
Ч Е Т Е Н Е Т О :  М И С И Я Н Е В Ъ З М О Ж Н А
"След като се научиш да четеш, ще бъдеш вечно свободен." 

Фредерик Дъглас

1. структура на участнИЦИте в анкетата:

41% от анкетираните са ученици във възрас-
товата група 5-7 клас, 40% са в 8-10 клас и
42 ученици /18% от извадката/ са ученици в
11-12 клас.
Момичетата са 54% от анкетираните и са раз-
пределени почти поравно с момчетата в гру-
пата на най-малките и най-големите
ученици. 
В групата 8-10 клас съотношението моми-
чета-момчета е 60% към 40%.

2. какво правИш най-често в свободното сИ време?

Хипотеза:
Младите хора не четат книги  

задачи и цел:
Проучване, обобщение и представяне на резултатите
от проведено анкетно проучване през месец януари
2019 г. на тема “Четенето - мисия възможна”

метод:
Набиране на информация чрез попълване на
онлайн анкета

обем на извадката:
230 валидни анкети  

Целева група:
Ученици на възраст между 11 и 19 години

31% от учениците предпочитат да излизат
навън с приятели в свободното си време, 21%
играят на компютърни игри и само прибли-
зително 1% - четат книги.
77% от предпочитащите да четат са моми-
чета.
Най-голям процент на четящи има в групата
на 17-19 годишните - 17%, а най-малко четат
14-16 годишните - само 7% от избралите този
отговор.

3. четенето за теб е:

За 48% от учениците четенето е удоволствие
и само 6% смятат това за задължение.

4. каква лИтература четете най-често? 5. на какъв носИтел предпочИтате да
четете?

6. Имат лИ бъдеще кнИ-
гИте?

49% от анкетираните уче-
ници смятат, че в бъдеще ще
се променят формите и на-
чина за четене.
20% са на мнение, че кни-
гите няма да изчезнат.

Извод:
- Само 1% от анкетираните са отговорили, че предпочи-
тат да четат в свободното си време;
- Момичетата четат повече от момчетата;
- Почти за половината анкетирани четенето е удовол-
ствие;
- Една трета предпочитат художествената литература;
- Все още четенето на хартиен носител е за предпочи-
тане;
- Половината от анкетираните смятат, че в бъдеще ще се
проненят формите и начина за четене.

Предпочитанията на учениците са разде-
лени по равно между художествената и
друга литература

68% от учениците предпочитат да четат на
хартиен носител срещу само 21% - на елек-
тронен


