Raport z badania
nad stanem czytelnictwa
wśród
Piątoklasistów Szkoły Podstawowej nr 12
i ich Rodziców
Książka to nie tylko zapisane kartki. To skarbnica wiedzy, chwila relaksu, możliwość wkroczenia
do świata wyobraźni. Książki uczą, bawią i wychowują. Czytanie ubogaca człowieka pod
każdym względem.

„Książka to najlepszy przyjaciel
człowieka, a biblioteka to
świątynia jego myśli”
Cyceron

•

Założenia metodologiczne badania

Klasa 5c przygotowała ankiety, których głównym celem było zbadanie stanu czytelnictwa
wśród Piątoklasistów oraz ich Rodziców. Teren badawczy objął więc wszystkie klasy piąte
Szkoły Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku oraz opiekunów tych dzieci. Cele
szczegółowe badania, a tym samym i pytania badawcze były następujące:
- jakie książki czytają Piątoklasiści?
- jakie książki czytają ich rodzice?
- z jaką częstotliwością wybrani respondenci sięgają po książkę?
- jaka jest motywacja sięgania po książki?
- czy sięgają po książki inne niż lektury szkolne?
- w jakich okolicznościach najczęściej czytają?
- ile jest książek w księgozbiorze danego respondenta?
Liczba badanych w przeprowadzonym badaniu to:
- 51 uczniów klas piątych,
- 36 rodziców ww. uczniów.

•

Wyniki badania:
UCZNIOWIE:

✓ 62% uczniów deklaruje, że lubi czytać książki (aż 72% respondentów sięga po
książki inne niż lektury szkolne).
✓ Cieszy fakt, że jednym z najczęstszych powodów, dla których dzieci sięgają po
książki są ich własne chęci i motywacja wewnętrzna (38%). Co czwarty badany
sięga po książkę, ponieważ czuje przymus czytania lektur szkolnych.
✓ Cieszy, że prawie co drugi respondent ma ponad 100 książek w swoim
domowym księgozbiorze (43%).
✓ Wśród ulubionych pozycji książkowych uczniowie wymieniają „Opowieści z
Narnii”, „Chłopców z Placu Broni”, czy „Przygody Tomka Sawyera” oraz „W
pustyni i w puszczy”.
✓ Około 30% ankietowanych uczniów przyznaje, że sięga po książkę codziennie.
✓ 13% respondentów korzysta z audiobooków, a 6% z e-booków.
✓ 52% uczniów sięga po książkę w każdym wolnym czasie.
RODZICE:
✓ Jeśli chodzi o analizę wyników ankiet wśród rodziców, to okazuje się, że oni
także chętnie sięgają po książki. Do czytania motywuje ich głównie ciekawość,
chęć relaksu i możliwość oderwania się od codzienności.
✓ Połowa ankietowanych rodziców sięga po książki w każdej wolnej chwili, a
19% badanych czyta książki codziennie i chętnie polecają je swoim znajomym.
✓ Ponad połowa osób biorących udział w ankiecie ma spore księgozbiory w
domu (zwykle 60-80 książek).
✓ Częstość wypożyczania książek z biblioteki plasuje się na poziomie zaledwie
41%. Najczęściej, jeśli już, je wypożyczają, czynią to raz na miesiąc.
✓ Do najczęściej czytanych gatunków książek wśród rodziców uczniów zaliczyć
można przede wszystkim: powieści kryminalne.
✓ Ulubionymi lekturami rodziców Piątoklasistów, do których wracają po latach
są następujące: „Dywizjon 303”, „Pan Tadeusz”, „Krzyżacy”, „Mistrz i
Małgorzata”.
✓ Rodzice zwykle i w większości polecają wybrane książki swoim znajomym, co
napawa optymizmem.

Niektóre z wyników badania zostały przedstawione na poniższych rycinach, celem
zilustrowania poszczególnych aspektów badawczych:
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• Podsumowanie:
Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, że chętnie sięgamy po książki.
Podsumowując nasze badania możemy stwierdzić, że czytelnictwo zarówno wśród
uczniów klas piątych jak i ich rodziców jest na dobrym poziomie. Wydawałoby się
jednak, że jednym ze sposobów zwiększenia poziomu czytelnictwa jest możliwość
organizowania akcji zachęcających do czytania książek, które są skarbnicą wiedzy!

oprac. Uczniowie klasy 5C

