Analiza ankiety czytelniczej 2015/2016
(ankietę przeprowadziła i analizę sporządziła mgr Iwona Rams)
W m-cu wrześniu 2015 przeprowadziłam ankietę czytelniczą wśród uczniów klas 1a, 1 b i 1 d, w celu
pozyskania informacji na temat preferencji czytelniczych uczniów. W badaniu wzięło udział 59 osób.
Na pytanie dotyczące częstotliwości czytania książek, większość respondentów wybrała opcję „codziennie”.
Kolejne miejsca przypadły za odpowiedzi: „raz w miesiącu”, „raz w tygodniu” i „rzadziej”.
Z odpowiedzi na pytanie: „Jaki rodzaj książek czytasz najchętniej?” wynika, że najwięcej uczniów czyta
książki fantastyczne i fantasy. Popularnością wśród czytelników cieszą się także kolejno: lektury i literatura
poruszająca problematykę psychologiczną (jednakowa ilość punktów), książki obyczajowe, zawodowe.
horrory, przygodowe. Najmniej punktów otrzymały książki historyczne i poezja (po 3 punkty), kryminały,
sensacyjne, przyrodnicze (po dwa punkty), jedna osoba wybrała opcję „Słowniki”.
Większość ankietowanych nie ma ulubionego autora. Do autorów najpopularniejszych wśród uczniów
należą: John R. R. Tolkien - angielski pisarz powieści fantasy, Joanne K. Rowling - autorka serii m. in. o
Harrym Potterze), Henryk Sieniewicz - jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy powieści historycznych),
Stephenie Meyer - niemiecka autorka horrorów, Nicholas Sparks -amerykański autor obyczajowych
bestsellerów, Andrzej Sapkowski - polski autor powieści fantasy, John Green - amerykański pisarz pragnący
przekazać czytelnikom pozytywne wartości (jednakowa ilość punktów). Inni autorzy wybierani przez
respondentów to: Jack Ketchum i Stephen King - amerykańscy autorzy literatury grozy, Ian Fleming angielski autor powieści szpiegowskich, John Flanagan - australijski pisarz powieści fantasy, Andrzej
Ziemiański -polski pisarz fantasy, Gena Showalter - amerykańska autorka romansów, James Patterson amerykański autor thrillerów i powieści kryminalnych.
Wszyscy pytani posiadają w domu własny księgozbiór
Najwięcej czytelników pożycza książki z biblioteki. Inne sposoby pozyskiwania książek przez uczniów to
kolejno: zakup w księgarni, zakup przez Internet, pożyczanie od znajomych, otrzymywanie w prezencie.
Tytuły książek wymieniane przez ankietowanych to: Marek Niedźwiecki – „Nie wierzę w życie
pozaradiowe”, Paul Wade – „Skazany na trening”, Jeff Kinney – „Dziennik cwaniaczka”, Kami Garcia i
Margaret Stohl – „Piękne istoty:, Daniel Defoe – „Robinson Crusoe”, Wanda Żółkiewska – „Ślady rysich
pazurów”, Antoine de Saint-Exupéry – „Mały Książę”, „Biblia”, John R. R. Tolkien – „Hobbit”, „Władca
pierścieni”, Henryk Sienkiewicz – „Trylogia”, Stephenie Meyer – „Zmierzch”, Danielle Steel – „Od
pierwszego wejrzenia”, Paula Hoffmana – „Lewa ręka Boga”, John Green – „Gwiazd naszych wina”, E. L.
James – „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, Simon Beckett – „Chemia śmierci”, Nicolas Sparks – „List w butelce”,
„Szczęściarz”, „Wciąż ją kocham”, Judith Fathallah – „Chuda”, Barbara Rosiek – „Pamiętnik narkomanki”,
Christiane F. – „My, dzieci z dworca ZOO”, Richard A. Knaak – „Diablo. Wojna grzechu”, Agaty Christie –
„Morderstwo w Orient Expressie”, Dave Pelzer – „Dziecko, zwane „niczym” czyli dziecięca wola
przetrwania”, Andrzej Sapkowski – „Saga o wiedźminie”, Nele Neuhaus – „Zły wilk”, Lisa Jackson – „Nie
chcesz wiedzieć”, David Fincher – „Zaginiona dziewczyna”, Cathy Glass – „Najsmutniejsze dziecko”, Sarah J.
Maas – „Szklany tron”, Dan Brown – „Anioły i demony”, Dorota Terakowska „Poczwarka”, Andrzej
Ziemiański – „Achaja”, literatura zawodowa.
Przy wyborze książki kierują się w kolejności: rodzajem książki, tytułem, autorem, szatą graficzną i ceną.
Młodzi czytają, bo najczęściej lubią czytać. Pragną zdobyć wiedzę o świecie i wzbogacić słownictwo.
Czytanie książek jest dla młodzieży swoistym katharsis. Życie bohaterów książkowych – często rówieśników,
jest odzwierciedleniem przeżyć uczniów. Daje siłę do przezwyciężania problemów, podpowiada, jak
postępować, aby nie zmarnować swojego życia.

