
1,5 - 2 mln
 czytelników 50+

Seniorzy w Bibliotekach
Gdzie znajdziesz klienta 50+ ? Odcinek 2.

Siła 
bibliofila 9 812

placówek
bibliotecznych 

w Polsce

7,9
zarejestrowanych

czytelników

mln 106
odwiedzin 

w ciągu roku

mln

~

63% czytelników 
"intensywnych" 7+ siedem 

i więcej książek rocznie

więcej niż książki

duży wybór książek, także tych dziś
niedostępnych

archiwalne wydania gazet i czasopism

unikalna atmosfera miejsca

możliwość skorzystania z komputera 
z dostępem do internetu

możliwość wypożyczenia e-booków,
audiobooków, filmów i płyt z muzyką

wydarzenia i spotkania o charakterze
kulturalnym

Dlaczego czytelnicy korzystają z Bibliotek?



Dla seniorów Biblioteki to źródło książek trudno dostępnych innymi
kanałami, ale są także przestrzenią nawiązywania relacji społecznych
zbliżoną do Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

wystawy
wernisaże

kursy
warsztaty

spotkania 
z autorami

Książka pretekstem do ... spotkań

wykłady
prelekcje

kobiety 
(2x częściej 

niż mężczyźni)

mieszkańcy 
największych 

miast

posiadający 
wyższe

wykształcenie

omniczytelnicy
czytający książki, prasę,

wiadomości 
w internecie, kupujący
książki i posiadający

księgozbiory

Czy wiesz, że?
Badania wskazują, że z bibliotek najczęściej
korzystają czytelnicy zadowoleni ze swojej 
sytuacji materialnej.

Z bibliotek korzystają najczęściej:



"Gazeta Senior" w Bibliotekach - wydania regionalne

Wydanie Wrocław i Dolny Śląsk

2670
egzemplarzy

czasopisma w
bibliotekach

15000
czytelników 
w wieku 60+

36
filii Miejskiej Biblioteki

Publicznej we
Wrocławiu otrzymuje

Gazetę Senior

~

Wydanie Poznań i Wielkopolska

1655
egzemplarzy

czasopisma w
bibliotekach

11000
czytelników 
w wieku 60+

26
filii Biblioteki
Raczyńskich 

otrzymuje Gazetę
Senior

~

Najbliższe
wydania 
Gazety Senior

14
listopada

Wydanie Wrocław 
i Dolny Śląsk

19
grudnia

Wydanie Poznań 
i Wielkopolska

Źródła:

Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku, Biblioteka Narodowa

Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności bibliotek w 2014 r., Biblioteka Narodowa - Opracowano na
podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Opracowania własne Redakcji "Gazety Senior"

Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności sieci bibliotek publicznych w 2014 r., Biblioteka Narodowa -
Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Kultura w 2015 r., GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, US Kraków, 
Ośrodek Statystyki Kultury


