
Co zwycięży - książka czy media?

Obcowanie z książką rozwija od najmłodszych lat wyobraźnię,
życie duchowe i wrażliwość moralną, uczy rozumienia siebie i innych,
kształtuje wrażliwość na język, skłania do rozwijania własnych
zainteresowań, uświadamia rolę i miejsce słowa drukowanego w życiu
jednostki oraz społeczeństwa, jest źródłem wiedzy i przeżyć
emocjonalno-estetycznych, kształtuje upodobania i przyzwyczajenia
czytelnicze, przełamuje barierę samotności.

Zachęcać dziecko do czytania książek należy od małego.
Okres dzieciństwa jest etapem formowania się charakteru

młodego człowieka, jego ostateczny kształt zależy od wielu
czynników, między innymi od wpływu środowiska społecznego oraz
od kontaktów z wytworami kultury symbolicznej.

Dom i rodzina mają ogromny wpływ na stosunek dziecka
do książki. Można stwierdzić, że wpływ ten zależy od wieku dziecka
i jego płci. Daje się zauważyć duży wpływ rodziców, rodzeństwa
i kręgów rówieśniczych jako czynnika inspirującego sięganie
po lekturę swobodnego wyboru, natomiast w miarę dorastania dzieci
maleje wpływ nauczycieli i bibliotekarzy. W rodzinach, w których
dorośli czytają, dziecko nie ma z tym żadnych problemów i chętnie
sięga po książkę.

Czytanie to ważna umiejętność, która powinna być rozwijana
i podtrzymywana. Bezpośredni kontakt z książką doskonali przecież
technikę czytania, wyrabia ciekawość świata, dzięki niemu jednostka
staje się bardziej twórcza i kreatywna.

Niestety w dzisiejszych czasach uczestnictwo w kulturze
nastolatków zdominowane zostało przez znane i popularne środki
przekazu takie jak: telewizja, prasa, radio, teatr, film, Internet, TV
kablowa i anteny satelitarne. Istnieje obawa, że atak mediów
spowoduje odwrót młodego pokolenia od słowa drukowanego, czyli
książek i prasy. Pewnym faktem jest, że w hierarchii kontaktów
kulturalnych książka ustępuje miejsca telewizji, która wysuwa się
na pierwsze miejsce przed inne środki przekazu. Rzeczywistość
medialna, niosąca ogromne szanse w wielu dziedzinach życia,
poddawana jest jednak również krytyce. I tak np. z jednej strony gry



komputerowe można wykorzystywać jako narzędzie w edukacji, które
podnosi efekty nauczania, z drugiej zaś strony jako narzędzie
nieakceptowane społecznie, wywołujące przemoc i okrucieństwo
wśród młodzieży.

Aby nie ulec złym wpływom komputera, należy korzystać
z niego w sposób rozsądny i świadomy.

Ponieważ szybki rozwój techniki komputerowej sprawił, że
obraz zaczyna wygrywać ze słowem drukowanym, warto poświęcić
trochę czasu, aby nauczyć dzieci i młodzież odpowiedniego odbioru
słowa drukowanego. Należy pamiętać, że komputer nigdy nie zastąpi
książki w tradycyjnej formie.
Nasuwa się jednak pytanie, czy współczesna młodzież lubi czytać?
Spora część uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma problem
z czytaniem, nie mówiąc już o zrozumieniu treści przeczytanego
dzieła. Młodzież coraz częściej sięga po streszczenia lub „ściągi”.
Zamiast przeczytać lekturę ogranicza się do adaptacji filmowej, co
nigdy nie zastąpi kontaktu z książką. Woli wejść do Internetu i tam
poszukać interesującej ją informacji. W rezultacie, młode pokolenie
czyta coraz mniej, co bardzo źle rzutuje na naszą demokrację.
Aby temu zapobiec należy zachęcić młodych ludzi do czytania dla
przyjemności. Dominującą rolę odgrywają tu dom, biblioteki szkolne
i publiczne.

Biblioteki szkolne często stanowią dla dzieci i młodzieży źródło
pierwszego kontaktu z książką. To one pozyskują przyszłych
czytelników bibliotek publicznych i naukowych. To tutaj, w bibliotece
szkolnej, następuje często uświadomienie młodemu człowiekowi,
jakie miejsce zajmuje książka i czasopismo wśród innych środków
przekazu wiedzy i informacji, tu dochodzi do poznania i zrozumienia
przez uczniów miejsca bibliotek w systemie upowszechniania wiedzy
i kultury, następuje budzenie motywacji do nauki, wyposażenie
uczniów w podstawowe wiadomości pracy z książką, czasopismem,
wydawnictwem informacyjnym, zdobycie przez uczniów
podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia własnego warsztatu
pracy umysłowej.

Co zatem robić, aby zachęcić młodych do korzystania z bibliotek
i innych zbiorów?
Zbiory biblioteczne należy ciągle aktualizować, uzupełniać o nowości,
które mogą zainteresować młodego czytelnika. Bibliotekarze winni



organizować dosyć częste lekcje biblioteczne, starać się dotrzeć
do indywidualnego czytelnika, zainteresować go ciekawą lekturą.
Mogą nawiązać łączność z wychowawcami-zaproponować im, by np.
raz w miesiącu jedna z lekcji wychowawczych była poświęcona
dzieleniu się wrażeniami z przeczytanych lektur. Zwiększy to
zainteresowanie uczniów poszczególnymi pozycjami, upowszechni
czytelnictwo.

Czy jednak wysiłki te sprawią, że młode pokolenie chętnie
i często będzie sięgać po książkę, czy też przegra ona w zestawieniu
z komputerem i telewizją?

Odpowiedzi na to pytanie dostarczy przyszłość. Jak na razie
jednak rzeczywistość jawi nam się w bardzo ponurych barwach. Jak
bowiem zabiegać o młodego czytelnika, jeżeli ceny książek są z roku
na rok coraz wyższe, a w dodatku jak pisze w jednym z artykułów
„Biblioteki w Szkole” 2001 nr 12, pan Julius Wasilevsky?”...Od 1990
roku trwa likwidacja bibliotek publicznych, padają kolejno filie
w dużych miastach, a także dzieją się rzeczy gorszące dla wielu
bibliotekarzy, takie jak łączenie w gminie ośrodka kultury z biblioteką
gminną także często bibliotek szkolnych z bibliotekami
publicznymi...”
Także prezes Polskiej Izby Książki – Andrzej Nowakowski w jednym
z wystąpień telewizyjnych powiedział, że co roku w Polsce ubywa
100 bibliotek i punktów bibliotecznych. Więcej książek z bibliotek
ubywa niż przybywa.

Czy w tej sytuacji możemy założyć różowe okulary i z ufnością
patrzeć w przyszłość?

Dziś młody człowiek musi być przygotowany do samodzielnego
działania, rozwiązywania problemów, rozstrzygania konfliktów,
dokonywania wyborów, współdecydowania o celach, treściach,
metodach, by umieć wprowadzać zmiany w zastane warunki, a także
dokonywać ich w samym sobie.

Jakże często pomocne w tych działaniach były mu literackie
wzorce, z którymi zetknął się jeszcze w okresie edukacji w szkole
podstawowej, średniej, na studiach. Czy ograniczenie dostępu do tych
wzorców nie okaże się zgubne dla nas i naszej przyszłości?
No cóż, zobaczymy!
                                                                        Urszula Siwek
                                                                         ZSE nr 1 Kraków
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