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Streszczenie 
 
 Rozwój technologii informatycznych doprowadzi  m.in. do powszechnej cyfryza-
cji zasobów ksi kowych. Obok ksi ki drukowanej atwo dost pne sta y si  jej nowe 
formy: ksi ka mówiona i elektroniczna. W artykule przedstawiono wyniki bada  czy-
telnictwa ró nych form ksi ek w porównywalnych grupach studentów z 4 krajów: 
Holandii, Nowej Zelandii, Polski i Turcji, oraz prób  wyja nienia przyczyn istnienia 
zaobserwowanych ró nic. 
S owa kluczowe: spo ecze stwo informacyjne, cyfryzacja, czytelnictwo ksi ek, ksi -
ka elektroniczna, ksi ka mówiona. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Od czasu powstania pisma forma ksi ki ewoluowa a wraz z rozwojem no-
wych technologii: od tabliczek glinianych, poprzez zwoje papirusowe, kodeksy 
pergaminowe a  do wspó czesnej postaci ksi ki drukowanej. Obok tej tradycyjnej 
formy nowoczesne technologie umo liwi y powstanie i popularyzacj  dwóch in-
nych form ksi ki: ksi ki mówionej (audiobook) i ksi ki elektronicznej (e-book). 
 W ramach przeprowadzonego badania dokonano porównania czytelnictwa 
poszczególnych form ksi ek w ród studentów w kilku krajach nale cych do 
OECD (ang. Organization for Economic Co-operation and Development – Organi-
zacja Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju), ale o ró nym poziomie rozwoju i fun-
damentach kulturowych. Celem badania by o sprawdzenie, czy w tej specyficznej 
grupie spo ecznej, ludzi m odych o wysokich aspiracjach, radz cych sobie doskona-
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le w wiecie technologii cyfrowych i globalnych mediów internetowych, istniej  
ró nice w czytelnictwie ró nych form ksi ki.  
 
 
1. Rozwój i zastosowanie ró nych form ksi ki 
 
 O ksi ce mówionej mo emy mówi  w a ciwie od wynalezienia fonografu 
przez Edisona w 1877 roku. Jednak o popularyzacji tego rozwi zania mo na mówi  
od lat trzydziestych XX wieku, kiedy zacz to tworzy  na szerok  skal  zasoby 
literackie na p ytach gramofonowych. Pierwsze takie przedsi wzi cia zrealizowane 
zosta y w Wielkiej Brytanii przez Królewski Narodowy Instytut dla Niewidomych 
(The Royal National Institute for the Blind) oraz w Stanach Zjednoczonych przez 
Ameryka sk  Fundacj  dla Niewidomych (The American Foundation for the Blind) 
i Bibliotek  Kongresu (Rubery 2011, s. 6–7). W drugiej po owie XX wieku popu-
larne sta o si  rozpowszechnianie ksi ek mówionych na ta mach magnetofono-
wych. Tak  dzia alno  w Polsce prowadzi a Biblioteka Centralna Polskiego 
Zwi zku Niewidomych, tworz c zasoby najpierw na ta mach szpulowych, potem 
na kasetach magnetofonowych i p ytach Audio-CD (DZDN 2013). 
 Wykorzystanie w XX wieku zasobów ksi ki mówionej by o w znacznej mie-
rze ograniczone do rodowiska osób niewidomych ze wzgl du na niepraktyczno  
dost pnych ówcze nie no ników do rejestrowania obszerniejszych utworów literac-
kich. Wynika o to z ich ma ej pojemno ci. Na przyk ad pe na wersja Wojny i pokoju 
Lwa To stoja mie ci a si  na 119 p ytach gramofonowych, 45 kasetach magnetofo-
nowych albo 50 p ytach kompaktowych w standardzie Audio-CD (Rubery 2011, 
s. 8–9). Istotn  zmian  spowodowa o dopiero wykorzystanie komputerów i rozpo-
wszechnienie si  silnie skompresowanych formatów plików d wi kowych, przede 
wszystkim formatu MP3 po ujawnieniu w 1997 roku kodeka do tego standardu 
i pojawieniu si  darmowych aplikacji obs uguj cych ten format, jak np. Winamp 
(Ganz i Rose 2011). Dzi ki temu ksi ki mówione z najobszerniejszymi dzie ami 
literackimi mo na obecnie zapisa  na praktycznie ka dym wspó czesnym no niku 
pami ci, a tak e dystrybuowa  je w postaci pliku lub strumienia danych przez In-
ternet. Natomiast do odtwarzania audiobooków mo na wykorzystywa  powszech-
nie stosowane odtwarzacze MP3, smartfony i komputery osobiste. 
 Ksi ka elektroniczna pojawi a si  wraz z mo liwo ci  przetwarzania pliku 
tekstowego na komputerze. Pierwszym szeroko zakrojonym przedsi wzi ciem two-
rzenia biblioteki elektronicznych ksi ek by  Projekt Gutenberg zainicjowany 
w 1971 roku (Hart 1992). E-book mo e by  zapisany w postaci zwyk ego pliku 
tekstowego lub dokumentu w takich formatach jak DOC, PDF czy HTML. Tego 
rodzaju pliki mo na odczyta  na dowolnym urz dzeniu komputerowym. Jednak 
rynek ksi ek elektronicznych rozwin  si  wraz z upowszechnieniem, pod koniec 
pierwszej dekady XXI wieku, wygodnych przeno nych urz dze  do czytania ksi -
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ek elektronicznych wyposa onych w technologi  papieru elektronicznego. Do 
najpopularniejszych formatów e-booków przeznaczonych na czytniki elektroniczne 
nale  EPUB i MOBI (Zygierewicz 2013, s. 1–2). Oprócz rynku komercyjnego 
ksi ek elektronicznych istniej  dost pne w Internecie zasoby darmowych  
e-booków, obejmuj ce przede wszystkim dzie a klasyki literatury, na które wygas y 
autorskie prawa maj tkowe. Ponadto w niektórych krajach, m.in. w Stanach Zjed-
noczonych, popularne s  biblioteki publiczne wypo yczaj ce e-booki (Zygierewicz 
2013, s. 4–5). 
 Specyficzn  technologi  po redni  mi dzy e-bookiem a ksi k  mówion  jest 
mo liwo  odczytywania na g os tre ci ksi ki elektronicznej za pomoc  kompute-
ra, smartfonu lub czytnika ksi ek elektronicznych. Ponadto istniej  specjalne me-
tody zapisu ksi ek elektronicznych opracowane przede wszystkim dla potrzeb 
osób niewidomych, takie jak standard DAISY (ang. Digital Accessible Information 
System).  
 
 
2. Czytelnictwo i rynek ksi ek elektronicznych 
 
 Badania dotycz ce ksi ek elektronicznych mo na podzieli  na trzy g ówne 
dziedziny:  

1. Ogólne badania nad czytelnictwem uwzgl dniaj ce korzystanie z ksi ek 
elektronicznych. 

2. Badania nad popularno ci  nowych mediów elektronicznych, w tym ko-
rzystania z e-booków i czytników ksi ek. 

3. Badania rynku ksi ek elektronicznych i czytników. 
 Popularne obecnie badania nad czytelnictwem wynikaj  z obaw o zmniejsze-
nie si  poziomu edukacji spo ecze stwa, wynikaj ce z zast pienia czytania ksi ek 
przez atw , niewymagaj c  wysi ku intelektualnego rozrywk , np. telewizj  i gry 
komputerowe. Badania te dotycz  zazwyczaj ca ej populacji, ale cz sto koncentruj  
si  na m odzie y, która stanowi grup  szczególnie ch tnie korzystaj c  z nowych 
mediów, a jednocze nie z niewykszta conym nawykiem czytania ksi ek. Tego 
rodzaju badania cz sto dotycz  te  populacji poszczególnych krajów (zob. np.: 
Chymkowski 2013, Rainie i in. 2012). 
 Badania nad wykorzystaniem nowych mediów wi  si  przede wszystkim  
z zastosowaniami Internetu i zast powaniem przez niego tradycyjnych mediów. 
Badania tego typu cz sto przeprowadzane s  na studentach, ale grupa respondentów 
ograniczona jest cz sto tylko do pojedynczego kraju, a nawet jednej uczelni (zob. 
np.: Korobili i in. 2011, Omidian i Seifi Maleki 2013, Polak i Polak 2010, Weiler 
2005).  
 Najbardziej mi dzynarodowy charakter, pozwalaj cy na dokonywanie porów-
na  mi dzy ró nymi krajami, dotyczy bada  rynku ksi ek elektronicznych. Jednak 
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i w tym przypadku brak jest w publikacjach pe nych charakterystyk porównaw-
czych dla wielu krajów (Wischenbart 2014).  
 
 
3. Charakterystyka bada  
 
 Przedstawione w artykule badania zosta y przeprowadzone na uczelniach 
wy szych z czterech krajów: Holandii, Nowej Zelandii, Polski i Turcji. S  to do  
dobrze rozwini te kraje nale ce do OECD. Jednak ró ni  si  zarówno stopniem 
rozwoju gospodarczego, jak i poziomem rozwoju nauki i szkolnictwa wy szego. 
Holandia nale y do krajów za o ycieli Unii Europejskiej, podczas gdy Polska nale-
a a do bloku wschodniego i przyst pi a do Unii po przemianach ustrojowych  

w roku 2004. Turcja natomiast ubiega si  o cz onkostwo w Unii (a wcze niej w 
Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej) od 1963 roku. Nowa Zelandia, chocia  
po o ona jest na Oceanie Spokojnym, jako by a kolonia brytyjska nale y do euro-
pejskiego kr gu kulturowego, a jej szkolnictwo wy sze charakteryzuje si  podob-
nymi cechami jak w innych krajach anglosaskich.  
 Najbardziej odmienne tradycje kulturowe i do wiadczenia historyczne spo ród 
omawianych krajów posiada Turcja. Pomimo tego jest laick  i demokratyczn  re-
publik  z dynamicznie rozwijaj c  si  nowoczesn  gospodark . Jej szkolnictwo 
wy sze opiera si  na wzorcach europejskich i ameryka skich oraz uczestniczy  
w unijnych programach obejmuj cych wspó prac  w zakresie nauki i wymiany 
studentów.  
 W badaniu ankietowym uczestniczyli studenci zbli onych ze sob  kierunków 
zwi zanych z naukami ekonomicznymi i o zarz dzaniu z czterech uczelni:  

– z Holandii – z Uniwersytetu Erazma z Rotterdamu, 
– z Nowej Zelandii – z Uniwersytetu Victorii z Wellington, 
– z Polski – ze Szko y G ównej Handlowej w Warszawie, 
– z Turcji – z Uniwersytetu Sabanci ze Stambu u. 

 Badanie zosta o przeprowadzone w trakcie obowi zkowych zaj  dydaktycz-
nych z wykorzystaniem metody ankiety audytoryjnej. Dzi ki temu mo liwe by o 
osi gni cie wysokiego, prawie stuprocentowego poziomu zwrotu ankiet. cznie 
poddano analizie 675 rzetelnie wype nionych ankiet, w tym poszczególnych uczel-
ni: 

– 42 z Uniwersytetu Erazma, 
– 215 z Uniwersytetu Victorii, 
– 350 ze Szko y G ównej Handlowej, 
– 68 z Uniwersytetu Sabanci. 

 Badanie uzupe ni y nieustrukturyzowane wywiady z kilkudziesi cioma stu-
dentami maj ce na celu identyfikacj  przyczyn zaobserwowanych w badaniu za-
chowa  i preferencji respondentów. 
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4. Wyniki bada  
 
 Respondenci badania zostali poproszeni o wskazanie formy ksi ki, z której 
najcz ciej korzystaj . Zgodnie z oczekiwaniami najpopularniejsz  form  pozostaj  
tradycyjne ksi ki drukowane. Jednak do  znacz ca liczba respondentów (od 
14,3% do 30,9% w zale no ci od uczelni) najcz ciej korzysta z ksi ek elektro-
nicznych. Natomiast bardzo ma a grupa preferuje audiobooki (zob. rys. 1).  

 
Rys. 1.  Odsetek ankietowanych najcz ciej czytaj cych poszczególne formy ksi ek 

ród o:  opracowanie w asne. 

 
 Mo na za to zauwa y  do  znacz ce ró nice mi dzy studentami poszczegól-
nych uczelni (zob. rys. 1). Najmniejszy odsetek respondentów najcz ciej czytaj -
cych ksi ki elektroniczne (14,3%) charakteryzuje Uniwersytet Erazma. Ten wynik 
jest zaskakuj cy, poniewa  to w a nie Holandia ma do  dobrze rozwini ty, na tle 
innych krajów uczestnicz cych w badaniu, rynek e-booków. Ocenia si , e stanowi  
on 3% ca ego rynku ksi ek w czasie zbli onym do momentu, kiedy przeprowa-
dzono badanie (Wischenbart 2014, s. 35). 
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 Natomiast najwi cej studentów z tureckiego Uniwersytetu Sabanci wskaza o 
na ksi ki elektroniczne jako najcz ciej czytane. Stanowi  oni prawie jedn  trzeci  
respondentów tej uczelni i s  ponad dwukrotnie wi ksz  grup  ni  na uniwersytecie 
holenderskim. Jednak ten fenomen mo na wyt umaczy  struktur  zasobów biblio-
tecznych macierzystej uczelni. Pod tym wzgl dem wyró niaj  si  zasoby ksi ek 
Centrum Informacyjnego Uniwersytetu Sabanci (Sabanci University Information 
Center), które pe ni rol  biblioteki akademickiej. Jeszcze przed wykonaniem niniej-
szego badania jego zasoby obejmowa y 93 610 ksi ek drukowanych i a  60 200  
e-booków (SÜ 2010).  
 Znacz cy wp yw na czytelnictwo ksi ek elektronicznych ma dost pno  
darmowych i zwykle nielegalnych e-booków w Internecie. Do korzystania z tego 
rodzaju publikacji przyznawali si  w indywidualnych rozmowach studenci szcze-
gólnie z uczelni polskiej i z Nowej Zelandii. Przy czym w tym ostatnim przypadku 
do korzystania z nielegalnych wersji przyznawali si  szczególnie cz sto studenci 
obcokrajowcy, g ównie z odmiennych kulturowo krajów azjatyckich, takich jak np. 
Chiny, Indie, Indonezja, Korea Po udniowa i Malezja. W niektórych z nich stosu-
nek do praw autorskich jest diametralnie odmienny od ameryka skiego czy euro-
pejskiego. Studenci ci stanowi  wi kszo  obcokrajowców ucz cych si  na Uni-
wersytecie Victorii. Uczelnia ta charakteryzuje si  zreszt  najwy szym poziomem 
internacjonalizacji studiów spo ród wszystkich uczestnicz cych w badaniu. Ponad 
20% studiuj cych na tym uniwersytecie nie urodzi o si  w Nowej Zelandii (VUW 
2012). Ten wysoki odsetek obcokrajowców mo e mie  znacz cy wp yw na wyniki 
przeprowadzonej tam cz ci bada . 
 Przedstawione na rysunku 1 wyniki wskaza  respondentów na najcz ciej 
wykorzystywan  form  ksi ki w przypadku studentów z Uniwersytetu Victorii nie 
sumuj  si  do 100%. Przyczyn  tego s  wskazania trzech studentów, co stanowi 
1,4% badanej grupy, którzy stwierdzili, e nie czytaj  ksi ek w adnej formie. Te 
3 ankiety nie zosta y uznane za nierzetelnie wype nione, poniewa  odpowiedzi na 
pytania dotycz ce innych kwestii (m.in. wyszukiwania informacji w Internecie, 
korzystania z serwisów spo eczno ciowych i komunikatorów) wskazuj  na sumien-
ne wype nienie ankiet. Nale y wi c przyj , e tych trzech respondentów w ogóle 
nie czyta adnych ksi ek. 
 Zwraca te  uwag  relatywnie wy sza liczba respondentów z Uniwersytetu Era-
zma najcz ciej korzystaj cych z ksi ek mówionych. Nie mo na jednak stwierdzi  
jakiej  szczególnej popularno ci audiobooków na tej uczelni. Bowiem w a nie w ród 
studentów z Holandii jest najwi ksza grupa spo ród wszystkich ankietowanych 
uczelni, która w ogóle nie korzysta z tej formy czytelnictwa (zob. rys. 2).  
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Rys. 2.  Odsetek ankietowanych nigdy nie korzystaj cych z poszczególnych form ksi ek 

ród o:  opracowanie w asne. 

 
 Analiza odpowiedzi negatywnych (zob. rys. 2) potwierdza, e czytelnictwo 
ksi ek elektronicznych jest najwy sze w ród studentów Uniwersytetu Sabanci 
i Uniwersytetu Victorii. Te dwie uczelnie charakteryzuje zarówno najwy szy odse-
tek czytelników preferuj cych e-booki, jak i najni szy odsetek respondentów nigdy 
nie czytaj cych ksi ek w tej formie.  
 Rezultaty badania pokazuj , e w Szkole G ównej Handlowej by  najwi kszy 
odsetek studentów (prawie 21%) nie korzystaj cych zupe nie z e-booków. Jest to 
warto  dwukrotnie wy sza ni  na uczelni nowozelandzkiej. 
 Interesuj c  obserwacj  jest to, e istnieje pewna grupa osób, na razie zaob-
serwowana w tym badaniu na uniwersytetach w Turcji i w Nowej Zelandii, która 
zrezygnowa a ca kowicie z czytania ksi ek tradycyjnych, a korzysta z ksi ek 
elektronicznych. Mo na oczekiwa , e wraz z rosn c  popularno ci  czytelnictwa 
i wzrostem rynku e-booków wielko  tej grupy b dzie si  stopniowo powi ksza . 
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Podsumowanie 
 
 Badanie wykaza o, e preferowane formy czytelnictwa w ród studentów nie 
s  bezpo rednio zwi zane z ogólnym poziomem rozwoju gospodarczego kraju, ani 
rynku ksi ek elektronicznych. Znaczny wp yw na form  czytelnictwa ma nato-
miast dost pno  darmowych e-booków, zarówno w bibliotekach, jak i pozyska-
nych z Internetu – tak e kopii dystrybuowanych nielegalnie ze z amaniem praw 
autorskich.  
 Obserwujemy obecnie dynamiczny wzrost zainteresowania ksi kami elektro-
nicznymi. W mediach coraz cz ciej pojawiaj  si  informacje i reklamy dotycz ce 
e-booków. Coraz powszechniejsze s  te  elektroniczne czytniki ksi ek. Dlatego 
te  poziom czytelnictwa poszczególnych form ksi ek mo e podlega  szybkim 
zmianom, przede wszystkim oczekiwany jest wzrost popularno ci e-booków, by  
mo e kosztem ksi ki tradycyjnej. Intencj  autora jest powtórzenie bada  w celu 
zweryfikowania tych oczekiwa  na podobnej grupie respondentów.  
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DIGITIZATION OF BOOK READING AMONG STUDENTS  
– AN INTERNATIONAL SURVEY 

 
 

Summary 
 
 The development of information technology has led, among others, to widespread 
digitization of books. Beside printed books, the new forms are commonly available: 
audiobooks and e-books. The article presents the results of the survey on the popularity 
of book reading forms in comparable groups of students from four countries: the Neth-
erlands, New Zealand, Poland and Turkey, as well as an attempt to explain the causes of 
observed differences.  
Keywords: information society, digitization, book reading, e-books, audiobooks.  
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