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Bonda, Hawkins, Tokarczuk... Co czytają
mieszkańcy powiatu?
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Kryminały, romanse, horrory, reportaże, książki historyczne, podróżnicze...? Autorzy
rodzimi, a może zagraniczni? Co najchętniej czytają mieszkańcy powiatu? Sprawdziliśmy w
Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.

Biblioteka Miejska w Cieszynie pełni rolę biblioteki powiatowej, tam najpełniej – można przypuszczać – odbijają się
gusta czytelnicze mieszkańców powiatu. W jakiej kondycji jest czytelnictwo w naszym regionie? Na przykładzie
powiatowej biblioteki widać, że nie najgorszej – biorąc pod uwagę kilka czynników, jak niż demograficzny, spadek
czytelnictwa, a także wejście nowych form czytania – czytanie w Internecie, na czytnikach itd. – stan czytelników od
kilku lat drastycznie się nie zmienił, choć nieco spadła liczba wypożyczanych przez nich dzieł: - Liczba
czytelników/użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie wyniosła w 2015 r.: 9 344
osoby, liczba książek wypożyczonych w 2015 r.: 152 757, zaś liczba audiobooków wypożyczonych w 2015 r.: 5
823. – podaje Magdalena Strządała, Kierownik Czytelni i wypożyczalni dla dorosłych Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
Dla porównania w roku 2008 odnotowano 10 303 zarejestrowanych czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 224 494
książek
Jakie książki cieszyły się w ubiegłym roku największym powodzeniem?
Jak informuje nas Magdalena Strządała wśród literatury pięknej dla dorosłych króluje literatura obyczajowa,
sensacja, kryminał i powieści erotyczne w stylu „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, najchętniej czytani autorzy:
Katarzyna Bonda – wszystkie książki
Paula Hawkins „Dziewczyna z pociągu”
Katarzyna Michalak – wszystkie książki
Lee Child – wszystkie książki
Olga Tokarczuk „Księgi Jakubowe”
Charlotte Link – wszystkie książki
Peter V. Brett – cykl demoniczny
Moika Jaruzelska „Oddech”
Magdalena Grzebałkowska „1945. Wojna i pokój”
Dzieci i młodzież również mają swoich ulubionych autorów: - Najmłodsi (przedszkolaki) wypożyczają książki: E.
Piotrowskiej (Tupcio Chrupcio), J. Krzyżanek (seria o Kurze Adeli) i N. Moost. Uczniowie szkół
podstawowych: - młodsi sięgają po książki różnych autorów z serii "Czytam sobie", R. Piątkowską, G.
Kasdepke, M. Widmark (seria "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai"), starsi po autorów takich jak: A.
Stelmaszyk (książki przygodowe), J. Flanagan (fantastyka). Gimnazjaliści: - czytają głównie fantastykę
autorów: K. Cass, J. Dashner, A. Sapkowski. - podaje pracownica cieszynskiej Biblioteki.
Jeśli chodzi o literaturę popularno-naukową, najpopularniejsze są takie działy, jak: ekonomia, zarządzanie,
marketing, historia (zwłaszcza biografie historyczne), przewodniki turystyczne, literatura podróżnicza (Wojciech
Cejrowski, Beata Pawlikowska, Martyna Wojciechowska, Jacek Hugo-Bader).
Podobnie sytuacja wyglądała przed rokiem: W roku 2014 czytelnicy wypożyczali najchętniej książki tych
samych autorów co w roku 2015 plus książki takie jak: Zygmunt Miłoszewski „Gniew”, Mariusz Szczygieł
„100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku", Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz
„Resortowe dzieci. Media” – zdradza Strządała.

Sporo osób skorzystało również z nowoczesnego systemu platformy IBUK Libra, gdzie przez Internet można
wypożyczyć i przeczytać książki. Biblioteka Miejska jest w systemie i jej czytelnicy mają darmowy dostęp do 2 352
publikacji elektronicznych: - W 2015 r. czytelnicy naszej biblioteki skorzystali z 2 556 książek – taka forma
udostępniania publikacji dopiero zdobywa swoich zwolenników. Największym zainteresowaniem cieszyły
się książki popularno-naukowe z takich dziedzin jak: ekonomia, zarządzanie, marketing oraz różnego
rodzaju poradniki – zauważa Kierowniczka Czytelni i wypożyczalni dla dorosłych Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
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A Wy, co przeczytaliście w ubiegłym roku? Podzielcie się swoimi czytelniczymi odkryciami i polećcie innym ciekawą
lekturę. Zapraszamy do dyskusji.

