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go. Jej zainteresowania badawcze obejm ują problem atykę 
nowych form kom unikacji w Internecie, w tym szczegól
nie m ediów społecznościow ych i ich zw iązków  z dzia
łalnością instytucji książki. N ajw ażniejsze publikacje to: 
Promocja literatury w Internecie. Przegląd Biblioteczny 2010, 
z. 4, s. 460-475, Użytkownicy serwisów społecznościowych 
poświęconych literaturze. Przegląd Biblioteczny  2012, z. 2, 
s. 222-240 oraz Web 2.0 w działalności usługowej instytucji 
książki (2013). Kraków: WUJ.
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ABSTRAKT: Teza/cel -  Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie moż
liwości wykorzystania atrakcyjności klasycznych RPG (Role-Playing Games) w promocji 
działalności bibliotek i propagowaniu czytelnictwa. Metoda -  Przeprowadzono badania 
ankietowe w środowisku osób grających w klasyczne gry typu RPG. Wyniki -  Badania po
kazały, że granie w RPG może -  w subiektywnej ocenie respondentów -  stymulować roz
wój wybranych cech i umiejętności, takich jak: zdolności narracyjne, kreatywność, zdolność 
logicznego myślenia czy umiejętność pracy w grupie oraz pobudzać do twórczej aktyw
ności, skłaniając do opracowywania utworów literackich, muzycznych czy plastycznych. 
Przeprowadzone badania pokazały również, że choć granie w określoną grę stosunkowo 
rzadko prowadzi do sięgnięcia po dziewo literackie, na podstawie którego została stworzo
na, to jednak często granie skłania do sięgania po książki osadzone w klimacie lub gatunku 
podobnym do gry. Badania pokazały również, że nieco ponad 40% respondentów chciało
by mieć możliwość organizowania w bibliotece sesji RPG. Możliwość grania w RPG mogła

mailto:magda.wojcik@uj.edu.pl


42 z  W A R S Z T A T Ó W  B A D A W C Z Y C H

by również -  przynajmniej dla części badanych -  stać się argumentem skłaniającym ich do 
częstszych wizyt w bibliotece. Wnioski -  Granie w tradycyjne gry fabularne może w pew
nym zakresie korzystnie wpływać na rozwój zainteresowań czytelniczych i być interesują
cym elementem promocji książki.

W S TĘ P

Termin gam ing  jest w literaturze przedmiotu używany w szerokim 
znaczeniu na określenie ogółu działań związanych z czynnością grania -  
może zatem dotyczyć korzystania z gier komputerowych, planszowych
i miejskich, uczestniczenia w rywalizacji sportowej czy rozwiązywania 
zagadek. W wąskim ujęciu terminem gaming  określa się również niekie
dy zachowania związane wyłącznie z użytkowaniem gier wideo (Hjort, 
2011; Galloway, 2006). Gra jest w tym kontekście rozumiana jako wy
twór kultury, na który składają się elementy zabawy, reguł i rywaliza
cji. Choć gry różnią się między sobą znacznie tematem przewodnim, 
zasadami czy liczbą uczestników, to celem każdej gry jest sprostanie 
określonemu wyzwaniu (Mitchell, 2012, p. 1). W ostatnich latach często 
podejmowanym tematem badawczym stał się proces gamifikacji (z ang. 
gamifying, gamification) kultury, biznesu i edukacji, polegający na włą
czaniu w realizację zróżnicowanych obszarów działalności człowieka 
elementów typowych dla systemów gier. Realizacja zachowań charak
terystycznych dla graczy, takich jak: rozwiązywanie zagadek, zdoby
wanie kolejnych punktów i poziomów osiągnięć czy rozwój własnego 
profilu umiejętności, przestaje być czynnością zarezerwowaną dla wą
skiego grona odbiorców, a staje się popularnym sposobem motywowa
nia uczniów, pracowników czy klientów do podjęcia określonych działań 
(Huotari & Hamari, 2012).

W spółczesne biblioteki, wychodząc naprzeciw potrzebom i przyzwy
czajeniom swoich użytkowników, uzupełniają ofertę o nowe elementy, 
wykraczając przy tym często poza obszar związany ściśle z promocją 
książki i czytelnictwa (Johnson, 2010; Aabo & Audunson, 2012). Do ka
nonu oferowanych przez biblioteki ofert spędzania czasu wolnego nale
żą -  obok popularnych kursów komputerowych czy językowych -  także 
warsztaty decoupage, zajęcia plastyczne, muzyczne czy teatralne. Dodanie 
gamingu do oferty bibliotecznej może zatem być postrzegane jako kolejny 
element poszerzania oferty kulturalnej bibliotek, sposób na dotarcie do 
młodych użytkowników, narzędzie prowadzenia działań integracyjnych
i edukacyjnych oraz interesujący przejaw realizacji koncepcji biblioteki 
jako „trzeciego m iejsca" (Neiburger, 2007; Calvert, 2011). Przedmiotem 
rozważań w tym artykule jest włączanie w obszar oferty bibliotecznej 
m ożliwości uczestniczenia w specyficznym rodzaju gier fabularnych 
określanych mianem Role-Plai/ing Games (RPG).
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RO LE-PLAYIN G GAMES -  S P E C Y F IK A  I P O T E N C JA Ł  D LA  B IB L IO T E K

RPG {Role-Playing Games) są w literaturze przedmiotu definiowane jako gry 
oparte na wyobraźni, bliskie konwencji teatru improwizaqi (Mackay, 2001). 
Uczestnicy gry, wcielając się w role fikcyjnych bohaterów, dążą do osiągnię
cia umownie przyjętych celów. W klasycznych -  nie komputerowych -  grach 
typu RPG rozgrywka toczy się w oparciu o narrację słowną, wspomaganą nie
kiedy planszą, kartami postaci, bądź innymi rekwizytami. Osoba prowadząca 
rozgrywkę, tzw. Mistrz Gry, tworzy scenariusz spotkania, prowadzi narrację 
oraz dba o zachowanie zasad specyficznych dla poszczególnych konwenqi
i systemów gry (Cover, 2010). Specyfika takich gier sprawia, że uczestnicze
nie w nich wymaga od graczy rozwiniętej wyobraźni, kreatywności, zdolności 
logicznego myślenia i tworzenia strategii, umiejętności narracyjnych i aktor
skich, a także kompetencji związanych z pracą w zespole (Bowman, 2010). Se
sje RPG organizowane w bibliotekach mogłyby się stać nie tylko narzędziem 
promocji instytucji książki, ale również wartościowym elementem ich oferty 
kulturalnej i edukacyjnej, wspierającym kształtowanie istotnych kompetencji 
personalnych i społecznych użytkowników.

Rozważenia wymaga kwestia związku pomiędzy graniem w Role-Playing 
Games a aktywnością czytelniczą. RPG nawiązują do różnych konwenqi lite
rackich, takich jak: science fiction, fantasy, horrory czy powieści historyczne, 
nierzadko bazują także na konkretnych dziełach literackich, takich jak Wład
ca pierścieni Johna Ronalda Reuela Tolkiena, czy Wiedźmin Andrzeja Sapkow- 
skiego. Tworzenie scenariuszy przebiegu gry wymaga od graczy zapoznania 
się z obszernymi podręcznikami opisującymi specyfikę świata, w którym roz
grywa się akcja, wymaga także stałego poszukiwania inspiracji do nowych 
rozgrywek. Popularne gry RPG nierzadko same skłaniają zarówno amato
rów, jak i profesjonalnych autorów do tworzenia dzieł literackich bazujących 
na uniwersum gry. Zasadne wydaje się zatem pytanie, czy RPG mogą w ja
kimkolwiek zakresie stymulować aktywność czytelniczą oraz czy prowadze
nie w bibliotekach sesji gier tego rodzaju może być postrzegane jako sposób 
promocji książki i czytelnictwa.

STAN  BA D A Ń

Analiza stanu badań, przeprowadzona w oparciu o wyszukiwanie w ba
zach ScienceDirect, SpringerLink i Elsevier oraz w Polskiej Bibliografii Biblio- 
logicznej, pozwala sądzić, że problematyka włączenia gier do oferty bibliotek 
była w latach 2000-2012 tematem stosunkowo często poruszanym w literaturze 
przedmiotu z zakresu bibliotekoznawstwa i innych dyscyplin, m.in. psycho
logii, pedagogiki i informatyki. Do najczęściej podejmowanych tematów moż
na zaliczyć: pozytywne i negatywne konsekwencje popularności gier wśród 
dzieci i młodzieży, w tym ich wpływ na kształtowanie nawyków czytelniczych



(Cole, 2001; Chen, 2002; Sweeney, 2005; Mokhtari & Reichard & Gardner, 2009), 
wykorzystanie gier edukacyjnych w kształtowaniu kompetencji informacyj
nych (Information Literaci/), a także wspieranie procesu dydaktycznego (Leach 
& Sugarman, 2005; Doshi, 2006; Harris & Rice, 2008; Markey, 2009; Mashriqi, 
2011) oraz dobre praktyki w zakresie włączania gier w zakres oferty kulturalnej 
bibliotek (Levine, 2007; Gallaway, 2009; Czarnecki, 2010; Harris & Kirk, 2011). 
Analiza stanu badań pokazała przy tym, że duża część prac została opubliko
wana na łamach czasopism fachowych, ma charakter poradnikowy i jest skie
rowana do praktyków zawodu. Brakuje -  szczególnie w polskiej literaturze 
przedmiotu -  prac referujących oryginalne wyniki badań nad włączaniem gier 
do oferty bibliotek oraz opracowań o charakterze teoretycznym.

C EL I P R Z E D M I O T  B A D A Ń

Przedmiotem niniejszego artykułu są klasyczne RPG, a więc realizowane 
w oparciu o narraqę słowną. Głównym celem badań było określenie możli
wości wykorzystania atrakcyjności gier fabularnych w promocji działalności 
bibliotek i propagowaniu czytelnictwa. Wśród szczegółowych celów badania 
można wymienić:

-  określenie, w jakim zakresie granie w klasyczne gry RPG może wspierać 
rozwój zainteresowań czytelniczych młodzieży,

-  określenie, w jakim zakresie granie w klasyczne gry RPG może korzyst
nie wpływać na rozwój kompetencji personalnych i społecznych graczy (w tym 
rozwój zdolności werbalnych, kreatywności, wyobraźni, umiejętności pracy 
w zespole itp.),

-  wskazanie potencjalnych korzyści dla bibliotek płynących z włączenia 
w zakres ich oferty organizaqi sesji klasycznych gier typu RPG.

M E T O D A  B A D A Ń

Przeprowadzono badania ankietowe w środowisku osób grających w kla
syczne gry RPG. Kwestionariusz ankiety opracowano w dwóch wersjach: tra
dycyjnej, którą rozdano wśród klientów trzech krakowskich sklepów z grami 
(Zgrami.pl, Bard i Dragonus) oraz elektronicznej, umieszczonej na interneto
wych forach dla graczy (fora portali eRPG.pl, TawernaRPG.pl oraz Lastinn. 
info). Sklepy i fora internetowe, za pośrednictwem których dostarczono kwe
stionariusze ankiety, wybrano w oparciu o ich pozyqę na liście wyników wy
szukiwania Google oraz w oparciu o dane dotyczące popularności tych stron 
(mierzone dzienną liczbą odwiedzin na stronie), ustalone za pomocą narzę
dzia www.alexa.com. Kwestionariusz składał się z 9 pytań zamkniętych oraz 
metryczki. Pytania podzielone zostały na 3 grupy odpowiadające szczegóło
wym celom badania. W pierwszej części ankiety użytkowników pytano o re
lacje między graniem a czytaniem, w drugiej proszono o subiektywną ocenę
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korzyści płynących z grania w RPG, w trzeciej pytano o opinię na temat moż
liwości organizowania sesji RPG w bibliotece. Respondentów pytano również 
o: wiek, płeć, częstotliwość korzystania z gier typu RPG oraz proszono o okre
ślenie, od jak dawna w nie grają. W pytaniacłi dotyczących częstotliwości dzia
łań podejmowanych przez respondentów zdecydowano się na zastosowanie 
„miękkiej" skali odpowiedzi obejmującej określenia takie jak: „często" czy „cza
sem". Decyzja ta wynikała z przyjęcia następujących założeń: użytkownicy 
mogą mieć problemy z precyzyjnym określeniem częstotliwości podejmowa
nych działań, zachowania użytkowników mogą być bardzo zróżnicowane, co 
wymagałoby opracowania obszernej skali odpowiedzi (od kilka razy dziennie 
do raz na kilka lat) zniechęcającej do wypełniania ankiety. Dla celów badania 
określenie subiektywnych odczuć respondentów, co do częstotliwości podej
mowanych działań, było wystarczające.

O R G A N IZ A C JA  I P R Z E B IE G  B A D A N IA

Na początku czerwca 2013 r. przeprowadzono w Instytucie Informaqi Na
ukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego badanie pilotażo
we na grupie 3 studentów zainteresowanych RPG. Wyniki badania pozwoliły 
lepiej dostosować sposób formułowania pytań -  przede wszystkim w zakresie 
używanej terminologii -  do przyzwyczajeń graczy. 1 lipca 2013 r. w każdym 
z wytypowanych sklepów speqalizujących się w sprzedaży gier pozostawio
no 25 egzemplarzy kwestionariusza. W tym samym dniu elektroniczną wer
sję ankiety umieszczono na forach wytypowanych serwisów internetowych. 
Na wyniki czekano ponad 3 tygodnie, uzyskując ostatecznie 77 wypełnionych 
kwestionariuszy. Ankiety wypełniali najczęściej młodzi mężczyźni z przedzia
łów wiekowych 17-25 i 26-35 lat (wykres 1), grający w tradycyjne RPG od po
nad 10 lat (wykres 2).

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
do 16 17-25 26-35 36-45 46-55 pow. 55

Wykres 1. Wiek respondentów 
Źródło: badania własne.
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Wykres 2. Staż grania respondentów w tradycyjne RPG 
Źródło: badania własne.

ROLE PLAYING GAMES A R O Z W O J K O M P E T E N C JI  
P E R S O N A L N Y C H  I S P O Ł E C Z N Y C H

Respondenci korzystnie oceniali wpływ grania w RPG na stopień roz
woju wybranych cech i umiejętności, takich jak: zdolności narracyjne, wy
obraźnia, kreatywność, zdolność logicznego myślenia, czy umiejętność 
pracy w zespole (wykres 3).

Ponad połowa respondentów (ok. 58%) zadeklarowała, że gry w du
żym stopniu pomogły im udoskonalić umiejętności narracyjne, ok. 48%
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Wykres 3. Gry I-iPG a rozwój kompetencji personalnych i społecznych) 
subiektywna ocena respondentów  

Źródło: badania własne.



badanych stwierdziło z kolei, że granie bardzo pomogło im w rozwinię
ciu wyobraźni, zdolności twórczego myślenia i kreatywności. Prawie 1/3 
badanych potwierdziła również znaczny wpływ RPG na zdolność logicz
nego myślenia, a ok. 29% zauważyło duży wpływ grania na rozwój umie
jętności pracy w zespole.

Przeprowadzone badania pokazały również, że granie w RPG może in
spirować graczy i stymulować ich aktywność twórczą. Około 45% badanych 
zadeklarowało, że pod wpływem grania w gry RPG stworzyło przynajmniej 
raz w życiu utwór literacki, muzyczny lub plastyczny.

Rozpiętość form artystycznych deklarowanych przez respondentów 
była duża i obejmowała m.in. opowiadania, powieści, wiersze, komik
sy, piosenki, scenariusze, rekwizyty i rysunki. Przeprowadzone bada
nia, choć oparte na subiektywnej ocenie użytkowników, mogą świadczyć
0 tym, że granie w tradycyjne RPG korzystnie wpływa na rozwój wybra
nych cech i kompetencji graczy oraz zachęca ich do aktywności twórczej. 
Tezę tę mogą potwierdzać wyniki badań przeprowadzonych przez M a
cieja Karwowskiego i Marcina Soszyńskiego. Autorzy sprawdzili w prak
tyce założenia koncepcji Role Play Training in Creativity (RPTC), metody 
rozwoju kreatywności bazującej na mechanizmach wykorzystywanych 
w RPG. Przeprowadzone badania pokazały, że udział w treningu spo
wodował u uczestników znaczny wzrost umiejętności kreatywnego roz
wiązywania problemów, co mierzono posługując się narzędziami Urban 
& Jellen Test of Creative Thinking oraz Kujawski Test of Creative Imagi- 
nation (Karwowski & Soszyński, 2008). Podobne wnioski wynikają z ba
dań Izabeli Nawary i Krystiana Kwarciaka, którzy testowali skuteczność 
metod szkoleniowych opartych na mechanizmach podobnych do tych 
stosowanych w grach typu RPG. Autorzy zauważyli, że włączanie ele
mentów odgrywania zróżnicowanych ról w proces szkolenia pracow
ników dodatnio wpływa na ich kreatywność i zdolność rozwiązywania 
problemów (Nawara & Kwarciak 2001). Badania przeprowadzone przez 
Mauricio Rosa i Marcusa Yiniciusa Maltempi pokazały z kolei, że granie 
w RPG może korzystnie wpływać na proces rozumienia niektórych za
gadnień matematycznych (Rosa & M altempi 2010). Przytoczone przy
kłady badań mogą potwierdzać subiektywne odczucia respondentów, 
którzy pozytywnie oceniali wpływ grania na rozwój wybranych cech
1 umiejętności oraz stymulowanie aktywności twórczej.

GRY RPG A C Z Y T E L N IC T W O

Przeprowadzone badania nie wykazały bezpośredniego związku mię
dzy korzystaniem z gier RPG a czytaniem książek, na podstawie któ
rych powstały. Tylko ok. 24% respondentów przyznało, że taka sytuacja 
miała miejsce często. Około 18% badanych czasem czytało książki, na
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podstawie których powstały gry, ok. 23% sięgnęło po taką książkę przy
najmniej kilka razy, ok. 27% wcale, a ok. 6% badanych nie potrafiło od
powiedzieć na to pytanie.

Badania pokazały natomiast, że respondenci pod wpływem grania czę
sto sięgali po książki zbliżone tematyką do ulubionych gier lub reprezen
tujące podobny gatunek, np. granie w RPG osadzone w stylistyce fantasy 
zachęcało do czytania powieści z tego gatunku.
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Wykres 4. Częstotliwość sięgania po książki, na podstawie których powstały gry RPG
Źródło: badania własne.
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Wykres 5. Częstotliwość sięgania po książki podobne do gier RPG 
Źródło: badania własne.

Częste sięganie po książki reprezentujące podobny gatunek lub temat, jak 
ulubione gry RPG, zadeklarowało ok. 45% badanych, ok. 18% respondentów 
przyznało, że taka sytuacja miała czasem miejsce, a ok. 13% przynajmniej 
kilka razy czytało książki podobne do ulubionych gier. Przeprowadzone
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badania pokazują zatem, że granie może -  przynajmniej w pewnym zakre
sie -  korzystnie wpływać na rozwój zainteresowań czytelniczych graczy, 
zachęcając ich do sięgania po książki nawiązujące w mniejszym lub więk
szym stopniu do ulubionych gier.

Wielu badanych w komentarzach do ankiety zwracało również uwagę 
na odwrotną zależność, podkreślając, że dobra książka często zachęca ich 
do zainteresowania się grą stworzoną na jej podstawie (wykres 6).
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Wykres 6. Częstotliwość sięgania po gry bazujące na utworach literackich
Źródło: badania własne.

W ankiecie pytano użytkowników, jak często zdarza się im korzystać 
z gier stworzonych w oparciu o książkę. Około 38% badanych zadeklaro
wało, że przynajmniej kilka razy grało w grę RPG bazującą na jakimś utwo
rze literackim, choć tylko ok. 16% robiło to często. W pytaniu kierowanym 
do respondentów nie sprecyzowano jednak, czy korzystanie z gry opartej 
na utworze literackim było wynikiem świadomej decyzji, czy przypadko
wym wyborem, gdyż kwestie wpływu czytania na granie wykraczają poza 
przyjęty zakres tematyczny artykułu i wymagają przeprowadzenia odręb
nych badań.

RPG W B I B L I O T E C E

Przeprowadzone badania pokazały, że ok. 44% respondentów chciałoby 
mieć możliwość grania w gry typu RPG w bibliotece (wykres 9), ok. 29% 
graczy było jednak przeciwnych takiemu pomysłowi. Warto zwrócić uwa
gę na fakt, że duża grupa badanych (ok. 27%) nie potrafiła sprecyzować 
swojego zdania na ten temat.

Respondentów, którzy nie popierali pomysłu organizowania w bibliote
kach sesji RPG, pytano o powody takiej decyzji. Wyniki badania pokazały, 
że wizerunek biblioteki w oczach części graczy jest wciąż bardzo tradycyj
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ny. Respondenci postrzegali biblioteki jako miejsca cichej nauki, sprzyjają
ce koncentracji i wymagające stosownego zachowania. Badani obawiali się, 
że sesje RPG mogłyby zakłócać pracę biblioteki i przeszkadzać innym użyt
kownikom. Pewna grupa badanych nie uważała również bibliotek za miej
sca stwarzające odpowiednią atmosferę dla prowadzenia rozgrywek. Co 
ciekawe, duża część badanych nie miałaby jednak nic przeciwko uczestnic
twu bibliotekarza w sesjach RPG (ok. 34%) lub też miała do tego zagadnienia 
stosunek neutralny (30%). Jedynie 8% badanych zdecydowanie sprzeciwiało 
się temu pomysłowi (wykres 10). Jest to istotna kwestia, ponieważ wspólne 
granie mogłoby sprzyjać integracji pracowników bibliotek i ich użytkowni
ków oraz przyczynić się do poprawy wizerunku bibliotekarza, szczególnie 
w oczach młodszych czytelników. Tezę tę potwierdzają opisy przypadków 
wdrożenia sesji RPG w bibliotekach różnego typu. Doświadczenia Texas State 
Library and Archives Commission, jednej z organizaqi wspierających dzia
łania bibliotek w USA, pokazują, że aranżowanie w bibliotekach sesji RPG 
może „spełniać potrzebę pozytywnych społecznych interakqi" [tłumaczenie 
własne] (Perkins, 2011) między nastoletnimi graczami a pracownikami bi
bliotek i wolontariuszami zaangażowanymi w organizację sesji, wpływając 
korzystnie na procesy socjalizacji. Podobne wnioski wynikają z doświadczeń 
ponad 20 bibliotek publicznych biorących udział w projekcie The Escapist- 
-Terra Libris: The Library RPG Project (The Escapist).

Badanych pytano również, czy możliwość grania w RPG mogłaby skło
nić ich do częstszych wizyt w bibliotece. Część badanych (ok. 28%) zade
klarowała, że zdecydowanie mógłby to być argument zachęcający ich do 
częstszego odwiedzania biblioteki, dla 1/4 ankietowanych nie miałoby to 
jednak wpływu na częstotliwość wizyt (wykres 11).
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Wykres 9. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy możliwość grania skłania Cię lub 
mogłaby Cię skłonić do częstszych wizyt w bibliotece?"

Źródło; badania własne.
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Wykres 7. Chęć grania w gry RPG w bibliotece 
Źródło: badania własne.
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Wykres 8. Stosunek respondentów do uczestnictwa bibliotekarzy w sesjach RPG
Źródło: badania własne.

Przeprowadzone badania pokazały zatem, że kwestia wprowadzenia do bi
bliotek na szerszą skalę możliwości grania w RPG wymaga przemyślenia. Dla 
części użytkowników mógłby to być argument przemawiający za częstszymi wi
zytami w bibliotece, dla sporej grupy jednak nie byłaby to wystarczająca zacłięta.

O G R A N IC Z E N IA  B A D A N IA

Przeprowadzone badanie miało przede wszystkim charakter eksplora- 
cyjny, jego celem było wstępne zbadanie potencjału przyjętego obszaru ba
dań, stąd też przeprowadzone zostało na stosunkowo małej próbie. Część



przedstawionych w artykule wniosków jest wynikiem analizy subiektyw
nych opinii i ocen badanych, które skonfrontowane zostały jednak z wy
nikami badań innych autorów. W badaniu skupiono się na analizie relacji 
między graniem a aktywnością czytelniczą zakładając, że klasyczne gry 
typu RPG mogą w pewnym stopniu zachęcać do sięgania po książkę. Nie 
analizowano natomiast wpływu czytania na granie, wychodząc z założe
nia, że jest to problem wymagający przeprowadzenia odrębnych badań.

W N I O S K I

Przeprowadzone badanie pokazało, że granie w gry typu RPG może -  
w subiektywnej ocenie respondentów -  stymulować rozwój wybranych 
cech i umiejętności, takich jak zdolności narracyjne, kreatywność, zdolność 
logicznego myślenia czy umiejętność pracy w grupie. Granie może także 
pobudzać do twórczej aktywności, skłaniając do opracowywania utworów 
literackich, muzycznych czy plastycznych. Z tego punktu widzenia orga
nizowanie sesji RPG w bibliotekach wydaje się pomysłem wartym podję
cia. Biblioteki, jako instytucje realizujące funkcje kulturalne i edukacyjne 
mogą wykorzystywać gry fabularne w charakterze narzędzi sprzyjających 
rozwojowi społecznie pożądanych kompetencji i umiejętności oraz stymu
lujących zainteresowanie zróżnicowanymi formami artystycznego wyrazu. 
Przykładem takiego wykorzystania potencjału RPG są zorganizowane przez 
Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim warsztaty RPG pod 
hasłem „Gry fabularne w służbie kreatywności" (Warsztaty RPG). Podobne 
przedsięwzięcie zrealizowała również Biblioteka Pedagogiczna w Opolu, 
reklamując cykl spotkań poświęconych problematyce gier fabularnych ha
słem „Wyobraźnia to klucz. Pozwól wskazać sobie drzwi" (Miłośnicy gier).

Badanie pokazało również, że choć granie w określoną grę stosunkowo 
rzadko prowadzi do sięgnięcia po dzieło literackie, na podstawie którego 
została stworzona, to jednak często skłania do czytania książek reprezen
tujących gatunek lub tematykę podobną do gry. W tym ujęciu wydaje się, 
że granie w tradycyjne RPG może w pewnym zakresie korzystnie wpły
wać na rozwój zainteresowań czytelniczych i być interesującym elementem 
promocji książki. Badania pokazały również, że nieco ponad 40% respon
dentów chciałoby mieć możliwość organizowania w bibliotece sesji RPG, 
w tym także takich, w których braliby udział bibliotekarze. Możliwość gra
nia w gry typu RPG mogłaby również, przynajmniej dla części badanych, 
stać się argumentem skłaniającym ich do częstszych wizyt w bibliotece. Po
tencjał RPG jako narzędzi sprzyjających promocji czytelnictwa dostrzegają 
już niektóre polskie biblioteki publiczne i pedagogiczne organizując -  choć 
nadal z rzadka -  warsztaty i turnieje RPG (Sesja RPG) (RPG).

Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania można stwierdzić, 
że wprowadzenie sesji RPG do bibliotek mogłoby poszerzyć ich ofertę kul
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turalną, pomóc w zacieśnieniu więzów między pracownikami bibliotek 
a użytkownikami, przyczynić się do zmiany wizerunku biblioteki i biblio
tekarzy w oczach młodszych czytelników oraz stać się ciekawym elemen
tem promocji książki i czytelnictwa. Zaznaczenia wymaga jednak fakt, że 
organizowanie sesji RPG wymaga od bibliotek posiadania odpowiednich 
warunków lokalowych i kadrowych oraz -  co ważniejsze -  szeroko zakro
jonej promocji tej inicjatywy w środowisku graczy.
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ABSTRACT: Objective -  The main objective of the study was to detcrmine the possibility 
of using tho attractivcness of classic role-playing gamos to promote libraries and reading. 
Research method -  Survoys were conducted among peoplo playing the classic role-play- 
ing games. Results -  Studies have shown that playing RPGs may -  according to the subjec- 
tive assessment of respondents -  encourage the development of selected features and skills, 
such as narrative ability, creativity, logical thinking and teamwork skills, as well as stimu- 
late creative activity, prompting the creation of literaturę, musie and art pieces. The study 
also showed that while playing a specific game rarely encouraged the player to reach for 
the book which the RPG had been based on, it often encouraged him to reach for the book 
with the background resembling the game settings. The study also showed that just over 
40% of respondents would like to be able to organize the library RPG session. The possi
bility of playing RPGs could also -  at least for some gamers -  become an argument enco- 
uraging them to visit the library more frequently. Conclusions -  Playing traditional RPGs 
can -  to some extent -  positively influence the development of readers' habits and be an in- 
teresting element of book promotion.
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