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problematyka źródłoznawcza w odniesieniu do czytelnictwa, rozpatry-
wanego jako komponent szerszych badań bibliologicznych, stanowi pry-
marny, lecz wciąż nieusystematyzowany obszar badawczy współczesnej 
nauki o książce zarówno w porządku sensu largo, jak i sensu stricto (Bień-
kowska, red., 1985; Bieńkowska, 1999, s. 41-47; Socha, 2016, s. 41-70). 
Ostatnia konferencja naukowa w pełni poświęcona temu zagadnieniu 
odbyła się ponad trzy dekady temu (Migoń, 1986, s. 363-364). Upływa-
jący czas przyniósł ze sobą nie tylko zmiany społeczno-ekonomiczne zwią-
zane z transformacją ustrojową Polski w 1989 r., ale również przeobraże-
nia technologiczne w sferach określanych mianem IT oraz ICT. Przeskok 
w dziedzinie nauk o komunikowaniu, z którymi wiedza o czytelnictwie 
od zawsze dzieliła zainteresowania badawcze, określany jest w pełni uza-
sadnionym mianem rewolucji cyfrowej (Góralska, 2012). Ekspansja tzw. 
nowych mediów implikuje konieczność redefinicji książki i procesów z nią 
związanych jako przedmiotu badań bibliologicznych, w tym eksploracji, 
których centrum stanowi czytelnik i przedmiot jego praktyk lekturowych. 

W pełni usprawiedliwione (dydaktycznie i naukowo) wydaje się podjęcie 
zarówno próby zaprezentowania przeglądu dokonań, jak i zarysowania per-
spektyw badawczych w zakresie źródeł analiz kultury czytelniczej. Zasto-
sowanie metody analizy i krytyki piśmiennictwa, której pochodną stanowi 
analiza porównawcza, pozwala na opis, ocenę i systematyzację dotychcza-
sowych dociekań naukowych w tym zakresie, jak również identyfikację 
nowopowstałych obszarów badań czytelnictwa w ujęciu źródłoznawczym. 
W tym kontekście zaakcentowano potrzebę redefinicji terminów przyjętych 
w opisie zjawisk konstytuujących kulturę czytelniczą i zaproponowano 
definicję źródeł do jej badań. Celem podjętych rozważań jest uporządkowa-
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nie wiedzy stanowiącej stan badań omawianego zagadnienia, jak również 
odkrycie dotąd nieopisanych prawidłowości i relacji między tradycyjnymi 
oraz nowymi zjawiskami w tym obszarze.

Co więc uznać należy za swoisty przedmiot badań czytelnictwa w bibliolo-
gii? Można odpowiedzieć ogólnie i tradycyjnie: homo legens et libri legendi. 
Homo legens – ale nie tylko jako odbiorca tekstów, lecz jako twórca, prze-
obraziciel i konsument światów książek, twórca kultury książki. Libri 
legendi – ale nie tylko jako teksty wybierane doraźnie, lecz jako celowe 
repertuary czy kanony (także wydawnicze i biblioteczne) będące w kultu-
rze nośnikiem znaczeń, celów i funkcji. Bibliologia wydaje się w najwięk-
szym stopniu syntezować wiedzę pozostałych nauk podejmujących bada-
nia praktyk lekturowych (Socha, 2015, s. 28). 

Wśród zaprezentowanych przez Jadwigę Andrzejewską szczegółowych, 
kanonicznych już, komponentów kultury czytelniczej znajdują się:

1. Dyspozycje motywacyjne (przekonanie o wartości uprawiania lek-
tury, potrzeba czytania, zamiłowanie do czytania, zainteresowania czytel-
nicze, motywy czytania – autoteliczne i instrumentalne).

2. Dyspozycje instrumentalne (kompetencje czytelnicze w zakresie 
wiedzy, umiejętności i sprawności) dotyczące:

 • poszukiwania i wyboru lektury (kompetencje biblioteczne 
i bibliograficzne);

 • korzystania z książek, czasopism i recepcji tekstów (kompeten-
cje księgoznawcze, prasoznawcze, literaturoznawcze, odbiorcze, zwią-
zane z różnymi technikami czytania);

 • utrwalania treści lektury (kompetencje umożliwiające zastoso-
wanie różnych technik utrwalania przeczytanych tekstów, m. in. spo-
rządzanie notatek i racjonalne ich przechowywanie).
3. Zachowania czytelnicze (aktywność czytelnicza, wybory i preferen-

cje czytelnicze oraz procesy recepcji lektury). 
Przy zachowaniu zaproponowanej nomenklatury kulturę czytelniczą 

można zdefiniować jako: „system dyspozycji motywacyjnych i instrumen-
talnych oraz wynikających z nich zachowań czytelniczych, umożliwiających 
człowiekowi wykorzystywanie przekazów piśmienniczych w samorealizacji” 
(Andrzejewska, 1989, s. 29-37). Przedstawiony powyżej model kultury czy-
telniczej, w zasadniczej swej wymowie wciąż aktualny, niemniej opubli-
kowany 20 lat temu, domaga się modyfikacji terminologicznej, a przede 
wszystkim uzupełnień m. in. o kompetencje cyfrowe, w zakresie obsługi 
mediów elektronicznych i sprawnego poruszania się w przestrzeni wirtu-
alnych tekstów, w tym hipertekstu. Niezwykle istotne pozostaje podkre-
ślenie zarówno aspektu indywidualnego, jak i społecznego opisywanego 
zjawiska, a zatem uwzględnienie postaw czytelnika i publiczności czytel-
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niczej w odniesieniu do: odbioru tekstów, aspektów społecznej komunika-
cji – z zaakcentowniem ról czytelnika w obiegu książki jako jej wytwórcy, 
dystrybutora i konsumenta, jak również zjawisk kultury symbolicznej, 
w tym wartościowania tekstów i tworzenia znaczących repertuarów (indy-
widualnych, instytucjonalnych, narodowych) (Socha, 2015, s. 28-29). 

Ujmując tę problematykę z bardziej pragmatycznej perspektywy, należy 
podkreślić, że kompletny opis zjawisk współczesnej kultury czytelniczej 
wymaga odpowiedzi na następujące pytania:

 • kto czyta, kim jest czytelnik? (charakterystyka publiczności czytel-
niczej pod względem społeczno-demograficznym – ze względu na wiek, płeć, 
miejsce zamieszkania, wykształcenie, zawód wykonywany, status mate-
rialny; opis społecznego zasięgu książki);

 • co czyta? (określenie repertuaru lektury – preferencji i wyborów 
publiczności czytelniczej, kanonu lektur powszednich – najbardziej popu-
larnych dzieł i autorów, formy wydawniczej i piśmienniczej tekstów, czyn-
ników determinujących zmiany w tym zakresie); 

 • ile czyta? (określenie aktywności czytelniczej, czyli dynamiki kon-
taktów z tekstem);

 • jakie są drogi czytelnika do książki? (skąd czytelnik czerpie informa-
cję o tekście, w jakiej sytuacji dochodzi do kontaktu czytelnika z książką, 
jakie są kanały dostępu do niej? – za pomocą jakiej instytucji czy społecz-
ności, czy posiada księgozbiór domowy?);

 • dlaczego czyta? czego oczekuje od lektury? (określenie potrzeb 
i motywacji czytelniczych, postrzeganych i odczuwanych funkcji lektury, 
prestiżu książki – miejsca w hierarchii potrzeb i wartości);

 • w jaki sposób czyta? (analiza stylów odbioru, jakości recepcji tek-
stów różnego typu); (Gwadera, 2013, s. 544-545).

 • kiedy i gdzie czyta? (sytuacje lektury);
 • jaką przestrzeń (realną, wirtualną) preferuje w kontakcie z tekstem? 

jaką postać fizyczną/strukturę tekstu? (książkę drukowaną, e-booki, 
audiobooki, tekst linearny, hipertekst); 

 • co wynika z tak określonego faktu czytania, jakie są jego indywi-
dualne i społeczne skutki? (mentalne, psychologiczne, etyczne, poznaw-
cze i in.)

Powiększająca się nieustannie od 2008 r. (Koryś, Chymkowski, 2019) 
sfera absencji czytelniczej społeczeństwa polskiego determinuje uzupełnie-
nie powyższego wykazu o kolejne kwestie, traktowane jako priorytetowe:

 • kto nie czyta? jakie są rozmiary absencji czytelniczej?
 • dlaczego nie czyta? jakie są przyczyny absencji czytelniczej?
 • jakie są indywidualne i społeczne skutki absencji czytelniczej?

Przez źródła do badań kultury czytelniczej rozumieć będziemy zatem 
każdy kompleks danych (bez względu na postać i przestrzeń występowania) 
stanowiący podstawę do odpowiedzi na tak postawione pytania. 
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Zagadnienie źródeł do dziejów kultury czytelniczej w Polsce posiada 
obszerną, co nie oznacza, że kompletną bibliografię. W okresie między-
wojennym na uwagę zasługują dokonania Jana Muszkowskiego i Anieli 
Mikuckiej (Muszkowski, 2015, s. 393-409; Mikucka 1938, s. 27). W całości 
problematyce źródłoznawczej w aspekcie diachronicznym został poświę-
cony tom 15 Studiów o Książce (Migoń, 1985; Kocójowa, 1985; Żbikow-
ska-Migoń, 1985 i in.). Pojedyncze prace opublikowano w innych tomach 
tego wydawnictwa (m. in. Maleczyńska, 1986; Migoń, 1986; Słomczyń-
ska, 1988). Na ogół lapidarnie odniesiono się do tematu w kompendiach 
zarówno dawnych, jak i najnowszych (Birkenmajer in., 1971, s. 482; 
Kostecki, 2017; Zdanowicz i in., 2017), jak również w podręcznikowo-
-skryptowych publikacjach na poziomie akademickim (Walentynowicz, 
1970, s. 15-17; Wajda, 1983, s. 97; Wojciechowski, 2000, s. 37-47). Kwe-
stię źródeł uwzględnili autorzy opracowań dotyczących bibliologii histo-
rycznej, nie wyodrębniając ich jednak z toku rozważań (Szymański, 2012, 
s. 389-439; Stolarczyk, 2014; Socha, 2015). Podobny charakter ma, fun-
damentalny w tym temacie, wykład Karola Głombiowskiego o głównych 
problemach historii czytelnictwa. Źródła do badań zostały w nim omówione 
w sposób wyczerpujący i erudycyjny (biorąc pod uwagę stan badań z lat 
60. ubiegłego wieku), niemniej bardzo mocne rozproszenie tych zagadnień 
w treści pracy zaburza ich odbiór (Głombiowski, 1966, s. 25, 33, 49, 95, 
128-129). Cennymi materiałami syntetyzującymi zagadnienie są propozy-
cje typologii źródeł wg kryteriów formalnych w aspekcie bibliologicznym 
(Kostecki, 2006; Puchalski, 2007; Jarosz, 2010; Dymmel, 2015). 

Fundamentalny zespół źródeł tworzą szeroko rozumiane dokumenty 
recepcji, do których należą (w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i spo-
łecznym):

Znaki proweniencyjne (własnościowe), a więc dedykacje, exlibrisy 
i superexlibrisy, pieczątki, a także notatki właściciela/czytającego, czyli 
wszystkie przejawy jego działań w obrębie tekstu ujmowane jako komen-
tarz czytelniczy (Sipayłło, 1974; Kocójowa, 1993; Pidłypczak-Majerowicz, 
2014 i in.). Komentarz ten, zawarty w „glosatorskim aparacie lektury […] 
odsłania nam w sposób całkowicie bezpośredni postawę indywidualnego 
odbiorcy literatury, ukazując sposób, w jaki percypuje dzieło, i pozwala-
jąc ocenić wyniki oddziaływania dzieła na jego świadomość” (Głombiowski, 
1966, s. 129). 

Materiały autobiograficzne (osobiste) – pamiętniki, dzienniki, wspo-
mnienia, listy (korespondencja, dokumenty epistolarne). Podobnie jak 
komentarz czytelniczy dokumentują reakcje odbiorcy na treść, odzwiercie-
dlają wpływ lektury na jego mentalność, progresywne i defensywne zmiany 
w jego osobowości. Wchodzą zatem przede wszystkim w zakres źródeł do 
badań kultury czytelniczej w aspekcie pedagogicznym i psychologicznym 
(m. in. Siekierski, 1976; Dunin, 2002; Bednarska-Ruszajowa, 2003; Zdano-
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wicz, 2011; Waksmund, 2012; Heska-Kwaśniewicz, 2017). Dobrze oddaje 
ten zakres dociekań próba monografii Czytania Polaków w XX wieku (Sie-
kierski, 2000). 

Literatura piękna i sztuka – jako źródło do badań kultury czytelni-
czej zasadniczo odpowiada na pytanie dotyczące sytuacji lektury, stanowi 
zapis czytania wspólnotowego lub lektury intymnej (prywatnej), precyzyj-
nie oddaje sytuacje towarzyszące aktowi czytania (aktom lektury), umożli-
wia naszkicowanie literackich portretów odbiorcy, wskazuje cele, sposoby 
czytania oraz wybory lekturowe, jak również wpływ na jego świadomość 
(Mikucka, 1938, s. 27; Bednarska-Ruszajowa, 2006; Komza, 2011; Paja, 
2016; Krupka-Jedynak, 2016 i in.). „Ikonografia dowodzi ważnego miejsca 
książki w życiu […], a jako źródło stanowi dopełnienie dokumentacji czytel-
nictwa zapisanej w dokumentach tekstowych” (Krupka-Jedynak, 2016a). 
Beletrystyka oraz dokumenty ikoniczne jako przejawy dorobku artystycz-
nego są wykorzystywane zarówno w badaniach czytelnictwa o nachyleniu 
pedagogiczno-psychologicznym, jak i socjologicznym (ze względu na cechy 
społeczno-demograficzne utrwalonych postaci oddających się lekturze). 

Listy subskrybentów (prenumeratorów) – odnoszą się do prenumeraty 
jako jednej z form sprzedaży wydawnictw, umożliwiają analizę składu spo-
łecznego, zawodowego, jak również narodowościowego nabywców, ich sta-
tusu materialnego, są niezastąpione w badaniach struktury publiczności 
czytającej w ujęciu socjologicznym. Precyzują także zainteresowania, pre-
ferencje i będące ich wynikiem wybory czytelnicze określonych grup spo-
łecznych, zawodowych i etnicznych (m. in. Kapłon, 1978; Dymmel, 1992; 
Socha 2008).

Akta notarialne – należą do nich dokumenty sporządzane przy trans-
akcjach finansowych (np. intercyzy przedślubne), jak również przy postę-
powaniu spadkowym (zapisy testamentowe, inwentarze ruchomości, spisy 
tworzone na potrzeby licytacji mienia po zmarłych). Dają możliwość usta-
lenia cech społeczno-demograficznych właścicieli księgozbiorów, ich zain-
teresowań, preferencji i wyborów czytelniczych, a także kompetencji, np. 
w zakresie znajomości języków obcych (Lech, 1979; Dymmel, 2004; Szy-
mańska 2015; Dymmel, 2018 i in.).

Inwentarze (bibliotek prywatnych, publicznych, szkolnych, klasztornych 
i in., jak również archiwów) – będące „spisami księgozbiorów, czyli zestawów 
lektur dobieranych z punktu widzenia potrzeb przewidywanego z góry grona 
użytkowników” (Bieńkowska, 1989, s. 65), są to zatem zestawienia dające 
sposobność odtworzenia struktury księgozbiorów (podobnie jak w przypadku 
akt notarialnych), a zatem określenia zarówno cech społeczno-demogra-
ficznych właścicieli, jak i ich dyspozycji motywacyjnych, instrumentalnych 
i zachowań czytelniczych. Dodać należy do wymienionych walorów możliwość 
ustalenia kanonu lektur oraz źródeł informacji i dostępu do tekstów (Głom-
biowski, 1966, s. 33, 49-50, 95-97; Lech, 1985; Koredczuk, 2011).
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Dokumentacja instytucji oświatowych (bibliotek, stowarzyszeń, szkół) 
– należą tu monografie bibliotek, sprawozdania, kroniki, protokoły, regula-
miny, księgi wypożyczeń, rewersy, karty czytelnika, karty książki, ankiety 
czytelnicze przeprowadzone w placówce, wszystkie dokumenty wchodzące 
w zakres statystyki bibliotecznej (m. in. Kret, 1985; Andrzejewska, 1986, 
s. 78-79; Konopka, 1999; Gaziński, 2007; Perkowska, 2007; Fluda-Kro-
kos, 2014). Badacz tego typu materiałów źródłowych jest w stanie udzie-
lić odpowiedzi na szerokie spektrum pytań związanych z pojęciem kultury 
czytelniczej. 

Katalogi (księgarskie, antykwaryczne, wydawnicze, aukcyjne, wypo-
życzalni i wystaw) – są źródłem do oceny rynku wydawniczego i księgar-
skiego, jak również jego uwarunkowań. Umożliwiają analizę repertuaru 
wydawniczego danego okresu, odzwierciedlającą potrzeby czytelnicze 
nabywców, ich zainteresowania, preferencje i wybory czytelnicze (Cybul-
ski, 1982; Kostecki, 1986; Olczak-Kardas, 2009; Imańska, 2015; Piechota, 
Kida-Bosek, 2017 in.). 

Prasa (czasopiśmiennictwo, jak również specyficzny typ wydawnictw 
ciągłych – kalendarze i informatory) – z punktu widzenia badacza czytel-
nictwa interesujące są obecne na ich łamach: szeroko rozumiane formy 
promocji – reklamy książek, prospekty oraz ogłoszenia księgarsko-wydaw-
nicze, wykazy lektur polecanych i niezalecanych, listy czytelników, recenzje 
książek itp. (Hombek, 1986; Szefler, 1996; Hollender, 1989; Kristanova, 
2007; Hombek, 2011; Mazurkowa, 2012; Lewandowska-Jaros, 2015; Przy-
bysz-Stawska, 2013; Konieczna, 2014; Chwastyk-Kowalczyk, 2017 i in.). 
Prasoznawca w roli analityka kultury czytelniczej może podejmować bardzo 
szeroki wachlarz zagadnień konstytuujących jej wyznaczniki. Kalendarze 
i informatory wszelkiego typu dają badaczowi podobne możliwości (Bogda-
now, 1989; Gorczyńska, 2013; Andrysiak, 2015). Bardziej normotwórczy, 
waloryzujący charakter mają rozważania, do których materiału dostarcza 
prasa fachowa – bibliologiczna (Tadeusiewicz, 1981; Uliasz, 2009; Fluda-
-Kroks, 2015).

Dokumenty o charakterze dyrektyw i instrukcji – mniej lub bardziej 
sformalizowane (zapisy działań programujących i waloryzujących lekturę, 
zalecenia organów oświatowych i bibliotekarskich, aprobaty cenzorskie, 
listy książek przeznaczonych do wycofania z księgozbiorów, wykazy wydaw-
nictw zakazanych, aprobacje ministerialne zatwierdzające publikacje do 
bibliotek szkolnych i nauczycielskich (w tym podręczniki), wykazy książek 
polecanych dla bibliotek, poradniki czytania i przewodniki po lekturze). 
Materiały tego typu dostarczają informacji o przyczynach braku określo-
nych dzieł w obiegu czytelniczym, postulowanych wzorcach i normach czy-
telniczych danego okresu, kryteriach wartościowania tekstów przeznaczo-
nych do użytku publicznego i prywatnego (m. in. Heska-Kwaśniewicz, 1996; 
Dzieniakowska, 2007; Laskowski, 2011; Zdanowicz, 2011; Nadolna-Tłu-
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czykont, 2013; Dróżdż, 2014; Dzieniakowska, 2015; Nosek, 2015; Staniów 
2015). Wykaz polskich poradników popularnych o czytaniu i czytelnictwie, 
w układzie chronologicznym do 1939 r., zamieściła Jadwiga Andrzejewska 
na łamach Studiów o Książce (Andrzejewska, 1986, s. 137-138). 

Zaprezentowany rozwój myśli naukowej w zakresie źródeł do badań 
kultury czytelniczej w przeszłości skłania do refleksji dwojakiego rodzaju. 
Po pierwsze, studia nad tym działem wiedzy o czytelnictwie rozwijają 
się prężnie, o czym świadczy liczba opracowań wydana w ciągu trzech 
ostatnich dekad. Po wtóre, źródła do analiz historycznych nie różnią się 
w zasadniczej swej treści od zespołów danych używanych obecnie do badań 
współczesnej kultury czytelniczej. To, co uległo zmianie, to ich lokaliza-
cja oraz postać fizyczna. Te czynniki zdecydowanie implikują rozwój badań 
w aspekcie diachronicznym. 

Prekursorskim etapem w procesie digitalizacji zbiorów historycz-
nych było „przeniesienie” do komputerowych baz danych (Wrede, 1995), 
a następnie, wraz z postępem rozwiązań technologicznych, udostępnie-
nie ich w zasobach sieciowych (bibliotek, archiwów i repozytoriów cyfro-
wych) (Król, 2005; Nowakowski, 2009; Kępa, 2009; Kubic, 2013; Wodniak, 
2017). Wobec skali zjawiska i wymogów rzetelności badawczej opracowano 
instrukcję wydawniczą dla źródeł historycznych publikowanych w Inter-
necie (Supruniuk, 2009). Cyfrowe dziedzictwo posiada już pierwsze prze-
wodniki wprowadzające do tematu „historii cyfrowej” (Nastalska-Wiśnicka, 
2012; Wilkowski, 2013). 

O ile akta notarialne, listy subskrybentów, drukowane katalogi czy 
inwentarze przynależą stricte do badań historycznych, to znaki prowenien-
cyjne (zwłaszcza komentarz czytelniczy), materiały autobiograficzne, lite-
ratura piękna i sztuka, dokumentacja instytucji oświatowych, prasa czy 
zalecenia lekturowe są w równej mierze źródłami do badania czytelnictwa 
współczesnego. Zmienia się jedynie, jak już wspomniano, usytuowanie tych 
materiałów, a także ich forma. I tak, za formę pamiętnika należy uznać blogi 
(wraz z wieloma ich rodzajami – blogi tekstowe, linklogi, fotoblogi, wideoblogi, 
audioblogi), których sylwiczny i intymistyczny charakter wraz z nawiąza-
niami do tradycji diarystycznej stanowi przedmiot współczesnej refleksji 
badawczej (Szczepan-Wojnarska, 2005; Gumkowska, 2009; Tałuć, 2009; 
Maroń, 2015; Nadolna-Tłuczykont, 2017; Celer, 2017; Maroń, Sadzikowska, 
2017 i in.). Wychodzące obecnie tytuły prasy drukowanej, jak i czasopism 
on-line, zwłaszcza dostępne w trybie open-access, nie przestają pełnić funk-
cji wspomnianych przy historycznych wydawnictwach ciągłych (Ostrokul-
ska, 2009; Przybysz-Stawska, 2009; Rejakowa, 2015). Sprawozdania, kro-
niki i inne dokumenty różnorodnych, aktualnych działań bibliotek są ogólnie 
dostępne na ich stronach WWW, a także stanowią treść prowadzonych przez 
pracowników tych instytucji blogów (Wandel, 2005; Cendrowska, 2009; Wój-
cik, 2013). Poradniki i zalecenia w zakresie lektury, w tym profesjonalne 
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i amatorskie recenzje, to nie tylko domena autorów zajmujących się promo-
cją czytelnictwa (Truskolaska, 2007; Koźmińska, Olszewska, 2014; Śliwer-
ski, 2017), ale ponownie ogromna część blogosfery pełniącej funkcję krytyki 
literackiej i fachowej (Gębarowska, 2017). Odpowiednikami katalogów księ-
garskich, wydawniczych, antykwarycznych i aukcyjnych są obecnie strony 
WWW księgarń i wydawnictw, przy czym należy podkreślić, że znaczny odse-
tek księgarń istnieje na rynku tylko w postaci wirtualnej. Zarówno strony 
oficyn wydawniczych, jak i księgarń czy antykwariatów to nie tylko prezen-
tacja oferty wydawniczej, czy księgarskiej, lecz także inicjatywy związane z jej 
upowszechnianiem, wśród których jako cenne źródło do badań kultury czy-
telniczej wyróżnia się możliwość recenzowania przez odbiorców sprzedawa-
nych publikacji (Jachimczyk, 2007; Jachimczyk, 2009; Podniesiński, 2010; 
Marzec, 2012; Olczak-Kardas, Jachimczyk, 2012).

Nowatorskim zjawiskiem w dziedzinie komentarza czytelniczego są ser-
wisy internetowe poświęcone książkom, współtworzone przez społeczność 
odbiorców oceniających lektury, takie jak Lubimyczytać.pl, BiblioNETka 
czy LibraryThing (Zając, 2017). Komplementarne wobec nich są strony 
WWW i czasopisma poświęcone profesjonalnym ocenom literatury oraz 
rynku książki (portal Rynekksiążki.pl, Ryms – kwartalnik o książkach dla 
dzieci i młodzieży, Magazyn Literacki Książki, Kwartalnik Wyspa, Biblioteka 
Analiz, Wiadomości Księgarskie i in.). Analogicznie novum stanowią strony 
akcji i inicjatyw promujących czytelnictwo (np. Cała Polska czyta dzie-
ciom; Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka; Zaczytani.pl; Dyskusyjne Kluby 
Książki) (Franaszek, Szydłowska, 2009; Zając, 2009; Krasuska-Betiuk, 
2011; Poręba, 2013; Belcer, 2015; Borowski, 2015; Cessak-Obydzińska, 
2017), jak również te będące oficjalną reprezentacją instytucji zajmują-
cych się badaniami czytelnictwa w Polsce (Instytutu Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej, Polskiej Izby Książki, Instytutu Książki, Instytutu 
Badań Edukacyjnych i in.). Aktualnie niemal wszystkie raporty z badań są 
udostępniane w sieci (m. in. Kisilowska i in., 2015; Kostecki, i in., 2015; 
Koryś, Chymkowski, 2019). Za źródła danych o kulturze czytelniczej uznać 
w tym kontekście należy (określane także technikami, a nawet metodami 
badawczymi) ankietę, wywiad, test, sondaż diagnostyczny, wnioskowanie 
statystyczne, obserwację i eksperyment (Wojciechowski, 2000, s. 26-49). 
Kwestionariusze ankiet to elementarna i najstarsza forma badań czytelnic-
twa w aspekcie socjologicznym (Muszkowski, 2015, s. 393-409; Mikucka, 
1938, s. 17; Andrzejewska, 1986, s. 77; Korczyńska-Derkacz, 2015, 134-
142), stale jednak obecna w repertuarze technik współczesnych instytucji 
badawczych (m. in. Koryś, Chymkowski, 2019). Wywiad uschematyzowany 
(z kwestionariuszem) także jest stosowany współcześnie do badań recep-
cji – określania biografii lekturowych (Chymkowski, 2011), podobnie jak 
sondaż diagnostyczny i test pomaga określić poziom dyspozycji instrumen-
talnych czytelników z najmłodszej kategorii wiekowej (Centner-Guz, 2017). 
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Zarówno te źródła, które stanowią swojego rodzaju kontynuację dawniej 
istniejących, jak i zupełnie nowe, funkcjonują (najczęściej symultanicznie) 
we wszystkich przestrzeniach świata wirtualnego. Osoby, instytucje, stowa-
rzyszenia związane z kulturą czytelniczą posiadają konta z podobnymi tre-
ściami równocześnie w wielu miejscach Sieci, m. in. w mediach społeczno-
ściowych, czyli na przykład na Facebooku, Twitterze, YouTube i Instagramie. 
Każdy z wymienionych portali staje się przedmiotem badań różnych aspek-
tów kultury czytelniczej (m. in. Kaczmarek, 2009; Czerniak, Witek, Krawczyk 
i in., 2013/2014; Hojka, 2014; Ostrowska, 2015; Lamberti, Theus, 2016; 
Tafiłowski, 2016; Wójcicka, 2017; Kortas, 2017). Audialne oraz audiowizu-
alne media tradycyjne (telewizja, radio) także posiadają swoje sieciowe profile 
przynoszące ważne materiały do badań kultury czytelniczej (Doliwa, 2005; 
Cichy, 2005; Kowalska, 2011; Sugier-Szerega, 2013; Sosnowska, 2014; 
Kotuła, 2018). Źródłami do badań czytelnictwa w Internecie mogą być rów-
nież zupełnie nowe gatunki wypowiedzi, takie jak memy (także wideomemy), 
czy też dane pochodzące z czatów internetowych (Rybszleger, 2009; Gumkow-
ska, 2015; Majorek, 2015). Niewyczerpywalnym zasobem danych o recepcji 
tekstu literackiego jest przeogromna i wielce zróżnicowana strefa Liternetu – 
literatury obecnej w Internecie, zarówno tej zdigitalizowanej, jak i tej powsta-
łej w i dla Sieci, ze szczególnym uwzględnieniem pola badawczego fan fiction 
z całym kompleksem kompetencji w zakresie partycypacji i kreatywności 
odbiorców lub/i twórców fandomów (Marecki, red., 2003; Adamiec, 2004; 
Dawidowicz-Chymkowska, 2009; Tałuć, 2009; Jurzysta, 2009; Janusiewicz, 
2012; Adamczuk-Stęplewska, 2013 i in.).

Podstawą wszelkich dociekań o czytelnictwie były od początków 
myśli bibliologicznej trzy przejawy kultury materialnej: książka – czaso-
pismo – księgozbiór. W XXI w. nadal pozostają one prymarne dla badań 
kultury czytelniczej, chociaż uległy transformacjom i transgresjom. Wolu-
men w postaci kodeksu współistnieje z książką, która przekroczyła gra-
nice wyznaczane przez nośnik fizyczny tekstu: e-bookiem, audiobookiem, 
gamebookiem, aplikacją sieciową, wielorakimi i stale multiplikującymi się 
postaciami hipertekstu w przestrzeni Liternetu, a także liberaturą – lite-
raturą totalną (Przybyszewska, 2009). Księgozbiory bibliotek cyfrowych 
„uwolnione” w Sieci (np. Wolne Lektury, Federacja Bibliotek Cyfrowych, 
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona) współwystępują ze zgromadzonymi 
przez wieki zbiorami bibliotek ograniczonymi przestrzenią budynków. Cza-
sopisma wciąż jeszcze oddychają tymi dwoma płucami, jakie stanowią ich 
wersje drukowane i cyfrowe.

Ekspansja tzw. nowych mediów zamieniła w przestrzeń płaszczyzny 
dotychczasowych refleksji nad kulturą czytelniczą. Płaszczyzny te nie ule-
gły jednak dezintegracji, lecz stały się komponentem tego nowego terenu 
eksploracji – przestrzeni, którą wyznacza przenikanie się form i treści, 
płynność bardzo ponowoczesna, efemeryczność i ciągła zmiana. Obszar 
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nacechowany chaosem informacyjnym, zmagający się z permanentną dez-
aktualizacją treści i fluktuacją obiektów w nim umieszczonych, stanowi 
jednocześnie ogromne, nie do wyczerpania źródło do badań nad czytelnic-
twem. Synteza dotychczasowych ustaleń, jak i dalsza analiza poszczegól-
nych pól badawczych, wydaje się konieczna w perspektywie rozwoju huma-
nistyki XXI w., w tym cyfrowej.
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Małgorzata Gwadera
Sources for reading culture research – duration, change, convergence

Abstract

The article presents the state of research as well as the research perspectives with 
reference to the research sources in reading culture in terms of the past and the present. 
It determines the reading culture definition taking the individuals and the society into 
consideration. It shows the components of reading culture and corresponding sources – 
widely understood the reception documents – provenance marks, autobiographical materials, 
literature and art, subscriber lists, notarial files, inventories, catalogs, documentation 
of educational institutions, press, directives and instructions. There have been revealed the 
dependencies between “the old” and “the new” sources, pointing the detailed areas of scientific 
researches.

Keywords: research sources, reading culture, historical readership, contemporary readership

Małgorzata Gwadera
Źródła do badań kultury czytelniczej – trwanie, zmiana, konwergencja

Streszczenie

W artykule zaprezentowano stan badań oraz perspektywy badawcze w zakresie źródeł 
do badań kultury czytelniczej zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. 
Sprecyzowano pojęcie kultury czytelniczej w ujęciu jednostkowym i społecznym, a także 
określono zakres źródeł do jej badania. Wskazano na komponenty kultury czytelniczej 
i odpowiadające im źródła – szeroko rozumiane dokumenty recepcji – znaki proweniencyjne, 
materiały autobiograficzne, literaturę piękną i sztukę, listy prenumeratorów, akta notarialne, 
inwentarze, katalogi, dokumentację instytucji oświatowych, prasę, dyrektywy i instrukcje. 
Omówiono zależności „starych źródeł” od „nowych źródeł”, wskazując szczegółowe obszary 
refleksji naukowej w tym temacie. 

Słowa kluczowe: źródła do badań, kultura czytelnicza, czytelnictwo historyczne, czytelnictwo 
współczesne


