
Lenka Malovcová 

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene 



Cieľ: 1500 dotazníkov  
 
Koordinátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene 
 
Termíny: apríl 2011 (odovzdanie dotazníkov) 
        október 2011 (interpretácia výsledkov) 
 
Terénni pracovníci: knihovníčky zo 6 RK BBSK 
 
Interpretácia výsledkov: 
 L. Malovcová, KKĽŠ Zvolen 
 M. Šatarová, NK Lučenec 
 D. Šagiová, HNK Veľký Krtíš 
 252 tabuliek, dotazník 49 otázok  



Celkový počet respondentov 1 512 
◦ 677 chlapcov (44,8%) 
◦ 831  dievčat (55,2%).  
 

Výskum sa realizoval v 29 školách v Banskobystrickom samosprávnom kraji 
 16 ZŠ,  
 6 gymnázií,  
 6 stredných odborných škôl 
 1 stredné odborné učilište.  
 
Podľa typu školy 
 žiakov ZŠ - 952 (63,0%), 
 študentov SOŠ - 252 (16,7%),  
 gymnazistov - 290 (19,2%)  
 študentov odborného učilišťa  - 17 (1,1%). 
 
Vekové členenie 
Vek respondentov sa pohyboval v širokom rozpätí 12 – 20 rokov. 
 13-ročných - 143 (9,5%), 14-ročných - 482 (31,9 %),  
 15-ročných - 349 (23,1%), 16-ročných - 206 (13,6%),  
 17-ročných  - 279 (18,5%), 18-ročných - 45 (3,0%),  19-ročných - 3 (0,2%).  

 



 mládež v školských dňoch sleduje televíziu, 
 

 dievčatá a chlapci sú v sledovaní televízie na rovnakej úrovni, 
 

 polovica dievčat nehrá  v školských dňoch PC hry, ale len desatina chlapcov, 
 

 väčšina komunikuje prostredníctvom internetu viac ako hodinu, 
 

 väčšinu času venujú prezeraniu rôznych stránok, 
 

 chlapci surfujú po internete viac ako dievčatá, 
 

 z kultúrnych podujatí je najnavštevovanejšia diskotéka, kino a koncerty 
modernej hudby.  
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 knihy počas pracovných dní nečíta skoro 40% 
respondentov, z toho až polovica chlapcov, 
 

 počas víkendov trávi mládež čas s kamarátmi, rodinou, 
až polovica opýtaných pri počítači, ale len štvrtina pri 
čítaní, 
 

 najmenej cez víkendy čítajú 13-roční, 
 

 tí, ktorí nečítajú sa venujú sledovaniu televízie 
a počítaču – až polovica viac ako 3 hodiny. 
 



Návštevnosť knižníc mládežou je kritická. 
 
 až polovica opýtaných nenavštevuje žiadnu knižnicu,  

z toho až 65% chlapcov,  
 

 štvrtina navštevuje školskú knižnicu, 
 

 tretina opýtaných iný typ knižnice,  
 

 len desatina respondentov navštevuje knižnicu viackrát do mesiaca, 
 

 raz za mesiac len pätina opýtaných. 
 
Pravidelné návštevy knižnice sú typické pre žiakov ZŠ a gymnázií. 
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 Vytváranie čitateľských návykov v útlom detstve ovplyvňuje rodičovské čítanie.  
 Len desatina opýtaných odpovedala, že im v detstve nečítal nikto. 
 Väčšine čítali knihy rodičia alebo starí rodičia.  
 Pozitívne dojmy a pocity z čítania malo skoro 80% opýtaných respondentov. 
  
 
 Skoro všetky rodiny majú doma vlastné knihy. 
 Najväčšie domáce knižnice majú rodiny gymnazistov - až polovica uviedla, 

 že má doma približne 100 kníh.  
 Polovica tých, ktorí majú doma knihy, nenavštevuje žiadnu knižnicu.   

 
 

 Pravidelne dostane knihu ako dar od rodičov len 18,5% respondentov, výnimočne viac ako polovica.  
 Mládež nemá pocit, že ich rodičia nútia čítať.  
 Viac ako polovica mladých číta pre to, že ich čítanie baví. 
 Skoro polovica preto, že rozvíja myslenie a vyjadrovanie.  
 Tieto subjektívne pocity prevládajú u dievčat, prejavujú sa len u tretiny opýtaných chlapcov. 



Čítanie má nízky status v živote súčasnej mládeže.  

Mládež nie je dostatočne informovaná o dôležitosti čítania v rozvoji človeka, jeho myslenia, komunikačných 
kompetencií a rozvoji jeho kognitívnych schopností. 

  

Spolužiakov, ktorí čítajú  veľa kníh, neuznávajú viac chlapci.  

S vekom stúpa aj prestíž čitateľov ako múdrych ľudí.  

Dievčatá majú oveľa bližší vzťah ku knihám a k čítaniu.  

 

Kniha je stále pre mladých  prameňom poznania. 

S výrokom V knihách je veľa zaujímavého a múdreho úplne alebo čiastočne súhlasilo 87%. 

U mladých začína nad knihou prevažovať internet ako zdroj poznania. 

Takmer 82% si totiž myslí, že v internete je viac informácií ako v knihách.  

  

Pre takmer  polovicu mladých ľudí čítanie zostáva stále problémom.  

Čítanie považujú za zdĺhavé, ale obrázky si pozrú radi.  

Mladí ľudia považujú čítanie kníh skôr za poučné, než za zábavné.  

Čítajú málo, pretože čítať nevedia a nie sú naučení nájsť si zaujímavé čítanie. 

Voľný čas im vypĺňajú iné médiá, ktoré im podľa nich poskytujú viac zábavy a poučenia. 
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 Najpopulárnejšia kniha medzi mládežou je „žiadna“.  
Až 215 respondentov (14,8%)  odpovedalo  alternatívou nevybral by som si 
žiadnu knihu, knihy nečítam.  
 

 To sú mladí ľudia, ktorí knihu nezoberú do rúk za žiadnych okolností, ani 
keď im ju dajú zadarmo.  
 

 Takýchto vyprofilovaných nečitateľov je výrazne viac medzi chlapcami než 
medzi dievčatami.  
 

 Z hľadiska veku najnižší počet vyhranených nečitateľov je medzi 
trinásťročnými a najvyšší medzi šestnásťročnými.  
 

 Z ponúkaných žánrov sa na prvom mieste umiestnil román o živote 
mládeže, nasledoval hororový román, vojnový román, ľúbostný román, 
detektívka, fantasy román, životopisný román a iné.  

 
 



 

 www.kskls.sk/stranka/informacie-pre-citatelov/citanie-
mladeze-v-banskobystrickom-kraji/ 




