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Оригинални 
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О читалачким навикама средњошколаца 
и настави књижевности2

Резиме: У уводном делу рада разматрају се промењене читалачке навике деце и мла-
дих, условљене различитим факторима – развојем савремених технологија, употребом 
интернета, сталним читањем различитих садржаја са бројних екрана, промењеним мо-
делима мишљења, „убрзаним“ временом и др. Такав контекст оставља мало простора за 
читање књига и других штампаних публикација, а посебно тзв. лепе књижевности (бе-
летристике). Зато је у нашем истраживачком фокусу однос ученика средње школе према 
књизи и читању, у оквирима наставе књижевности и ван ње, у приватној сфери. Циљ је 
да се испитају њихове читалачке навике и ставови о књизи и читању да би се – упоређи-
вањем добијених података са резултатима сличних истраживања ‒ утврдила природа 
промена које су се у међувремену десиле, као и да би нова сазнања могла да се употребе 
при креирању озбиљних, на емпиријским чињеницама заснованих, методичких стратегија 
за побољшање актуелног анализираног стања. Средишњи део рада чини презентација ис-
траживања спроведеног на узорку од 1177 ученика из тринаест средњих школа с подручја 
Ниша и Новог Пазара, реализованог крајем 2018. и почетком 2019. године. Путем аноним-
ног анкетног упитника прикупљани су и потом интерпретирани подаци о породичним и 
школским навикама ученика везаним за књигу и читање, о њиховом односу према школској 
лектири, библиотекама, електронским књигама и књижевности на мрежи, стваралаштву 
и студијама књижевности.  

Кључне речи: читање, настава књижевности, читалачке навике, лектира, библиотека.
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Е, ово питање озбиљно је питање будућности 
књижевности, питање којег сте, вјерујем, ви 

као наставници више него свјесни, суочени с но-
вом, првом постчитатељском генерацијом.

Ви сваки дан излазите пред њих и борите се с 
разредом и с питањем које ученици не изгова-

рају, али стоји на уснама: зашто књижевност? 
Што ту има, а нема другдје, и боље? И што ми 

који пишемо можемо направити да то што 
књижевност има као ’боље’ изађе на површину?

(Pavičić, 2013: 10)

Уводна разматрања:  
шири истраживачки контекст –  
промењене читалачке навике деце и младих

Разговори о промењеним читалачким на-
викама деце и младих често се сведу на гене-
рализован и поједностављен закључак да је до 
промена, у највећој мери, дошло због присуства 
и негативног утицаја савремених информацио-
но-комуникационих технологија. Бројни ауто-
ри упозоравају на чињеницу да се данас не раз-
мишља довољно о томе колико је употреба ин-
тернета променила начин на који људи мисле, 
читају, памте и да, без обзира на све евидентне 
и неоспорне предности употребе технологије, 
има и појава због којих треба бити забринут или 
које захтевају неку врсту интервенције (роди-
теља/старатеља, наставника...)3. Тичу се, у нај-
већој мери, смањене пажње, ниже фокусирано-
сти и слабије концентрације детета/младе осо-
бе на оно што чита, односно гледа, слуша или 
учи. Ове промене објашњавају се, између оста-
лог, чињеницом да мозак деце која одрастају уз 
рачунаре и паметне телефоне има другачију фи-
зиолошку грађу (у односу на претходне генера-
ције стасавале без употребе поменутих уређаја 
и интернета) и да су се, самим тим, променили 
модели њиховог мишљења (Prensky, 2001). Ово 

3  Видети студије: Kar, 2013; Grosman, 2010; Ilić i sar., 2008; 
2013.

се директно одражава на навике читања схваће-
не у класичном смислу – као читање штампаних 
публикација (књига, часописа, новина....), јер је 
за такво читање неопходно баш то што је данас, 
чини се, скраћено и ограничено – потребни су 
усредсређеност, пажња, „заустављено време“ и 
др.

С друге стране, ако говоримо о читању 
уопштено, није тешко приметити да се данас за-
право чита много више него икада раније – днев-
но се размени и прочита много порука, објава 
на друштвеним мрежама, чланака на различи-
тим сајтовима и слично. То, међутим, најчешће 
није читање које битније доприноси емоционал-
ном и интелектуалном развоју личности, онако 
како то може чинити читање лепе књижевности, 
односно књижевности у ужем смислу. Зато про-
мене у навикама читања код деце и младих де-
лују забрињавајуће за све оне који су на неки на-
чин укључени у процесе њиховог васпитавања и 
образовања, а посебно за наставнике књижев-
ности и језика, којих се тај аспект – читање дела 
лепе књижевности, развијање читалачких ком-
петенција ученика – и професионално тиче. Зато 
се већ дуго у образовном окружењу говори о из-
раженој кризи читања као последици промење-
них читалачких навика и потреба деце и младих 
(Ilić i sar., 2007; 2013). 

Читање је изузетно важно за развој деце 
у сваком смислу – интелектуалном, емоционал-
ном, сазнајном. Стручњаци саветују да се са ка-
зивањем прича и стихова деци започне што ра-
није, чак и пре навршене прве године живота. 
Управо рано предшколско читање наглас у по-
родици и позитиван однос према читању у ве-
ликој мери утичу на каснији развој читалачких 
способности и навика детета. Истраживања су 
показала да најбоље читају управо деца из поро-
дица у којима се пуно чита и где се књигама при-
даје посебна вредност и значај. Деца из таквих 
породица обично без проблема развију и вишу 
читалачку и писмену способност. Управо раз-
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вијена вештина читања представља предуслов 
за школски успех, па зато читање није важно 
само као пут до књижевности, него је, заједно са 
језичким развојем који га омогућује, важан чи-
нилац дететовог когнитивног развоја (Grosman, 
2010: 86-94). 

И касније, свако животно доба „тражи“ 
одређену врсту лектире (што је освешћена или 
неосвешћена потреба за учвршћивањем и до-
градњом животног искуства и одговорима за 
којима се, свесно или несвесно, трага у одређе-
ним животним раздобљима). Ово је потврђе-
но бројним истраживањима (психолошким, со-
циолошким, педагошким, методичким...) која 
омогућавају да се, на основу утврђених интере-
совања у одговарајућој фази развоја личности 
(детета/ученика), креирају листе књига (лекти-
ра) којима би, у што већој мери, та интересовања 
била задовољена; тиме би се учврстила, односно 
побољшала и додатно подстакла наклоњеност 
књизи, односно штампаној речи.4

Књижевност, односно читање подстиче и 
негује моћ маште, развија наративну имагина-
цију, која представља важну припрему и за мо-
ралну интеракцију појединца, утиче на развој 
саосећања и способност емпатије. Усавршавање 
у читању и читање само, поред естетског ужи-
вања које нуди, утиче истовремено на начин на 
који разумемо људе који нас окружују, на спо-
собност да препознајемо и сагледавамо разли-
чите могућности, утиче на начин перцепције 
ствари око нас, на развој критичког и стваралач-
ког мишљења (Nusbaum, 2012). И због импли-
кација које развијено критичко мишљење поје-

4  Како би се направили што бољи пописи лектире, већ 
дуго се реализују методички пројекти за истраживање ин-
тересовања ученика за читање књижевних дела. Росан-
дић наводи резултате неких која су спровођена још у 19. 
веку, као и новијих, из друге половине 20. века (Rosandić, 
1986; 2005). Данас се ти резултати проверавају и допуњују 
сазнањима из нових истраживања, нарочито млађе ученич-
ке популације (првог и другог циклуса образовања). Виде-
ти следеће студије: Marković, 2012; Purić, 2012; Vučković, 
2012; Kuvač-Levačić, 2013; Ivković, 2015.

динца (односно, његово одсуство) има на живот 
заједнице ‒ значај читања и развијених читалач-
ких навика не сме се никако изгубити из вида.  

Навику читања књига зато треба подсти-
цати и неговати, без обзира на развој савреме-
них технологија, заправо баш због њиховог из-
узетног развоја. Побољшавањем читалачких 
способности деце требало би се интензивно 
и континуирано бавити.  То, наравно, није ни-
мало једноставан задатак, јер се, с друге стра-
не, нуде садржаји који су деци из различитих 
разлога привлачнији или једноставно лакши за 
праћење (разне варијанте „визуелно подржаних 
прича“: цртани и играни филмови, видео-игре, 
виртуелна реалност...)5. Зато рад на стицању и 
развијању читалачких вештина код деце захте-
ва промишљено ангажовање оних који се тиме 
баве, приватно или професионално. Управо је 
креирање ефикасне методологије за снажење чи-
талачких способности деце и младих примарни, 
најважнији задатак савремене наставе књижев-
ности. Потребно је осмислити начине како да 
се деци и младима приближи чудесни свет књи-
жевности, све до тренутка у коме се „покрене 
прича“, тако да свако прочитано књижевно дело 
само постаје мотивација за читање наредног. 
То буђење и одржавање унутрашње мотивације 
ученика за читање представља велики професи-
онални изазов за наставника књижевности, али 
су задовoљство и добитак кад се у томе успе – 
немерљиви. Да би до таквих исхода дошло, не-
опходно је имати добар увид у актуелно стање 
ствари, знати које су полазишне позиције. Такво 
истраживање представља вид анамнезе која за 
циљ има избор адекватне методичке терапије. 

Методолошки приступ

Претходна истраживања. У свету се сваке 
године појави више од десет хиљада студија које 

5  Више у поглављу „Млади читатељи између цртанога 
филма и књижевне приче“ у: (Grosman, 2010: 85-121).
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се баве теоријским и експерименталним истра-
живањем читања (Grosman, 2010: 21‒22). Том не-
сагледивом обиљу различитих увида у мноштво 
аспеката феномена читања додајемо и наше ис-
питивање читалачких навика и ставова ученика 
средњих школа са подручја града Ниша и Новог 
Пазара о читању. Из широког оквира о коме је 
до сада било речи и сагледавања резултата раз-
личитих истраживачких пројеката, с фокусом 
на, пре свега, домаће образовно, али и шире со-
цијално окружење, издвајамо две студије које 
су у великој мери одредиле концепт и садржи-
ну истраживања које ћемо у овом раду пред-
ставити. Указујући на неопходност медијског 
описмењавања кроз систем формалног образо-
вања, ауторка једне износи резултате истражи-
вања спроведеног међу матурантима гиманзија 
у Нишу које, између осталог, показује да „две 
трећине матураната не прочита све књиге пред-
виђене годишњим програмом, најчешће је реч о 
пет или шест књига класичне литературе“, док 
анкета у целини „потврђује да су млади окрену-
ти новим више него традиционалним медијима“ 
(Stamenković, 2012: 70).

Друга студија (Krnjaić i sar., 2011) пред-
ставља део опсежнијег истраживања слободног 
времена, интересовања, културних потреба и 
навика средњошколаца; у тим оквирима посеб-
но су испитиване њихове навике читања „које 
се испољавају у различитим медијима, пре све-
га, кроз читање књига, али и кроз читање штам-
пе и коришћење интернета [...]. Истраживање је 
извршено на основу упитника на узорку од 2426 
ученика из 26 средњих школа из девет градова 
у Србији“, а реализовано је крајем 2007. године. 
Репрезентативан узорак и добро формулисана 
питања довела су до вредних увида у читалачке 
навике ученика средњих школа, међу којима се 
издваја податак да 12% њих не чита уопште, 21% 
ученика чита само обавезну лектиру, а тек 7% 
себе одређује као пасиониране читаоце. Зани-
мало нас је како би резултати сличног испити-
вања изгледали данас, колико би се разликовали 

након више од једне деценије, односно да ли би 
били повољнији или би указали на додатно про-
дубљивање кризе читања. Зато је ова студија по-
служила као узор и подстицај да се слична пи-
тања поново поставе. Притом, могло би се рећи 
да је наш истраживачки контекст у потпуности 
методички, што ће се видети из описа који следе.

Организација истраживања. У оквиру ме-
тодичког мастер курса Читалац и текст у сав-
ременој настави, чији је фокус на разматрању 
феномена читања сагледа(ва)ног из различи-
тих теоријско-методолошко-методичких аспе-
ката, са студентима смо школске 2018/2019. го-
дине поставили истраживачки проблем који је 
подразумевао преиспитивање доступних резул-
тата досадашњих истраживања читалачких на-
вика (ученика), првенствено у домаћем окру-
жењу, анкетирање репрезентативног узорка уче-
ника средњошколског узраста како би се добили 
нови релевантни резултати, с крајњим циљем да 
се, на основу свих увида, размисли о потребним 
методичким „мерама“ за побољшање актуелног 
стања.6 

Основне претпоставке од којих се пошло 
у истраживању биле су да средњошколци данас 
читају исто или мање у односу на своје вршњаке 
анкетиране пре десетак година; да школску лек-
тиру читају зато што морају и да, генерално, ра-
дије читају књиге по слободном избору него дела 
са списка лектире прописане наставним програ-
мима7; да библиотеке не посећују онолико коли-

6  Анкетирање ученика и сређивање прикупљених резул-
тата обавили су, у оквиру часова вежби (предиспитних ак-
тивности), студенти МАС филологије – смер Методика на-
ставе српског језика и књижевности: Емина Сарачевић, 
Александра Павличевић, Драгана Лазаревић, Сузана Пет-
ковић, Милица Обрадовић, Сандра Томић, Марија Марко-
вић, Андријана Трајковић, Маја Стаменковић и Амела Ду-
кађинац. Оперативним делом рада руководио је асистент 
мср Александар Новаковић. У том смислу, обављено истра-
живање представља пример тимског и пројектног рада на 
нивоу академских мастер студија. 
7  Неке од наведених претпоставки подржане су и резул-
татима једног мини-истраживања спроведеног за потребе 
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ко би могли и да немају навику позајмљивања и 
даривања књига; да радије читају електронске 
уместо штампаних књига и да прате књижевне 
садржаје на интернету. 

Истраживање ставова ученика у вези с на-
веденим претпоставкама, тј. о различитим ас-
пектима њиховог схватања важности наставног 
и ваннаставног читања и читалачким навикама 
које имају спроведено је током децембра 2018. 
и јануара 2019. године. Тражени подаци прику-
пљани су техником анкетирања, а као инстру-
мент коришћен је упитник са питањима затво-
реног и отвореног типа. Ученици су упитник 
попуњавали добровољно и анонимно за време 
једног школског часа (45 минута). Прикупљени 
подаци обрађивани су од почетка фебруара до 
краја маја 2019. године. За архивирање и обра-
ду података коришћен је статистички програм 
IBM SPSS 20.0.8 Резултати су анализирани при-
меном квантитативног и квалитативног присту-
па, а интерпретирани дескриптивном методом.  

Узорак. У истраживању је учествовало 
укупно 1177 ученика из тринаест школа9: 1027 

израде мастер рада Хари Потер и проблем читања: узроци 
кризе читања и начини њеног превазилажења, студента М. 
Ценића, одбрањеног 2017. године на Филозофском факул-
тету у Нишу. Истраживање је обављено на територији гра-
да Пирота, на узорку од 270 ученика основне и средње шко-
ле и десет наставника. Резултати су, између осталог, пока-
зали да 90% испитиваног узорка ученика проведе два или 
мање од два сата дневно у читању; да ученици не читају 
јер им књижевна дела нису занимљива и преоптерећени 
су обавезама; да су наставни програми преобимни и сад-
рже много неактуелних књижевних текстова. Занимљив је 
и став наставника да није проблем само у читању већ и у 
начину на који ђаци читају (површно, без разумевања) (в. 
Cenić, 2017).
8  Табеле и графички прикази резултата овде су изоставље-
ни због просторног ограничења текста. 
9  То су: Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“ (63; 
8,1%); Гимназија „Светозар Марковић“ (174; 14,8%); Прав-
но-пословна школа (77; 6,5%); Медицинска школа „Др Ми-
ленко Хаџић“ (127; 10,8%), Економска школа (185; 15,7%); 
Туристичка школа (92; 7,8%); Угоститељска школа (23; 2%); 
Електротехничка школа „Мија Станимировић“ (52; 4,4%), 
Школа моде и лепоте (55, 4,7%), Машинска школа (179; 

(87,3%) из Ниша и 150 (12,7%) из Новог Пазара; 
од укупног броја испитаника  479 (40,7%)  било 
је мушког и 698 (59,3%) испитаника женског 
пола10. 

Узорак је обухватио ученике сва четири 
разреда гимназија и средњих стручних школа. 
У првом разреду испитана су 274 (23,3%) уче-
ника, у другом 323 (27,4%), у трећем 281 (23,5%) 
и у четвртом 299 (25,4%) ученика. Видимо да су 
у готово подједнакој мери заступљени учени-
ци свих разреда средње школе. Занимљиви по-
даци добијени су у вези са општим успехом ан-
кетираних ученика. Наиме, недовољан општи 
успех има свега један испитаник (0,1%), довољан 
петнаест (1,3%), добар 132 (11,2%), врло добар 
342 (29,1%), док одличан општи успех има 687 
(58,4%) испитаника. Јасне су импликације коју 
оваква структура испитаника, односно њихов 
школски успех, може имати на укупан резултат 
обављеног истраживања. Успешнији ученици 
имају развијене вештине читања, а очекивано је 
и да имају развијене читалачке навике.  

Резултати истраживања

Упитник се састојао из пет целина, одно-
сно пет група питања. 

Први део пружа информације о породич-
ном/ваншколском амбијенту из којег ученик до-
лази и статусу књиге и читања у његовом при-
ватном окружењу. 

Прикупљени подаци показују да су међу 
активностима испитаника у слободно време нај-

15,2%); Гимназија у Новом Пазару (50; 4,2%); Економско-
трговинска школа у Новом Пазару (50; 4,2%) и Школа за 
дизајн текстила и коже у Новом Пазару (50; 4,2%).
10  Иако родни параметар нашим истраживањем није про-
дубљиван, треба имати у виду чињеницу да су родне раз-
лике релевантан фактор при сагледавању навика читања и 
читалачких способности, с обзиром на то да бројна истра-
живања потврђују предност девојчица/девојака у том до-
мену (Poučavanje čitanja u Europi: konteksti, politike i prakse, 
2011: 13, 26).
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заступљенији дружење и изласци с пријатељи-
ма, за шта се изјаснило 497 (42,2%) ученика, по-
том бављење спортом, њих 250 (21,2%), а само 96 
(8,2%) испитаника означило је да слободно вре-
ме проводи у читању. Имајући, с друге стране, у 
виду узраст ученика, овај резултат је задовоља-
вајући, јер читање ипак позиционира високо на 
лествици пријатних активности11.

Оваквом закључку индиректно иду у при-
лог и резултати одговора на питање о томе да ли 
су им родитељи/старатељи читали у детињству. 
Наиме, 344 (29,2%) испитаника су изјавила да им 
је често читано, 678 (57,6%) да им је читано поне-
кад, а 161 (13,2%) да им никад није читано. Иако 
је укупан позитиван скор овде изузетно висок 
(86,9%), проценат ученика којима у детињству 
није читано не може се сматрати малим. Оваква 
ситуација захтева едукативно деловање на ши-
рем социјалном плану, као што има везе и са ге-
нералним стањем писмености и образовног ни-
воа становништва (Bubalo-Živković, Lukić, 2015: 
107‒108). Свакако да позитивно искуство чи-
тања стечено у детињству може да утиче на ка-
сније добре читалачке навике ученика, али није 
пресудно за њихово (не)постојање (Marković, 
2012: 257). 

У складу са претходно наведеним резулта-
тима су и они добијени на питање о томе колико 
укућани анкетираних ученика читају. Највећи 
број испитаника, њих 489 (41,5%), одговорио је 
да њихови укућани не читају, али цене књиге; 
166 ученика (14,%) навело је да се читање у њи-
ховој кући не сматра важним и да се књиге рет-
ко читају;  укућани 429 испитаника (36,4%) цене 
и читају књиге, док 91 анкетирани ученик (7,7%)  

11  Поред наведених, у упитнику су као могуће активно-
сти у слободно време биле наведене и: гледање телевизије 
(6,3%), слушање музике (13,4%), одласци у биоскоп, позо-
риште, на концерте (1,4%), помоћ у кући (2,2%), одласци у 
куповину (0,6%), свирање неког инструмента (0,3%), рад за 
џепарац (0,6%), учешће у волонтерским активностима ом-
ладинских организација (0,4%) и друго (3,2%). 

наводи да се књиге у њиховој кући не читају и да 
се о књигама не разговара.

Претпоставка је да се на основу броја 
књига које ученици поседују у својим домови-
ма може утврдити и њихов однос према читању, 
односно како присуство/одсуство књига ути-
че на њихове читалачке навике. Добијени пода-
ци показују да највећи број испитаника у кући 
има од десет до тридесет књига; 143 испитани-
ка (12,1%) има мање од десет књига; 310 (26,3%) 
има између тридесет и седамдесет књига; 143 ис-
питаника (12,1%) има од седамдесет до сто књи-
га, док 208 испитаника (17,7%) има више од сто 
књига у свом дому. Ово су и у културолошком 
смислу важни подаци, који се могу довести у 
везу са другим статистичким подацима из обла-
сти културе и образовања, али и економског ста-
туса грађана. 

Други део анкете чинила су, на неки на-
чин, кључна питања која се тичу ученичке са-
мопроцене сопствених навика читања и одно-
са према прочитаном. На питање да се изјасне 
који од понуђених одговора најбоље те навике 
описује највећи број испитаника одговорио је 
да најчешће чита лектиру и понекад књиге које 
нису обавезне – 480 ученика (40,8%). Мањи број 
анкетираних чита само лектиру – 257 испита-
ника (21,8%), а најмање је оних који готово увек 
читају неку књигу – 94 испитаника (8%). Про-
ценат оних који уопште не читају књиге није за-
немарљив и износи 14,5%. Ако га упоредимо са 
оним у истраживању реализованом 2007. годи-
не (Krnjaić i sar., 2011), где на знатно бројнијем 
узорку износи 12%, примећујемо негативан раст. 
Број пасионираних читалаца, што би у нашој ис-
траживачкој варијанти били испитаници који 
увек читају неку књигу, за проценат је бољи, што 
упућује на својеврсну константу кад је у питању 
проценат правих љубитеља књиге. 

Када је требало навести број прочитаних 
књига за време последњег летњег распуста, гото-
во половина анкетираних ученика навела је јед-
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ну књигу (524). С обзиром на то да ни у једном 
упитнику није наведена нула, а да има ученика 
који су се изјаснили да уопште не читају књиге, 
претпостављамо да добијени резултат обухвата 
и оне који нису прочитали ниједну књигу, али 
то нису желели да признају. Број/проценат оних 
који су прочитали три и више књига износи 402, 
односно 34,16%. На основу ових података закљу-
чујемо да и те како има простора да се ученици 
подстичу да више читају за време летњег распу-
ста12.

На питање да ли сматрају да читају довољ-
но већина испитаника одговорила је негативно 
(786 испитаника, 66,78%), док је позитивно од-
говорио 391 испитаник (33,22%). Развијена свест 
ученика о томе да не читају довољно, односно да 
би могли да читају више, делује охрабрујуће; то 
може бити добра основа за корекцију препозна-
тих слабости.

Као разлог зашто читају највећи број ис-
питаника између понуђених одговора одабрао је 
афирмативан први, зато што воли да чита – 509 
испитаника (43,3%); 368 испитаника (31,3%) од-
говорило је да чита зато што мора, док су 123 ис-
питаника (10,5%) одговорила да их неко други 
подстиче на читање. Остатак анкетираних уче-
ника (177 испитаника, 15%) одлучио се за неки 
други разлог. Сматрамо да је проценат ученика 
који су се изјаснили да читају зато што то воле 
задовољавајући, посебно ако узмемо у обзир 
укупне резултате истраживања.  

Када је у питању критеријум за избор књи-
ге коју ће читати, највећи број испитаника изја-
снио се да књигу бира према наслову (424 испи-

12  Ови резултати могу се повезивати и с чињеницом да је 
у једној од претходних реформи наставних планова и про-
грама за предмет Српски језик домаћа лектира била изо-
стављена; одсуство навике читања током летњег распуста 
може бити последица те промене. Зато се као позитиван и, 
дугорочно гледано, значајан чин у актуелној реформи (за-
почетој 2017) може оценити враћање домаће лектире у на-
ставне програме из књижевности, као и већи проценат из-
борних текстова на пописима наслова лектире.

таника, 36,1 %), односно према препоруци при-
јатеља (236 испитаника, 20,1%). Осим ових во-
дећих критеријума, анкетирани ученици књи-
ге бирају и према савету наставника (10,5%), из 
чега није тешко закључити да наставник може 
– својим ставом, мишљењем и/или подељеним 
импресијама о некој књизи – у значајној мери 
утицати на избор ученичке лектире.

На питање због чега читање књига сма-
трају корисним испитаници су се у највећем 
броју изјаснили да им читање помаже при об-
ликовању сопственог погледа на свет (334 ис-
питаника, 28,4%) и да богати њихов језички из-
раз (376 испитаника, 31,9%). Закључујемо да 
ученици, генерално гледано, препознају значај 
читања; без обзира на навике које имају, њи-
хов став о практичној вредности читања књи-
га је позитиван. Ово такође улази у групу ох-
рабрујућих сазнања о ученичким ставовима у 
вези са читањем и личним духовним развојем, 
што јесте битан предуслов за жељене глобалне/
системске промене. О прочитаним књигама ан-
кетирани ученици најчешће разговарају с при-
јатељима (588 испитаника, 50%) и наставници-
ма (216 испитаника, 18,4%). Нешто мањи удео 
у добијеним резултатима припада родитељима 
(73 испитаника, 6,2%), знатно мањи љубитељи-
ма књига на интернету (38 испитаника, 3,2%), а 
чак 227 анкетираних ученика (19,3%) открило је 
да своје импресије о прочитаним делима не дели 
ни са ким. Јасно је да наставници имају важну 
улогу у овоме сегменту рецепције књижевности 
и ученици, поред пријатеља, најчешће са њима 
деле своје утиске. 

На подстицај да изнесу свој став о томе 
да ли читање књига може да мења људе и утиче 
на њихов начин мишљења и понашања испита-
ници су се у највећој мери определили за одго-
вор да књиге могу утицати на промену ставова 
– чак 929 анкетираних ученика, тј. 78,9%; веома 
мали број испитаника сматра да књиге не могу 
утицати на промену мишљења и понашања – 71, 
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тј. 6%. Закључујемо да ученици високо вреднују 
васпитни значај књига, што би наставници ср-
пског језика и књижевности, свакако, требало да 
имају у виду.

Трећи део упитника састојао се од одређе-
ног броја тврдњи у вези са читањем лектире (13) 
у односу на које је требало да ученици изнесу 
свој став, као и да, на крају овог сегмента упит-
ника, у питању отвореног типа, наведу књиге из 
слободног избора које би уврстили у школску 
лектиру, тј. наставни програм. Занимљиво је да 
је последње питање у овом делу анкете углавном 
остало без одговора, односно ученици нису на-
водили своје препоруке књижевних дела.  

 Шта добијени одговори показују о одно-
су ученика према лектири? Нешто мање од поло-
вине испитаника нерадо чита школску лектиру 
(44,4%), док са задовољством то чини тек 8,3% 
анкетираних ученика. У складу с тим, 69,2% ис-
питаника наводи да лектиру чита углавном или 
искључиво због оцене. Већина је сагласна с твр-
дњом да књижевна дела која читају одговарају 
њиховом узрасту (76,4%). Да је школска лекти-
ра у складу са њиховим интересовањима сма-
тра 41,9% испитаника, а нешто већи проценат 
њих изразио је своје задовољство избором дела 
школске лектире предвиђеним наставним про-
грамима (57,1%). Иако се на први поглед чини 
да су ово показатељи позитивног односа према 
лектири, не треба изгубити из вида да је гото-
во исти или већи проценат оних који су по свим 
наведеним питањима исказали незадовољство. 
Скоро 60% анкетираних ученика изјаснило се 
да лектира није усклађена са њиховим интересо-
вањима, што потврђује и чињеница која се де-
дукује из одговора о читању књига по слобод-
ном избору – преко 70% испитаника радије чита 
књижевна дела ван школског програма него она 
која се налазе на списку лектире. Зато су важ-
на истраживања ученичких интересовања, а 
у домаћем образовном окружењу таквим ис-
траживањима су у већој мери обухваћени уче-

ници млађег школског узраста. То што највећи 
број ученика средње школе сматра да су насло-
ви које сами бирају интересантнији од оних из 
наставног програма захтева најмање двостру-
ку интервенцију – ревизију наставних програма 
из књижевности и већи број истраживања (чи-
талачких) интересовања ученика средњих шко-
ла. Притом, ове ствари су међусобно повезане и 
условљене – док се не узму у обзир резултати та-
квих истраживања, ревизије наставних програ-
ма биће без правог значаја и неће донети суш-
тинско побољшање.

Уместо да прочита књигу, већина анкети-
раних ученика радије погледа филм (снимљен 
према књизи) или позоришну представу, њих 
69,6%; трећина испитаника се опредељује при-
марно за читање књиге (30,4%). Интересовање 
ученика за филм и позориште може послужити 
као мотивација за читање пре или након гледања 
филма или представе. 

Половина испитаника (50,8%) спремна је 
да читање дела у целини замени читањем одлом-
ка, док друга половина (49,1%) то не чини. Ово 
може бити својеврсна методичка инструкција 
за ауторе читанки, али и наставнике – важно је 
да одломци који се користе у настави, за којима 
ученици посежу или им се препоручују, буду ре-
презентативни и у функцији мотивисања за чи-
тање целовитог текста.

Уврежено мишљење да ученици на часо-
вима лектире редовно користе садржаје преузе-
те са интернета – препричану лектиру ‒ добије-
ним резултатима донекле се доводи у питање. 
Велики број испитаника (656, тј. 55,7%) негира 
тврдњу да се препричаном лектиром са интерне-
та служи на часовима; њих 319 (27,1%) потврђује 
да користи такве садржаје, док су 202 испитани-
ка (17,2%) навела да у већини ситуација уместо 
да прочитају књижевно дело читају препричане 
текстове. Лако доступни путем интернета, раз-
личити књижевни садржаји, примарни и секун-
дарни извори имају своје место у савременој на-
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стави књижевности. Бројне су могућности њи-
ховог, методички оправданог, укључивања у на-
ставни процес. Зато склоност ученика да се слу-
же интернетом треба промишљено и сврсисход-
но користити, обликовати и обучавати ученике 
како да развијају одмерен, коректан и критички 
однос према информацијама које преузимају са 
мреже, према ауторима и дистрибутерима раз-
личитих материјала. Једном речју, треба ради-
ти на њиховој „дигиталној мудрости“ (Prensky, 
2009; Božić, 2018: 215?224). Могуће је да ће, тако 
освешћени, сами ученици непримерену замену 
сопственог читања и тумачења књижевног дела 
туђим препричаним садржајима редуковати или 
у потпуности искључити из својих навика.

С тврдњом да уопште не чита лектиру 
није сагласан изузетно висок проценат испита-
ника, њих 936, односно 79,5%. Ови охрабрујући 
резултати допуњују се подацима да 156 анкети-
раних ученика (13,3%) прихвата наведену твр-
дњу, а само 85 испитаника (7,2%) је у потпуно-
сти сагласно са исказом да уопште не чита лек-
тиру. Чињеница да проценат анкетираних уче-
ника који имају потпуно негативан однос према 
читању лектире не прелази 20% улива наду да се 
навике читања и читалачке компетенције учени-
ка могу добром стратегијом на различитим ни-
воима побољшавати и усавршавати. Без обзи-
ра на многобројне активности и обавезе који-
ма ученици испуњавају дан, број оних који чи-
тају школску лектиру знатно је већи од оних који 
сматрају да је то непотребно или да немају до-
вољно времена. 

Четврти део анкетног упитника садржи 
тврдње које се тичу различитих аспеката ко-
ришћења услуга библиотека13 и начина на који 
ученици набављају књиге које треба или желе да 
прочитају. 

Резултати показују да анкетирани учени-
ци не користе у довољној мери услуге школских 

13  О значају библиотека у превазилажењу кризе читања 
видети више у: Ilić i sar., 2007.

библиотека (40,6% или 478 испитаника то не 
чини), а када их користе, те библиотеке често не 
располажу књигама које су њима потребне или 
немају довољан број примерака тражене књиге, 
било да је реч о књизи из пописа лектире или 
ван њега. Овако се изјаснило 68,7% анкетираних 
ученика. По питању снабдевености библиотека 
издањима школске лектире збир опција тачно 
и делимично тачно је 57,7% у корист мишљења 
да су библиотеке добро опремљене. Ипак, број, 
односно проценат ученика који су одговори-
ли да школске библиотеке немају довољан број 
примерака потребне школске лектире није зане-
марљив и износи 498 ученика, тј. 42,3%.

Важан део културног живота представљају 
сајмови књига локалног и националног карак-
тера. Једно питање из упитника односило се на 
праксу организованог посећивања оваквих кул-
турних манифестација, која представља добар 
начин укључивања ученика средњошколског уз-
раста у живот шире (културне) заједнице и, уз 
друге васпитне ефекте, развија позитивне ставо-
ве према књизи, стваралаштву и читању. Према 
наводима испитаника, средње школе у Нишу и 
Новом Пазару углавном сваке године организују 
одлазак на сајам књига; овако се изјаснило 63,3% 
анкетираних. Другачије наводе имало је 36,7% 
испитаника. Организовани одласци на сајмове 
књига свакако су активност коју треба негова-
ти, оснаживати и подстицати тамо где се не пра-
ктикује. 

Добру праксу представља и колектив-
но учлањивање ученика првог разреда у школ-
ску библиотеку, а колико ће та позитивна по-
лазна позиција бити искоришћена зависи и од 
спремности наставника разредне наставе да код 
својих ученика развијају навику позајмљивања 
и читања књига.

Испитаници су у високом проценту оз-
начили да користе услуге градске библиоте-
ке (67,5%), а такође је велики број оних који су 
чланови градске библиотеке постали у детињст-



23

О читалачким навикама средњошколаца и настави књижевности

ву – такав одговор навело је 78,1% анкетираних 
ученика. Очигледно је, на основу ових и одгово-
ра који следе, да се ситуација мења у другом и 
трећем образовном циклусу (од петог до осмог 
разреда основне и у средњој школи), јер је 80,2% 
испитаника у анкети навело да нису учлањени 
ни у једну библиотеку. То би значило да услуге 
библиотека користи нешто мање од 20% анкети-
раних ученика. Овај податак је забрињавајући и 
захтева озбиљнија додатнa истраживања и раз-
матрања, као и низ мера које треба осмислити и 
у дужем временском периоду примењивати како 
би се стање поправило. 

Разлоге за смањено коришћење услуга 
библиотека можемо тражити, с једне стране, у 
чињеници да су многе књиге које су ученицима 
потребне сада доступне у електронској форми, 
путем интернета и, с друге, у могућности да по-
требне књиге, посебно издања школске лектире, 
поседују у својим кућним библиотекама. Да код 
куће има већину дела школске лектире изјасни-
ло се 68,7% ученика, док је ова тврдња нетачна 
за 437 испитаника, тј. 37,1%. Ови подаци ком-
патибилни су са прикупљеним информацијама 
о томе колико средњошколци купују књиге које 
су им потребне и које желе да прочитају – 61,1% 
анкетираних то чини, док 38,9% не купује књиге. 
Иако је овај аспект односа према књизи повезан 
и са околностима на које ученици углавном не 
могу утицати (економски, тј. финансијски моме-
нат), он је и васпитни, и то на личном (потреба 
за поседовањем вредне књиге пуно говори о ње-
ном власнику) и на колективном плану. Посма-
трање књижевности системски, као друштвене 
праксе, ученику „нуди цјеловитију слику књи-
жевности која надилази лексиконско знање о из-
двојеним дјелићима текстова и о ауторима, омо-
гућујући му тако разумијевање утјецаја и друш-
твених функција књижевности“, чиме се, путем 
литерарне социјализације, ученици припремају 
„за улогу успјешних читатеља који ће својим чи-
тањем помоћи одржати креативност у литерар-
ном суставу властите језичне  и културне зајед-

нице. [...] Улогу читатеља, који активно омо-
гућује сурадњу између свога властитога сустава 
и читања тако што купује књиге и тиме подржа-
ва књижевну продукцију, могу заузети само об-
авијештени и заинтересирани читатељи (как-
ве су успјели одгојити у Финској)“ (Grosman, 
2010: 233, 240). У овом домену сагледава се и не-
опходност буђења и развијања свести код мла-
дих људи о томе да књижевност, између осталог, 
има и улогу освешћивања народног духа, аспект 
који се често занемарује; у том смислу, улога на-
ставе књижевности је кључна, па ако се она „не 
успије ухватити у коштац с тим захтјевом, и сама 
активно доприноси кочењу и умирању литерар-
нога стваралаштва властитог народа“ (Grosman, 
2010: 240).

Тврдња о односу испитаника према по-
зајмљивању књига требало је да послужи оквир-
ној процени о томе колико се књиге размењују 
међу младима, уз претпоставку да свака позај-
мица подразумева и макар елементарну размену 
информација о траженој књизи, тј. усмереност 
разговора ка питању читања. Да књиге не по-
зајмљују од пријатеља, означила су 472 испита-
ника (40,1%), док остатак анкетираних ученика 
то чини, при чему је 20,1%, тј. 236 њих у потпу-
ности сагласно с датом тврдњом. На основу изја-
шњавања о радикализованој варијанти исказа – 
никада не позајмљујем и не купујем књиге – ја-
сно је да ова врста искључивости није својстве-
на младима и њихови одговори су релативизо-
вани – око 80% испитаника углавном је сагласно 
са наведеном тврдњом.

У петом одељку упитника налазила су се 
питања/тврдње на основу којих су испитиване 
ученичке навике да повезују читање књига с ак-
тивностима на интернету, али и са другим жи-
вотним ситуацијама (читање као подстицај на 
стваралаштво, лично промовисање читања пу-
тем поклањања књига, планови о професионал-
ном опредељивању за студије књижевности).
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Занимало нас је да ли анкетирани учени-
ци, тзв. дигитални урођеници (Prensky 2001) 
радије читају електронске или штампане књи-
ге. Показало се да већина испитаника, њих 750 
(63,7%) предност даје читању књига у штампаној 
форми; само 10,6% (125) ученика у потпуности је 
наклоњено електронској књизи. Такође, већина 
ученика (њих 757, тј. 64.3%) не прати странице 
посвећене књижевности на друштвеним мрежа-
ма; оних који прате је 89 (7,6%). У складу с тим, и 
активности испитаника на интернету углавном 
ни на који начин нису повезане са прочитаним 
књигама. Више од половине анкетираних учени-
ка (672, тј. 57,1%) навело је да не објављује цита-
те из књижевних дела на друштвеним мрежама, 
док то радо чини њих 163, односно 13,8% анке-
тираних ученика. 

Ставове ученика о вредности књиге као 
поклона, било да се даје или прима, испитали 
смо њиховим изјашњавањем о томе колико че-
сто поклањају књиге и да ли се радују када на по-
клон добију књигу. Тачно 50% испитаника, од-
носно 589 ученика одговорило је да не поклања 
књиге, а свега 13,4% или 158 испитаника често 
другима даје књигу на поклон. Проценат оних 
које обрадује књига коју добију на поклон нешто 
је већи – 19,5% (229), али 535 испитаника (45,5%) 
таквом поклону се неће радовати.

Самостално стваралаштво ученика ин-
спирисано прочитаним књигама и развијеним 
читалачким навикама један је од најважнијих 
циљева, тј. исхода наставе књижевности. О томе 
су написани бројни методички радови и сту-
дије14. Да тај циљ у наставној пракси није лако 
достижан, може се закључити и на основу од-
говора који су ученици давали о томе да ли их 
читање инспирише да и они пишу поезију или 
прозу. Већина испитаника, њих 840 (71,4%), не 
налази инспирацију за сопствено стваралаштво 

14  Издвајамо овде већ помињану монографију Павла 
Илића и сарадника Читањем ка стварању, стварањем ка 
читању (Ivić i sar., 2013), која је у потпуности посвећена 
овој проблематици.  

у прочитаним књижевним делима. Занимљиво 
је да се проценат оних који стварају инспириса-
ни прочитаним књигама поклапа са процентом 
ученика који су пасионирани читаоци – 8,3%, 
односно 98 ученика. Међу њима је нешто мањи 
број оних који би волели да буду чланови неког 
књижевног клуба, 75 ученика, тј. 6,4%. О таквој 
могућности уопште не размишља 74,3% учени-
ка, док је за њих 226 (19,2%) чланство у књижев-
ном клубу прихватљива опција.  

Од укупног броја испитаника само 39 
(3,3%) ученика/ученица заинтересовано је за 
студије књижевности; већина анкетираних (њих 
997 или 84,7%) себе види као студенте других на-
учних и стручних области, док 138 испитаника 
(11,5%) размишља и о студијама књижевности.15

Закључна разматрања

Обављено истраживање је, генерално гле-
дано, потврдило оно што дуже од деценије зна-
мо о кризи читања, односу ученика према лекти-
ри, библиотекама, учешћу у културном животу 
заједнице. У односу на слично истраживање из 
2007. године, које је узето као поредбени корелат 
(Krnjaić i sar., 2011), показало се да је проценат 
оних који уопште не читају нешто већи (изно-
си 14,5%), постотак оних који читају само школ-
ску лектиру је готово идентичан (21,8%), а при-
ближно је исти и број ученика који увек читају 
неку књигу (8%). Толики је и проценат оних који 
бирају читање као активност у слободно време 
(8,2%). Анкетирани ученици изразили су своје 
незадовољство књигама које се налазе на попи-
сима школске лектире – 60% њих навело је да 
школска лектира није у складу са њиховим инте-
ресовањима и да радије читају књиге по слобод-
ном избору. Па ипак, када је требало да наведу 
називе књига које би уврстили у школски про-
15  Ови подаци у складу су са стањем које се последњих го-
дина запажа приликом уписа на факултете – приметно је 
смањено интересовање за студије из области друштвено-
хуманистичких наука. 
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грам, они то углавном нису учинили. Према на-
веденом броју прочитаних књига у току летњег 
распуста, закључили смо да ученици не читају 
довољно, што се подудара и са самопроценом 
испитаника о томе да ли довољно читају. Чиње-
ница да готово 70% анкетираних ученика сма-
тра да би требало да чита више је охрабрујућа 
за наставнике, родитеље и све оне који су заин-
тересовани за образовање и васпитавање мла-
дих. Управо на овој и низу сличних позитивних 
чињеница дедукованих из прикупљених резул-
тата заснивамо свој оптимизам по питању мо-
гућности превазилажења кризе читања, побољ-
шања ученичких навика и способности читања. 
Задовољавајући је проценат оних који уз лекти-
ру понекад прочитају и књигу по слободном из-
бору (40,8%), а проценат оних који читају зато 
што воле је нешто виши и износи 43,3%. О про-
читаним књигама ученици најчешће разговарају 
с пријатељима (50%), али су и наставници по-
жељни саговорници (18,4%). Ученици су свесни 
значаја читања књига за развој различитих ас-
пеката личности и верују у васпитне моћи књи-
жевности. Чак 78,9% анкетираних ученика ми-
сли да књиге могу утицати на начин мишљења 
људи и на промену ставова и понашања. Ово су 
чињенице које заиста уливају наду да су пози-
тивне промене могуће. 

Резултати истраживања потврђују полаз-
не претпоставке о недовољно искоришћеним 
образовним и васпитним ресурсима библио-
тека, нарочито када се има у виду да је већина 
ученика од најмлађих дана усмеравана ка ко-
ришћењу њихових услуга. Одступања од очеки-
ваних резултата јавила су се у вези са читањем 
електронске и штампане књиге. Полазна прет-
поставка била је да су ученици наклоњенији 
електронским публикацијама, а добијени пода-
ци показују да већина (63,7%) ипак радије чита 
књигу у штампаном него у дигиталном облику. 
Податак да је 55,7% испитаника навело да чи-
тање лектире не замењује преузимањем препри-
чаних садржаја са интернета сугерише да и овој 

проблематици не треба приступати с уверењем 
(заснованим на утиску) да је нечитање лектире 
и коришћење бележака са мреже редовна појава 
код већине средњошколаца/средњошколки. 

При издвајању резултата за извођење за-
кључака, као и при анализи прикупљених по-
датака у целини, желели смо да осветлимо и 
скренемо пажњу на позитивне аспекте сагледа-
ваних ситуација. Проблематика је комплексна 
и постојећи проблеми не могу се решавати брзо 
ни једноставно. Да би се вршиле потребне реви-
зије наставних програма, као и оптимизација и 
адаптација наставне методологије, неопходна 
су опсежнија истраживања – не само читалач-
ких навика различитих категорија ученичке по-
пулације него и њихових интересовања, живот-
них приоритета и сл., као и бројних других ас-
пеката образовног система (испитивања актуел-
не наставне методологије наставника практича-
ра, критеријума оцењивања, наставничких књи-
жевних афинитета, сагледавања њихових увида 
из директних контаката са ученицима прили-
ком реализације наставе, тј. анализа наставнич-
ких искустава и др.; потенцијали и начини ефи-
касног укључивања родитеља/старатеља у (ван)
наставне процесе и активности као вид подр-
шке ученицима и сл.; могућности инкорпори-
рања филма, музике, позоришта, медија у наста-
ву књижевности; предности повезивања школа 
с библиотекама, архивима, музејима итд.). 

Истраживања попут овог које смо у раду 
представили имају за циљ да пруже јаснију сли-
ку и добар увид у актуелно стање у вези с изабра-
ним истраживачким проблемом; то је неопходна 
основа и полазиште за било какво проактивно 
деловање. Уверени смо да би домет оних који су 
на такво деловање спремни био виши ако би фо-
кус био постављен на уочене позитивне аспекте 
и претпоставке проблема који настоје да реше. 
Одатле се црпe енергија која води до циља. 
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Summary
The introductory part of the paper discusses the changed reading habits of children and young 

people, conditioned by various factors - the development of modern technologies, the use of the Internet, 
constant reading of various content from numerous screens, changed thought patterns, “accelerated” 
time, etc. Such a context leaves little room for reading books and other printed publications, especially 
the so-called fine literature (fiction). For this reason, our research focus is on the attitude of high 
school students towards books and reading within the framework of teaching literature, and beyond, 
in the sphere of private life. The aim is to examine their reading habits and attitudes about books 
and reading in order to - by comparing the obtained data with the results of the similar research - 
determine the nature of the changes that have occurred in the meantime, and that new knowledge can 
be used to create serious,  fact-based, methodological strategies for improving the current analyzed 
situation. The central part of the paper offers the presentation of the research conducted on a sample 
of 1177 students from 13 high schools in the area of   the cities of Niš and Novi Pazar, conducted in 
late 2018 and early 2019. An anonymous questionnaire was used to collect and then interpret the 
data on students’ family and school habits related to books and reading, their attitude towards school 
compulsory reading lists, libraries, e-books and online literature, as well as creativity and literature 
studies.

Keywords: reading, teaching literature, reading habits, compulsory reading list, library.


