
Po co nam książki ?  

Mówienie (albo pisanie) o wadze (ważności) czytania dla rozwoju 

człowieka w towarzystwie bibliotekarzy i nauczycieli to trochę tak jak mówienie 

o roli medycyny wśród lekarzy. Czyli – przekonywanie przekonanych. Jak 

człowiek to robi przez pół życia to przychodzi moment kompletnego znużenia, 

i najchętniej by się  wtedy zrobiło coś konkretnego, żeby efekt był od razu. 

Bodaj – ugotowało coś pysznego. Bo to też działanie twórcze, wbrew pozorom.  

Podobnie nużące wydaje się gromadzenie i czytanie ciągle powstających 

książek o książkach. Czyli książek, które mówią o istocie i funkcjach czytania, 

o książce jako medium, o kulcie książki itd., itp. Takich „metaksiążek” 

powstało przez wieki tysiące. Wiele z nich – znakomitych, mądrych, jak 

najbardziej ważnych i potrzebnych.  I co ? I nic. Ludzie czytają coraz mniej. To 

oczywiście generalizacja, bo badania pokazują  zróżnicowany stan czytelnictwa 

w różnych krajach, a gdy wziąć pod uwagę konkretne  kryteria, to obraz 

przestaje być tak uproszczony. Faktem jest jednak, że zdecydowanie zwycięża 

w XXI wieku poznawanie przez obraz (oglądanie)  aniżeli przez tekst (czytanie).  

Ludzie starszego i średniego pokolenia uznają to – i w jakimś stopniu słusznie 

– za regres intelektualny kolejnych roczników uczniów, studentów. Bo badania  

pokazują , że mają oni mniejszą zdolność koncentracji, słabszą wyobraźnię, 

mniejszą zdolność rozumienia tekstu, ubożejące słownictwo w obrębie języka 

ojczystego, trudności w sformułowaniu wypowiedzi pisemnej. Za to – zaraz 

ktoś odbije piłeczkę – potrafią bardzo szybko znaleźć potrzebną informację w 

sieci, mają większą podzielność uwagi (robią przysłowiowe „trzy rzeczy na 

raz”),  sprawnie wykorzystują możliwości technologii komputerowej w celu 

ułatwiania sobie zadań - zarówno w zakresie nauki, jak i rozrywki czy 

rozwijania zainteresowań , nie mówiąc już o komunikacji i relacjach 

towarzyskich. 

Ideałem – zarówno dla nauki, jak i w ogóle dla rozwoju człowieka,  byłoby 

zrównoważenie  wpływu obu typów mediów – tradycyjnych i elektronicznych. 

Tyle, że realia są takie, jakie są – czyli że sięga się po to, co łatwiejsze. A łatwiej 

jest patrzeć i widzieć, niż czytać i wyobrażać (rozumieć). Jedno wydaje się 

pewne – w kształtowaniu  /wychowaniu  dziecka należy tak działać, aby dać 

mu narzędzie – czyli nauczyć czytać, i to nie tylko na poziomie rozpoznawania 

znaków, ale także na poziomie aktywnej percepcji.  Czyli – czytania i 

rozumienia tekstu pisanego. I to jest najpierw rola rodziców ( wtedy powstaje 

pierwsza przyjemność tekstu słuchanego i w jej następstwie -  potrzeba) , a 

potem przedszkola i szkoły – które dają najpierw warsztat (czyli uczą czytać) , 

a potem kształtują potrzeby i wybory. A przynajmniej – tak być powinno.  

Jest oczywistością (choć nie dla wszystkich), że dziecko od maleńkości 

zajmowane  ruchomymi obrazkami (smartfon, tablet) będzie mniej chętnie 

sięgało po tekst pisany, zwłaszcza dłuższy – bo to trudniejsze. Rolą szkoły jest 

zatem przekonanie dziecka, że warto tę trudność podjąć. I jest to bodaj 

najważniejsze zadanie szkoły, na każdym jej etapie – dać narzędzie, nauczyć 



jego skutecznego używania. Jest na to długi czas -  czas  nauki, w którym z 

książką ma się do czynienia najczęściej, bo ciągle jeszcze to właśnie ona 

spełnia funkcję zasadniczą szkoły - edukacyjną . Jeśli ta pierwsza funkcja nie 

zniechęci – to książka ma szansę spełniać także funkcję 

rozrywkową/kompensacyjną. Bo jest lektura (w szerokim rozumieniu, nie 

tylko lektury zalecanej przez nauczycieli j. polskiego) , którą trzeba czytać , i 

którą chce się czytać. I to jest okres dla książki  jako medium bodaj 

najpłodniejszy , oczywiście o ile nie zmarnują go nieudani nauczyciele. Bo 

najpierw czyta się , co należy, a potem rozwijają się zainteresowania, które 

prowokują do szukania coraz to innych książek. Kolejne etapy edukacji mogą 

być kolejnymi wtajemniczeniami czytelniczymi – bo już wiadomo, że poza 

młodzieżową lekturą rozrywkową jest moc książek popularyzujących naukę, 

zaspokajających pasje i hobby, pokazujących nowe perspektywy i horyzonty. 

Uczeń/student  któremu skutecznie pokazano  taki potencjał książki,  będzie 

do niej sięgał, nawet jeśli zdarzą mu się okresy zniechęcenia. Kwestią jego 

wyboru będzie forma czytanej książki – tradycyjna versus elektroniczna. Od 

początku lat 2000, gdy świat wszedł w erę technologii komputerowej,  kwestia 

takiego wyboru  stała się kluczowa, bo wielu ludzi uznało – nie czytam książek,  

bo mogę wszystko znaleźć w Internecie. Taka postawa jest naturalnie 

przyjmowana przez  pokolenia urodzonych w latach 90. i późniejszych. 

 A przecież jest pewna analogia : przez całe wieki koń był podstawowym 

środkiem transportu lądowego. Koń zaprzęgowy, wierzchowy, juczny. Wyparła 

go kolej i samochód – i koń jako siła robocza i środek komunikacji zniknął z 

kultury człowieka. Nie zniknął wszakże w ogóle – przeszedł do sfery 

przyjemności, nawet przywileju. Jeździectwo, bryczka na ślub, dorożka na 

rynku w Krakowie, kulig – to rodzaj zabawy w najlepszym tego słowa 

znaczeniu, ba, nawet ekstrawagancji. Kolej, auto, samolot są szybsze , 

wygodniejsze i niezbędne w obecnej rzeczywistości , ale to konną przejażdżkę 

po lesie będziemy pamiętać mocniej i dłużej.  Podobnie jest z książkami. W 

czytaniu utylitarnym , profesjonalnym, naukowym, informacyjnym książka 

papierowa traci na znaczeniu. Tekst elektroniczny daje się zapisywać, 

przykrawać do własnych potrzeb, przenosić. Do tego nic nie waży    -  można 

mieć w laptopie (czytniku) pół biblioteki  i korzystać z niej w każdym miejscu 

i czasie. Jak konia i auto łączy możliwość pokonywania kilometrów, tak 

książkę papierową i elektroniczną łączy przenoszenie treści . Tylko że  książka 

elektroniczna nie ma – bo nie może – mieć wymiaru intymnego, jest czystą 

treścią , bez formy. Książka tradycyjna jest poniekąd endemiczna, 

niepowtarzalna. Prawie każdy  ma gdzieś w pamięci  pierwszą czytaną przez 

rodziców lekturę – co się pamięta? Przecież nie tylko opowieść/historyjkę, ale 

także (a nawet – przede wszystkim) obrazki, kształt książki, kolory, zapach, 

miejsce , czas , w którym ta inicjacja nastąpiła.  

Istotą , nieredukowalną wartością książki jest zawarta w niej treść wraz 

z  formą, w którą tę treść zamknięto. Można przypuszczać, że zwoje papirusu 

mocno oburzały zwolenników pamięciowej tradycji ustnego przekazu, druk 

budził niesmak mnichów przepisujących inkunabuły, pierwszy film niepokoił 



ludzi teatru, a płyta gramofonowa dyrektorów opery i filharmonii.  Książka w 

formie klasycznego papierowego kodeksu to od kilku wieków  medium 

absolutnie szczególne, i stawiam tezę – niezastępowalne. Każdy człowiek 

potrafiący czytać, na jakimś etapie życia sięgnie po taką właśnie książkę i 

będzie to doświadczenie nie do zastąpienia przez inne medium. Bo taka  

książka to już  nie trybik w dystrybucji wiedzy ( tę funkcję skutecznie wypełnia 

tekst elektroniczny), a dostarczyciel specjalnych przyjemności, często wytwór 

poniekąd artystyczny.  Można by, znowu snując analogie, powiedzieć że 

biblioteki  powoli stają się wiedeńskimi kawiarniami z najlepszą kawą i tortem 

Sachera, albo sklepami z wytworną  biżuterią, miejscami elitarnymi, w których 

bywanie podnosi prestiż i samoocenę człowieka. 

„ Jest jeszcze kwestia niebezpiecznej lekkości zdigitalizowanej wiedzy. Książkę 

możemy wziąć i zważyć w dłoni, zagiąć róg jej kartki, wdychać jej zapach.  To 

wszystko odtąd będzie się nam kojarzyć z jej lekturą. Tekst zawarty w pliku 

dochodzi do nas najczęściej tylko za pomocą zmysłu wzroku, czasem jeszcze 

słuchu.  Sformatowane według jednego wymiaru utwory pisane nie odróżniają 

się jeden od drugiego. Przyswajamy je znacznie szybciej niż książki papierowe 

– i znacznie płycej. W rezultacie obdarzeni możliwością posiadania całych 

bibliotek w postaci czytnika e-booków coraz mniej z ich treści zatrzymujemy w 

sobie na dłużej”  (Jacek Borkowicz, Uwolnić pieśń,  Plus Minus 5/ 2019 ) 

Zadziwiające jest jednak to, że mimo rosnącej popularności elektroniki 

ukazuje się coraz więcej książek w tradycyjnej postaci, wręcz ma się poczucie 

nadpodaży.  Oczywiście ma na to wpływ  coraz tańszy skład i druk 

komputerowy. Siłą rzeczy znaczna ich część nie ma żadnej wartości – bo nie 

może , to wynika z krzywej rozkładu normalnego. Według prof. Mariana 

Grabowskiego „ Sterty naukowego śmiecia mają swoich wytwórców. Są to 

rzesze ludzi znakomicie prosperujących w realiach współczesnej nauki, którzy 

dzięki banalnym  wynikom uzyskują naukowe tytuły , pieniądze na badania, 

publikują stosy artykułów i książek . Miernota tłumnie wypełnia badawcze 

instytucje, uniwersytety. Rzesza producentów naukowej tandety kształtuje  w 

znaczący sposób dzisiejsze oblicze nauki” (M. Grabowski, Istotne i nieistotne w 

nauce, Toruń 1997)  To dotyczy nauki, a jaki jest odsetek szmiry literackiej – 

choćby tych książek pisanych przez celebrytów, książek jednorazowego 

użytku?   Może lepiej, że jest to „wiedza zwiewna i krótkotrwała”. 

W sytuacji nadpodaży rośnie rola bibliotek jako repozytoriów, rola 

„gromadzeniowa”. Są tak ważne, jak archiwa państwowe, których przecież nikt 

nie myśli likwidować. Jednocześnie stale utrzymuje się przewaga prestiżu 

książki drukowanej nad elektroniczną także ze względu na nietrwałość tej 

drugiej. Pożarów bibliotek jest znacznie mniej niż wirusów atakujących pliki. 

Nie ma obawy, że książka drukowana (papierowa) zniknie  - ale stanie się 

rzadsza , bo zmieni się (to już się przecież dzieje) jej funkcja . Czytanie 

tradycyjnych książek będzie zapewne  jak chodzenie do opery czy muzeów – 

będzie odświętnością, przyjemnością specjalnego gatunku, nawet przywilejem,   

niecodziennością.  


