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Czytelnictwo Polaków w 2012 roku – wyniki badań

Biblioteka Narodowa we współpracy z TNS Polska przeprowadziła 
kolejne badania (organizowane co 2 lata) na temat społecznego zasięgu 
książki. Analizą objęci są obywatele w wieku 15 lat i więcej na reprezenta-
tywnej losowo wybranej grupie (3000 osób). Badano jaka część społeczeń-
stwa czyta i kupuje książki, jaka jest częstotliwość czytelnictwa a także 
co jest czytane i kupowane współcześnie. Jako „rzeczywistego” czytelnika 
przyjęto osobę, która w minionym roku przeczytała minimum 7 książek. 
Dane  uzyskane podczas badania wskazują, że taka grupa to 11% społe-
czeństwa. Jednostkowy kontrakt z książką zdeklarowało 39% badanych. 
Zanotowano wzrost czytelnictwa tekstów dłuższych (niektóre osoby posia-
dają odpowiednie kompetencje i motywację przy jednoczesnym braku chęci 
czytania książek). Korelatami mającymi wpływ na czytelnictwo, tak jak 
i w poprzednich latach, okazały się: wiek, płeć, wykształcenie i miejsce 
zamieszkania. Poziom czytelnictwa książek rośnie wraz z wykształceniem 
badanych. Z wyższym wykształceniem szczególnie wyraźnie wiąże się czy-
telnictwo bardziej systematyczne. Najwięcej czyta się w wielkich miastach, 
a najmniej na wsi. Do lektury e-booków kiedykolwiek w życiu przyznało się 
7% badanych, a do słuchania audiobooków – 6%.

Źródło:
http://www.bn.org.pl/download/document/1362741578.pdf
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IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

„Biblioteka: kompetencje, komunikacja, kultura” pod tym hasłem 
21 marca 2013 roku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyło się 
tegoroczne Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Inicjatorką spotka-
nia była Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP. Przed-
stawiciele bibliotek różnego szczebla spotkali się, by debatować nad kierun-
kami, w jakich podąża bibliotekarstwo w Polsce oraz zastanawiać się nad 
przyszłością bibliotek, a także kondycją polskiego czytelnictwa w kontekście  
najnowszych wyników badań ogłoszonych przez Bibliotekę Narodową.

Zebrane w Auli WSH audytorium mogło wysłuchać wystąpień dyrek-
torów bibliotek oraz przedstawicieli środowiska akademickiego z regionu 
oraz innych województw, a nawet zza granicy. W roli prelegentów wystąpili 
m.in. prof. zw. dr hab. Jan Malicki (dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowi-
cach), Małgorzata Janiak (z-ca dyrektora Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), dr Darina 
Janovská i mgr Tomasz Trancygier (Słowacka Biblioteka Narodowa w Mar-


