
Проблема читання – актуальна не тільки в нашій державі, а й в усьому світі. 

Пропонуємо переклад статті індійського бібліотечного фахівця Фаяза Лоне «Читацькі 

інтереси сільських і міських студентів у XXI столітті» із збірника «Philosophy and 

Practice» (Небраський університет, 2012). 

Можливо, для відвідувачів сайта будуть цікаві деякі зауваження та висновки 

автора, відмінні та спільні риси процесу читання, а також порядок побудови тексту. 

 

 

Читацькі інтереси сільських і міських студентів в XXI столітті 

 

Вступ 

Читання завжди було предметом захоплення багатьох видатних особистостей. Люди 

читають з незапам’ятних часів, завдяки чому знання постійно передаються від одного 

покоління до іншого. Читання справляє вагомий вплив як на розвиток окремої 

особистості, так і на суспільство в цілому. Регулярне і систематичне читання стимулює 

інтелект, робить людину вишуканішою, дає їй життєві орієнтири. Читання підготовлює 

індивіда до ефективної участі у соціальному, релігійному, культурному і політичному 

житті. Читання розвиває уявлення. Воно змушує по-новому дивитися на світ, надає 

мудрості розуму. Людина, яка вміє правильно читати, отримує необхідні засоби для 

розширення свого кругозору і примножує свої шанси на успіх. Читання є одним з 

головних факторів, що сприяють інтелектуальному та емоційному розвитку людини. 

«Читання для розуму – це те ж саме, що й фізичні навантаження для тіла», – казав Річард 

Стіль (відомий англійській письменник). 

Сенс поняття «читання» неодноразово змінювавсь. У минулі часи під читанням 

розуміли звичайне отримання інформації з певних текстів. Однак з часом це поняття стало 

складнішим і передбачає розуміння тексту як одного цілого. Сміт і Робінсон (1980) 

визначили «читання» як «спробу читача зрозуміти те, що хотів сказати письменник». За 

Тоітом (2001), «читання – це процес осмислення, пригадування та поєднання понять за 

допомогою написаних слів». Девараджан (1989) визначав «читання» як мистецтво 

інтерпретації надрукованих або написаних слів. Ірвін (1998) вважав, що читання є процес 

«взаємодії того, що в голові, з тим, що на папері». 

Отже, читання – це здатність фіксувати слова або речення та розуміти інформацію, 

яку вони несуть. Це когнітивний процес розуміння написаного тексту та вміння точно 

визначити значення написаних чи надрукованих слів або речень. 

Культура читання у Кашмірській долині 

Кашмірська долина здавна була місцем процвітання культури. Як свідчать 

старовинні написи і тексти, залишені на каменях, мідних тарілках і монетах, Кашмір 

колись був центром духовного знання, місцем зосередження мислителів і філософів. 

Кашмірці пишаються своїми досягненнями у галузі науки і мистецтва. Вони створили 

шедеври історії, поезії та філософії. В історичній хроніці «Rajatarangini» йдеться про багатьох 

діячів древнього Кашміру, які плідно працювали на ниві науки і мистецтва. Серед них слід назвати 

Васунанду, Кандака, Матргупта, Вакпатіраджа. Сьогодні, незважаючи на всі негаразди і труднощі, 

кашмірські студенти досягають зничних висот у цивілізованому світі. 

Огляд літератури 

Феномен читання неодноразово становав предметом емпіричних і теоретичних 

досліджень. Норвелл (1950) вважав, що стать і вік – два головних фактори, котрі 

впливають на читацькі уподобання. Мойєс (2000), Стенберг (2001), Росс (2005) і Абрам 

(2007) з’ясували, що жінки читають більше порівняно з чоловіками. Клар і Фостер (2005) 

встановили, що дівчата частіше від хлопців отримують задоволення від читання. Маккен, 

Кірн і Ельсвос (1995) виявили, що дівчата краще ставляться до розважального і 

академічного читання, ніж хлопці. Хоппер (2005) зафіксував, що 67% дівчат завжди 

читають якусь літературу, в той час як серед хлопців дана цифра складає 54%. Сахаї 

(1970) з’ясував, що понад 90% користувачів бібліотек читають газети й журнали, причому 



жінки тут у процентному відношенні домінують над чоловіками. Кендрик (1999) 

встановив, що 56% хлопців середнього віку не отримують задоволення від читання книг, а 

86% з них скаржаться, що батьки не читають з ними. Ілмаз (2000) визначив, що більшість 

студентів (77,8%) не мають жодних читацьких уподобань, і тільки 6,5% є завзятими 

читачами. Хастінгс і Генрі (2006) з’ясували, що більше половини респондентів (56%) 

витрачають на читання менше однієї години на день, а 13% зізналися, що вони взагалі 

нічого не читають. Ігон і Адогбеджі (2007) повідомляють, що майже дві третини (61,5%) 

аспірантів читають з метою отримання певних знань, тоді як 22,5% читають книжки, щоб 

скласти іспити або заліки, а також для самовдосконалення. 

Масштаби дослідження 
У цьому дослідженні взяли участь студенти коледжів Кашмірської долини, які навчаються 

на таких факультетах: «Природничі науки», «Соціальні науки», «Гуманітарні науки», «Бізнес та 

комерція», «Інформатика». Усього в Кашмірській долині функціонує 20 коледжів, з котрих 11 

розташовані у сільській місцевості, а 9 – у міській. 

Мета дослідження 

Мета дослідження полягає у вивченні читацьких інтересів студентів, які мешкають у 

сільській та міській місцевості. 

Методологія 

Емпіричний матеріал було зібрано за допомогою методу анкетування. Перед складанням 

анкети було проведено інтерв’ю з деякими студентами коледжів, які висловили свої побажання 

щодо змісту запитань анкети. Після цього було розроблено перший варіант анкети і організовано 

пілотне опитування 30 студентів. За результатами опитування до анкети були внесені відповідні 

поправки. 

Результати та рекомендації 

Опитування показало, що більшість студентів (66,86%) отримують задоволення від читання 

літератури. Серед міських студентів люблять читати книжки 68,99%, а серед сільських – 65%. 

Різниця зумовлена рядом причин: відсутність адекватних інформаційних центрів (таких, як 

бібліотека) у віддалених від міста населених пунктах, відсутність Інтернету в сільській місцевості 

тощо. 

Більшість студентів (32,69%) витрачають на читання 1-2 години на день, 27,07%  – 2-3 

години, 11,54% – 3-4 години, 4,73% – 4 години. Примітно, що більшість сільських студентів 

(38,61%) витрачають на читання 1-2 годи, тоді як більшість міських (35,44%) – 2-4 години. 

Встановлена різниця, вірогідно, пов’язана з низьким рівнем грамотності мешканців сільської 

місцевості, з відсутністю усталених традицій читання. Таким чином, існує проблема: як подолати 

неграмотність й стимулювати розвиток читацької культури населення Кашміру, особливо 

сільських його мешканців. Можливо, студентам варто було б скласти план, у якому зафіксувати 

порядок розподілу часу на ігри та спорт, роботу з електронними та друкованими джерелами 

інформації тощо. При цьому студенти завжди повинні використовувати частину свого часу на 

читання академічної та неакадемічної літератури. 

Відповідно до даних анкетування, 36,24% студентів самостійно визначають, які книги 

читати, а 28,48% прислуховуються до порад батьків і викладачів. Батьки міських студентів 

відіграють вагомішу роль у розвитку читацьких інтересів своїх дітей порівняно з батьками 

сільських студентів (24,17%). 

Батьки, вчителі і бібліотекарі мають об’єднати свої зусилля для розвитку читацьких інтересів 

молоді. Адже, якщо людина привчиться читати з ранніх літ, то, швидше за все, вона продовжить 

це роботи протягом усього життя. 

Більшість студентів віддають перевагу читанню в ранковий час (44,23%), 27,81% – в нічний 

час, а 22,04% – у вечірній. Серед міських студентів 46,11% вважають за краще читати вранці, а 

серед сільських – 42,09%. 31,33% міських студентів читають тільки вночі, так само як і 22,72% 

сільських студентів. Відомо, що читання потребує тиші. Можливо, саме через це студентам більше 

подобається читати вранці та вночі. 

75,44% від загальної кількості студентів полюбляють читати вдома, 10,95% – у бібліотеці, 

8,14% – у парку. Міським студентам більше подобається читати вдома (71,75%) і в парку (12,78%). 

Сільські студенти також надають перевагу читанню вдома (79,75%), але на другому місці для них 

йде читання в бібліотеці (12,34%). Міські та сільські студенти не звикли до читання у стінах 

бібліотеки. Але ситуація може змінитися, якщо бібліотеки стануть більш комфортабельними. 



Анкетування показало, що більшість студентів відають перевагу англомовній літературі 

(71,75%), далі йдуть книги на урду (22,93%), і лише зовсім невелика кількість студентів (5,32%) 

прагнуть читати іншими мовами – такими, як перська, хінді, панджаби, кашмірі. Цікаво, що міські 

студенти більше читають англійською за сільських студентів (75,95% проти 68,06%). У той же час 

сільські студенти, на відміну від міських, більше читають мовою урду (27,50% проти 17,72%). 

Дуже мало студентів читають на своїх рідних діалектах. Імовірно, це пов’язано з недостатньою 

кількістю текстів цими мовами, а також з відсутністю в студентів необхідних навичок читання та 

письма. Вирішення цієї проблеми можливе через забезпечення перекладу достатньої кількості 

текстів з різних мов на місцеві діалекти. У цьому відношенні Сахітська академія Індії (Sahita 

Academy of India) може відіграти значну роль. Більше того, студентів потрібно навчати 

читанню та письму на їх рідних мовах з початкової школи. 

Більшість студентів читають в освітніх цілях (43,49%), 40,23% – з метою отримання 

інформації, 11,39% – для розваги. Дослідження показало, що міські студенті більше 

читають в освітніх цілях, ніж сільські (47,50% проти 38,92%). Зате сільські студенти 

більше за міських читають з метою отримання інформації (43,04% проти 37,78%). Сільські 

студенти порівняно з міськими також більше читають для розваги (13,29% проти 9,72%). 

Видно, що студенти обох категорій не схильні до розважального читання. Вірогідно, це 

пов’язано із впливом з боку батьків і викладачів.  

Що до змісту читацьких інтересів, то більшість студентів віддають перевагу 

релігійній літературі (28,85%), далі йде наукова література – 18,93%, класична література 

– 18,34% і політика – 12,87%. 

Під час дослідження також з’ясувалося, що міські студенти, на відміну від сільських, 

частіше запитують політичну літературу (13,89% проти 11,71%), релігійну (30% проти 

27,53%), наукову (22% проти 15,19%). Сільські студенти більше читають класичну 

літературу (23,74% проти 13,61%) та економічну літературу (10,44% проти 6,11%). 

Висновки 

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що культура читання більше 

розвинена у міських студентів. Необхідно скоротити розрив у культурі читання між 

регіонами. Дана мета може бути досягнута різними засобами. Програми «Освіта для всіх» 

та «Інформація для всіх» – два стовпи освіченої нації. На них слід звернути особливу 

увагу. 
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