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Wydawnictwo zamyka przystępnie podana i zredagowana bibliografia do artykułów
oraz indeks osobowy.
***

Publikacja Kulturowa tożsamość książki zasługuje na uwagę zarówno ze względu
na podjęty temat, jak i sposób jego przedstawienia. Autorzy zamieszczonych tekstów
poszukiwali wyznaczników tożsamości kulturowej książki z różnych perspektyw badawczych, stosowanych metod i narzędzi, w rezultacie czego tożsamość jawi się jako
kategoria wieloaspektowa, uzależniona od przyjętej perspektywy. Ukazano książkę jako
zjawisko wielowymiarowe, wytwór wielu podmiotów wchodzących z sobą w rozmaite
relacje i podlegające różnym wpływom. Zebrane prace umożliwiły uchwycenie pewnych
istotnych cech tożsamości książki i jej funkcjonowania. Artykuły nie są przeciążone rozważaniami na temat różnorodnych aspektów kulturowej tożsamości książki — słusznie
zawarto je we wstępie do publikacji.
Zróżnicowana tematyka artykułów i wielość poruszanych w nich wątków potwierdza, że zagadnienie kulturowej tożsamości książki stanowi obszerne pole badawcze.
W tym kontekście pewnym mankamentem publikacji wydaje się brak podziału artykułów na części tematyczne, co wyraźniej zaakcentowałoby różnorodność podejmowanej
problematyki.
Omawiana publikacja, zgodnie z zamierzeniami jej twórców, zawiera treści, które
mogą być interesujące dla szerokiego kręgu odbiorców, nie tylko dla specjalistów z dziedziny nauki o książce i bibliotekoznawstwa. Mogą się nią zainteresować także kulturoznawcy, historycy, socjologowie.
Katarzyna Zimnoch

Olga Dawidowicz-Chymkowska, Dominika Michalak, Stan czytelnictwa
w Polsce w 2012 roku. Transmisja kultury pisma, Warszawa: Biblioteka Narodowa
2015, 432 s., il. ISBN 978-83-7009-780-6.
Recenzowana książka jest już dziesiątą na liście publikacji prezentujących wyniki ogólnopolskich sondażowych badań czytelnictwa, opracowywanych systematycznie
przez Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie od początku
lat 90. ubiegłego wieku1. Tom nawiązuje do raportu Społeczny zasięg książki w Polsce
1 Zob. Grażyna STRAUS, Katarzyna WOLFF, Polacy i książki: społeczna sytuacja książki
w Polsce w 1992, Warszawa 1996; eaedem, Czytanie i kupowanie książek w Polsce w 1994 r.,
Warszawa 1996; eaedem, Zainteresowanie książką w społeczeństwie polskim w 1996 r., Warszawa 1998; eaedem, Sienkiewicz, Mickiewicz, Biblia, harlequiny… Społeczny zasięg książki w Polsce w 2000 roku, Warszawa 2002; eaedem, Książka na początku wieku. Społeczny zasięg książki
w Polsce w 2002 roku, Warszawa 2004; eaedem, Czytanie, kupowanie, wypożyczanie. Społeczny
zasięg książki w Polsce w 2004 roku, Warszawa 2006; eaedem, Czytanie, kupowanie, surfowanie.
Społeczny zasięg książki w Polsce w 2006 roku, Warszawa 2008; Izabela KORYŚ, Katarzyna
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w 2010 roku, podsumowującego dwie dekady badań Biblioteki Narodowej — pogłębia
podjętą w nim analizę czytelnictwa zwłaszcza w kontekście różnic społeczno-demograficznych, ekonomicznych i kulturowych.
We wstępie do tego obszernego, bo liczącego 431 stron, opracowania Autorki, odpowiadając na kluczowe dla realizowanego sondażu pytanie o wartość czytelnictwa i sens
monitorowania jego poziomu, piszą, że „badania czytelnictwa to jedno z narzędzi diagnozowania głębokości różnic społecznych” (podrozdział Po co badać czytelnictwo?, s. 16).
Prawdą jest, że jeszcze dwie dekady temu krytyczny namysł nad aksjologią czytania
w rodzimym dyskursie badawczym zajmował miejsce marginalne, a w medialnym był
właściwie nieobecny. Poglądy pozytywnie waloryzujące różnorodność oraz przekonanie,
że brak publicznego uznania dla mniejszościowych stylów życia i praktyk kulturowych
jest dla ich przedstawicieli krzywdzący, w polskiej debacie wokół uczestnictwa w kulturze wybrzmiały dopiero w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Stało się to za sprawą popularności, jaką zyskały antropologia kulturowa, myśl feministyczna czy multikulturalizm,
a istotnym głosem w tej debacie były kolejne raporty IKiCZ.
Badanie społecznego zasięgu książki z 2012 roku zostało zrealizowane przy współpracy z TNS OBOP na próbie losowej 3001 Polaków w wieku piętnastu i więcej lat. Narzędzie badawcze, tak jak przy realizacji poprzednich krajowych pomiarów społecznego
zasięgu książki, i tym razem stanowiła rozbudowana ankieta, której kwestionariusz zamieszczono w dołączonym do książki Aneksie. Średni błąd pomiaru dla tej próby wynosił
1,8% (przy poziomie istotności statystycznej 0,05). Autorzy sondażu, świadomi ograniczeń wynikających ze stosowania tej metody, skupili się na ustaleniu, jaka część społeczeństwa czyta i kupuje książki, na intensywności przebiegu procesów lektury i czytania
w ciągu roku, na tym, jakie książki są czytane i kupowane oraz jakie są źródła dostępu
do nich. Nie badają kompetencji lekturowych respondentów, lecz ich lekturowe praktyki, tj. fundamentalne wymiary uczestnictwa w kulturze pisma: czytelnictwo dłuższych
tekstów, prasy, książek i różnorodne formy korzystania z internetu.
W świetle zaprezentowanych wyników okazuje się, że czytelnictwo ustabilizowało
się na niskim poziomie. Co najmniej jednokrotny kontakt z jakąkolwiek książką w ciągu
2012 roku zadeklarowało nieco ponad 39% Polaków. Przy czym należy zaznaczyć, że
książkę zdefiniowano w tym badaniu szeroko — włączając do tej kategorii także albumy,
poradniki, encyklopedie, słowniki oraz książki w formie elektronicznej, a w ankiecie
pytano zarówno o książki jedynie przekartkowane, jak i te przeczytane w całości. Taki
wynik jest o 5% niższy niż osiągnięty w roku 2010, kiedy można było przewidująco domniemywać o zahamowaniu trwającej od 2006 roku tendencji spadkowej. Jednocześnie
jest to wskaźnik nieznacznie wyższy od roku 2008, kiedy do czytania książek przyznało
się zaledwie 38% Polaków.
Badanie w dużej mierze potwierdziło ogólne tendencje rozpoznane we wcześniejszych sondażach. Przyjmując, że ilościową miarą bycia „rzeczywistym” czytelnikiem
jest deklaracja przeczytania siedmiu i więcej książek w ciągu roku, podtrzymane zostało
WOLFF, Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku, Warszawa 2010; Izabela KORYŚ, Olga
DAWIDOWICZ-CHYMKOWSKA, Społeczny zasięg książki w Polsce w 2010 roku. Bilans dwudziestolecia, Warszawa 2012.
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twierdzenie o stabilności grupy stałych czytelników. W 2012 roku osób, które można
uznać za „rzeczywistych” czytelników, było 11%. Warto przypomnieć, że w ciągu dekady 1994–2004 odsetek takich osób wynosił 22–24%, a regres do obecnego poziomu, jaki
nastąpił pomiędzy 2004 a 2008 rokiem, należy uznać za najważniejszą transformację
w postawach Polaków wobec książki i czytania.
Główne zapytania raportu korespondują z problematyką knowledge gap — najwięcej
uwagi poświęcono tu tematyce zróżnicowania społeczno-demograficznego czytelników,
albowiem Autorów interesowało uchwycenie zależności między współczesną kulturą pisma a strukturą społeczną (rozdziały: Czytelnicy książek w strukturze społecznej i Wybory
lekturowe i wykorzystywane funkcje Internetu a zmienne społeczne). Społeczno-demograficzne cechy czytelników wskazują na coraz większy elitaryzm tej praktyki — czytają
przede wszystkim osoby znajdujące się na wyższych szczeblach drabiny dochodowej,
mieszkańcy największych miast, przedstawiciele zawodów o wysokim prestiżu społecznym, osoby nie tylko wykształcone, lecz pochodzące z domów, w których przynajmniej
jedno z rodziców legitymowało się wyższym wykształceniem. Z ustaleń Autorek raportu
wynika, że czytanie książek to zachowanie habitusowe, tj. „dziedziczone” po rodzicach.
Wiek jest zmienną, która różnicuje nie tylko poziom czytelnictwa, lecz także jego
charakter, co pozwoliły rozpoznać uszczegółowione pytania sondażowe. Badania potwierdziły, że odsetek czytelników maleje wraz z wiekiem. Książki czyta 62% nastolatków i zaledwie 32% osób sześćdziesięcioletnich i starszych. Wśród najmłodszych respondentów grupę najmniej liczną stanowią ci, którzy nie mają kontaktu z książkami, prasą
ani innymi formami tekstu. Statystycznie najwięcej czytają uczniowie i studenci. Taki
stan rzeczy determinują dwa czynniki: z jednej strony — skuteczność obowiązku lekturowego (studenci i uczniowie częściej sięgają po książki w celach naukowo-dydaktycznych), z drugiej — wpływ grupy rówieśniczej na praktyki lekturowe (młodzież częściej
niż inne grupy wiekowe wymienia lektury czytane dla wypoczynku i rozrywki).
O ile ogólny poziom czytelnictwa obniża się z wiekiem, o tyle częstotliwość lektury
wśród osób czytających książki rośnie z wiekiem: codzienną lekturę książek deklaruje
22% czytelników ponadsześćdziesięcioletnich i tylko 8% nastoletnich. Ci ostatni wyróżniają się przy tym nie tylko stosunkowo niewielką częstotliwością lektury, lecz także
zdecydowanie rzadszym niż w innych grupach wiekowych czytaniem całych książek,
a częstszym wybieraniem fragmentów lub przedwczesnym — w stosunku do zamierzeń
— przerywaniem lektury. Wykazywana przez najmłodszych tendencja do nieczytania
książek w całości wynika zapewne ze sposobu nauczania języka polskiego w szkole. Jednocześnie może wiązać się z dostępnością zsyntetyzowanych form tekstowych, jak wpisy
na blogach czy portalach społecznościowych, które zaspokajają określony repertuar potrzeb czytelniczych młodych odbiorców w sposób bardziej adekwatny niż na przykład
narracja powieściowa.
Oprócz rosnącego elitaryzmu czytelnictwa, spadku jego poziomu w grupach do niedawna czytających najwięcej Autorki odnotowały również feminizację kontaktu z książką — zwłaszcza wśród respondentów bez wyższego wykształcenia. Co więcej — kobiety
częściej niż mężczyźni wskazywały relaks i rozrywkę jako główny motyw sięgania po
książkę, natomiast czytelnicy płci męskiej preferowali lektury służące ich rozwojowi
i poszerzaniu wiedzy o świecie. Ważne jest spostrzeżenie, że czytelnictwo jest praktyką
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bardziej „kobiecą” w warstwach, w których jest także bardziej marginalne i ma mniejsze
znaczenie z punktu widzenia pracy zawodowej (przeważnie niewymagającej konfrontacji z dłuższymi tekstami). Niskie zainteresowanie mężczyzn tą praktyką wydaje się
również istotnym wskaźnikiem jej niskiego prestiżu.
Podjęta w badaniach identyfikacja społecznych „kanałów” transmisji kultury czytelniczej, czyli środowisk i instytucji, z którymi kontakt najbardziej stymuluje czytelnictwo, pozwoliła na uargumentowanie tezy, że zasadniczym „ośrodkiem” przekazywania
nawyków czytelniczych jest przynależność do określonych grup społecznych, style życia
ludzi o podobnym wykształceniu, zbliżonej sytuacji społeczno-zawodowej i materialnej.
Instytucją, która ma w tym procesie zasadnicze znacznie, jest dom jako miejsce socjalizacji w zakresie kultury książki. Szkoły — zarówno podstawowe, jak i średnie oraz
wyższe — nie odgrywają same z siebie w tym zakresie ważnej roli. Niezbędnym uzupełnieniem roli szkoły w tej mierze jest rodzina: lata spędzone w szkole lub na studiach
sprzyjają stymulowaniu czytelniczych zainteresowań przede wszystkim wówczas, gdy są
one rozbudzane także w domu.
Na zadawane (począwszy od sondażu realizowanego w 2010 roku) pytania o to,
czy w ciągu ostatniego miesiąca respondent przeczytał jakikolwiek tekst o orientacyjnej
objętości przynajmniej trzech stron wydruku, trzech ekranów komputera bądź dłuższy
artykuł w gazecie, w roku 2012 twierdząco odpowiedziało 58% badanych (rozdział Czytelnictwo dłuższych tekstów w 2010 i 2012 roku). To wskaźnik o 6% wyższy niż dwa
lata wcześniej. Zmienną najsilniej korelującą z tą praktyką jest wykształcenie: 80% osób
po studiach regularnie czyta teksty dłuższe. O 9% (z 32 do 41) wzrosła liczba Polaków,
którzy w ciągu ostatniego roku nie czytali żadnej książki, a zarazem w ciągu ostatniego miesiąca zapoznali się z co najmniej trzystronicowym tekstem. Dla tej zbiorowości
książki nie są atrakcyjną formą przekazu i nie mają do zaoferowania niczego, czego nie
można by uzyskać za pośrednictwem innego medium piśmienności. Zwiększanie się liczby osób mających wystarczające kompetencje i motywację, aby obcować ze stosunkowo
długimi tekstami, a jednocześnie unikających lektury książek, wydaje się szczególnie
wymownie świadczyć o malejącej roli tych ostatnich w całości współczesnych praktyk
czytelniczych. Reorientacja na inne niż czytanie książek formy obcowania z tekstem
dotyczy także tych kategorii respondentów, w których przypadku regres zainteresowania
książkami w ostatnim czasie zaznaczył się szczególnie silnie — nastolatków oraz osób
z wykształceniem wyższym.
W rozdziale „Społeczne życie” książek: zakupy, pożyczki, prezenty i rekomendacje
analizie poddane zostały praktyki, za pomocą których książki są wprowadzane w społeczny obieg. Respondenci byli pytani o to, jak często rozmawiają o literaturze, czy wręczają sobie książkowe podarunki oraz z jakich źródeł czerpią książkowe rekomendacje
i same książki. Autorki interesowały się czterema kręgami społecznego funkcjonowania
książki: rodzinnym i towarzyskim, związanym z instytucjami państwowymi (zwłaszcza bibliotekami), z medialnymi autorytetami (np. recenzentami) i z rynkiem książki.
W świetle zebranego materiału empirycznego udało się ustalić wielkość grupy nabywców
książek w Polsce, która stanowi zaledwie 30% badanej populacji. To zbiorowość mniejsza
i niepokrywająca się z publicznością rzeczywistych czytelników. Co więcej: dominują
w niej osoby kupujące książki w niewielkich liczbach — 27% nabywców zadeklarowało
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kupno tylko jednej książki w ciągu roku poprzedzającego ankietę, a tylko 13% kupiło ich
siedem lub więcej. Okazuje się, że odsetek nabywców książek w 2012 roku w stosunku
do 2010 wzrósł zaledwie o dwa punkty procentowe (znajduje się w granicach błędu statystycznego); wzrost ten miał miejsce pomimo spadku odsetka czytelników. Udział nabywców książek w populacji w 2012 roku nadal jednak pozostaje niższy niż przed dekadą.
Badania wskazują, że 20% respondentów funkcjonuje w środowisku, w którym wymienia się książkowe podarunki. W przypadku wymiany książkowych prezentów ujawnia się wyraźna różnica pokoleniowa. Uczniowie i studenci należą przede wszystkim do
otrzymujących książki, do grona darczyńców wchodzi się wraz z wiekiem, choć z kolei
wówczas często przestaje się dostawać takie prezenty. Do najmniej kosztownych praktyk
„okołoczytelniczych” należą rozmowy o książkach. Jak wynika z zebranych deklaracji,
21% badanych raz w miesiącu lub częściej rozmawia o literaturze. Jak można się domyślić,
o książkach rozmawiają głównie ich bardziej intensywni czytelnicy. Choć statystyczny
Polak w wieku 15 lat i więcej nie ma w zwyczaju prowadzić takich rozmów, nierzadko
korzysta z książkowych rekomendacji. Najczęściej wskazywanym źródłem rekomendacji
są znajomi (51%), następnie rodzina (31%) oraz bezpośredni kontakt z książką w księgarni bądź bibliotece (16%). Najmniejszy oddźwięk znajdują rekomendacje pozyskiwane na
portalach i forach internetowych oraz te o rynkowym charakterze: oferty wydawnictw,
reklamy czy rankingi popularności.
Dane demograficzne nie pozwalają na skuteczne prognozowanie poziomu czytelniczego zaangażowania, odgrywają jednak znaczącą rolę w odniesieniu do praktyk „okołoczytelniczych”. Te z nich, które wiążą się ze sferą familijną i towarzyską, są częściej
podejmowane przez osoby o wyższej pozycji w hierarchii wykształcenia, dziedziczonego
kapitału społecznego, dochodu i prestiżu zawodowego. Korzystanie z bibliotek publicznych odwrotnie: stanowi praktykę czytelników znajdujących się na niższych szczeblach
hierarchii społecznej. Jest to ważny argument za tezą, że biblioteki publiczne rzeczywiście upowszechniają kulturę książki wśród warstw, z których statystycznie rzadziej
rekrutują się osoby o ugruntowanych nawykach czytelniczych.
W świetle raportu niewiele czytamy cyfrowo (rozdział E-booki i audiobooki). Do
lektury e-booków kiedykolwiek w życiu przyznało się zaledwie 7% badanych, a do słuchania audiobooka — 6%. O słabej akulturacji e-booków świadczy dodatkowo fakt, że aż
3/5 ich odbiorców czytało je z ekranu laptopa. Ze specjalnych czytników lub tabletów korzysta odpowiednio 2% i 5% badanych, tzn. tych, którzy kiedykolwiek mieli z e-bookami
do czynienia. Respondenci, którzy mieli okazję słuchać audiobooków lub czytać e-booki,
to statystycznie częściej intensywni czytelnicy książek, regularni odbiorcy prasy, zdecydowanie bardziej biegli niż przeciętny ankietowany użytkownicy internetu, częściej niż
on korzystający z sieci po to, by czytać. Osoby te wybierają przede wszystkim książki
tradycyjne, zwykle mają ich obszerne zbiory, kupują je, dają i otrzymują w prezencie
z większą częstotliwością, niż wskazywałyby odsetki w populacji. Jak udało się ustalić w badaniach, pionierzy tych praktyk to przede wszystkim studenci, uczniowie oraz
wysoko wykwalifikowani przedstawiciele wolnych zawodów, kadry kierowniczej, osoby
regularnie piszące w pracy dłuższe teksty. Korzystaniu z książek na nowych nośnikach
sprzyjają — co potwierdziła przeprowadzona ankieta — wyższe wykształcenie rodziców, zamieszkanie w dużym mieście i wyższy status ekonomiczny. Badania pokazują,

Roczniki Biblioteczne 59, 2015
© for this edition by CNS

RB_59_.indd 211

2016-06-28 10:21:19

212

RECENZJE I PRZEGLĄDY

że użytkownicy audio- i e-booków to osoby doskonale osadzone w kulturze książki,
a styczności z nowymi formami książki sprzyja przynależność do inteligencji w drugim
pokoleniu (wysoki dziedziczony kapitał społeczny oraz miejsce w strukturze zawodowej). Zależność ta jest słabsza, lecz nadal widoczna wśród nasto- oraz dwudziestolatków,
którym przypisuje się „naturalną” biegłość w dziedzinie nowych mediów.
Ważną część w charakterystyce społecznego zasięgu książki w Polsce w 2012 roku
zajmuje prezentacja preferencji lekturowych Polaków, co stało się przedmiotem rozdziału V: Wybory lekturowe czytelników książek, opracowanego przez Olgę Dawidowicz-Chymkowską. Przedstawione w tej części wyniki pozwalają na konstatację, że krajobraz
czytelniczy w 2012 roku jest zbliżony do tego sprzed dwóch lat. Główny zrąb popularnej
beletrystyki stanowi literatura sensacyjno-kryminalna (22%) i romansowo-obyczajowa
(15%). Prawie o połowę mniejsza jest zbiorowość fanów literackiej fantastyki (11%),
a jeszcze skromniej prezentuje się zainteresowanie czytelników klasyką literacką, dawną
i współczesną literaturą wysokoartystyczną, lekturami i fantastyką dla młodzieży. Najmniej czytelniczych deklaracji dotyczyło książek dla małych dzieci (5%). Jeśli zaś chodzi
o najpopularniejszych autorów, to interesującym zjawiskiem jest spadek zainteresowania
twórczością Paula Coelha (3%), który przez wiele lat zajmował w krajowych rankingach
czytelniczych czołową pozycję.
W ramach literatury niebeletrystycznej największym zainteresowaniem cieszy się
literatura faktu (14%), w dalszej kolejności sytuuje się literatura naukowa i popularnonaukowa (10%) oraz poradniki (8%). Według raportu skromnie wypada zainteresowanie encyklopediami i słownikami, a także eseistyką i publicystyką (po 2% wskazań).
W zakresie czytelnictwa popularnej beletrystki O. Dawidowicz-Chymkowska zwraca
uwagę na dominację literatury obcej nad polską i przejmowanie przez polską publiczność upodobań światowych. Przez odwołanie do tak spektakularnych przykładów, jak
Gra o tron, Igrzyska śmierci czy Saga lodu i ognia, badania pozwalają po raz kolejny
potwierdzić wniosek o ogromnym wpływie filmu czy serialu telewizyjnego na zainteresowanie książką. Trudno też nie dostrzec przewagi tłumaczeń z języka angielskiego,
a przede wszystkim szczególnego miejsca zajmowanego przez autorów amerykańskich
w całości czytelnictwa literatury popularnej. W wyborach polskiej publiczności uwidacznia się również poszukiwanie tekstów spoza obszaru kultury amerykańskiej — zainteresowanie autorami i fabułami europejskimi (np. kryminały i sagi skandynawskie),
jak i egzotycznymi (romanse i wspomnienia, których bohaterkami są kobiety z Bliskiego
Wschodu, Chin, Afryki). Włączenie tych tekstów w główny nurt popkultury oznacza
zwykle pojawienie się filmu zrealizowanego przez jeden z czołowych amerykańskich
koncernów, i to właśnie realizacja filmowa gwarantuje książce ostateczną popularność.
To, co nieamerykańskie w popkulturze, doceniane jest przez czytelników wykształconych (jak np. właśnie kryminał skandynawski), stąd wybieranie książek tłumaczonych
z języków innych niż angielski może być pojmowane jako swoista postawa kontestacyjna
wobec silnie kojarzącego się z pisarzami amerykańskimi, głównego nurtu popkultury.
Istotne jest spostrzeżenie, że potężnej dominacji literatury obcej w obrębie całej niemal
popularnej beletrystyki towarzyszy niemała żywotność polskiej klasyki (w tym kontekście przypomniano Henryka Sienkiewicza, którego twórczość stanowi doskonałą ilustrację „glokalności” XIX stulecia).
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W rozdziale Czytelnictwo prasy O. Dawidowicz-Chymkowska omawia skład społeczny i niektóre zwyczaje lekturowe czytelników prasy w Polsce, natomiast w dalszej
kolejności prezentuje czytelników poszczególnych typów gazet i czasopism. W świetle
zaprezentowanych wyników, wspartych licznymi zestawieniami tabelarycznymi opracowanymi przez Dominikę Michalak czytelnictwo prasy jawi się jako najbardziej rozpowszechniony wśród Polaków typ kontaktu z tekstem. Przeczytanie jakiejkolwiek gazety
lub czasopisma w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających datę badania zadeklarowało 68% respondentów. Jest to wskaźnik zdecydowanie niższy niż dekadę czy
dwie dekady temu, kiedy mówiono o narodzinach „magazynowej populacji”. Badania
pokazują dobitnie, że prasa tradycyjna ma zdecydowanie więcej czytelników niż elektroniczna. Prasa internetowa przegrywa pod względem popularności z papierową, także
jeśli idzie o gazety codzienne.
Czytelnictwo prasy podlega zróżnicowaniom społecznym analogicznym do tych
obserwowanych w przypadku czytelnictwa książek i tekstów internetowych — wzrasta
wraz z czynnikami wiążącymi się z podwyższonym statusem społecznym, takimi jak:
wykształcenie własne, wykształcenie rodziców, niektóre typy profesji, poziom dochodów. W odniesieniu do tej praktyki lekturowej mamy zatem do czynienia z tym samym
typem elitarności, co w przypadku czytania książek i korzystania z internetu. Więcej
czytelników prasy znajduje się w gronie kobiet. Wśród odbiorców prasy częstość lektury
z wiekiem wrasta. Wyższa pozycja społeczna wiąże się z czytaniem prasy społeczno-politycznej, niższa — z czytaniem tabloidów i prasy lokalnej. Wszystkie trzy wymienione
typy prasy należą jednocześnie do najbardziej popularnych. Autorki w ramach prasy rodzajowej i tematycznej wyróżniły dwa typy czasopism, których wybór charakterystyczny
jest dla osób o wyższym statusie edukacyjnym, zawodowym i materialnym — pisma
popularnonaukowe oraz fachowe. Podobnego rodzaju czynniki liczą się przy wyborze
luksusowej prasy kobiecej, a także prasy komputerowej i „dla mężczyzn”. Wszystkie te
typy periodyków mają już jednak zdecydowanie niewielką, bo nieosiągającą nawet 5%
czytelników prasy, publiczność.
Użytkownicy Internetu to passus dotyczący funkcjonowania Polaków jako internautów oraz czytania w sieci. Cechą charakterystyczną korzystania z internetu jest bardzo
silny związek z różnicami społecznymi. Mamy tu do czynienia z wyraźnie obecnym
digital divide (zróżnicowaniem społecznym ze względu na korzystanie z tego medium)
wszystkich poziomów opisywanych przez badaczy internetu. W latach 2002–2012 dostęp
do internetu w Polsce znacznie się poszerzył, nie towarzyszył mu jednak w większej
mierze proces wyrównywania dysproporcji społecznych związanych z korzystaniem
z tego medium. W 2012 roku z internetu korzystało na co dzień 61,5% Polaków, poza
siecią pozostawała mniej niż 1/3 społeczeństwa. Wyrównała się różnica w zbiorowości
najmłodszych respondentów — zarówno wśród nasto-, jak i dwudziestolatków jest obecnie powyżej 90% internautów, jednak dysonans między najmłodszymi a najstarszymi pogłębił się. W odniesieniu do tych ostatnich, którzy coraz częściej odmawiają uczestnictwa
w kulturze internetu, mówi się wprost o problemie wykluczenia społecznego. O ewidentnym zrównoważeniu różnic można mówić jedynie w przypadku miejsca zamieszkania
— dysproporcja między wsią a miastem jest obecnie niższa niż dekadę temu: obecnie na
wsi jest 55% internautów, a w mieście 66%, w roku 2002 było to 10% do 28% na korzyść
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miasta. Wyniki dotyczące aktywności internetowej polskich użytkowników wpisują się
w szereg badań pokazujących, że osoby o wyższym statusie edukacyjnym, materialnym,
społecznym częściej korzystają z tych funkcji internetu, które w największym stopniu
mogą tenże status podwyższać.
W związku z kwestią użytkowania internetu dostrzeżone zostały istotne przemiany
w zakresie funkcji książki. Dostarczanie informacji słownikowo-encyklopedycznych to
współcześnie domena zasobów internetowych, będących też podstawowym źródłem pozyskiwania praktycznych porad. Książki, choć pozostają ważnym źródłem wiedzy, coraz
rzadziej bywają wykorzystywane jako jej podręczne źródła.
Autorki recenzowanego raportu na potrzeby badań przyjęły szeroką definicję „kultury pisma”, zamiast bliskoznacznego terminu „piśmienność”. Ten świadomy z ich strony
wybór podyktowany był konotacją, jaką przywoływało drugie z pojęć, wyraźnie odwołujące się do kwestii kompetencji, której jednak przy użyciu prowadzonej ankiety nie
można było zmierzyć. Dla tej pracy priorytetowe było ustalenie styczności z określonymi
rodzajami mediów, nie zaś ustalenie, jak sprawnie respondenci z nich korzystają. Tak
postawiony cel badań zdecydował o przyjęciu terminu w mniejszym stopniu obciążonego
konotacjami poznawczymi, tj. właśnie „kultura pisma”. Z perspektywy Autorek „kultura
pisma” ma polegać „na tym, że coś czytamy lub piszemy” (rozdział VIII: Uczestnicy
kultury pisma).
Autorki omawianej publikacji starają się uchwycić zależności między kulturą pisma
a strukturą społeczną oraz zidentyfikować najważniejsze z punktu widzenia transmisji
owej kultury instytucje i socjologiczne mechanizmy. Zrozumienie tych paraleli jest niewątpliwie istotnym krokiem naprzód w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, jak
spowodować, by w Polsce czytano chętniej i więcej. Badania pokazały, że czytanie nigdy
nie bywa jedyną praktyką lekturową oraz że jest statystycznie nieprawdopodobne, by
ktoś, kto nie czyta gazet ani książek, czytywał dłuższe teksty w internecie. Niechęć do
czytania dłuższych tekstów okazuje się praktyką „przenoszoną do internetu” z mediów
tradycyjnych. Wysoki odsetek nieczytających internautów świadczy o tym, że ich ulubione medium samo z siebie nie skłania do kontaktu z dłuższym tekstem. Jednocześnie fakt,
że internauci sięgający po książki są bardziej wszechstronnymi użytkownikami sieci,
wskazuje na dużą edukacyjną wartość regularnego kontaktu z mediami tradycyjnymi.
Badania potwierdzają także, że uczestnictwo w kulturze jest skorelowane z pozycją społeczną: niska pozycja społeczna oznacza wyłączenie z kultury pisma, wysoka — przynależność do niej.
Publikację uzupełnia obszerny aneks, liczne zestawienia tabelaryczne i wykazy
w przystępny sposób obrazujące statystyczne dane z badań oraz pokaźny wykaz źródeł
i opracowań (także w języku angielskim). Książka może zainteresować wszystkich tych,
którzy zajmują się zjawiskami współczesnej kultury (także popularnej) — kulturoznawców, literaturoznawców, socjologów i medioznawców. Dla tych zaś, którzy zajmują się
zawodowo książką, czytelnikiem i czytaniem oraz pozostają w sferze bezpośredniego ich
oddziaływania, powinna stanowić lekturę obowiązkową.
Anita Has-Tokarz
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