Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

„Upodobania czytelnicze
Dzisiejszych gimnazjalistów”
„Upodobania czytelnicze dzisiejszych gimnazjalistów” to tytuł projektu edukacyjnego, który realizowałam od września 2014 do czerwca
2015 roku w ramach Regionalnego programu
stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Przez 10 szkolnych miesięcy badałam stan
czytelnictwa wśród młodzieży w naszym mieście. Mimo iż było to trudne zadanie, bardzo cieszę się, że wzięłam udział w projekcie. Było to
dla mnie niezwykłe i pouczające doświadczenie.
Temat projektu w pełni pokrywał się z moimi zainteresowaniami, więc
realizując zadania,
wprost nie mogłam się doczekać kolejnych. Należały do nich np. przeprowadzenie wywiadu,
czy ankiety wśród uczniów. Wyniki mojej pracy
publikuję w tym specjalnym numerze gazetki
szkolnej.
Emilia Kołak
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Wywiad z Panią Anną Krzemień—bibliotekarką
w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku
1. Jak ocenia pani poziom czytelnictwa w naszej szkole?

więcej książek. Teraz zdecydowanie rzadziej przychodzą do
biblioteki, ale na pewno ma to
związek również z tym, że przez
wiele lat dla szkoły nie kupowało się książek innych niż lektury
obowiązkowe.

Poziom czytelnictwa w naszej
szkole jest dość niski. Niewiele
osób czyta książki. Pojawiają się tu
stali bywalcy, a reszta odwiedza
bibliotekę tylko, aby wypożyczyć
lektury.

4. Co daje nam czytanie książek?

2. Jakie książki najczęściej interesują młodzież?

Mnie czytanie książek daje bardzo wiele. Od zawsze czytałam
książki i dla mnie to była taka
odskocznia i ucieczka od tego,
co dzieje się w szarym i zwykłym życiu. Nie wyobrażam sobie życia bez czytania. Na pewno czytanie książek wzbogaca
wyobraźnię oraz słownictwo.
Sądzę, że dzięki mądrym książkom lepiej możemy zrozumieć
świat i ludzi.

Młodzież w naszym gimnazjum
wypożycza lektury, bo je muszą
przeczytać, i czasami książki fantasy. Są też tacy, którzy czytają książki, jakie im polecam, ale jest to jedynie garstka osób.
3. Czy w ostatnich latach zaobserwowała pani zmiany w poziomie zainteresowania czytelnictwem?
Gdy pracowałam w tym budynku
około 15 lat temu, wtedy kiedy
była tu szkoła podstawowa, wydawało mi się, że dzieci czytały

5. Czy lubi Pani swoją pracę?
Pewnie, że tak. Gdybym jej nie
lubiła, pewnie nie siedziała bym
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tu z wami. Nigdy się tutaj nie
nudzę.

Pierwszaki oczywiście, ponieważ jeszcze są bardzo obowiązkowe. Lektury wypożyczają
wszyscy. W drugiej klasie jest
słabiej, a najsłabiej chyba
w trzeciej. Po wynikach wyborów książek widać, że to jednak
dzieci z pierwszych klas podawały najwięcej tytułów ciekawych książek. Najmniej czytają
chyba trzecie klasy, tłumacząc
się przygotowaniami do egzaminów. Aczkolwiek uczniowie
na pewno wypożyczają i czytają
interesujące książki także poza
biblioteką szkolną.

6. Czy sądzi Pani, że rozwój
elektroniki ma duży wpływ na
obniżenie poziomu czytelnictwa?
Nie wiem czy bezpośrednio
przekłada się to na obniżenie
poziomu czytelnictwa. Może
nie, ponieważ dzięki elektronice
możemy czytać książki, nie nosząc ze sobą tony papierów. Sama w podróży korzystam z czytnika, ponieważ jest to poręczniejsze i łatwiejsze. Jednak zagapienie się w Internet, fascynacja
młodych ludzi grami powoduje,
że młodzi ludzie mniej czytają.
Ale to nie bezpośrednio technika i rozwój elektroniki są przyczynami obniżenia poziomu czytelnictwa. Może osobom leniwym rzeczywiście to sprzyja,
ponieważ nie chce im się już
czytać książek.
7. Które roczniki najczęściej
wypożyczają książki ze szkolnej
biblioteki?
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Wywiad z Panią Justyną Woźnicką—bibliotekarką
w Bibliotece Publicznej w Sulejówku
1. Jak ocenia pani poziom czytelnictwa w Sulejówku?
W Sulejówku około 10 – 12%
mieszkańców odwiedza bibliotekę
publiczną. W naszej bibliotece jest
około 1000 czytelników, w Głównej
1000 czytelników i około 500 czytelników w Filii nr 2. Jest to około
2500 czytelników czynnych – co roku. W bazie mamy kilka tysięcy
osób, ale tych, którzy czytają jest
tylko 2500 tysiąca. To niedużo, ale
na pewno pewien procent osób
czyta swoje książki. Niektórzy na
pewno korzystają z innych bibliotek, więc raczej nie jest tak źle, że
w Sulejówku czyta tylko około 10%
osób.

Młodzież najczęściej interesuje
fantastyka, książki o magii, ale
również powieści dla młodzieży.
4. Czy w ostatnich latach, zaobserwowała pani zmiany w poziomie zainteresowania czytelnictwem?

2. Jaki jest przeciętny wiek osób
odwiedzających bibliotekę?
Najwięcej jest dorosłych i młodzieży, potem emerytów. Dzieci jest
najmniej, ponieważ rodzice wypożyczają książki dla dzieci na swoje
karty.
3. Jakie książki najczęściej interesują młodzież?
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Jeśli chodzi o wzrost czytelników
to ich poziom z roku na rok lekko
wzrasta, ponieważ książka jest
bardzo droga. Niektórzy kupują je,
ale większość woli czytać w bibliotece, ponieważ przeciętna książka
kosztuje około 50 zł. To jest duży
wydatek, dlatego nie można kupić
wielu książkę w ciągu roku, a w bibliotece przez rok można przeczytać wiele ciekawych pozycji. Tym
bardziej, że mamy nowy system ,,Mateusz” i katalogi w Internecie. Każdy czytelnik ma własną
plastikową kartę, dzięki której ma
dostęp do swojego konta. Może
przeglądać katalog, rezerwować
książki, wtedy czyta to, co chce.
Widzi również, czy książka jest wypożyczona, czy znajduje się na
półce. Może przedłużyć termin

zwrotu maksymalnie o miesiąc.
Jest to bardzo dogodny system.

Ma wpływ na obniżenie i podwyższenie jednocześnie. Po prostu
młodzi sięgają po elektronikę
a starsi z powody tego, że nie byli
nauczeni obsługi komputera sięgają po książki tradycyjne. Literatura
z innych dziedzin wiedzy ucierpiała, natomiast powieści nie, ponieważ je wiele osób chce czytać najczęściej. Natomiast fizyka, chemia,
encyklopedie, słowniki – te książki
są niewykorzystywane, ponieważ
wszystkie te informacje są w Internecie. To, co jest w czytelni, jest
mało przydatne, ponieważ wszyscy
korzystają z komputerów. Dlatego
nasze zakupy ograniczają się teraz
do literatury popularnej, esejów,
literatury podróżniczej, biografii.
Kupujemy również trochę psychologii. Również lektury nie są obecnie często wypożyczane i długo
stoją na półkach.

5. Co daje nam czytanie książek?
Czytanie książek daje nam dużo
różnych korzyści, możliwości rozwoju pamięci. Rozwija wrażliwość, sposób samodzielnego myślenia, rozumowania, daje wiedzę. Przede
wszystkim pozwala na spędzenie
wolnego czasu. Gdy kogoś nie stać
na teatr lub koncerty, zawsze może
sięgnąć po książkę, ponieważ jest
najtańszym źródłem zagospodarowania wolnego czasu. Poza tym
książkę możemy czytać w każdej
wolnej chwili – jadąc do pracy— lub
w pociągu.
6. Czy lubi Pani swoją pracę?
Owszem, bardzo lubię swoją
pracę. Do emerytury zostały mi 4 lata i nie wiem, co będę później robiła. Bardzo lubię kupować książki,
pracować przy nich, a gdy daje się
czytelnikowi nową książkę, to jest
bardzo miłe, fajne uczucie. Również
wtedy, kiedy czytelnik dostaje książkę, którą chciał przeczytać.
7. Czy sądzi Pani, że rozwój elektroniki ma duży wpływ na obniżenie poziomu czytelnictwa?
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Wyniki ankiety


Ankieta została przeprowadzona przeze mnie w styczniu 2015 roku.
Zawierała 6 pytań i odpowiedziało na nie 67 uczniów naszej szkoły

1. Czy chętnie korzystasz z biblioteki szkolnej?

60% ankietowanych odpowiedziało, że chętnie korzystało z biblioteki szkolnej. Na podstawie wykresu można zaobserwować,
że liczba ta zmniejsza się wraz ze wzrostem wieku ankietowanych
uczniów. Oznacza to, że uczniowie klas pierwszych i drugich chętniej niż trzecioklasiści korzystają z biblioteki.

6

2. Jak często wypożyczasz książki z biblioteki?

W pytaniu drugim najwyższa
liczba uczniów odpowiedziała,
że wypożycza książki z biblioteki szkolnej przynajmniej raz
w miesiącu. Jest to wynik satysfakcjonujący. Na wykresie widać, że najwyższa różnica odpowiedzi jest między uczniami
wypożyczającymi książki częściej niż raz w miesiącu, a tymi,
którzy wypożyczają je bardzo
rzadko. Tych drugich w klasie III
B jest aż o 47% więcej, podczas
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gdy w klasie Id wynik ten jest
wyrównany, a w klasie II D różnica ta wynosi ponad 10%. Tak
jak w pytaniu pierwszym widać
wyraźnie, że zainteresowanie
czytaniem zmniejsza się wraz ze
wzrostem wieku osób ankietowanych.

3. Czy wypożyczasz książki inne, niż lektury szkolne?
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W trzecim pytaniu uczniowie
musieli udzielić odpowiedzi na
pytanie dotyczące wypożyczania książek nadobowiązkowych.
Jedynie w klasach drugich liczba
odpowiedzi pozytywnych jest
wyższa. W klasach pierwszych
ponad połowa osób czyta jedynie lektury. Najgorszy wynik zo-
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stał odnotowany w klasach trzecich, gdzie prawie 75% osób
czyta jedynie lektury obowiązkowe. Książki nadobowiązkowe
czyta około 20% klasy. Po zsumowaniu średniej wyników
wszystkich klas liczba osób wypożyczających wyłącznie lektury
nadal jest wyższa.

4. Czy zawsze czytasz wypożyczone lektury obowiązkowe?

Pytanie czwarte dotyczyło czytania lektur obowiązkowych. W klasie ID i IID odsetek osób regularnie
czytających lektury szkolne jest wysoki i wynosi 83%. Osób, które nie
czytają lektur obowiązkowych jest
zaledwie 17%. W klasie IIIB liczba

osób, które nie zawsze czytają lektury szkolne, wynosi prawie 80%.
Zaledwie 21% osób zawsze czyta
lektury. Ponownie widać wyraźną
różnicę dzielącą młodsze i starsze
roczniki gimnazjum.
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5. Czy ostatnio przeczytałeś/ -ałaś książkę dla przyjemności?

Uczniowie zostali zapytani o to, czy
w ostatnim czasie przeczytali książki
dla przyjemności. Wynik średni
szkoły jest wyrównany, 51% osób
odpowiedziało, że w ostatnim czasie
nie przeczytało książki dla przyjemności. Natomiast 49% osób przeczytało książkę inną niż lektura szkolna.
W klasach pierwszych 75% osób czyta dodatkowe książki. Podobny wynik można zaobserwować w klasach
drugich. W klasach trzecich mniej
niż 45% osób czyta książki dla przyjemności.
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Tytuły 5 książek, które są najbardziej popularne wśród uczniów:
 Gayle Forman „Zostań jeśli kochasz”,
 Oliver Bowden: seria „Assasins Creed”,
 Suzanne Collins „Igrzyska Śmierci”,
 J.R.R. Tolkien „Władca Pierścieni”,
 Dmitrij Głuchowski „Metro 2033 .

Gatunki książek, które uczniowie czytają
najczęściej:
 fantasy,
 przygodowe,
 podróżnicze,
 literatura młodzieżowa,
 historyczne.
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„A droga wiedzie w przód i w przód…”
Jedną z książek, którą uczniowie gimnazjum wskazywali jako lekturę przyjemną do czytania, był
„Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena.
Postanowiłam więc dokonać recenzji
powieści, która jest tak popularna
wśród młodzieży. Bardzo się z tego
cieszę, ponieważ jest to moje ulubione dzieło literackie. Uważam je za
jedną z pozycji, z którą każdy czytelnik powinien się zapoznać i fakt, że
niektórzy gimnazjaliści również tak
sądzą obudził we mnie jeszcze większy zapał do działania.
Historia rozpoczyna się w małej części Śródziemia o nazwie Shire,
a dokładniej w jego zachodniej
ćwiartce, pod pagórkiem. Mieszka
tam szanowany Hobbit – Bibo Baggins. Bag End należy do Bilba od
dawna, więc jedną z najbardziej popularnych historii jest ta, podczas
której hobbit omal nie stracił swojego pagórka (i całego majątku). Stało
się to, kiedy wyruszył on na wyprawę do Samotnej Góry. Cała społeczność hobbicka uznała, że nigdy już
go nie zobaczy, więc chciała zlicytować jego dom i rzeczy. Zdziwienie
hobbitów było ogromne, gdy Bilbo
powrócił. Wrócił nie tylko bogatszy
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w odwagę, ale także skarby, do których należał tajemniczy pierścień.
Ponad 50 lat później okazuje się, że
jest to zguba Czarnego Władcy –
Saurona. Krewny Bilba – Frodo Baggins, ścigany przez orków, czarnych
jeźdźców i innych wysłanników wroga musi razem z kompanami wyruszyć do Mordoru, aby zniszczyć pierścień w ogniu Góry Przeznaczenia.
Tymczasem wszyscy przygotowują
się do bitwy, podczas której rozegrają się losy Śródziemia Pierwszą rzeczą, która uderza podczas czytania
„Władcy Pierścieni” jest doskonała
konstrukcja świata. Każdy szczegół
jest idealnie dopracowany. Postacie
bohaterów są przemyślane i swoją
postawą reprezentują szlachetne
ideały. Nie są jednak zbyt przesadzeni: targają nimi strach, wątpliwości
oraz obawy. Mnie zachwyciły opisy
miejsc. Dla niektórych mogą wydać
się o wiele za długie. Jednak dzięki
nim możemy dokładnie wyobrazić
sobie wizję autora. Akcja w książce
rozwija się stopniowo. Czytelnik zostaje zapoznany z każdą postacią i jej
historią. Na uznanie zasługuje również wysiłek, jaki autor włożył
w stworzenie języków swojego świa-

ta. Tolkien sam wymyślił wszystkie nazwy i narysował mapy. Są one przejrzyste i bardzo charakterystyczne, dlatego
Śródziemia nie da się pomylić z żadnym
innym światem fantastycznym.
Kocham książki, dzięki którym mogę rozwijać wyobraźnię. Dlatego sięgnęłam po „Władcę Pierścieni”.
Trudno jest uświadomić sobie jaką wyobraźnię musiał posiadać Tolkien, aby
stworzyć tak skomplikowany świat.
Czytając tę powieść, czasami możemy
pomyśleć, że jest za długa. Niektórzy
mogą ją odłożyć, ponieważ dialogi są
zbyt obszerne lub akcja nie rozwija się
ze względu na rozwinięte opisy. Moim
zdaniem nie warto się zniechęcać, ponieważ każdy, kto doczyta tę książkę do
końca, z pewnością nie pożałuje.
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Fantastyka kontra nauka
Młodzież coraz częściej sięga po
książki fantasy. Podczas gdy klasyka literatury cieszy się malejącym
zainteresowaniem, powieści fantastyczne nie stoją długo na sklepowych półkach. Widać to po wynikach przeprowadzonej przeze
mnie ankiety. Największa ilość
uczniów wskazała fantastykę jako
swój ulubiony gatunek literacki.
W bibliotekach na półkach z publikacjami dla młodzieży najczęściej można zobaczyć powieści
fantastyczne.
Myślałam nad tym, dlaczego tak
się dzieje. Co dają nam książki
fantastyczne, czego nie mają inne
rodzaje literatury? Przecież przy
czytaniu innych książek również
można się odprężyć i odstresować. Jednak uczniowie często starają odpocząć od nauki. Fantastyka pozwala nam przenieść się do
innego świata, znaleźć się z dala
od problemów realnego świata.
Taką odskocznią często jest komputer. Dlatego, gdy gimnazjaliści
nie korzystają z udogodnień techniki, często sięgają po fantastykę.
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Nowe zadania
Ten rok szkolny minął bardzo szybko. Każdy uczeń podejmował
w nim wiele wyzwań i obowiązków. Dla mnie dodatkową pracą był
udział w Regionalnym projekcie stypendialnym dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. Mimo iż w trzeciej klasie gimnazjum miało na mnie czekać szczególnie dużo nauki, postanowiłam podjąć się pracy nad projektem. Na początku nie byłam pewna, czy mam przyjąć takie wyzwanie.
Przeraził mnie ogrom pracy, jaka miała na mnie czekać, zwłaszcza egzaminy gimnazjalne i zbliżające się ukończenie gimnazjum, a także wybór
liceum. Jednak postanowiłam, że podejmę te zadanie. Po całym roku
nauki mogę spokojnie stwierdzić, że była to bardzo dobra decyzja.
Temat mojego projektu był bardzo ciekawy i wymagał ode mnie
kreatywności. Dzięki podjętej przeze mnie pracy, np. przeprowadzeniu
wywiadu, pracy w szkolnej gazetce, moja wiedza poszerzyła się o nowe,
przydatne umiejętności. Mimo iż udział w projekcie wymagał dużej
uwagi i czasu, był bardzo interesującym i pożytecznym doświadczeniem.

Numer specjalny zredagowała uczennica Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:
Emilia Kołak
Opieka merytoryczna:
P. Anna Rogala, P. Renata Szczecińska.
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