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Ogólne informacje o
badaniu
• Badanie zostało zrealizowane w ramach cyklicznego badania
sondażowego CAPIBUS, przeprowadzonego na
reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15-75 lat.
• Zastosowano oryginalne podejście polegające na realizacji
wywiadów przez wszystkie dni tygodnia.
• Realizacja badania przypadła na termin
25 września – 1 października.
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Prowadzenie
wywiadów
• Wywiady były realizowane techniką CAPI (kwestionariusz
na laptopie).
• Wywiady odbywały się w formie indywidualnych rozmów z
respondentami prowadzonych w ich domach.
• Ankieter odczytywał pytania wyświetlające się na
monitorze laptopa, zaznaczał odpowiedzi wskazane przez
respondenta (pytania zamknięte) lub zapisywał treść
wypowiedzi respondenta (pytania otwarte).
• Procedura wywiadu zakłada w miarę możliwości brak
udziału osób trzecich, których obecność mogłaby mieć
wpływ na odpowiedzi udzielane przez respondenta.

Sieć ankieterska
• Realizacją badań sondażowych w Millward Brown zajmuje
się profesjonalna sieć ankieterska, składająca się z
doświadczonych ankieterów stale współpracujących z
instytutem.
• Nadzór nad pracą ankieterów sprawuje 27 koordynatorów
regionalnych odpowiedzialnych za jakość i terminowość
prac wykonywanych w terenie.
• Sieć ankieterska poddawana jest regularnym,
comiesięcznym szkoleniom pozwalającym utrzymać
jednolity wysoki poziom pracy.
153
• Wywiady w ramach badania „Kierunki i formy
transformacji czytelnictwa w Polsce” realizowało
153 ankieterów.

Kontrola
• Praca ankieterów podlega kontroli terenowej i
nieterenowej.
• Kontrola terenowa – ponowny kontakt z 10% respondentów,
z którymi zrealizowano wywiady.
• Kontrola nieterenowa - sprawdzanie spójności logicznej
udzielanych odpowiedzi i analiza profili odpowiedzi
respondentów z wywiadów zrealizowanych przez jednego
ankietera

• Przypadki negatywnie zweryfikowane w trakcie kontroli
nie są włączane do zbioru wywiadów zrealizowanych i nie
podlegają dalszej analizie.

Informacja o próbie
• Badanie zostało zrealizowane na 1000 osobowej losowej
próbie reprezentatywnej dla ogółu ludności Polski w wieku
15-75 lat.
• Próba miała charakter kwotowo-losowy i jest dobierana z
operatu adresowego GUS.
• Warstwowanie uwzględnia:
• wielkość miejscowości oraz rozmieszczenie
terytorialne w ramach województw,
• płeć i wiek dobieranych osób
(ale nie wykształcenie)

• Podstawą warstwowania są dane demograficzne zawarte w
publikacji GUS „Ludność. Stan i struktura w przekroju
terytorialnym.”, aktualne na 30.06.2014 r.

Faza terenowa
doboru próby
• Ankieter ma obowiązek dotrzeć pod wskazany adres i tam
rozpocząć poszukiwanie osoby spełniającej zadane kryterium
demograficzne (płeć i grupa wiekowa).
• Jeśli pod podanym adresem nie mieszka osoba, która spełnia
określone kryteria demograficzne lub ankieter nie uzyska zgody na
przeprowadzenie wywiadu, to dalsze poszukiwania respondenta
kontynuowane są na podstawie
szczegółowej, sztywnej instrukcji.
• Respondent „zapasowy” musi spełniać
kryteria płci i wieku zdefiniowane w
70%
sposób identyczny jak w przypadku osoby
zasadnicza
niedostępnej pod pierwotnie
rezerwowa
wylosowanym adresem.
• Stosowana procedura doboru osób jest w pełni zobiektywizowana i
kontrolowalna, nie narusza tym samym losowego charakteru całej
dobranej próby.
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• Stosowany sposób doboru zapewnia maksymalną
reprezentatywność zrealizowanej próby dla populacji
mieszkańców Polski w wieku 15-75 lat. Struktura
zrealizowanej próby ze względu na rozkład takich cech jak
płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy województwo nie
różni się istotnie od całej populacji.
• W celu zapewnienia próbie dodatkowo 40%
35%
reprezentatywności ze względu
30%
25%
na kryterium wykształcenia,
20%
zastosowano procedurę tzw. ważenia
15%
wieńcowego odwołując się do
10%
5%
zewnętrznych danych na temat
0%
struktury wykształcenia w Polsce
(pochodzących z aktualnie realizowanego
badania czytelnictwa prasy PBC).

wyższe

Ważenie próby

DOSTĘP DO URZĄDZEŃ

Korzystanie z urządzeń
telefon komórkowy

62,5%

telewizja kablowa lub platforma cyfrowa…

50,0%

komputer przenośny (notebook, laptop)

40,6%

smartfon

39,5%

telewizja naziemna

31,7%

komputer stacjonarny

14,5%

telefon stacjonarny

9,0%
5,8%
12,5%
3,9%

6,3%

9,9%

7,3% 9,0%

tablet

Odsetek wskazań dla
smartfonów może być
niedoszacowany z uwagi na
fakt, iż część osób
kategoryzowała swoje
urządzenie jako ”telefon
komórkowy”.

odtwarzacz płyt kompaktowych CD
zestaw kina domowego
odtwarzacz mp3
odtwarzacz DVD \ Blue Ray

korzystam codziennie

konsola do gier (PlayStation, Xbox,…

korzystam przynajmniej kilka razy w tygodniu

czytnik książek elektronicznych (np. Kindle)
0%

PYT.2 Jak często osobiście korzysta Pan(i) z wymienionych na ekranie urządzeń?
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Podstawa: wszyscy respondenci; N=1007

Sposoby korzystania
z internetu
przeglądanie stron

91,8%

poczta elektroniczna (e-maile)

86,5%

słuchanie muzyki

58,5%

kupowanie

49,3%

rozmowy telefoniczne (np. za pomocą Skype'a,…

39,0%

publikowanie zdjęć lub filmów

34,6%

czatowanie

22,0%

sprzedawanie

20,4%

publikowanie tekstółw (fora, blogi, posty)

18,5%

tworzenie narzędzi, aplikacji

12,4%

remiksowanie \ memy itp.

8,1%

tworzenie witryn

7,8%

w inny sposób

2,5%
0%

PYT.4 W jaki sposób korzysta Pan(i) z internetu?
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Podstawa: respondenci korzystający z internetu; N=686

MAPA CZYNNOŚCI

Czynności z minionego
dnia – SZCZEGÓŁOWO
oglądanie telewizji
czas z najbliższą rodziną
wspólne posiłki
rozmowy telefoniczne
korzystanie z internetu
sprzątanie \ gotowanie \ pranie
bierny wypoczynek i\lub odsypianie
praca zarobkowa wykonywana poza domem
spotkania towarzyskie
słuchanie radia
zakupy (w tym przez internet)
dojazdy własnym środkiem transportu
działka, ogród
czytanie jakichkolwiek tekstów
udział w nabożeństwie i\lub modlitwa
hobby
aktywność sportowa, turystyczna (np. siłownia, bieganie, wycieczki…
dojazdy zbiorowymi środkami komunikacji
praca zarobkowa wykonywana w domu
praca we własnym gospodarstwie rolnym
słuchanie muzyki z płyt lub MP3
gry komputerowe
naprawy, remont
pub, restauracja, klub, kawiarnia
nauka w domu w związku ze szkołą
gry umysłowe (szachy, gra w karty, krzyżówki, sudoku)
zabiegi zdrowotno - pielęgnacyjne (wizyty u lekarza, zabiegi…
nauka w szkole \ na uczelni
wizyty w urzędach i\lub instytucjach państwowych, bankach
kino, teatr, wystawa, koncert
podnoszenie kwalifikacji, szkolenie, zaległości związane z pracą
działalność społeczna i\lub polityczna (np. wolontariat, działalność…
coś innego

0%

PYT.5 Proszę powiedzieć, co robił(a) Pan(i) wczoraj?

66,0%
54,2%
47,2%
42,5%
40,9%
39,5%
30,1%
27,9%
27,7%
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16,6%
14,6%
11,6%
10,5%
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7,5%
7,0%
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Podstawa: wszyscy respondenci; N=1007

Czynności z minionego
dnia – SEGMENTACJA
praca zawodowa

10,3%

czynności domowe

24,4%

11,5%

domatorstwo, rodzina

towarzystwo, komunikowanie się, otwartość

15,8%

19,1%
19,0%

PYT.5 Proszę powiedzieć, co robił(a) Pan(i) wczoraj?

nauka, szkoła
aktywności pragmatyczne

Podstawa: wszyscy respondenci; N=1007

Dieta tekstowa
z minionego dnia
krótkie wiadomo
ści tekstowe: SMSy, tweety,…

20,1%

prasa papierowa

18,2%

ci w internecie
krótkie wpisy i wiadomoś

14,8%

paski informacyjne w kanałach telewizyjnych

9,4%

dłuższe teksty w internecie

9,3%

Jakikolwiek tekst pisany istotnie częściej czytały
ostatnio kobiety [60,3%], a także osoby młode,
w wieku 15-24 [65,2%] i 25-39 lat [65,7%],
ponadto, osoby z wykształceniem wyższym
[79,5%], o profilu humanistycznym [73,2%] lub
ścisłym [74,2%], mieszkańcy największych miast
500 tys.+ [69,9%] oraz osoby o wysokich
dochodach na członka rodziny [63,8%].

żaden

gazetki, ulotki, inne materiały promocyjne itp.

9,0%
43,8%

książka papierowa

7,2%

krótkie teksty, takie jak reklamy uliczne itp.

6,6%

prasa w wersji elektronicznej

4,7%

książka czytania na ekranie (e-book)

Jakikolwiek tekst
przeczytało wczoraj
56,2% ogółu
populacji 15+

11,5%
12,5%

PYT.6 Jakiego rodzaju teksty czytał(a) Pan(i) wczoraj?

trzy lub
więcej

liczba przeczytanych tekstów

0,4%

żadne
Łącznie 8,6% osób czytało
wczoraj jakąkolwiek książkę

dwa

32,2%

1,3%

książka słuchana (audiobook)

jeden

43,8%
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Podstawa: wszyscy respondenci

CZYTANIE KSIĄŻEK

Czytanie książek w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
książka w
jakiejkolwiek formie

37,2%

e-book

4,2%

audiobook

1,6%
0%
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40%

60%

PYT.9 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytała Pan(i), od początku do końca, we fragmentach lub przejrzał(a) co najmniej jedną książkę,
bez względu na formę – papierową, elektroniczną czytaną na ekranie (e-book) lub dźwiękową, czytaną przez lektora (audiobook)?

80%

100%

Podstawa: wszyscy respondenci

Czytanie książek w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
książka
w jakiejkolwiek formie

37,2%

Książki istotnie
częściej czytane
są przez kobiety.

46,9%

kobieta [N=513]

mężczyzna [N=494]

Wiek nie ma istotnego związku
z nawykiem czytania książek;
we wszystkich grupach
wiekowych odsetek czytających
jest podobny.

27,2%

0%

50%

100%

Zainteresowanie czytaniem książek ma związek
z sytuacją materialną. W grupie najlepiej
sytuowanych, z dochodem na członka rodziny
ponad 1600 zł, czyta 43% osób.

PYT.9 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytała Pan(i), od początku do końca, we fragmentach lub przejrzał(a) co najmniej jedną książkę,
bez względu na formę – papierową, elektroniczną czytaną na ekranie (e-book) lub dźwiękową, czytaną przez lektora (audiobook)?

Podstawa: wszyscy respondenci

Czytanie książek w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
książka
w jakiejkolwiek formie

37,2%
wyższe

62,5%

średnie

zasadnicze zawodowe
podstawowe

ścisły

techniczny

20,0%
27,1%

62,0%
32,8%

humanistyczny
ogólny

37,1%

Zainteresowaniem czytaniem
książek ma związek z poziomem
oraz profilem wykształcenia.

Istotnie częściej czytają
osoby z wyższym
wykształceniem oraz o
profilu humanistycznym lub
ścisłym.

62,8%
27,2%

PYT.9 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytała Pan(i), od początku do końca, we fragmentach lub przejrzał(a) co najmniej jedną książkę, bez
względu na formę – papierową, elektroniczną czytaną na ekranie (e-book) lub dźwiękową, czytaną przez lektora (audiobook)?

Podstawa: wszyscy respondenci

Czytanie książek w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
książka
w jakiejkolwiek formie

37,2%

Książki istotnie częściej czytane
są w regionie PÓŁNOCNYM oraz
CENTRALNY, natomiast istotnie
rzadziej – w POŁUDNIOWYM.

49%
32%
45%
28%

41%
25%

Czytanie książek istotnie częściej deklarują
mieszkańcy dużych miast - w ciągu roku co
najmniej jedną książkę przeczytało 46%
mieszkańców miast o wielkości 100-499 tys.
oraz 43,4% - największych, ponad 500
tysięcznych.

PYT.9 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytała Pan(i), od początku do końca, we fragmentach lub przejrzał(a) co najmniej jedną książkę, bez
względu na formę – papierową, elektroniczną czytaną na ekranie (e-book) lub dźwiękową, czytaną przez lektora (audiobook)?

Podstawa: wszyscy respondenci

Czytanie książek w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
e-book
audiobook

4,2%

1,6%

E-booki i audiobooki częściej wybierają osoby
młode, w wieku 15-24 lat – odpowiednio
10,7% i 4,9%.
Książki w wersji elektronicznej lub audiobooki
częściej niż przeciętnie wybierają również
osoby z wykształceniem humanistycznym
(8,7% i 4,1%) lub ścisłym (13% i 3,8%).
O tego rodzaju prawidłowościach można
mówić na poziomie tendencji, gdyż
zaobserwowane zależności nie są istotne
statystycznie.

PYT.9 Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytała Pan(i), od początku do końca, we fragmentach lub przejrzał(a) co najmniej jedną książkę,
bez względu na formę – papierową, elektroniczną czytaną na ekranie (e-book) lub dźwiękową, czytaną przez lektora (audiobook)?

Podstawa: wszyscy respondenci

Liczba książek
przeczytanych w ciągu
ostatnich 12 miesięcy
100%

80%

3,0%

15,4%

10,7%

84,6%

89,3%

32,6%
trudno powiedzieć
7 i więcej książek

60%

do 6 książek
40%

64,4%
20%

0%
czytelnicy książek w
dowolnej postaci w ciągu
ostatnich 12 m-cy [N=358]

PYT.10 Ile książek przeczytał(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

czytelnicy e-booków w czytelnichy audiobooków
ciągu ostatnich 12 m-cy w ciągu ostatnich 12 m-cy
[N=35]
[N=12]

Czytanie książek
minionego dnia
W ciągu minionego dnia, podobnie jak
w perspektywie ostatniego roku,
istotnie częściej po książkę sięgnęły

książka w jakiejkolwiek
formie

8,6%

książka papierowa

7,2%

Dla pozostałych cech społecznodemograficznych nie odnotowano
istotnych zależności.

e-book

1,3%

audiobook

0,4%
0%

PYT.6 Jakiego rodzaju teksty czytał(a) Pan(i) wczoraj?

kobiety (12,3%).

20%

40%

60%

80%

100%

Podstawa: wszyscy respondenci

Urządzenia
wykorzystywane do
czytania książek
100%

Jako urządzenie do czytania e-booków lub
audiobooków częściej wymieniano laptop niż lepiej
do tego celu przystosowane: tablet lub czytnik.

80%

(należy jednak pamiętać o niskiej podstawie oprocentowania)

60,5%
60%

40%

23,7%

22,2%

20%

19,1%

4,4%

4,1%

odtwarzacz CD

komputer
stacjonarny

0%
laptop

czytnik książek
elektronicznych

PYT.15 Z jakich urządzeń korzystał(a) Pan(i), aby czytać książki
elektroniczne i/lub słuchać książek dźwiękowych?

tablet lub iPad

smartfon

Podstawa: respondenci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytali
e-booka i / lub audiobooka; N=39

Rodzaj czytanych
książek
obyczajowe i romanse

Kobiety
[61,4%]

42,9%

sensacyjne, kryminalne, thirllery

Osoby o
wysokim
dochodzie na
członka
rodziny
[53,2%]

40,9%

inne książki literackie (powieś
ci, opowiadania…

21,2%

fantastyczne, science-fiction, fantasy

16,3%

dla dzieci i młodzieży

11,8%

inne książki literackie (dramaty, poezje)

7,3%

komiksy

Mężczyźni
[26,3%]

0,9%

poradniki

NIELITERACKIE

21,4%

literatura faktu

LITERACKIE

16,8%

publikacje naukowe i popularnonaukowe

14,7%

encyklopedie, atlasy, słowniki, itp.

10,9%

podręczniki, skrypty

10,2%

inne

4,7%

eseistyka i publicystyka

4,5%
0%

PYT.19 Jakiego typu książki czytał(a) Pan(i) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

20%

40%

60%

80%

100%

Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy przeczytali książkę [N=358]

Preferencje dotyczące
autorów książek
literackich
10,1%

Wybieram …
14,5%

raczej autorów polskich
raczej autorów obcych
nie miało to dla mnie znaczenia

75,4%

PYT.19a Czy wybierał(a) Pan(i) książki …

Zdecydowana większość czytelników stwierdziła, że nie
miało to dla nich znaczenia. Pozostałe osoby częściej
wskazywały na wybór autorów zagranicznych niż polskich.
Trzeba jednak pamiętać, że kategoria autorów obcych jest
bardzo szeroka i mieszczą się w niej autorzy wszystkich
narodowości i języków i przez to jest szerzej
reprezentowana.
Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy przeczytali
przynajmniej jedną książkę literacką; N=290

Preferencje dotyczące
tematyki książek
nieliterackich
przyroda (zwierzęta, rośliny, ochrona przyrody)

30,9%

historia, biografie wybitnych ludzi

29,1%

psychologia

23,7%

gospodarstwo domowe, kuchnia

20,8%

medycyna (zdrowie)

18,3%

geografia, podróże, odkryciageograficzne

16,2%

religia, mitologia, ezoteryka

15,2%

nauki stosowane (technika, informatyka, rolnictwo,…

13,0%

pedagogika, wychowanie, oświata

12,0%

nauki ścisłe (matematyka, chemia, astronomia, fizyka itp.)

10,9%

wiedza o literaturze (opracowania literackie, biografie…

filozofia
język, zagadnienia filologiczne (rozmówki, poradniki,…
sport, ćwiczenia fizyczne (fitness), bieganie itp.

Nauki humanistyczne

10,7%
9,5%

Nauki społeczne

9,1%

Tematyka praktyczna

6,7%

prawo, ekonomia, polityka, wojskowość

5,5%

sztuka (plastyka, muzyka, teatr, kino itp.)

5,1%
0%

PYT.19b Jakich tematów dotyczyły czytane przez Pana(i) książki nieliterackie?

Tematy przyrodnicze

10%

Nauki teoretyczne i empiryczne

20%

30%

40%

50%

Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy przeczytali przynajmniej jedną
książkę nieliteracką; N=188

Sytuacje / przyczyny
czytania książek
często
z ciekawości, dla własnego rozwoju

36,3%

60,2%

hobby

41,4%

26,2%

życie kulturalne, towarzyskie
praca zawodowa

dojazdy zbiorowymi środkami… 13,9%
14,1%

praktyki religijne 8,4%

44,6%

22,7%

54,2%

26,3%

59,9%

22,4%

63,5%

25,1%

66,4%

działalność społeczna, polityczna 4,8% 21,8%
0%

38,4%

38,1%

23,1%

20%

9,8%
24,1%

35,3%

17,3%

8,3%

30,1%

34,5%

nauka

PYT.16 Podczas jakich działań / z jakich przyczyn czyta Pan(i) książki
Do czego są Panu(i) one potrzebne?

nigdy

55,4%

dla przyjemności

opieka nad dziećmi, innymi bliskimi

rzadko

73,4%
40%

60%

80%

100%

Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy przeczytali książkę [N=358]

Sytuacje / przyczyny
czytania książek
często lub rzadko

Istotnie częściej …

z ciekawości, dla własnego rozwoju

91,7%

[profil ścisły: 100%; wykształcenie wyższe: 96,2%]

dla przyjemności

90,3%

[profil ścisły: 98,7%; wiek 40-59 lat: 94,7%; kobiety:
93,6%]

hobby

75,9%

nauka

[wiek 15-24 lata: 88,7%; profil humanistyczny:
81,1%; wykształcenie wyższe: 69,1%]

61,5%

życie kulturalne, towarzyskie

[profil humanistyczny: 72,8%; wykształcenie wyższe:
68,5%; region centralny: 66,4%; wieś: 65,1%]

55,4%

praca zawodowa

[wiek 25-39 lat: 66,8%; wykształcenie wyższe: 65,8%;
profil humanistyczny: 61,9%; mężczyźni: 58,2%]

45,8%

dojazdy zbiorowymi środkami…

36,5%

praktyki religijne

33,5%

działalność społeczna, polityczna

[wysoki dochód na osobę: 57,6%; region centralny:
55,8%]

40,2%

opieka nad dziećmi, innymi bliskimi

[wiek 25-39 lat: 47,4%; wykształcenie wyższe: 47%;
region centralny: 46,7%; kobiety: 40,7%]

[wykształcenie wyższe: 33%]

26,6%

0%
PYT.16 Podczas jakich działań / z jakich przyczyn czyta Pan(i) książki
Do czego są Panu(i) one potrzebne?

50%

[wiek 15-24 lata: 85,9%]

100%

Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy przeczytali książkę [N=358]

Czynniki decydujące
o wyborze książek
Kieruję się …
własnymi zainteresowaniami

58,3%

poleceniem znajomych, rodziny

45,5%

recenzjami innych czytelników

21,7%

listami bestsellerów
wymogami związanymi z pracą i\lub nauką

11,3%

profesjonalnymi recenzjami z mediów

8,1%

ceną (promocje, oferty specjalne)

7,1%

rekomendacjami księgarza

6,4%

rekomendacjami bibliotekarza

6,3%

nagrodami, jakie książka dostała

6,1%

okładką \ekspozycją w księgarni

5,5%

czymś innym

1,1%

nie wiem \ trudno powiedzieć

7,0%
0%

PYT.18 Czym się Pan(i) kieruje wybierając książki?

Przy wyborze książek czytelnicy
najczęściej kierują się własnymi
zainteresowaniami, co koresponduje z
najczęstszymi motywami lektury.
Przy wyborze lektury dominują
nieformalne źródła rekomendacji.

13,4%

20%

40%

60%

80%

100%

Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy przeczytali przynajmniej jedną książkę; N=375

Bariery ograniczające
kontakt z książkami
brak czasu

40,6%

są dla mnie za drogie

9,3%

ograniczenia fizyczne i\ lub zdrowotne

7,9%

niekorzystny dzienny rokład zajęć

4,0%

nie mam dostatecznej informacji o książkach

3,4%

nie mam skąd ich pozyskiwać

2,3%

czytanie w moim środowisku jest źle widziane

1,2%

ograniczenia lokalowe (nie mam gdzie czytać)

1,1%

coś innego

3,8%

trudno powiedzieć

11,9%

nic nie ogranicza mojego kontaktu z…
0%

PYT.17 Co ogranicza Pana(i) kontakt z książkami?

Ponad ¼ osób nieczytających
książek (a więc 16,4% populacji) nie
czyta ich, gdyż po prostu nie czuje
takiej potrzeby, nie jest tą
aktywnością w ogóle
zainteresowana. Odsetek ten może
być faktycznie jeszcze wyższy, gdyż
pewna część osób udzielających
najpopularniejszej odpowiedzi, o
braku czasu, też może mieścić się w
kategorii niezainteresowanych
czytelnictwem.
Brak czasu oznacza bowiem
przyznanie czytelnictwu relatywnie
niskiego priorytetu.
26,1%

20%

40%

60%

80%

100%

Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy nie przeczytali żadnej książki; N=632

POZYSKIWANIE KSIĄŻEK

Sposoby pozyskiwania
książek
często
kupując nowe książki

24,4%

korzystając z księgozbioru domowego
dostając, np. w prezencie

rzadko
48,9%

33,4%
15,7%

pożyczając od znajomych

37,7%

32,3%
41,7%

33,8%

59,2%
77,0%

wymieniajac się w ramach book-crossing 6,3% 11,4%

PYT.21 Jak często pozyskiwał(a) Pan(i) książki (w tym e-booki i audiobooki) do czytania lub
słuchania dla siebie lub innych domowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

29,2%

28,1%

ściągając za darmo 8,3% 14,7%

0%

28,9%

45,2%

30,2%

kupując używane ksiażki, z drugiej ręki 7,0%

26,7%

55,1%

22,5%

wypożyczając z biblioteki (w tym on-line)

nigdy

20%

82,3%
40%

60%

80%

100%

Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy
przeczytali książkę lub ją pozyskali [N=417]

Sposoby pozyskiwania
książek
Istotnie częściej …

kupując nowe książki

73,3%

Osoby o humanistycznym profilu wykształcenia
[85,6%]; mieszkańcy regionów: północnego [85,4%] i
centralnego [81%]; z miast 500 tys.+ [88%]

korzystając z księgozbioru domowego

71,1%

Osoby z wyższym wykształceniem [80,8%]; o
humanistycznym profilu wykształcenia [84,7%]; z
największych miast [86,2%].

dostając, np. w prezencie

70,8%

Kobiety [74,1%]; osoby z wykształceniem wyższym
[82,3%]; osoby z miast 500 tys.+ [87%]; mieszkańcy
regionu północnego [83%]

pożyczając od znajomych

67,7%

wypożyczając z biblioteki (w tym on-line)

58,3%

kupując używane ksiażki, z drugiej ręki

23,0%

wymieniajac się w ramach book-crossing

Osoby młode, w wieku 18-24 lat [77,5%]
Osoby o humanistycznym profilu wykształcenia
[52,2%]; mężczyźni [47,2%]

40,8%

ściągając za darmo

Kobiety [71,4%]; osoby starsze, w wieku 60+ [80,5%];
mieszkańcy regionu centralnego [78,4%]

Mężczyźni [31,1%]

17,7%
0%

50%

PYT.21 Jak często pozyskiwał(a) Pan(i) książki (w tym e-booki i audiobooki) do czytania lub
słuchania dla siebie lub innych domowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

100%
Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy
przeczytali książkę lub ją pozyskali [N=417]

Źródła pozyskiwania
książek
biblioteka publiczna

38,0%

tradycyjna, niezależna księgarnia z nowymi książkami

27,7%

księgarnia sieciowa (np. Empik, Matras)

26,6%

supermarket, hipermarket, dyskont spożywczy (np. Biedronka,…

15,9%

księgarnia z przecenionymi nowymi ksiązkami (dyskont książkowy…

11,3%

kiosk "Ruchu", salonik prasowy

9,7%

kiermasz książkowy, targi książki

9,2%

biblioteka szkolna

9,0%

księgarnia internetowa

8,5%

biblioteka naukowa (w tym uczelniana)

8,4%

uliczne stoiska z książkami

7,1%

księgarnia z używanymi książkami (antykwariat)

7,0%

serwisy aukcyjne (np. Allegro)

6,0%

serwisy udostępniające pliki (np. Chomikuj), sieci peer-to-peer (np.…

5,1%

inne biblioteki internetowe (np. iBuk)

3,3%

inne sklepy (stacje benzynowe, papiernicze, szkolne, z pamiątkami)

3,3%

subskrypcje serii książkowych, kluby książki, sprzedaż bezpośrednia

3,0%

biblioteka cyfrowa (np. Polona, Polska Biblioteka Internetowa,…
inne

1,6%
3,5%

0%
PYT.22 Z jakiego źródła pozyskiwał(a) Pan(i) te książki
w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Warto zwrócić uwagę, że
księgarnie internetowe
zostały wskazane przez
wyraźnie mniejszy odsetek
osób (8,5%), ale i tak wyższy
niż serwisy aukcyjne (6%).
Pokazuje to przewagę
stacjonarnych księgarń nad
wirtualnymi.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy pozyskali książki dla siebie lub
innych domowników; N=368

Wydatki na książki
w ciągu roku
KSIĄŻKI INNE NIŻ PODRĘCZNIKI
100%

80%

60%

27,3%

nie wiem
nic nie wydaję
do 50 zł
51 - 100 zł
powyżej 100 zł

40%

17,4%
20%

0%

8,5%
11,1%
wszyscy respondenci; N=1007

17,4%

Pomimo popularności bibliotek –
zdecydowana większość (68,7%)
czytających lub choćby pozyskujących
książki, wydatkuje na nie pieniądze.
Wydatki na książki nie zależą od sytuacji
materialnej ani dochodów, co może
wskazywać, że kupowanie książek to
bardziej kwestia zwyczaju, świadomego
wyboru niż możliwości finansowych.

PODRĘCZNIKI

24,0%

100%

w ciągu 12 m-cy czytali lub
pozyskali książki dla siebie lub
innych domowników; N=432

80%

nie wiem

60%

nic nie wydaję

7,5% badanych zadeklarowało wydatki
powyżej 500 zł, podczas gdy w przypadku
książek innych niż podręczniki kategoria
taka jest bardzo nielicznie reprezentowana.

do 100 zł

40%

9,2%
20%

0%

7,6%
9,6%
4,6%
wszyscy respondenci; N=1007

PYT.23 Ile – w przybliżeniu – wydaje Pan(i) średnio w ciągu roku na zakup książek …

14,2%
7,5%
w ciągu 12 m-cy czytali lub
pozyskali książki dla siebie lub
innych domowników; N=432

101-500 zł
powyżej 500 zł

Wielkość księgozbioru
domowego
0,1%

1,8% 4,4%

13,9%

8,5%

15,4%
25,6%

ponad 1000 książek
501-1000 książek
30,2%
ponad 50
książek

201-500 książek
101-200 książek
51-100 książek
11-50 książek

30,3%

do 10 książek
żadnej

Osoby w wieku 40–59 lat istotnie częściej posiadają księgozbiory liczące ponad 100 książek. Podobnie
– osoby z wyższym wykształceniem.

PYT.25 Proszę oszacować, ile - w przybliżeniu – posiada Pan(i) książek papierowych?

Podstawa: wszyscy respondenci; N=1007

Subiektywna ocena
wielkości księgozbioru
domowego
8,5%

dużo książek papierowych

15,8%

ani dużo ani mało książek
papierowych
mało książek papierowych
trudno powiedzieć

31,7%

44,0%

PYT.27 Czy, w Pana(i) odczuciu, ma Pana(i) w domu …

Podstawa: wszyscy respondenci; N=1007

Wielkość posiadanych
kolekcji audiobooków
i e-booków
100%

0,7%
1,3%

1,0%
0,3%

1,0%

0,8%

95%

nie wiem
powyżej 5 książek

90%

97,0%

97,9%

do 5 książek
żadnego

85%

80%

e-booki

audiobooki

PYT.26 Ile - w przybliżeniu - posiada Pan(i), bez względu na miejsce przechowywania,
np. komputer, tablet, czytnik, smartfon, płyta CD, półka w e-księgarni) e-booków/ audiobooków?

Wielkość posiadanych kolekcji
audiobooków czy e-booków jest trudna
do oszacowania ze względu na niewielką
liczbę osób odpowiadającą na pytania o
nie. Co do tendencji, wydaje się, że zbiory
e-booków są liczniejsze niż audiobooków
Podstawa: wszyscy respondenci; N=1007

KONTEKSTY

Książki jako temat
rozmów
12,9%

17,4%

tak, bardzo często
tak, od czasu do czasu

17,7%

tak, ale bardzo rzadko
nie
52,1%
Przynajmniej od czasu do czasu o przeczytanej książce
rozmawia ponad połowa czytelników a 17,4% robi tak
bardzo często. Dowodzi to, że lektura – będąca aktywnością
indywidualną – posiada jednocześnie potencjał budowania
kontaktów społecznych.

PYT.28 Czy zdarza się Pan(i) z kimś rozmawiać o przeczytanej książce?

Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy
przeczytali przynajmniej jedną książkę; N=375

Partnerzy do dyskusji
o książkach
przyjaciele, znajomi

68,4%

Łącznie dla77,8 % osób lektura
rodzina
jest tematem do rozmów
towarzyskich poza rodziną.
znajomi z pracy
Pokazuje to potencjał książki
do budowania dyskursu,
stawania się tematem
bibliotekarze
wymiany poglądów i to nie
tylko w gronie najbliższych.
nauczyciele

5,5%

księgarze

4,9%

przypadkowi ludzie

3,5%

55,6%
24,7%
6,8%

fani (media społecznościowe, fora
internetowe, portale internetowe,…

2,6%
0%

PYT.29 Z kim zdarza się Panu(i) rozmawiać o przeczytanej książce?

20%

40%

60%

80%

100%

Podstawa: respondenci, którzy w ciągu 12 m-cy przeczytali przynajmniej jedną
książkę i zdarza im się rozmawiać z innymi o przeczytanych książkach; N=327

Opinie na temat
czytelnictwa książek
w Polsce
Myślę, że
czytelnictwo
książek w
Polsce …

7,6%
20,1%

rośnie
spada

11,4%
60,9%

utrzymuje się na tym samym
poziomie, co wcześniej
nie wiem \ trudno powiedzieć

Opinię o spadającym poziomie czytelnictwa najczęściej
wyrażały osoby z wyższym wykształceniem (72,5%), same
będące w grupie, która czyta książki istotnie częściej niż
ogół populacji (62.5% względem 37.2% ogółem
PYT.30 Jak Pan(i) sądzi, czy czytelnictwo książek (rozumiane
jako liczba osób czytających książki) w ostatnich latach w Polsce …

Podstawa: wszyscy respondenci; N=1007

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
DO LEKTURY

