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Jiří Trávniček, Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize,
Brno: Host 2008, 208 s. — Bibliogr. ISBN 978-80-7294-270-1 (Host. Brno),
ISBN 978-80-7050-554-0 (Narodní knihovna České republiky, Praha)
Praca J. Trávnička jest podsumowaniem badań czytelnictwa zrealizowanych w Czechach w 2007 roku. Były to badania statystyczne, przeprowadzone na reprezentatywnej
grupie 1551 dorosłych respondentów. W strukturze książki wyodrębniono trzy zasadnicze
zagadnienia merytoryczne: a) książka, b) czas, c) wartości. Pierwsze partie tekstu przynoszą
rozważania poświęcone czytelnikowi i czytaniu. Autor rozpatruje specyfikę procesu czytania, jego uwarunkowania i okoliczności, zwłaszcza w dobie dynamicznego rozwoju mediów.
Wskazuje na czytelnictwo jako zjawisko społeczne oraz indywidualny proces psychofizyczny, analizuje jego funkcje i rodzaje. Powołując się na badania czytelnicze różnych krajów,
wymienia podstawowe socjokulturowe wzorce kultury czytelniczej zakorzenione w trzech
okresach: długim (zauważalne od okresu po II wojnie światowej), średnim (ostatnie 30–35
lat upowszechnienia się telewizji) oraz krótkim (ostatnie 10–15 lat korzystania z internetu).
Każdy z nich zmieniał na swój sposób sytuację książki i czytelnictwa, a dzisiejszy stan jest
ich swoistą wypadkową. Na tym tle Trávniček celnie opisuje trzy generacje czytelników czeskich (około 65 i starsi, między 40–60, oraz 15–35), podkreślając, że każda z nich konfrontowana była z różnymi postawami wobec książki i czytania. Zwłaszcza najstarsi doświadczyli
wielu zmian politycznych, społecznych i medialnych oraz przeżyli trzy najważniejsze etapy
rozwoju czeskiej książki: po roku 1945, w latach 60. i po roku 1989. W dzieciństwie współcześni czescy seniorzy doświadczyli najbardziej wyraźnego podziału społeczno-ekonomicznego na miasto i wieś, a z telewizją zetknęli się dopiero w wieku dorosłym. Zdaniem Trávnička najstarsi czytelnicy kojarzą lekturę z literaturą piękną, a dzięki odmiennemu systemowi
edukacji zdecydowanie częściej i chętniej czytają klasyków XIX wieku. Średnie pokolenie,
określone tu jako efekt „socjalistycznej homogenizacji”1, jest dużo mniej zróżnicowane pod
względem ekonomiczno-społeczno-kulturowym od swoich rodziców, a ze względu na bariery ideologiczne kształtowało własne zainteresowania czytelnicze w oparciu o różne źródła: antykwariaty, księgozbiory rodzinne i przyjaciół. Autor zwrócił też uwagę, że etykietka
„zakazany autor” była dla tej generacji najbardziej przekonującym poleceniem lekturowym,
a czytanie nie jest dla nich związane wyłącznie z lekturą beletrystyki. Najmłodszych opisuje
Trávniček jako pokolenie ukształtowane „po części euforycznie, a po części chaotycznie
przez polistopadowy liberalizm”2. W swej edukacji czytelniczej nie napotykali oni barier
ideologicznych, co jednak nie przekłada się na jakość czytania i wybieranej przez nich literatury. Stykając się z fenomenem globalizacji, zamykają się jednocześnie w czytelniczych
(kulturowych) gettach, takich jak np. czytelnicy fantasy, społeczności internetowe. Ich stosunek do książki ma charakter praktyczny i rzeczowy, są bardziej świadomi, sceptyczni, ale też
i fragmentaryczni w swych lekturach. Autor, podejmując ważki dla istoty zagadnienia temat
czytelniczego podziału generacyjnego, nie uniknął jednak — wśród wielu cennych spostrzeżeń — pewnych uproszczeń, odnoszących się np. do najstarszych respondentów i ich bardzo
tradycyjnych wyborów lekturowych. Niewykluczone, że czeskich seniorów cechują dość
schematyczne zachowania lekturowe, ale też równie możliwe jest, że — podobnie jak pol1
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scy czytelnicy starszej generacji — pozostając wprawdzie wierni tradycji, ale jednocześnie
ulegają silnym wpływom rynku. Szukają w literaturze refleksji historycznej, dążą do zrozumienia pokoleniowych doświadczeń, ale poddają się jednocześnie reklamie i dużo chętniej
niż młodsi wybierają np. obecną w księgarniach literaturę faktu.
Trávniček relacjonuje zrealizowane w 2007 roku badania czytelnictwa trzech generacji: w szczegółowych tabelach druga i trzecia grupa wiekowa są podzielone na węższe
przedziały (15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64). Ich wyniki w wielu zakresach pokrywają się z polskimi i potwierdzają pewne reguły, np. większą aktywność czytelniczą kobiet
niż mężczyzn, dużą aktywność osób zdobywających wykształcenie i starszych, którzy
lekturze mogą poświęcić więcej wolnego czasu, częstszy kontakt z książką osób pracujących umysłowo i lepiej sytuowanych (wykres 5.3, s. 57).
Interesujące jest, że autor nie przeszedł bezrefleksyjnie obok grupy nieczytających, jak
to ma miejsce w większości tego typu raportów. Pokusił się o zarysowanie obrazu typowego czeskiego nieczytelnika (starszy mężczyzna, najczęściej pracujący fizycznie, o niskich
dochodach, mieszkający na wsi itd.), wskazał na socjokulturowe aspekty braku zainteresowania czytaniem. Z uwzględnieniem wielokrotnego wyboru zbadał główne powody nieczytania (np. brak czasu, konkurencja innych mediów, nieodczuwanie przyjemności podczas
lektury) oraz określił podstawowe czynniki decydujące o tym, czy ktoś staje się czytelnikiem bądź nie (wykształcenie, płeć, charakter pracy, dochód na członka rodziny). Na koniec
trafnie skonstatował: „nieczytelnik nie jest nieczytelnikiem w takim sensie jak czytelnik
jest czytelnikiem”, bowiem „bycie nieczytelnikiem nie jest postawą, a raczej jej brakiem”3.
Trávniček bliżej zajął się też czytelnikami niezwykle aktywnymi, deklarującymi lekturę ponad 25 książek rocznie, porównał tzw. czytelników stałych [25–49 książek rocznie] i „namiętnych” [ponad 50]); doszedł do wniosku, że na poziomie ponadprzeciętnej
intensywności czytania aspekty ekonomiczne przestają mieć duże znaczenie, natomiast
pojawiają się inne niezależne, indywidualne prawidłowości i powiązania.
W opisywanym raporcie zbadane zostały też zainteresowanie zakupem książek oraz
częstotliwość korzystania z bibliotek. Szczególnie ciekawa jest ta część tekstu, która omawia stosunek do książki w korelacji z innymi mediami; autor przedstawia wynikające
z badań cechy typowego użytkownika książek, gazet i czasopism, widza telewizyjnego,
słuchacza radia, użytkownika wideo i DVD oraz internauty (tab. 9.1, s. 94). Podobnie jak
to w Polsce od 2002 roku czyni Instytut Książki i Czytelnictwa, opisuje się tu internet jako
medium kultury druku, obok trzech innych „czytelniczych środków przekazu”: książek,
czasopism i prasy codziennej4.
Omawiane opracowanie pokazuje też istotne dla wniosków końcowych relacje między czytaniem w wolnym czasie, dla przyjemności a czytaniem warunkowanym wykonywanym zawodem. Praca, według Trávnička, determinuje nasz stosunek do książek (1/3),
czytanie zależy od jej charakteru, od przenikania się — lub nie — czasu wolnego z czasem
pracy oraz czytania dla przyjemności z lekturą zawodową. Autor wskazał również na zależność między wykształceniem i wiekiem a czytaniem literatury w językach obcych.
Badania czeskie, w odróżnieniu od polskich, w dużo mniejszym stopniu zajmują się
szczegółowymi zachowaniami indywidualnych nabywców na rynku książki, nie uwzględ3
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niają np. typologii kupionych książek, zasięgu wybranych typów, listy kupowanych bestsellerów. Natomiast Trávniček analizuje wysokość wydatków przeznaczonych w ciągu
roku na książki, najczęstsze sposoby nabywania czy poziom orientacji w ofercie rynku
księgarskiego. W podsumowaniu podkreśla, że Czesi regularnie kupują książki, najchętniej w tradycyjnej księgarni, jednakże słabo orientują się w ofercie rynkowej.
Warta uwagi jest też część raportu uwzględniająca aspekty psychologiczno-aksjologiczne, autor bada bowiem uwarunkowania, motywy i nawyki czytelnicze, odpowiadając
m.in. na pytania: kiedy, gdzie, jak i dlaczego Czesi czytają. Problemy te analizowane są
w podziale według płci, grup wiekowych, wykształcenia i charakteru wykonywanej pracy
(wykres 11.2 i 11.3, s. 112).
Rankingi najpopularniejszych tytułów i autorów dopełniają obrazu statystycznego
czeskiego czytelnika, który następnie jest przyrównany do czytelnika niemieckiego, polskiego, kanadyjskiego, amerykańskiego, brytyjskiego, słowackiego, w zależności od dostępności wyników badań dotyczących konkretnych problemów.
Na koniec warto wspomnieć o tych fragmentach opracowania, które uzupełnione
zostały o swojego rodzaju aspekty jakościowe, np. rozdział Czytelnictwo poza statystyką,
w którym autor wprost cytuje uwagi i spostrzeżenia respondentów dotyczące barier i możliwości poprawy dostępu do książki. Interesująca jest również część raportu zawierająca
wykaz stereotypów, uprzedzeń i przesądów dotyczących książki i czytania, zasłyszanych
przez autora w różnych miejscach (np. w saunie). Te opinie zostały następnie zestawione
w formie tabeli z wynikami badań, i tak np. zaprzeczono powszechnej opinii o upadku czytelnictwa, wskazując, że jego poziom jest w Czechach wysoki (ponadprzeciętny
w Europie), a pogląd o przywiązaniu do książki najstarszego pokolenia potwierdzono
połowicznie, stwierdzając, że w grupie seniorów jest wprawdzie najwyższy odsetek nieczytających, ale też najczęściej spotykamy tu czytelników określanych przez Trávnička
jako „namiętni” (czytają bowiem ponad 50 książek rocznie).
Odpowiadając na tytułowe pytanie „Czy czytamy?”, badania J. Trávnička potwierdziły znaczne przywiązanie czeskich czytelników do książki i wykazały ostatecznie, że na
proces czytania (jego intensywność, jakość, wartość) mają silny wpływ takie czynniki, jak
np. rodzina, charakter wykonywanej pracy (fizyczna–umysłowa), wykształcenie, płeć, dostęp do bibliotek. Mniejsze znaczenie ma dla czytania/nieczytania wiek, obecność dzieci
w rodzinie czy wielkość miejscowości zamieszkania. Raczej bez znaczenia pozostają status ekonomiczny, czytanie/nieczytanie gazet i czasopism oraz korzystanie/niekorzystanie
z internetu, wideo i DVD.
Czeskie badania, jak już częściowo wskazywano wcześniej, odnoszą się wielokrotnie
do badań polskich, przeprowadzanych cyklicznie przez Bibliotekę Narodową, oraz niemieckich, realizowanych przez Stiftung Lesen; autorzy biorą pod uwagę podobne formy,
czynniki i wskaźniki aktywności czytelniczej, niektóre z nich zestawiają we wspólnych
tabelach, co daje wyjątkową okazję do porównania sytuacji książki w tych krajach (np. na
s. 54). Czesi zapowiadają cykliczne powtarzanie badań (co 3 lata) oraz przeprowadzenie
badań jakościowych (badanie biografii czytelniczych), które powinny w przyszłości dopełnić analizy ilościowe oraz uwzględnić ewentualnie pominięte wątki.
Renata Aleksandrowicz, Bogumiła Staniów
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