


 VKMR v TN sa zapojila do celoslovenského výskumu 
čítania mládeže za Trenčiansky kraj. Pri jeho realizácii 
vychádzala z existujúcej metodiky a dotazníka, ktoré boli 
použité pri výskume čítania mládeže v Bratislavskom kraji 
v r. 2008. 

 Cieľ výskumu bol totožný s BA výskumom: „Analyzovať 
čitateľské záujmy a potreby mladých ľudí vo fáze prechodu 
zo základnej na strednú školu“ 

 Terénnu časť výskumu realizovala VKMR, Hornonitrianska 
knižnica v Prievidzi a Považská knižnica v Považskej 
Bystrici. Anketármi boli zamestnanci knižníc a 
pedagógovia na konkrétnych školách. 



 Celkový počet respondentov zapojených do výskumu bol  

    1 714 vo veku 13-20 rokov( 864 chlapcov a 850 dievčat), 

 žiakov ZŠ bolo 47,2%, žiakov SŠ 36,3% a žiakov gymnázií 
16,5%, 

 výskum sa realizoval v 27 školách v TSK. Z nich bolo 16 
základných, 9 stredných odborných škôl a 2 gymnáziá, 

 dotazníkové otázky boli koncipované tak, aby umožnili 
získať komplexný pohľad na voľnočasové aktivity mládeže 
so zreteľom na čítanie. 

 

 



MÉDIÁ A VOĽNÝ ČAS MLÁDEŽE  
Činnosti, ktoré preferuje dnešná mládež pri trávení voľného času 
boli predmetom výskumu tejto kapitoly: 

 z ponúkaných médií (televízia, elektronické hry, internetová 
komunikácia, surfovanie po internete, časopisy) respondenti 
najmenej voľného času trávia čítaním časopisov, 

 z ponúkaných médií trávia respondenti počas víkendov najviac 
času „pri počítači“ alebo „sledovaním televízie“, 

 záujem o sledovanie televízie klesá s vekom, a len 5,9% 
respondentov nesleduje televíziu vôbec, 

 internetovej komunikácii sa nevenuje len 5,8% respondentov,  

 surfovaniu po internete sa venuje menej respondentov ako 
internetovej komunikácii s priateľmi; prezeraniu internetových 
stránok sa vôbec nevenuje 10,5% respondentov. 

 



MLÁDEŽ A NÁVŠTEVNOSŤ KULTÚRNYCH 
PODUJATÍ  

O kultúrnych podujatiach, akými sú kino, divadlo, koncert, 
výstava či diskotéka sme uvažovali ako o potenciálnej 
konkurencii čítania, v súvislosti s trávením voľného času: 
 návštevnosť kultúrnych podujatí, s výnimkou návštev 

diskoték a kina, je všeobecne nízka, 
 najnižšiu návštevnosť majú koncerty vážnej hudby  - až 

85,2% respondentov nikdy takýto koncert nenavštívilo, 
 najčastejšie, viackrát za mesiac, respondenti navštevujú 

diskotéky (18,9%), 
 frekvencia návštevnosti kina (54,8%) je najvyššia pri 

možnosti „viackrát do roka“, 
 výstavy, koncerty vážnej alebo modernej hudby a divadlo 

respondenti najčastejšie navštevujú len „raz do roka. 



MLÁDEŽ A ČÍTANIE KNÍH  

Odpovede, ktoré sa týkali čítania kníh boli pre nás najzaujímavejšie, žiaľ 
potvrdili známu skutočnosť o klesajúcom záujme mládeže ku knihám a k 
čítaniu: 
 v pracovných dňoch knihy nečíta až 45,9% respondentov; len 4,7%, 

respondentov uviedlo, že počas školského dňa číta viac ako 2 hodiny, 
 priemerne viac času trávia čítaním kníh dievčatá. Knihy nečíta 56,0% 

chlapcov a 35,7% dievčat, 
  vzťah k čítaniu je najhorší vo veku 15 a 16 rokov. V tomto veku nečíta 

priemerne 52% respondentov, 
 čítaniu sa počas víkendov venuje len 20,9% respondentov a táto aktivita 

sa umiestnila na 7. mieste z 9-tich navrhovaných alternatív, 
 najviac aktívnych čitateľov je medzi 18-ročnými študentmi (priemerne 

25%), najmenej v skupine 15-ročných, ktorí uviedli, že včera, dnes alebo 
pred týždňom čítalo v priemere len 15,7% respondentov. 
 
 
 



Koľko času venuješ počas 
školského dňa čítaniu kníh? 



Víkendové aktivity a čítanie kníh 

Zisťovali sme, ako trávia mladí ľudia čas cez víkendy. Ponúkli sme 
im sedem rôznorodých spôsobov trávenia voľného času, možnosť 
voľnej odpovede (iné – uveď) a poslednou alternatívou bola 
odpoveď nemám voľný čas. Respondenti si mohli vybrať súčasne aj 
viacero alternatív: 
 respondenti uviedli, že najčastejšie trávia čas s kamarátmi 

(78,5%), s rodinou (53,8%) alebo pri počítači (45,8%). Čítaniu sa 
počas víkendov venuje len 20,9% respondentov a táto aktivita sa 
umiestnila na 7. mieste z 9-tich navrhovaných alternatív , 

 z korelácie dotazníkových otázok „Koľko času venuješ počas 
školského dňa čítaniu kníh“ a „Ktorej z uvedených činností 
venuješ najviac času počas víkendov“ vyplynulo, že tí, ktorí knihy 
v pracovných dňoch nikdy nečítajú najčastejšie trávia čas počas 
víkendov pri počítači (48,5%). Respondenti, ktorí čítajú viac ako 
2 hod. trávia najmenej času sledovaním televízie a pri počítači.  



Ktorej z uvedených činností venuješ 
najviac času počas víkendov? 



FREKVENCIA ČÍTANIA KNÍH: 

 z 1 719 respondentov na otázku „Kedy si naposledy čítal 
knihu“ neodpovedalo len 170 (9,9%), z čoho vyplýva, že 
90% opýtaných číta, 

 najviac respondentov uviedlo, že naposledy čítalo včera 
alebo dnes (22,1%), potom nasleduje časové obdobie pred 
mesiacom (19,1%) a pred viac ako rokom (18,7%), 

 medzi príležitostných čitateľov môžeme zaradiť tých, ktorí 
čítali pred viac ako rokom – 18,7%, medzi občasných 
čitateľov tých, ktorí čítali pred polrokom a pred mesiacom 
– priemerne 17,4% a medzi pravidelných aktívnych 
čitateľov tých, ktorí čítali pred mesiacom, včera alebo dnes 
– priemerne 19,95% respondentov. 



Kedy si naposledy čítal knihu? 



MLÁDEŽ A KNIŽNICE  
Vzťah mládeže ku knižniciam bol predmetom skúmania tejto kapitoly. Pre 
mnohých mladých v dnešnej dobe knižnica nie je dôležitá inštitúcia, veľká časť z 
nich jej služby nevyužíva. Dôvodom nie je nedostupnosť knižníc, ktorých sieť je 
na Slovensku pomerne hustá, väčší problém predstavuje nezáujem mládeže. 
Výskum ukázal, že: 
 iba 44,8 % mladých ľudí v TN kraji  navštevuje knižnicu,(tento údaj je možné 

konfrontovať so zistením, že VKMR mala v r. 2010 registrovaných 73,43% 
aktívnych čitateľov z radov školopovinnej mládeže v TN), 

 návštevníkom knižnice chýbajú najčastejšie nové knihy (52,1%), 
 najvyužívanejšou službou sú podľa očakávania absenčné výpožičné služby, 

ktoré využíva 90% respondentov. Na nízkej úrovni využívania sú ostatné služby 
– len okolo 11% opýtaných využíva prezenčné výpožičné služby a bibliograficko 
- informačné služby, internet v knižnici využíva necelých 10%, podujatia v 
knižnici navštevujú len 3% respondentov, ostatné služby využívajú dokonca len 
necelé 2% opýtaných. 

Knižnicu vôbec nenavštevuje až 58,6% respondentov. 45,8% respondentov 
priznáva, že sa im do knižnice nechce chodiť, 43% opýtaných má pocit, že 
nemá čas chodiť do knižnice. 



Navštevuješ knižnicu? 



Dôvody nevyužívania služieb knižnice 
Zisťovali sme dôvody, prečo mladí ľudia služby knižníc 
nevyužívajú. Respondenti si mohli vybrať  z viacerých 
možností:  

 najväčšie percento opýtaných (46%) uviedlo ako 
hlavný dôvod nevyužívania služieb knižnice to, že sa 
im nechce, 

 v poradí druhým dôvodom je nedostatok času, ktorý 
označilo 43% respondentov,  

 ďalším významným činiteľom je celkový nezáujem o 
knihy, ku ktorému sa prihlásilo cez 31% respondentov. 



Ak nechodíš do knižnice, uveď prečo: 



Čítanie a škola 

Predmetom tejto fázy výskumu bol pohľad do zákulisia 
čitateľských motivácií zo strany školy. Intenzitu a stimuláciu 
súvisiacu s rozvojom čitateľskej gramotnosti možno azda 
najmarkantnejšie pozorovať na hodinách slovenského jazyka 
a literatúry. Orientovali sme sa na frekvenciu odporúčaného, 
tzv. mimočítankového čítania: 

 takmer alarmujúco vyznieva konštatovanie, že viac ako 
tretina z celkového počtu respondentov priznala nezáujem 
o povinné čítanie, 

 18,4 % respondentov neprečítalo v predminulom školskom 
roku ani jednu knihu  a rovnaké percento uvádza, že 
učitelia to od nich nevyžadujú. 



Rodina a motivácia čítania 
Zaujímal nás pôvodca čitateľskej intervencie v 
predčitateľskom veku našich respondentov. Otázku „Kto 
ti v detstve čítaval z kníh“ sme analyzovali  v korelácii so 
súčasnou motiváciou čítania u respondentov. Výsledok 
hovorí jasnou rečou - z oslovených respondentov, 
ktorým v detstve nikto nečítal, sa ku vzťahu k čítaniu 
hlási len 8,6%. Naopak kategória, ktorej čítavali rodičia, 
si uvedomuje, že čítaním sa neustále vzdeláva  a 
presahuje hranicu 88 %.  

 



PRESTÍŽ A IMIDŽ ČÍTANIA, VZŤAH KU 
KNIHE 

Výskum zobrazil názory respondentov na čítanie, ich 
postoj k čítaniu ako prostriedku k získavaniu informácií 
i ako k voľnočasovej aktivite. Prostredníctvom výskumu 
sme získali odpovede na otázku, prečo mládež číta a 
recipročne dôvody, prečo mládež nečíta: 

 pri sledovaní ukazovateľa „prečo mládež číta“ 
konštatujeme najčastejší dôvod čítanie ma baví, ktorý 
uviedla skoro polovica, t.j. 49,8 % respondentov,  

 čítanie ako zábavu uprednostňuje polovica opýtaných 
respondentov,  

 čítanie ako zábavu preferujú viac dievčatá. 



Označ dôvody, prečo čítaš 



Negatívny vzťah k čítaniu 

Informácie o vzťahu k čítaniu a ku knihe sme zisťovali aj 
otázkou „prečo nečítaš?“ : 

 jednoznačne najfrekventovanejšou odpoveďou bola 
možnosť „nebaví ma to“, ktorú uviedlo 56,6%, čo je 
viac ako polovica nečítajúcich respondentov,  

 nasleduje odpoveď „na čítanie nemám čas“ 37,6%,  

 „čítanie je únavné, radšej si pozriem film“ 33,8%,  

 „iný dôvod“ 4,6%.  

Zreteľne negatívny postoj k čítaniu má 90,4% 
zúčastnených respondentov, ktorí nečítajú. 



Čítanie versus iné aktivity: 

Vysoké percento uvedenia dôvodu „čítanie ma nebaví“ sa 
stalo podnetom na analýzu voľnočasových aktivít tejto 
skupiny respondentov. Zo zistených výsledkov 
vyplynulo, že respondenti jednoznačne dávajú prednosť 
iným aktivitám ako čítaniu:  

 93,1% respondentov uprednostňuje sledovanie TV pred 
čítaním,  

 68,4% uprednostňuje hranie PC hier, 

 95,8% uprednostňuje internetovú komunikáciu,  

 92% uprednostňuje surfovanie po internete. 



Označ dôvody, prečo nečítaš 



Status knihy 
Pohľad na knihu ako symbol vzdelanosti a múdrosti 
pretrváva u mladej generácie napriek tomu, že číta relatívne 
málo. Dokazujú to odpovede na výroky:  
 „v knihe je veľa zaujímavého a múdreho“, s ktorým  

súhlasilo 35,4%, čiastočne súhlasilo 50,4% a vôbec 
nesúhlasilo len 5,9%, 

 „Kto číta veľa kníh je múdrejší“, pri ktorom sa respondenti 
najviac stotožnili s možnosťou „čiastočne súhlasím“ 
(50,8%) a s výrokom vôbec nesúhlasilo len 7,6%.  

Faktom však zostáva, že ako zdroj informácií preferujú 
respondenti internet pred knihami - 49,6% súhlasí s 
výrokom „V internete je viac informácií ako v knihách“, vôbec 
nesúhlasia iba 3,3% . 



Žánrovo-tematické čitateľské 
preferencie mládeže 

Poslednou skúmanou oblasťou bol výber literatúry podľa 
žánrov. Záverečná otázka ponúkala možnosť vybrať si 
jeden hypotetický titul knihy, pričom najväčší 
percentuálny podiel získala „žiadna“ kniha (až 17,3 % 
respondentov). Ide o mladých ľudí, ktorí knihu 
nezoberú do rúk v podstate za žiadnych okolností. 
Takýchto vyprofilovaných nečitateľov je výrazne viac 
medzi chlapcami než medzi dievčatami.  

Z ponúkaných žánrov sa na prvom mieste umiestnil 
román o živote mládeže, v tesnom závese za ním  sa 
nachádzajú horory.  



Okrem spomínaných zistení a záverov z výskumu čítania 
mládeže v TN kraji, môžeme konštatovať, že postoj 
mládeže je ovplyvnený spoločenskou klímou a 
narastaním „kultu majetku“. Aktivity, ktoré vyvíjajú 
školy, knižnice a iné kultúrne zariadenia majú pozitívny 
vplyv na formovanie vzťahu k čítaniu a ku knihám, ale 
pravdepodobne bude u mladých ľudí na prvom mieste 
vždy atraktívnejšia forma zábavy. Úlohou knižníc preto 
naďalej zostáva podpora a motivácia čítania rôznymi 
formami. 



Bc. Sylvia Fabová  

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne 


