcie nacisku z 
intelektualnego odbioru w stronę 
emocjonalnego.

„Dla kogoś, kto dopiero zaczyna 
czytać, jest niedoświadczony i 
naiwny, te książki, które wyciskają 
łzy z oczu są najlepsze”. 

(opinia holenderskiego badacza)

 Zadaniem inicjacji literackiej jest 
stworzenie silnej motywacji do lektury.



Konsekwencje zmiany poglądów 

na inicjację czytelniczą:

 Wiele rodzajów wydawnictw i 
tekstów literackich,  uważanych 
dawniej za niepożądane, zostało 
zaakceptowane;

 Lektura została obudowana 
szeregiem atrakcyjnych działań z 
kręgu zabawy i przygody;

 Zmiana języka, mówi się o tym co 
czytelnik zrobił z książką.



Zadanie dla bibliotekarzy:

 przekonanie opiekunów do znaczącej 
roli czytania w rozwoju dziecka.

 nauczenie opiekunów czytania 
dzieciom (co? i jak?).

Kluby Mam, Kluby Tatusiów



Pierwszy na świecie narodowy
program

Finansowany przez narodową 
organizację charytatywną.
Współpraca: bibliotek publicznych, 
kuratoriów, oświaty i przychodni zdrowia.

Program oferuje: 
 darmowe książki dla dzieci,
 wsparcie i pomoc w zachęcaniu dzieci do 

czytania z rodzicami,
 daje okazję, by wraz z innymi 
opiekunami brać udział 
w organizowanych spotkaniach. 



Kampania społeczna „Mała książka - wielki 

człowiek” realizowana przez Instytut Książki 

od grudniu 2017 r. 



0-3 lata



3-6 lat



6-10 lat



Fundacja ABCXXI „Cała Polska 

czyta dzieciom”



 codzienne czytanie dziecku dla 
przyjemności jest czynnością prawdziwie 
magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie 
potrzeby emocjonalne dziecka, 
znakomicie wspiera jego rozwój 
psychiczny, intelektualny i społeczny, 
jest jedną z najskuteczniejszych strategii 
wychowania, a przy tym przynosi 
dziecku ogromną radość i 

 pozostawia cudowne wspomnienia. 



Biblioteka Publiczna we Wrocławiu



Rola domu rodzinnego w 

inicjacji literackiej:

„Gdybym miała wskazać jeden tylko 
sposób wzbogacania doświadczeń 
dziecka i stymulowania jego 
prawidłowego rozwoju poradziłabym 
trzymanie w domu książek. Jeżeli 
lubisz czytać, daj to dziecku wyraźnie 
do zrozumienia”.

dr Miriam Stoppard: Zbadaj swoje dziecko. Warszawa 1992

„Gdybym miała wskazać jeden tylko 
sposób wzbogacania doświadczeń 
dziecka i stymulowania jego 
prawidłowego rozwoju poradziłabym 
trzymanie w domu książek. Jeżeli 
lubisz czytać, daj to dziecku wyraźnie 
do zrozumienia”.

dr Miriam Stoppard: Zbadaj swoje dziecko. Warszawa 1992

„Gdybym miała wskazać jeden tylko 
sposób wzbogacania doświadczeń 
dziecka i stymulowania jego 
prawidłowego rozwoju poradziłabym 
trzymanie w domu książek. Jeżeli 
lubisz czytać, daj to dziecku wyraźnie 
do zrozumienia”.



Jak czytać?

Podczas czytania dzieciom stawiamy 
szersze pytania np. „Co robi kotek?”, 
a nie oczekujemy tylko pokazywania 
przedmiotów na obrazku albo 
jednorazowych odpowiedzi np. „Czy 
kotek śpi?”.

Uzupełniamy wypowiedzi dzieci, 
proponujemy alternatywne wersje, 
poprawiamy niewłaściwe 
sformułowania i udzielamy pochwał.



Trampolina dla dzieci – organizacja charytatywna w Anglii i Walii



Głośne czytanie 



Samotnie wyglądający Greyhound czeka na 

dzieci, aby poczytały mu w bibliotece



Tempo i łatwość nauki 

czytania zależą od:

 Przygotowania w domu 
rodzinnym;

 Umiejętności posługiwania się i 
zabawy językiem;

 Czy czytanie to czynność 
pożądana?



Rola szkoły w inicjacji czytelniczej

Kształtowanie:
umiejętności czytania;
 treningu czytelniczego;
kultury literackiej.

NOWE ZADANIE:
 ma przede wszystkim dostarczyć 

instrumentów wyboru i orientacji w całej 
ofercie piśmienniczej, które pozwoliłyby na 
znalezienie lektury  współbrzmiącej z 
psychicznymi i intelektualnymi potrzebami 
czytelników.

Szkoła uczy w warunkach przymusu.



Rola biblioteki w inicjacji 

czytelniczej:

 bibliotekarz ma rozpoznać 
indywidualne potrzeby i 
trudności, przedstawić bogatą 
ofertę słowa pisanego, pomóc w 
realizacji zainteresowań i 
potrzeb twórczych;

W bibliotece nie ma przymusu.



Booktalking





Joanna Olech – nagrywa i poleca książki w mediach 

społecznościowych



Kto najlepiej poleci książkę do 

przeczytania?



Dostęp do lektur w Internecie



Lekcje biblioteczne









Tworzymy quizy, krzyżówki, 

łamigłówki itp.



Włączanie technologii



Zabawa w teatr



Święta w bibliotece



Tworzymy przestrzeń do 

prezentacji talentów



Bawimy się 



Wydawnictwa 

 Oferują wirtualne spotkania z 
autorami, np. z Barbarą 
Kosmowską, która pisze o tym na 
Facebooku.

 Emitują nagrane wywiady z 
autorami.

 Emitują fragmenty powieści.



Dział redakcji Wilgi czyta dzieciom 

fragmenty książek na YouTubie



Proponowane działania dla 

młodzieży:

Kluby czytelnicze; Opowiadanie; Promocja 
książek; Grupy i kluby dyskusyjne; 
Tematyczne spotkania informacyjne (zdrowie, 
praca, aktualności); Spotkania z ciekawymi 
ludźmi (autorzy, sportowcy, osobowości 
lokalne); Przedstawienia (teatr, muzyka, 
sztuka); Programy współpracy z 
organizacjami lub grupami lokalnymi;  
Własna twórczość młodzieży (teatr, 
czasopisma, programy telewizyjne, wideo); 
Warsztaty twórcze, własna ekspresja; Debaty 
wokół książek; Akcje promocyjne książek.



Gry jako zbiory w bibliotece:

 Biblioteki udostępniają gry, które są 
gromadzonymi dokumentami 
bibliotecznymi i udostępniają 
przestrzeń do grania w gry 
komputerowe, karciane, planszowe.

Np. w Miejskiej Bibliotece Publicznej we 
Wrocławiu gier komputerowych i planszowych 
jest coraz więcej i cieszą się ogromnym 
powodzeniem.

Funkcjonują w bibliotekach kluby graczy.

Odbywają się rozgrywki i turnieje.



Gramy w bibliotece

 Organizowanie gier w bibliotece m.in. gry 
terenowe, escape rooms czy LARP (ang. 
Live action, role – playing games). 

LARP - forma gry fabularnej, którą uczestnicy 
rozgrywają w świecie rzeczywistym. Wcielają się oni w 
role, wspólnie tworząc i odgrywając swoje postacie 
oraz ich historie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Częstochowie zorganizowała grę LARP dla fanów 
książek o Harrym Potterze.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Gdańsku zorganizowała Kryminalny Escape Room.



Gry o bibliotece

 Gry o tematyce bibliotecznej
Mediateka, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej we 
Wrocławiu, wprowadziła grę „Dociekliwi Detektywi” 
wykorzystując aplikację ActionTrack, dzięki niej można 
wybrać się na samodzielną wycieczkę po bibliotece. 
Wędrując zgodnie ze wskazówkami, odpowiadając na 
pytania, robiąc sobie selfie, poznajemy regulamin i 
zasady korzystania z księgozbioru oraz ułożenie 
poszczególnych działów. Odpowiedzi są punktowane, 
więc pojawia się tu także rywalizacja, tak bardzo 
atrakcyjna dla młodzieży.



Gry oparte na książkach

 np. planszowe – „Gra o tron”;

 gry terenowe

„Mock – Przeszłość powraca” - gra 

mobilna zorganizowana przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu we 
współpracy z wydawnictwem Znak. 
„Dziwoludy” na podstawie tomu opowiadań 
Krzysztofa Piskorskiego Poczet dziwów 
miejskich, „Ksenobójcy” nawiązujący do Gry
Endera Orsona Scotta Carda oraz inspirowana 
kryminałami Katarzyny Bondy „Reguła 
Meyera”



Włączanie się w międzynarodowe i 

krajowe akcje

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych 

 Narodowe czytanie;

 Tydzień Bibliotek;

 Noc Bibliotek.



„Chodzi o to, że to dzięki bibliotekom dzieci w 
czasie wolnym rozwijają swój język, co 
później przyczynia się do tego, że zdobywają 
lepsze wykształcenie, a to zapewnia im lepiej 
płatną pracę. Mając ją, więcej konsumują i 
wydają, a to zwiększa PKB. Biblioteka nie jest 
więc kosztem, tylko bardzo dobrym 
społecznym biznesem”. 
Szwecja czyta. Polska czyta. Warszawa: Wydaw. Krytyki 
Politycznej, 2015.



 Dziękuję za uwagę

 d.grabowska@uw.edu.pl


