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MOTTO

Naród, który mało czyta, mało wie 
Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje:     
w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach 
wyborczych. Niewykształcona większość może 
przegłosować wykształconą mniejszość — to 
bardzo niebezpieczny aspekt demokracji”.

Jim Trelease, autor książki „Read-Aloud 
Handbook” (Podręcznik głośnego czytania)

Fotografia . Jim Trelease . Autor Jim Trelease, CC BY-SA 3.0. https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Trelease#/
media/File:Jim-trelease-profile--1.jpg 



CZYTELNICTWO
Czytelnictwo – działalność człowieka związana 
z czytaniem książek. Czytelnictwo to proces 
społeczny, polegający na zaspokojeniu 
estetycznych, intelektualnych, naukowych, 
informacyjnych i rozrywkowych potrzeb ludzi, 
poprzez przyswajanie przekazywanego 
pisemnie dorobku ludzkich myśli, uczuć czy 
wiedzy.

Definicja sformułowana w oparciu o artykuł „Czytelnictwo” https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytelnictwo, 
Tekst artykułu udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytelnictwo
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl


WPŁYW CZYTELNICTWA NA 
ROZWÓJ OSOBISTY, 

SPOŁECZNY I MATERIALNY 
CZŁOWIEKA,
 OKREŚLONY

NA PODSTAWIE BADAŃ 
NAUKOWYCH 



Źródło informacji - Zasacka Z. (2014). Czytelnictwo dzieci i młodzieży, 

Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.



Cechy społeczno-
demograficzne uczniów 

szkoły podstawowej a typy 
czytelników książek

nieczytający 
książek (nie 

czytają  
czasie 

wolnym i nie 
czytają 
lektur 

szkolnych) 

czytelnicy 
szkolni 
(czytają 
lektury 
szkolne, 
ale nie 

czytają w 
czasie 

wolnym) 

czytelnicy 
spontaniczni 

(czytają w 
czasie 

wolnym, ale 
nie czytają 

lektur 
szkolnych)

czytelnicy 
aktywni 
(czytają 

zarówno w 
czasie 

wolnym jak i 
lektury 

szkolne) 

ocena z 
języka 
polskiego na 
koniec piątej 
klasy (12 lat)

niedostateczna 31% 0% 0% 69%

dopuszczająca 10% 22% 15% 53%

dostateczna 6% 23% 9% 62%

dobra 6% 18% 6% 70%

bardzo dobra 1% 13% 5% 81%

celująca 4% 2% 7% 86%



Powyższe wyniki badań należy czytać następująco:

Np. ocenę „dopuszczającą” uzyskuje 10% uczniów „nieczytających książek”, 
22% „czytelników szkolnych”, 15% „czytelników spontanicznych” i 53% 
czytelników aktywnych  a ocenę „bardzo dobrą ” uzyskuje 1% 
„nieczytających książek(!!!)”, 13% „czytelników szkolnych”, 5% 
„czytelników spontanicznych” i 81% „czytelników aktywnych”.

Pomijając wyniki poniżej 10%  to bardzo wyraźnie widać że:
1. na ocenę celującą ma szanse tylko czytelnik aktywny, 
2. na ocenę bardzo dobrą, dobrą i dostateczną ma szanse czytelnik aktywny 
i czytelnik szkolny.

Niepokojącym zjawiskiem,  są „duże szanse” czytelników aktywnych na 
najniższe oceny – niedostatecznych ( 69%) i dopuszczających (53%). 

Nie cenimy (przy wystawianiu ocen) również „czytelników spontanicznych”. 

Przede wszystkim lektura. 
Niemniej 
Czytelnicy aktywni mają wyraźnie większe szanse na sukces 

szkolny (wysoką ocenę)  z języka polskiego.
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Cechy społeczno-demograficzne 
uczniów a typy czytelników 

książek

nieczytający 
książek (nie 

czytają w 
czasie 

wolnym i nie 
czytają  
lektur 

szkolnych) 

czytelnicy 
szkolni 
(czytają 
lektury 

szkolne, ale 
nie czytają w 

czasie 
wolnym) 

czytelnicy 
spontaniczni 

(czytają w 
czasie 

wolnym, ale 
nie czytają 

lektur 
szkolnych)

czytelnicy 
aktywni 
(czytają 

zarówno w 
czasie 

wolnym jak i 
lektury 

szkolne) 

ocena z języka 
polskiego na 

koniec klasy VIII 
( 15 lat)

niedostateczna 33% 23% 10% 34%

dopuszczająca 29% 31% 12% 28%

dostateczna 19% 27% 12% 43%

dobra 5% 20% 8% 67%

bardzo dobra 2% 16% 7% 75%

celująca 6% 3% 8% 83%



Wnioski z wyników badań są podobne jak dla młodszych uczniów, 
szczególnie gdy pominiemy rezultaty poniżej 10%.
1. „Nieczytający książek” mają szansę co najwyżej na ocenę dostateczną. 

Zatem można ukończyć szkołę nie czytając nawet lektur (!!! - zdanie 
autora prezentacji - wada systemu lub błąd badania).

2. „Czytelnicy szkolni” ( ograniczający się do czytania lektur ) mogą osiągnąć 
nawet ocenę bardzo dobrą (16%) ??

3. „Czytelnicy spontaniczni” mają nadal niższe szanse niż „nieczytający 
książek”. Np. na ocenę dostateczną ma szanse 12% czytelników 
aktywnych przy 19% „nieczytających książek”. Zdaniem autora 
prezentacji jest to istotna wada systemu. 

4. „Czytelnicy aktywni”  mają szanse na wszystkie oceny, przy czym 
najniższe oceny ma szanse otrzymać odpowiednio 28% i 34%. Jest to co 
prawda znacznie mniej niż wśród uczniów po klasie piątej, ale nadal za 
dużo. 

Podobnie, jak w przypadku uczniów po klasie piątej,  można stwierdzić, że  
„czytelnicy aktywni mają wyraźnie większe szanse na sukces szkolny ( z 
języka polskiego), ale przede wszystkim trzeba czytać obowiązkowe 
lektury”.
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Np.  33% otrzymujących oceny 
niedostateczne należy do kategorii 
„nieczytających książek”
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Np.  83% otrzymujących oceny celujące 
należy do „czytelników aktywnych”



Autorzy: Izabela Koryś, Dominika Michalak, Zofia Zasacka, Roman 
Chymkowski

Informacje zawarte w  prezentacji poniżej są 
przedstawione na podstawie badania Biblioteki 

Narodowej pt:

„Stan czytelnictwa w Polsce 
w 2017 roku” 

Autorzy: Izabela Koryś, w Kopeć, Zofia Zasacka, 
Roman Chymkowski

Pracownia Badań Czytelnictwa Biblioteki 
Narodowej



 Kategoria 
zawodowa

Czyta prasę 
papierową

Czyta 
wiadomości 

i prasę w 
internecie

Czytał/a tekst 
o objętości 3 

stron lub 
dłuższy w 

ciągu 
ostatniego 
miesiąca

Czytał/a 
przynajm

niej 1 
książkę w 

ciągu 
roku

Czytał/a 3 
lub więcej 
książek w 
ciągu roku

Czytał/a 7 
lub więcej 
książek w 
ciągu roku

Przedsiębiorcy i 
samozatrudnieni 58% 78% 60% 51% 25% 14%

Menadżerowie 64% 79% 60% 64% 36% 17%

Specjaliści 61% 87% 67% 71% 49% 23%

Zawody 
nierobotnicze 57% 75% 53% 50% 28% 14%

Zawody 
robotnicze 46% 50% 28% 28% 12% 5%

Rolnicy 66% 42% 44% 44% 16% 5%



  Wykształcenie Czyta prasę 
papierową

Czyta 
wiadomości i 

prasę w 
Internecie

Czytał/a 
tekst o 

objętości 3 
stron lub 
dłuższy w 

ciągu 
ostatniego 
miesiąca

Czytał/a 
przynajmn

iej 1 
książkę w 
ciągu roku

Czytał/a 3 
lub więcej 
książek w 
ciągu roku

Czytał/a 7 
lub więcej 
książek w 
ciągu roku

Podstawowe i 
gimnazjum (8 - 
10 lat)

42% 20% 19% 14% 5% 2%

Zasadnicze 
zawodowe (12 
lat)

52% 36% 27% 19% 8% 3%

Średnie i 
pomaturalne 
(14,15,16 lat)

57% 61% 46% 43% 22% 10%

Wyższe  
magisterskie i 
licencjat (16 - 19 
lat)

64% 82% 69% 68% 45% 23%



WNIOSEK
Z badań wykonanych przez Bibliotekę 
Narodową wynika, że najwięcej czytają osoby 
z wykształceniem wyższym, specjaliści 
i menadżerowie.

Można zatem pokusić się o twierdzenie, 
iż dzieci, które są aktywnymi czytelnikami,  
mają największe szanse, by ukończyć wyższe 
studia i zostać specjalistami i menadżerami (?).



JIM TRELEASE – 
CYTATY Z BROSZURY „WHY READ ALOUD TO 

CHILDREN? (PO CO CZYTAĆ DZIECIOM NA GŁOS )„

Ostatnie 30 lat badań nad czytaniem potwierdza  
prostą formułę - bez względu na płeć, rasę, 
narodowość lub pochodzenie społeczno-
ekonomiczne, Ci którzy czytają najwięcej, czytają 
najlepiej, osiągają najwięcej i najdłużej pozostają w 
szkole. Odwrotnie, ci, którzy niewiele czytają, nie 
mogą osiągnąć więcej.



Ciąg dalszy "JIM TRELEASE" 
Siedemdziesiąt pięć lat statystyk S.A.T. (SAT – ustandaryzowany 
test dla uczniów szkół średnich w USA- badający kompetencje 
i wiedzę przedmiotową) pokazuje, że zamożni studenci stale 
osiągają wyższe wyniki niż uczniowie żyjący w ubóstwie (jest to 
również prawdą międzynarodową). 
Duże znaczenie ma fakt, że zamożne rodziny częściej czytają 
dzieciom, ich domy mają bogatszy klimat do czytania (książki, 
czasopisma, gazety), a w rozmowach zamożne dzieci słyszą więcej 
słów. 
Przełomowe badanie Hart’a i Risley'a „Znaczące różnice - 
Meaningful Differences” wykazało, że zamożne dzieci 
(professional) słyszały 45 milionów słów w wieku czterech lat, 
w klasie pracującej –(working class)  26 milionów, a dziecko 
ubogie (poverty) słyszało- tylko 13 milionów – są to 32 miliony 
słów różnicy między bogatymi i biednymi przedszkolakami.



Żródło : Meaningful Differences by Betty Hart & Todd Risley



CIĄG DALSZY "JIM TRELEASE" 

      Jeśli chodzi o budowanie bogatego słownictwa, nic nie 
przypomina słów, które pochodzą z "druku". Gdy badacze 
policzyli słowa, których używamy najczęściej, otrzymaliśmy w 
sumie 10 000 różnych słów (najczęstszym słowem jest "the"). 

Powyżej 10.000 spotyka się tzw. słowa "rzadkie". Chociaż 
rzadziej używamy tych słów w rozmowie, to jednak coraz więcej 
z nich składa się na to, co musisz wiedzieć, aby zrozumieć 
skomplikowane pomysły i uczucia w druku, czy to The New York 
Times, podręczniku, czy w powieści. 

Tak, więc im rzadsze słowa (książkowe) dziecko zna, tym 
łatwiej będzie mu czytać skomplikowane idee. Jak mogę dać 
mojemu dziecku słowa, jeśli sam ich nie znam /(nie używam)?



 

Książka dla dorosłych

Książka dla dzieci

Oglądanie TV

Dorosły do dorosłego

Dorosły do dziecka, 10 lat.

Dorosły do dziecka, 6 mies.

52,7

30,9

22,7

17,3

11,7

9,3

Liczba „rzadkich” słów spotykanych 
na tysiąc

         Słuchanie
         Czytanie

 

 



OSOBY ODNOSZĄCE NAJWIĘKSZE 
SUKCESY I ICH NAWYKI CZYTELNICZE
1. Warren Buffett (majątek: 84,4 mld USD)
Magnat Berkshire Hathaway  spędza od pięciu do sześciu 
godzin dziennie na czytaniu pięciu różnych gazet.
Analizuje również 500 stron dokumentów finansowych  
i zaleca przyszłym inwestorom, aby zrobili to samo.
„Tak właśnie działa wiedza”, powiedział niedawno na 
wydziale inwestycyjnym Uniwersytetu Columbia. - Narasta 
jak procent składany. Wszyscy możecie to zrobić, ale 
gwarantuję, że niewielu z was to zrobi.

Są to fragmenty artykułu z WORD ECONOMIC FORUM – Nawyki czytelnicze 9 osób, które odniosły 
największy sukces,  
https://www.weforum.org/agenda/2017/07/9-of-the-most-successful-people-share-their-reading-habits  
autor Chris Weller , Ideas Reporter, Business Insider
Licencja (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

https://www.weforum.org/agenda/2017/07/9-of-the-most-successful-people-share-their-reading-habits
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


Bill Gates (Majątek 113,7 miliarda USD)

Były dyrektor generalny Microsoft potwierdził, że czyta 50 
książek rocznie lub mniej więcej jedną książkę tygodniowo.
Większość książek to literatura faktu, która dotyczy zdrowia 
publicznego, chorób, inżynierii, biznesu i nauki.
Od czasu do czasu przegląda powieść ( czasem siedząc do 
późna w nocy).  Ale przede wszystkim książki służą, by 
dowiedzieć się więcej o świecie, w którym żyje.

Fotografia – Bill Gates (domena publiczna)



Mark Zuckerberg

W 2015 roku CEO Facebooka obiecał, że będzie czytać 
jedną książkę co dwa tygodnie, w celu poznania 
różnych kultur, wierzeń, historii            i technologii” 
- napisał w poście na Facebooku.
„Książki pozwalają w pełni zgłębić temat             i 
zanurzyć się w głębszy sposób niż większość 
dzisiejszych mediów” - napisał. „Nie mogę się 
doczekać, aby zmienić dietę mediów w kierunku 
czytania książek”.

 Fotografia: Mark Zuckerberg , założyciel i dyrektor generalny Facebooka , na konferencji prasowej 
poświęconej forum e-G8 podczas 37. szczytu G8 w Deauville we Francji. Autor Guillaume Paumier, Licencja 
Creative Commons Attribution 3.0 Unported

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:37th_G8_summit
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Guillom
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Guillom
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en


Od dziecka lubiłem książki. Do tradycji czytania 
książek wdrażał mnie mój ojciec. Siadał obok 
mnie i czytał mi całego Sienkiewicza i innych 
pisarzy polskich. (…) I nie przestawał zachęcać 
mnie do poznawania najbardziej wartościowej 
literatury. Nigdy też nie stawał na przeszkodzie 
mojemu zainteresowaniu teatrem. Gdyby nie 
wybuchła wojna i nie zmieniła się radykalnie 
sytuacja, to może perspektywy, jakie otwierały 
przede mną uniwersyteckie studia literatury 
polskiej, pociągnęłyby mnie bez reszty. (…)

Wypowiedź –Św. Jana Pawła II
http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/dom-pamie
ci-karola-wojtyly-przy-tynieckiej-10

Fotografia – Źródło CENTRUM 
MYŚLI JANA PAWŁA 
https://www.centrumjp2.pl/nieod
platne-plakaty/

http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/dom-pamieci-karola-wojtyly-przy-tynieckiej-10
http://franciszkanska3.pl/aktualnosci/dom-pamieci-karola-wojtyly-przy-tynieckiej-10


Jako podsumowanie wybrano cytaty z wystąpienia Pani dr 
Doroty Grabowskiej, doktora nauk humanistycznych w 
zakresie bibliologii, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania badawcze
 
1) Organizacja i działalność bibliotek publicznych i szkolnych 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody i formy pracy;
2) Czytelnictwo dzieci i młodzieży;
3) Normalizacja w bibliotekach.

PODSUMOWANIE

Fotografia i opis na podstawie 
https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/89-pracowni
cy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/436-dr-
dorota-grabowska

https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/436-dr-dorota-grabowska
https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/436-dr-dorota-grabowska
https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/89-pracownicy/niesamodzielni-pracownicy-wdiib-uw/436-dr-dorota-grabowska


17 ZALET KSIĄŻKI
1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Uczy 

nas wyrażać myśli i rozumieć innych. 
2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam pojęć 

myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość  
i nasz świat. 

3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy 
w wyobraźni. 

4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach     
i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym 
wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś 
więcej. 

5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. 
Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś 
sytuację. 



6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji. 
Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać 
nowe możliwości. 

7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do 
dalszych przemyśleń. 

8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co 
słuszne,  a co nie, co dobre, a co złe. 

9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc  
w rozumieniu zależności. 

10.Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż 
jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych 
stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania 
konfliktów niż przemoc. 

11.Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, 
którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć 
i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości. 



12.Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura 
książek pisarzy z innej epoki, innego świata, i 
odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od 
naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i 
zapobiega uprzedzeniom. 

13.Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo 
wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki 
można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać 
jej do prądu. 

14.Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. 
Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty 
odniesienia. 

15.Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, 
przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost 
między pokoleniami. 



 
 
16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - 

nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez 
całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie 
zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra 
literatura. 

17.Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę 
wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, 
redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, 
bibliotekarzom... Literaturę dziecięcą można również 
eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za 
granicą. 

17 zalet książki – to fragment prezentacji Doroty Grabowskiej - WPŁYW CZYTANIA NA 
ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY -  
http://www.budowlankakrosno.pl/download/inne/wp_czytania.pdf

http://www.budowlankakrosno.pl/download/inne/wp_czytania.pdf


Wskażcie proszę, pozytywny związek między czytelnictwem a 
rozwojem osobowym znanej wam osoby (znajomego, członka 
rodziny, ucznia) oznaczając go wymyślonym przez Was 
pseudonimem. Opis tej osoby wykonajcie w formacie *.doc  lub 
*docx lub *.odt.  w języku narodowym. Po sporządzeniu opisu, 
prześlijcie go za pomocą poczty elektronicznej na adres 
organizatora projektu.

Praca własna czytelników prezentacji



WPŁYW 
CZYTELNICTWA 
MIESZKAŃCÓW NA 
ROZWÓJ ICH KRAJU

Przeanalizujmy następujące dane
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Źródło: Cultural access and participation – Report, Special Eurobarometer 399, Survey 
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eb_special_399_380_en.htm#399
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Czytelnictwo Innowacyjność Wzrost 
zamożności w 

latach 2000- 2018
Szwecja  Szwecja  Irlandia
Holandia  Finlandia Luksemburg

Dania  Dania  Malta
Niemcy  Holandia  Litwa
Estonia Luksemburg  Szwecja
Irlandia  Belgia  Słowacja
Francja  Niemcy  Holandia

Finlandia  Austria  Niemcy
Łotwa  Irlandia  Estonia
Czechy  Francja  Austria

Luksemburg  Estonia  Łotwa
Słowenia  Portugalia  Czechy

Litwa  Cypr  Polska
Słowacja  Hiszpania  Dania
Austria  Słowenia  Finlandia
Belgia  Słowacja  Belgia

Chorwacja  Czechy  Słowenia
Hiszpania  Malta  Rumunia

Malta  Włochy  Węgry
Polska  Litwa  Francja

Bułgaria  Grecja  Hiszpania
Węgry  Węgry  Bułgaria
Cypr  Łotwa  Cypr

Grecja  Polska  Chorwacja
Włochy  Chorwacja  Portugalia

Rumunia  Bułgaria  Włochy
Portugalia  Rumunia  Grecja

Zestawienie 
wybranych 
parametrów 
charaktery-
zujących 
kraje Unii 
Europejskiej



Analiza tych zestawień wskazuje na istotną korelację między 
intensywnością czytelnictwa, poziomem innowacyjności a 
wzrostem zamożności w danym kraju. 
 

Nie oznacza to, braku wpływu innych czynników. Np. poziom 
innowacyjności zależy również od swobodnego przepływu technologii, 
warunków działalności gospodarczej przed rokiem 2000 oraz poziomu 
zamożności w starych i nowych krajach UE.  Natomiast wzrost  
zamożności zależy także od transferów finansowych od „starych 
bogatszych” do „nowych, biedniejszych członków UE” w formie  
Programów UE, ale również dokonywanych przez obywateli państw 
nowych członków UE pracujących w państwach „starej Unii” 
powodujących szybszy wzrost zamożności tych krajów (np. Litwa).
  

Zaznacza się również fenomen Luksemburga, na którego 
zamożność istotnie wpływa sektor finansowy oraz ok. 150 tys. (25% 
populacji kraju) pracowników przyjeżdżających do pracy z sąsiednich 
państw. Interesująca jest również jest pozycja Irlandii, która bardzo 
duży wzrost PKB zawdzięcza, (między innymi)  transferom 
gospodarczym    z USA (wskutek niskich podatków, o których ktoś 
zadecydował). Widoczne są również skutki kryzysu gospodarczego 
państw południa Europy ( ale ktoś ten kryzys spowodował).



Trudno jest rozstrzygnąć, który parametr jest przyczyną, a który jest 
skutkiem. Mogą zachodzić następujące  sytuacje:
A. Kraj zamożny, stać na inwestycje w innowacyjność, która wywołuje 

konieczność czytania, czyli rozwija się czytelnictwo.
B. Wysoki poziom czytelnictwa ( w tym technicznego) powoduje rozwój 

intelektualny mieszkańców, który jest podstawą innowacyjności, a ta jest 
źródłem wzrostu zamożności mieszkańców kraju.

C. Wysoki poziom innowacyjności powoduje wzrost zamożności kraju 
i jego mieszkańców, co skutkuje dużymi możliwościami inwestycyjnymi 
w czytelnictwo (rozwój bibliotek i zakup nowych książek, promocja). 

Czytelnictwo

Innowacyjność

Zamożność Czytelnictwo

Innowacyjność

Zamożność

Zamożność

Innowacyjność

Czytelnictwo

CA B



Zadanie indywidualne
Proszę wybrać i uzasadnić wariant ( A, B, C) zależności pomiedzy 
czytelnictwem, innowacyjnością i zamożnością  (osób i kraju).
Wybór i uzasadnienie  proszę sporządzić w formacie *.doc  lub *docx 
lub *.odt.,  w języku narodowym.
Po sporządzeniu opisu, proszę przesłać go za pomocą poczty 
elektronicznej na adres organizatora projektu. 



Zamożnoś
ć

Czytelnictw
o

Innowacyjnoś
ć

Zdaniem autora 
Zachodzi cykl dwukierunkowy



Poziom czytelnictwa  jest bardzo istotnym wyznacznikiem rozwoju 
kraju. 
W kraju,  który charakteryzuje się wysokim poziomem czytelnictwa, 
bardzo ważnym kierunkiem działania organów państwa, organizacji 
pozarządowych, samorządu  (wszystkich) jest  rozwój intelektualny 
i kulturalny mieszkańców.
Władze (wybrane przez świadomych czytających obywateli) prowadzą  
politykę podatkową i inwestycyjną ukierunkowaną na osiągnięcie tego 
celu.
Twórcom opłaca się pisać wartościowe książki ( dotyczy to zarówno 
beletrystyki jak również pozycji naukowych). 
Edukacja jest ukierunkowana na kształtowanie umiejętności  uczenia 
się przez całe życie, co powoduje ciągłe zapotrzebowanie na literaturę 
zawodową.
Pracownikom, w szczególności menadżerom i specjalistom opłaca 
ciągle podwyższać i uaktualniać swoje kompetencje. Wysokie 
kwalifikacje pracowników są  wykorzystywane w pracy zawodowej 
przez pracodawców i wysoko wynagradzane.
Twierdzenie autora. Kraj o wysokim poziomie czytelnictwa ma 
stworzone podstawy trwałego rozwoju, w tym zamożności (np. 
Szwecja, Holandia, Dania, Niemcy, Estonia).  



MOŻE WARTO DO TYCH 
KRAJÓW DOŁĄCZYĆ ?

W prezentacji wykorzystano zasoby portalu Pixabay https://
pixabay.com/pl/
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