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Socjologia ksi¹¿ki jako subdyscyplina socjologii
Sociology of the book as a subdiscipline of sociology

Ksi¹¿ka by³a jedynym pisanym ród³em informacji dostarczanej ludziom przez
wiele wieków. Dopiero w epoce Owiecenia pojawi³y siê czasopisma. W póniejszym czasie radio i telewizja. Dlatego w XX wieku rola ksi¹¿ki w spo³eczeñstwie
uleg³a niekorzystnym zmianom. Rozpowszechnienie rodków masowego przekazu spowodowa³o, i¿ utraci³a ona miejsce jedynego ród³a wiedzy przekazywanej
ludziom i sta³a siê jednym z wielu. Prasa, radio i telewizja zaczê³y stanowiæ konkurencyjne wobec ksi¹¿ki ród³a informacji i rozrywki. W dobie wspó³czesnej liczba rodków masowego przekazu stale wzrasta. Pojawi³a siê telewizja satelitarna,
video i komputer. Pozycja ksi¹¿ki staje siê coraz bardziej zagro¿ona wobec stale
rosn¹cej roli mass mediów wród ludnoci. W wyniku zaistnia³ej sytuacji musi
walczyæ o odbiorców. Zmiana sytuacji ksi¹¿ki w spo³eczeñstwie spowodowa³a
powstanie nowej subdyscypliny socjologicznej  socjologii ksi¹¿ki, zwanej niekiedy bibliosocjologi¹.
WPolsce pionierem mo¿na nazwaæ S. Orsini-Rosenberga, który ju¿ w r. 1931
powiêci³ Socjologii s³owa drukowanego swoj¹ ksi¹¿eczkê. Jego zdaniem, termin
ten dotyczy dzia³u socjologii obejmuj¹cego zagadnienie rodków oddzia³ywania
spo³ecznego. Oczywicie ksi¹¿ka zajmuje w tej grupie rodków wyj¹tkowe miejsce. Oddzia³ywanie ksi¹¿ki obejmuje: autorytet pisarza; uk³ad i styl ksi¹¿ki; cechy zewnêtrzne i estetykê ksi¹¿ki; nak³ad i kolporta¿, sposób rozpowszechniania
ksi¹¿ki oraz treæ ksi¹¿ki1.
1
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Zdaniem J. Muszkowskiego, socjologia ksi¹¿ki jest dzia³em socjologii szczegó³owej, którego przedmiot badañ stanowi zespó³ faktów spo³ecznych zwi¹zanych
z powstaniem, wytwarzaniem, rozpowszechnianiem i u¿ytkowaniem ksi¹¿ki. Inaczej mówi¹c, jest to dzia³ socjologii szczegó³owej powiêcony badaniom grup ludzkich, dla których wiêzi¹ spo³eczn¹ jest stosunek do ksi¹¿ki jako wytworu zabiegów
wydawniczych albo wytworu procesów materializacji graficznej, albo przedmiotu
propagandy i rozpowszechniania, albo wreszcie przedmiotu spo¿ycia2.
J. Trzynadlowski natomiast uwa¿a, ¿e socjologia ksi¹¿ki obejmuje: warunki
jej powstania, obiegu, funkcjonowania i bibliologicznego oddzia³ywania; miejsce
ksi¹¿ki w spo³eczeñstwie i wytworach ¿ycia spo³ecznego oraz ideowe i spo³eczne
uwarunkowania ¿ycia i funkcjonowania ksi¹¿ki w spo³eczeñstwie3.
Problematyka badawcza socjologii ksi¹¿ki skupia wiele ró¿norodnych zagadnieñ. Podstawowymi elementami s¹ czynniki warunkuj¹ce funkcjonowanie
ksi¹¿ki w spo³eczeñstwie. Nale¿y do nich czas, po³o¿enie geograficzne, kultura,
ideologia, polityka kulturalna, ekonomia i technika. Ka¿dy z nich w inny sposób
oddzia³uje na spo³eczne funkcjonowanie ksi¹¿ki.
Forma ksi¹¿ek zmienia siê w czasie. Przechodzi swoist¹ ewolucjê od tabliczek poprzez zwój do kodeksu. Ponadto wp³yw czasu uwidacznia siê w komunikacji spo³ecznej za pomoc¹ dzie³ dawnych. Ksi¹¿ka mo¿e pokonywaæ przedzia³
miêdzy epokami. Jej rozumienie za mo¿e charakteryzowaæ siê uniwersalnoci¹,
ponadczasowoci¹. Po³o¿enie geograficzne za warunkowa³o dostêpny surowiec
do produkcji ksi¹¿ek. Staro¿ytni Egipcjanie pisali na papirusie wyrabianym z w³ókien roliny  cibory papirusowej, rosn¹cej w delcie Nilu. W Chinach przed wynalezieniem papieru pisano na skorupach ¿ó³wia, rozciêtych laskach bambusowych i jedwabiu.
Mieszkañcy Azji Mniejszej, staro¿ytnej Mezopotamii, wykorzystywali glinê
do wyrobu tabliczek, a w póniejszym czasie pergamin, czyli specjalnie wyprawione skóry zwierz¹t. W Indiach materia³em pimiennym by³y licie palmowe.
Natomiast w staro¿ytnej Grecji i Rzymie woskowane tabliczki drewniane.
Warunki ekonomiczne ¿ycia spo³ecznego wp³ywa³y na mo¿liwoæ korzystania z ksi¹¿ek. Wysokie ceny uniemo¿liwia³y nabywanie ksi¹¿ek biedniejszym grupom spo³ecznym. Ponadto decydowa³y o rozmiarach produkcji wydawniczej i sposobach rozpowszechniania.
Rodzaj kultury natomiast umo¿liwia³ kontakt z ksi¹¿k¹ w¹skim lub szerokim
rzeszom spo³eczeñstwa. W kulturze inicjacyjnej tylko niewielka grupa ludzi mia³a dostêp do ksi¹¿ek. W okresie redniowiecza jedynie osoby duchowne umia³y
czytaæ i pisaæ. Dlatego ksiê¿a i zakonnicy mogli korzystaæ z ksi¹¿ek. W kulturze
elitarnej za liczba osób maj¹ca kontakt z ksi¹¿k¹ uleg³a rozszerzeniu na grupy
2
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uprzywilejowane w spo³eczeñstwie pod wzglêdem ekonomicznym. Ponadto by³y
to osoby wykszta³cone, o wy¿szym poziomie intelektualnym w porównaniu z innymi ludmi. Natomiast w kulturze typu masowego zdecydowana wiêkszoæ spo³eczeñstwa ma kontakt z ksi¹¿k¹.
Dodatkowo swój wp³yw zaznacza³a ideologia i polityka kulturalna, dostarczaj¹c kryteriów ocen wartoci ksi¹¿ek preferowanych w danym czasie.
Ostatnio za daje siê zauwa¿yæ coraz silniejsze oddzia³ywanie techniki. Oprócz
tradycyjnego kodeksu tworzone s¹ nowe formy ksi¹¿ek na kasetach magnetofonowych, mikrofilmach czy komputerowych dyskach CD ROM. Niektóre s¹ wygodniejsze w u¿ytkowaniu i zajmuj¹ mniej miejsca. Wymagaj¹ jednak¿e specjalnego sprzêtu przeznaczonego do ich odczytania. Tradycyjna forma ksi¹¿ki ma
tak¿e swoje zalety. Pozwala na podziwianie jej walorów estetycznych i odczuwanie bliskiej wiêzi emocjonalnej. Ponadto ksi¹¿kê tê mo¿na czytaæ przed snem i
w rodkach komunikacji publicznej. Rynek ksi¹¿ki staje siê coraz bogatszy i zró¿nicowany w zale¿noci od potrzeb i upodobañ odbiorców.
Ksi¹¿ka jest zjawiskiem spo³ecznym historycznie ukszta³towanym przez ludzi, zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych czytelników. Spo³eczny system ksi¹¿ki
jest z³o¿ony z instytucji spo³ecznych umo¿liwiaj¹cych powstanie ksi¹¿ki, kolporta¿ i popularyzacjê, wykorzystanie ich w edukacji oraz biblioteki. Najczêstszy
kontakt ludzi z ksi¹¿k¹ wystêpuje w czytelnictwie, a poza tym w bibliotekarstwie,
ksiêgarstwie, bibliografii i edytorstwie.
Socjologia ksi¹¿ki obejmuje tak¿e kolejne etapy drogi ksi¹¿ki do czytelnika.
Podchodz¹c do zagadnienia w kategoriach ekonomicznych, stwierdziæ nale¿y, i¿
dla ka¿dego towaru charakterystyczne s¹ produkcja, obieg i konsumpcja. Produkcj¹
ksi¹¿ki zajmuj¹ siê autor i wydawca. Ksiêgarz lub bibliotekarz dbaj¹ o dystrybucjê. Natomiast konsumentem jest czytelnik. Dlatego elementami socjologii ksi¹¿ki s¹: socjologia pisarstwa, edytorstwa, dystrybucji i czytelnictwa.
Pocz¹tkowym ogniwem przysz³ej ksi¹¿ki jest zawsze autor. Jego rola spo³eczna uzale¿niona jest od warunków historycznych, w jakich przypad³o mu ¿yæ
i tworzyæ. Warunki te zwykle bowiem znajduj¹ odzwierciedlenie w twórczoci
poszczególnych autorów w wiêkszym lub mniejszym stopniu. Socjologia pisarstwa interesuje siê zagadnieniami: spo³ecznej genezy wiadomoci pisarza i jej
manifestacji w dziele oraz wp³ywu tych manifestacji na wiadomoæ spo³eczn¹,
innymi s³owy spo³eczne funkcje dzie³a. Na uwagê zas³uguje fakt u¿ywania pseudonimów przez niektórych pisarzy. Przyczyny ukrywania prawdziwych nazwisk
to: brak wiary we w³asne si³y, skromnoæ lub bezpieczeñstwo autorów. Najczêciej wynika³o to z ostro¿noci zwi¹zanej z publikacjami sprzecznymi z ogólnie
panuj¹cymi pogl¹dami spo³eczno-politycznymi, tzw. drugim obiegiem.
Socjologia edytorstwa zwraca uwagê na wa¿ne elementy wydawniczego przystosowania ksi¹¿ki do potrzeb czytelników. Obejmuje ona tak¿e zagadnienia zharmonizowania tekstu z ksi¹¿k¹. Uwzglêdniaj¹c te elementy, mo¿na wyró¿niæ pu-
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blikacjê o dominuj¹cym sposobie komunikacji za porednictwem tekstu lub obrazu. Do pierwszej grupy nale¿¹ dzie³a naukowe, s³owniki, encyklopedie, bibliografie, podrêczniki i informatory. W tych przypadkach treæ ksi¹¿ek dominuje nad
form¹. Natomiast ksi¹¿ki dla dzieci, literatura popularnonaukowa oraz ksi¹¿ki bibliofilskie mo¿na zaliczyæ do drugiej grupy. W przeciwieñstwie do poprzedniej
widoczna jest dominacja formy ksi¹¿ki nad treci¹.
Socjologiczny obieg ksi¹¿ki ukazuje zagadnienia jej promocji i rozpowszechniania. Stopniowe rozszerzanie zasiêgu ksi¹¿ki w spo³eczeñstwie zwi¹zane by³o
z ewolucj¹ sposobów jej powstawania i rozpowszechniania. Obieg rêkopisów by³
powolny. Natomiast wynalezienie druku umo¿liwi³o rozszerzenie zasiêgu ksi¹¿ek. Inny wa¿ny element stanowi³y przemiany spo³eczne. Podstawowym warunkiem umo¿liwiaj¹cym korzystanie z ksi¹¿ek jest umiejêtnoæ czytania i pisania.
Dlatego obowi¹zek szkolny i rozwój owiaty pozaszkolnej przyczyni³y siê do
wzrostu grona czytelników. Poza upowszechnieniem wykszta³cenia tak¿e dzia³alnoæ towarzystw i klubów czytania oraz bibliotek spowodowa³a popularyzacjê
czytelnictwa wród ni¿szych klas spo³ecznych.
Na uwagê zas³uguje zjawisko g³odu ksi¹¿ki spowodowane nierównomiern¹
jej dystrybucj¹. W Polsce miêdzywojennej zaistnia³o ono wród ludnoci biednej,
pragn¹cej siê uczyæ. Ksi¹¿kiby³y zbyt drogie w porównaniu z mo¿liwociami finansowymi ubogich ludzi. Natomiast po II wojnie wiatowej powodem by³ wzrost
popytu na ksi¹¿ki w wyniku rewolucji kulturalnej. Wydawnictwa za nie by³y
w stanie sprostaæ temu zadaniu. Ponadtoniska cena ksi¹¿ki zwiêksza³a zapotrzebowanie. W póniejszym czasie s³aboæ produkcji i dystrybucji spowodowa³a
wyst¹pienie innego patologicznego zjawiska  tzw. czarnego rynku. Brak poszukiwanych pozycji na rynku ksiêgarskim powodowa³ odsprzedawanie ksi¹¿ek
po znacznie wy¿szych cenach i czêste kradzie¿e w bibliotekach. Antykwariaty za
mia³y dogodne warunki do istnienia.
Nale¿y tak¿e podkreliæ dzia³alnoæ instytucji spo³ecznych ograniczaj¹cych
mo¿liwoæ korzystania z ksi¹¿ek, np. Indeksu Ksi¹g Zakazanych czy cenzury.
Ksi¹¿ki by³y niekiedy palone lub nie dopuszczano ich do obiegu, gdy ich treci
nie zgadza³y siê z obowi¹zuj¹c¹ ideologi¹. W wyniku tych dzia³añ spo³eczeñstwo
nie mog³o zapoznaæ siê z niektórymi publikacjami.
W dobie obecnej rynek ksi¹¿ki jest bardzo bogaty i ró¿norodny. Natomiast
ceny ograniczaj¹ mo¿liwoci nabywcze odbiorców. Dlatego najczêciej kupowane s¹ jedynie podrêczniki potrzebne ucz¹cym siê grupom spo³ecznym.
Ksi¹¿ka jak ka¿dy towar na rynku wymaga odpowiednich zabiegów marketingowych. Niewiele ksi¹¿ek by³o reklamowanych w rodkach masowego przekazu. Ka¿dej z nich towarzyszy³ slogan reklamowy podkrelaj¹cy walory publikacji. Ponadto ksi¹¿ki s¹ promowane na specjalnie organizowanych spotkaniach.
Natomiast najczêciej stosowan¹ form¹ zwrócenia uwagi potencjalnych odbiorców s¹ reklamówki wydawnicze, skrótowo informuj¹ce o ich zawartoci. Form¹
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dzia³añ marketingowych s¹ listy bestsellerów, czyli najlepiej sprzedaj¹cych siê
ksi¹¿ek. Ponadto rozwinê³a siê wysy³kowa forma sprzeda¿y ksi¹¿ek. Oferta przeznaczona jest dla osób bardzo zajêtych lub z mniejszych orodków zamieszkania.
Wszystkie zabiegi maj¹ na celu zachêciæ do kupienia ksi¹¿ki.
Na przestrzeni wieków zmienia³a siê publicznoæ czytaj¹ca ksi¹¿ki. Zawsze
jednak stanowi³a mniejsz¹ czêæ spo³eczeñstwa. W czasach wspó³czesnych publicznoæ wzros³a i sta³a siê bardziej zró¿nicowana. Uzale¿niona jest od wielu
kategorii spo³ecznych, jak p³eæ, wiek, zawód, wykszta³cenie, miejsce zamieszkania, oraz od innych czynników, jak posiadany czas wolny i tradycje rodowiskowe. Ponadto istotny wp³yw na publicznoæ czytaj¹c¹ mia³a demokratyzacja ¿ycia
spo³ecznego i kultury, dynamiczny rozwój nauki i techniki oraz doskonalenie procesu wytwarzania i dystrybucji ksi¹¿ek. Jednak¿e oprócz pozytywnych zjawisk
wyst¹pi³y te¿ negatywne. Czêæ spo³eczeñstwa popad³a we wtórny analfabetyzm,
nie korzystaj¹c z umiejêtnoci czytania. Niektóre osoby odczuwaj¹ nawet wstrêt
do ksi¹¿ek. Przeciwdzia³anie tym niekorzystnym zjawiskom spo³ecznym jest trudnym zadaniem. Nale¿y bowiem zrozumieæ korzyci p³yn¹ce z czytania: rozwijanie wyobrani i zdolnoci wys³awiania siê, wyrobienie cierpliwoci i zaanga¿owania intelektualnego oraz uczenie siê ortografii. Rodzice mog¹ stworzyæ atmosferê sprzyjaj¹c¹ spêdzaniu czasu wolnego z ksi¹¿k¹. Sami powinni czytaæ w spokoju bez w³¹czonego radia czy telewizora. Tym samym dawaæ dobry przyk³ad
m³odszemu pokoleniu. G³one czytanie i dyskusje mog¹ przecie¿ sprawiaæ radoæ.
Powoduj¹ te¿ umocnienie siê wiêzi spo³ecznych w rodzinie. Zbli¿enie ludzi do
ksi¹¿ek nastêpuje tak¿e dziêki posiadaniu w³asnego ksiêgozbioru.
Socjologia czytelnictwa bada u¿ytkowanie ksi¹¿ek przez ró¿ne grupy spo³eczne. Dzieci i m³odzie¿, doroli i tzw. specjalne kategorie czytelnicze u¿ytkuj¹ inne
rodzaje ksi¹¿ek. Dzieci zaczynaj¹ czytanie od ksi¹¿eczek z obrazkami. Mog¹ tak¿e przytulaæ siê do pluszowych zabawek umieszczonych na ok³adkach. W miarê
rozwoju psychofizycznego przechodz¹ od bani do ksi¹¿ek przygodowych. W okresie
dojrzewania wród m³odych czytelników wystêpuje zró¿nicowanie ze wzglêdu na
p³eæ. Dziewczynki interesuj¹ siê ksi¹¿kami obyczajowymi i romansowymi. Inne za
ksi¹¿ki zyskuj¹ uznanie ch³opców  wojenne, sportowe i detektywistyczne.
Indywidualne zainteresowania czytelnicze s¹ charakterystyczne dla osób doros³ych. Jednak¿e pewne rodzaje ksi¹¿ek ciesz¹ siê zainteresowaniem ponadczasowym. Nale¿y do nich literatura piêkna i klasyka. Ponadto spo³eczeñstwo czêsto
korzysta z poradników i ksi¹¿ek popularnonaukowych, ukazuj¹cych interesuj¹ce
problemy ¿yciowe. Natomiast ksi¹¿ki fachowe s¹ charakterystyczne dla przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rosn¹ce liczebnie specjalne kategorie czytelnicze. Nale¿¹ do nich osoby, które z ró¿nych powodów nie mog¹ uczestniczyæ
w powszechnym obiegu czytelniczym. ¯o³nierze i wiêniowie s¹ czasowo odizolowani od spo³eczeñstwa.
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¯o³nierzom proponuje siê ksi¹¿ki zwi¹zane z tematyk¹ wojskow¹. Wiêniowie za mog¹ korzystaæ z literatury umo¿liwiaj¹cej resocjalizacjê. Osoby niewidome musz¹ mieæ ksi¹¿ki pisane alfabetem Braillea lub nagrane na kasety magnetofonowe. Starsi czytelnicy potrzebuj¹ ksi¹¿ek pisanych du¿¹ czcionk¹. Osoby niepe³nosprawne manualnie potrzebuj¹ mocnych ksi¹¿ek odpornych na gwa³towne ruchy r¹k. Natomiast dyslektycy wymagaj¹ ksi¹¿ek pisanych ³atwym jêzykiem. Ka¿da z wymienionych grup spo³ecznych potrzebuje wiêc specjalnych rodzajów ksi¹¿ek dostosowanych do ich mo¿liwoci. Nale¿y wspomnieæ tak¿e o biblioterapii, dziêki której osoby chore mog¹ lepiej poznaæ przyczyny dolegliwoci
i pomóc sobie w ich zwalczeniu.
Poza tym nale¿y wspomnieæ o spo³ecznych warunkach czytelnictwa. Zagadnienie to zawiera w sobie informacje dotycz¹ce miejsca i sposobu uczenia
siê czytania. W przedwojennej Polsce nie wszyscy ludzie mogli nabywaæ tê
umiejêtnoæ w szkole. Ubo¿sza ludnoæ niejednokrotnie by³a pozbawiona tej
mo¿liwoci. Dla nich organizacje spo³eczne tworzy³y zespo³y czytelnicze tak¿e
ucz¹ce tej wa¿nej w ¿yciu umiejêtnoci. Jednak¿e szko³a uczy innego korzystania z ksi¹¿ki w porównaniu z organizacj¹. Odmienne miejsce i sposób uczenia
czytania powodowa³ wyrabianie innych nawyków i potrzeb czytelniczych u tych
grup spo³ecznych.
Ponadto socjologia ksi¹¿ki obejmuje zagadnienie spo³ecznych funkcji ksi¹¿ki. Najczêciej stanowi ona ród³o wiedzy. Zapewnia komunikacjê spo³eczn¹ miêdzy ludmi odleg³ymi w czasie i przestrzeni. Dostarcza tak¿e wielu cennych informacji. Czêsto pe³ni funkcjê dydaktyczn¹, przekszta³caj¹c wiadomoæ spo³eczeñstwa. Natomiast bardzo po¿¹dana jest ksi¹¿ka rozrywkowa. Zapewnia bowiem odpoczynek od codziennych spraw.
Kolejnym wa¿nym elementem jest miejsce ksi¹¿ki w spo³eczeñstwie. Ukazuje ono stopieñ akceptacji ksi¹¿ki jako naturalnego elementu ¿ycia spo³ecznego.
Uwzglêdniæ przy tym nale¿y osobiste potrzeby oraz zawodowe wymagania zmuszaj¹ce do korzystania z najnowszych informacji. Oprócz tego nale¿y zauwa¿yæ
powi¹zania ksi¹¿ki z innymi formami ¿ycia kulturalnego i spo³ecznego.
Na uwagê zas³uguje tak¿e socjologia bibliotek jako instytucji spo³ecznych,
których rol¹ jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja,
udostêpnianie i udzielanie informacji o zbiorach. Od czasów staro¿ytnych zmienia³y siê grupy osób zak³adaj¹ce biblioteki i motywy sk³aniaj¹ce ich do takiego
postêpowania. Wspó³czenie biblioteki stanowi¹ najczêstsze miejsca kontaktu
czytelników z ksi¹¿kami. Dzieli siê je na ró¿ne rodzaje w zale¿noci od posiadanego ksiêgozbioru i miejsca funkcjonowania  w kraju czy za granic¹. Koñcz¹c
rozwa¿ania na temat socjologii ksi¹¿ki, nale¿y podkreliæ dynamicznoæ tej subdyscypliny i stale mno¿¹ce siê trudne problemy wymagaj¹ce rozwi¹zania. Ci¹g³ym zmianom ulegaj¹ wszystkie elementy okrelaj¹ce drogê ksi¹¿ki do czytelnika. W dobie rozwijaj¹cego siê kapitalizmu nie tylko autorzy i wydawcy, lecz rów-
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nie¿ dystrybutorzy i czytelnicy s¹ poddani presji rynku. W istotny sposób okrela
on sposób pisania, mo¿liwoci edytorskie i gusta czytelnicze.
SUMMARY
Sociology of the book is a reaction to changes in the role of the book in the present
day. The paper discusses the subject matter of this subdiscipline of sociology and the conditions of the functioning of the book in society. The problems of the book sociology also
show the successive stages of the path of the book leading to the reader. This department of
sociology embraces sociology of book writing and editing, the social circulation of the
book, the image of the reading public and sociology of readership. Account was also taken
of special reading categories that call for different book publications. The paper also presents
the position and functions of the book in the present-day society. The social conditions of
readership underline the effect of the different place and way of learning towards contact
with the book. Finally, the paper indicates at the sociological problems of the rise and
functioning of libraries in historical communities and at present both at home and abroad.

