
W dzisiejszych czasach żyjąc w ciągłym biegu, często książka nie jest atrybutem 

codzienności. Wielu ludzi nie znajduje czasu, aby korzystać z  zasobów biblioteki, całkowicie 

marginalizując ten niesamowicie intrygujący i ciekawy dorobek kulturalny. W mojej pracy 

przedstawię, jak wyobrażam sobie bibliotekę przyszłości, jak powinna wyglądać i 

funkcjonować, ale także poruszę aspekt zmian jakie dokonały się na tle ostatnich lat oraz 

przedstawię wizję  krzewienia kultury i czytelnictwa.  

Zwracając szczególną uwagę na postęp technologiczny, dynamiczny rozwój zarówno 

technologii jak i cyfryzacji wiemy, że możliwość szczególnego zainteresowania przyszłych 

pokoleń książkami w wersji papierowej jest znikome. Już w dzisiejszych czasach ciężko nam 

spotkać osoby, które większość czasu poświęcają czytelnictwu. Wiele książek dostępnych jest 

na platformach internetowych a w związku z tym ludzie, zainteresowani książkami, mogą 

szybko i łatwo znaleźć niemal każdą. 

 Przechodząc do głównego wątku, biblioteka przyszłości nie będzie prawdopodobnie 

funkcjonowała jedynie jako budynek, lecz przyjmie formę internetowej strony, dzięki której 

osoby z całej Polski będą miały dostęp do najrozmaitszej literatury wszystkich epok. Zapewne 

pozostanie nadal tradycyjny model biblioteki, stanowiący skarbnicę dzieł literackich w wersji 

papierowej, dla miłośników tradycyjnego czytania.  

Warto zauważyć, że liczba osób czytających książki w formie tradycyjnej 

zdecydowanie maleje, więc atrakcyjność bibliotek maleje. Przeciwdziałając temu zjawisku, 

należy aktywizować społeczeństwo w kierunku czytelnictwa i zainteresowania książkami.  

Wiele osób zadaje sobie zatem pytanie: jak można połączyć te dwa, zupełnie różne 

bieguny i zadowolić zarówno osoby, które wolą czytać w domu, jak i te, które lubią czas 

wolny spędzać w bibliotece? Odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Zdecydowanie uważam, 

że powinna istnieć biblioteka miejska oraz dodatkowa biblioteka internetowa. Piszę to z 

pozycji osoby młodego pokolenia, wiedząc jak funkcjonuje dzisiejsza młodzież. Różnego 

rodzaju uzależnienia, zagrożenia jakie płynął ze świata, który nas otacza i ciągła pogoń za 

tym, aby być najlepszym, z mojej perspektywy sprawia, że nie jest łatwo. Sama sytuacja w 

jakiej teraz znajdujemy, nie stanowi dla nas oparcia. Utrudnia nam codzienne funkcjonowanie 

i przestajemy mieć czas na przyjemności czy odpoczynek. Uważam zatem, że biblioteka 

powinna stanowić miejsce odpoczynku, chwili wytchnienia od codziennych obowiązków. 

Powinna być miejscem miłym, w którym poczujemy się jak w domu. Ciekawymi byłyby 

zorganizowane tam  rożnego rodzaju zajęcia tematyczne, spotkania z autorami kultowych i 

nowoczesnych dzieł zarówno literackich i artystycznych, wykładowcami z dziedzin literatury 

i sztuki, w których młodzi ludzie mogliby zobaczyć prawdziwy autorytet, wyznaczający ich 

życiowe sukcesy. Wartościowym rozwiązaniem mogłyby być zajęcia dla poznających świat 

najmłodszych, którzy codziennie szukają odpowiedzi na nowe, nurtujące ich pytania. 

Niewątpliwie atrakcyjne stałyby się  noce filmowe, podczas których stworzono by możliwość 

obejrzenia największych dzieł literatury i cykliczne zajęcia plastyczne, połączone z czytaniem 

książek rozwijałyby talenty młodych ludzi.  Biblioteka powinna być zatem miejscem, które 

zachęci do wejścia każdego.  

Podejmując się opisania aspektu zmian w kulturze i czytelnictwie, zauważam, że 

prawdopodobnie biblioteka nie będzie stanowiła dużego zainteresowania w przyszłości. Po to, 

aby zadbać o zainteresowanie ludzi literaturą, warto byłoby pomyśleć o warunkach na jakich 

będzie funkcjonowała - wspomniana wcześniej - biblioteka internetowa. 



 Biblioteka w takiej formule, stanowiłaby bazę literatury, audycji, dzieł artystycznych i 

wieku innych wytworów kultury, które zostały zapisane cyfrowo i udostępnione online. 

Mogłyby być one wykorzystywane w szkołach, uczelniach, miejscach pracy, a co 

najważniejsze, każdy w swojej wolnej chwili mógłby przeczytać ulubioną książkę czy 

obejrzeć dzieło, które znajduje się w muzeum mieszczącym się w innym kraju. Znacznie 

ułatwiło by to większości z nas korzystanie z zasobów bibliotecznych, ponieważ  po 

skończonych lekcjach czy pracy, nie każdy może zostać w bibliotece. 

Podsumowując, biblioteka jest bardzo ważna w życiu człowieka. To tam możemy 

znaleźć książki jakich szukamy, dbając o ekologię i ciesząc się czytaniem. Wiemy również, 

że jest ona zagrożona, gdyż zainteresowanie czytelnictwem w bibliotece zdecydowanie 

maleje. Dlatego biblioteka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, powinna 

zdecydować się w przyszłości na nowe, modernizacyjne rozwiązania, dzięki którym wzrośnie 

zainteresowanie czytelnictwem a czytanie stanie się nierozłącznym elementem życia zarówno 

młodych jak i dojrzałych osób. 

 

 


