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CZYTELNICTWO DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze 

za lata 2011-2015

WYDAWNICTWA ZWARTE

ALEKSANDROWICZ Renata : Czytelnik w bibliotece szkolnej // W: Biblioteka szkolna  –  tendencje 
rozwoju : teoria i praktyka / red. Lidia Ippoldt, Halina Kosętka, Iwona Pietrzkiewicz. – Kraków : 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. –  S. 98-110

Wiek a możliwości intelektualne i czytelnicze dziecka. Zainteresowania czytelnicze użytkowników bibliotek 
szkolnych. Grupy czytelników wymagające szczególnej pomocy ze strony bibliotekarza w zakresie doboru literatury.

Sygnatura: 98274
Sygnatura: 41286 Filia w Tomaszowie Maz.

ANTCZAK Mariola, RYBKA Aleksandra : Wybrane elementy kultury czytelniczej polskich dwunastolatków i 
brytyjskich jedenastolatków // W: Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : 
szkice bibliologiczne / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. 
- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – S. 41-94

Sygnatura: 104424

KOŁODZIEJSKA Jadwiga : Elitarne i popularne wzory czytania. – Warszawa : Wydawnictwo 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – S. 74-80 : Kanon literacki wśród młodzieży wiejskiej

Sygnatura: 104107

KRUK Magdalena : Fenomen popularności małego czarodzieja „Harry Potter” Joanne K. Rowlling i młodzi 
odbiorcy // W: Bestsellery, literatura popularna, odbiorcy : empiryczne badania współczesnego 
czytelnictwa / red. Anna Dymmel. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
2009. ‒ S. 11-28

Preferencje i wybory czytelnicze uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz recepcja utworów J. Rowling – 
wyniki i analiza badań. 

Sygnatura: 106396

MISIEWICZ Magdalena : Mędrzec czy grafoman”  ‒ twórczość Paulo Coelho i jej obieg  wśród licealistów
// W: Bestsellery, literatura popularna, odbiorcy : empiryczne badania współczesnego 
czytelnictwa / red. Anna Dymmel. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
2009. ‒  S. 47-67

Preferencje i wybory czytelnicze licealistów. Odbiór twórczości P. Coelho przez licealistów – analiza wyników 
badań.

Sygnatura: 106396

SOCHA Irena : Czytelnictwo dzieci i młodzieży : zarys // W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-
1989). T. 3 / red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Katarzyna Tałuć. ‒ Katowice : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 2013. ‒ (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 
1644-0552 ; Nr 144). – S. 301-327

Czytelnictwo programowane politycznie w latach 1945-1955. Wybory czytelnicze dzieci 
i młodzieży w latach 60-90-tych XX wieku. 

Sygnatura: 104169

STANIÓW Bogumiła : Biblioteka szkolna dzisiaj.  – Warszawa, 2012. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka =
Science, Didactics, Practice / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; T. 128). – S. 213-220 : Badanie 
czytelnictwa w szkole

Sygnatura: 101745W
Sygnatura: 35638 Filia w Radomsku
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UNGEHEUER-GOŁĄB Alicja : Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka. -  – Warszawa : 
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – (Biblioteki, Dzieci, Młodzież / przew. Kom. 
Red. Joanna Papuzińska ; 5). 

M. in. kanon lektur przedszkolaka (s. 116-122)
Sygnatura: 102615, 102390; 
Sygnatura: 42719 Filia w Tomaszowie Maz.

WOJCIECHOWSKA Maja : Organizacja czasu wolnego młodzieży szkolnej w kontekście kompetencji 
czytelniczych i kontaktu z literaturą // W: Czas przemian – czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków
informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka ; praca zbiorowa / 
pod red. Justyny Jasiewicz i Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. -  – (Nauka 
– Dydaktyka – Praktyka ; 152). – S. 234-242

Preferencje młodzieży szkolnej dotyczące spędzania wolnego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem roli 
książki i kompetencji czytelniczych - wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów pomorskich szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli tych placówek.

Sygnatura: 104046

ZASACKA Zofia : Ciągłość i zmiany w postawach czytelniczych młodzieży (z ogólnopolskich badań 
czytelnictwa gimnazjalistów) // W: Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / 
pod red. Anny Marii Krajewskiej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2012. –(Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 3). – S. 93-104

Sygnatura: 102668

ZASACKA Zofia : Czytanie dla przyjemności – jego miejsce w czasie zabawy nastolatków // W: Młodzież 
w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i 
Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria 
Zielińska  – Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2011. –  S. 95-116 

Sygnatura: 102003 W

ZASACKA Zofia : Czytanie dla przyjemności – podobieństwa i dystanse wśród nastolatków // W: Czas 
wolny: refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska. -  – Warszawa : Wydawnictwo 
Difin, 2011. – S.. 151-171

Sygnatura: 100399W, 100400

ZASACKA Zofia : Nastolatki i ich przyjemności czytania książek // W: Kultura czytelnicza dzieci i 
młodzieży początku XXI wieku : szkice bibliologiczne / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-
Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska.  – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.  –  S. 95-
115

M. in. książki  czytane przez gimnazjalistów – ulubieni autorzy, tematyka.
Sygnatura: 104424

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(Artykuły z nw. czasopism są dostępne w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej)

BARAN Grzegorz : Sztuka czytania potrzebą współczesnego człowieka. – Bibliogr. // Język Polski w 
Gimnazjum.  – R. 15, nr 3 (2013/2014), s. 11-30

Rozważania na temat czytania książek oraz czasopism wśród młodzieży szkolnej: ewaluowanie kultury 
czytelniczej, odbiór tekstu a indywidualne preferencje czytelnicze, kształcenie umiejętności czytania jako jedno ze 
współczesnych wyzwań edukacyjnych.

BENDYK Edwin : Kraj Koziołka Matołka // Polityka. – 2011, nr 8, s. 72-74
Badania czytelnictwa przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową w 2008 r. 

CAŁCZYŃSKA Emilia : Preferencje czytelnicze najmłodszych // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, 
nr 3, s. 10-13
 Badania przeprowadzone wśród dzieci sześcio- i siedmioletnich. Książki preferowane przez młodych 
czytelników. Ulubiony bohater literacki. Ulubiony bohater literacki a płeć. Preferowane gatunki literackie.

DRACHAL Halina : W klimacie horroru // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 45, s. 8
Raport Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczący czytelnictwa uczniów kończących szkołę podstawową i 

gimnazjum.
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DUNIN-WILCZYŃSKA  Ewa : Czytelnictwo wśród uczniów // Nowa Szkoła. –  2015, nr 7, s. 23-25
Przedstawienie dwóch modeli opisu i oceny czytelnictwa dzieci i młodzieży. Wyniki ankiety czytelniczej 

odzwierciedlającej zainteresowania czytelnicze uczniów klas szóstych w szkole podstawowej. Opieka nad potencjalnym 
czytelnikiem w domu i w szkole oraz wskazanie odpowiedniej literatury jako podstawowe zadanie dorosłych.

FRIEDRICH Michał : Homo (non) legens? : uczeń współczesnej szkoły średniej jako czytelnik // 
Polonistyka. – 2013, nr 6, s. 10-14

Refleksje dotyczą współczesnego świadomego czytelnictwa na czwartym etapie edukacyjnym.

JANUS-SITARZ Anna : Czytanie nie gryzie, ale : postawy gimnazjalistów wobec literatury. – Bibliogr.  // 
Edukacja. – 2015, [nr] 1, s. 97-116

Omówienie problematyki szkolnych i środowiskowych uwarunkowań czytelnictwa oraz postaw uczniów wobec 
literatury na podstawie wyników badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej 
podstawy programowej".

KACZMARCZYK Irena : Nie czytają! // Poradnik Bibliotekarza. – 2012, nr 1, s. 11-13
Rozważania na temat słabego poziomu czytelnictwa współczesnej poezji przez młodzież szkolną. Analiza 

przyczyn, pozytywne doświadczenia w pracy z młodzieżą szkolną.

KOTYŁO Mikołaj : Kto czyta książki, żyje podwójnie // Edukacja i Dialog. – 2012, nr 7/8, s. 81-83
Raport o stanie czytelnictwa na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum nr 1 w Lęborku.

KRUSZYŃSKA Elżbieta : O lepszym czytaniu – innowacyjne spojrzenie na proces czytania // Polonistyka.
– 2012, nr 4, s. 44-48

O zjawisku nieczytania książek przez dzieci, o czytaniu dla przyjemności, badaniach na temat stanu 
czytelnictwa i kulturze czytelniczej.

MAŁOCHLEB Paulina : Książka na zakręcie // Polonistyka. – 2015, nr 3, s. 4-7
Wyniki badań czytelnictwa Polaków. 

MAZELNIK Robert : Umiejętność czytania – edukacyjna luka płci. –  Bibliogr. // Meritum. – 2011, nr 3, 
s. 80-84

Autor przedstawia szereg propozycji, mających na celu zmniejszenie education's gender gap, czyli 
edukacyjnej luki płci. "Edukacyjna luka płci" to istotna różnica w osiągnięciach edukacyjnych chłopców w porównaniu 
do dziewcząt. Opracowanie podejmuje kwestię umiejętności czytania jako najistotniejszego czynnika decydującego o 
sukcesie lub porażce szkolnej. Przedstawiono badania nad czytelnictwem dziewcząt i chłopców.

MORAWSKA Iwona : Czytanie (nie tylko) lektur szkolnych - dobrodziejstwo czy udręka?. –   Bibliogr. // 
Język Polski w Liceum. – R. 16, nr 1(2014/2015), s. 21-36

Badania czytelnictwa wśród młodzieży licealnej.

PAWLICKI Dariusz : O książkach i ich (nie)czytaniu. –  Bibliogr. // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 9, s. 
14-15

Rozważania na temat książki i czytelnictwa.

PIETRZAK Małgorzata : Literatura piękna – dlaczego? Cz. 1 // Wychowanie na Co Dzień. –  2012, nr 
7/8, dod. s. VIII

Refleksje na temat czytelnictwa dzieci i młodzieży.

PIETRZAK Małgorzata : Literatura piękna – dlaczego ? Cz. 2. –  Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień.   
– 2012, nr 9, dod. s. VIII

Refleksje na temat czytelnictwa dzieci i młodzieży - znaczenie literatury pięknej w życiu człowieka.

PROKOP  Joanna : Książki wśród dzieci w wieku 4 lat : podsumowanie wyników ankiety. –  (Problemy 
doświadczenia opinie) // Poradnik Bibliotekarza. –  2015, [nr] 2, s. 13-16

Ratkiewicz Wiesława : Zainteresowania czytelnicze uczniów klas IV i VI w latach 2000-2010 // 
Bibliotekarz.  – 2011, [nr] 7/8, s. 21-29

Badania przekrojowe porównujące tendencje czytelnicze dzieci. Wpływ szybkiego tempa przemian 
cywilizacyjnych na zainteresowanie czytaniem. Widoczny brak poświęcania czasu dla książki, szczególnie baśni, na 
rzecz komiksów, komputerów i podwórka. 

SKURA Piotr : Luksus na półkach // Głos Nauczycielski. –  2015, nr 5, s. 4
 Związek pomiędzy zasobnością domowego księgozbioru a czytelnictwem dzieci i młodzieży. Czytanie 
dziedziczone.    

3



SKURA Piotr : Na papierze tylko książki // Głos Nauczycielski. – 2015, nr 1/2, s. 8
Uczniowie zaczytani w prasie, tyle że elektronicznej.

TKACZYK Elżbieta, SKOCZEK Grażyna : Czytanie to radość // Życie Szkoły. – 2011, nr 9, s. 35-36
Badania czytelnictwa oraz technik czytania wśród dzieci w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie.

WASILEWSKI Juliusz : Ciekawe badania czytelnictwa 12 - i 15-latków // Biblioteka w Szkole.  – 2014, 
nr 12, s. 3-4

ZASACKA Zofia : Biblioteki publiczne i szkolne - źródłami lektur szkolnych // Poradnik Bibliotekarza. – 
2013, [nr] 5, s. 11-15

Wyniki ogólnopolskiego badania czytelnictwa młodzieży gimnazjalnej.

ZASACKA Zofia : Czytelnictwo młodzieży // Bibliotekarz. –  2011, nr 1, s. 13-20
Stan czytelnictwa młodzieży - badania.

ZASACKA Zofia : Dziecięcy i młodzieżowi czytelnicy książek // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 5, s.
9-13

Analiza wyników badań (dane z 2013 r.)  dotyczących aktywności czytelniczej dwunastolatków (uczniów 6 
klasy szkoły podstawowej) i piętnastolatków (uczniów klasy III gimnazjum). 

ZASACKA Zofia : Lektury gimnazjalistów : od codzienności do unikania // Poradnik Bibliotekarza. –  
2011, nr 7/8, s. 3-6

Postawy gimnazjalistów wobec czytania książek. Typy czytelników z względu na aktywność czytelniczą w 
czasie wolnym i w ramach obowiązku szkolnego. Czytanie literatury w sieci.

ZASACKA Zofia : Nastolatki i książki -  – od czytania codziennego do unikania // Edukacja. – 2012, nr  
2, s. 20-35

Prezentacja wyników badania sondażowego poświęconego czytelnictwu młodzieży. Badanie zrealizowano w 
maju 2010 r. na próbie reprezentatywnej uczniów klasy trzeciej z 70 gimnazjów.

ZASACKA Zofia : Potrzeby czytelnicze nastolatków a księgozbiory biblioteczne  // Bibliotekarz.  – 2015,
[nr] 5, s. 4-13

Omówienie wyników badania, przeprowadzonego w 2013 roku, którego celem była ocena społecznego zasięgu
książki wśród uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum oraz prześledzenie przebiegu i uwarunkowań 
czytelniczych nastoletnich czytelników.

ŻYTKIEWICZ Dorota : Digitalni też czytają książki // Polonistyka.  – 2013, nr 6, s. 48-50
Czytelnictwo wśród młodzieży.

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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