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„Co#!dla!ka$dego!ksi%$koholika”!– zwroty adresatywne
i!inne!wyznaczniki!j&zykowe!facebookowych!fanpage'y
oraz!grup!po#wi&conych!ksi%$kom

Social media i zmiany w czytelnictwie
Od!kilku!lat!mo$na!zaobserwowa'!zjawisko!spadku czytelnictwa!w#r(d!
Polak(w1. Ma!to!niema y!zwi%zek!z!rozwojem!i!dost&pno#ci%!Internetu.!Przy!
rosn%cej!wci%$!liczbie!os(b,!kt(re!zrezygnowa y!z!czytania!na!rzecz!Sieci,!zaskakuj%ce wydaje!si&!nag e!rozszerzenie!książkosfery internetowej!)sk adaj%!si&!
na!ni%!m.in.:!blogi!z!recenzjami,!strony!internetowe!wydawnictw!i!bibliotek,!
portale!i!fora!czytelnicze*,!a!w!szczeg(lno#ci!pojawienie!si&!stron!i!grup!skupiaj%cych!si&!na!promowaniu!czytelnictwa.!Tego!typu!dzia ania! koncentruj%!si&!
zazwyczaj!wy %cznie!na mediach spo eczno#ciowych,!kt(re!okre#lane!s%!przez!
badaczy mianem „wsp( czesnych!drzwi!do!ca ego!Internetu”!)Shih!2012:!31*!
i!kt(re!s%!idealnym!narz&dziem do promocji, poniewa$!ich u$ytkownicy pochodz%!z wszelkich mo$liwych grup demograficznych (Shih 2012: 39).
Facebook!jest! najcz&#ciej! wybieranym!do!cel(w!promocyjnych portalem!spo eczno#ciowym.!Dzieje!si&!tak!ze!wzgl&du!na!mo$liwo#'!za o$enia!bezp atnych! fanpage'y (Facebook Pages*,! czyli! stron! na! Facebooku! dotycz%cych!
firmy,!produktu,!os(b,!miejsc, a nawet idei. Informacje publikowane w ten spos(b!rozprzestrzeniaj%!si&!bardzo!szybko!i!mog%!zyska'!zasi&g!wr&cz!globalny!
przy!niskim!nak adzie!koszt(w!promocyjnych!)Bontek,!Smaga!2013:!40*.
Nie!powinna! wi&c!dziwi'! obecno#'!na! Facebooku!podmiot(w!zwi%zanych!z!ksi%$k%!– obecnie swoje fanpage'e posiada!wi&kszo#'!bibliotek,!ksi&gar"!
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Coroczne badania na ten temat publikuje w swoich raportach Biblioteka Narodowa.
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oraz!wydawnictw.!Jest!to!wymuszona!przez!spo ecze"stwo!internetowe!niema a!zmiana!w!funkcjonowaniu!tego!typu!podmiot(w2,!kt(re!opr(cz!promocji!
tradycyjnej musz%!obecnie!korzysta'!r(wnie$!z!nowych!narz&dzi!komunikacji!
z!klientem,!jakimi!s%!np.!blogi,!serwisy!spo eczno#ciowe,!strony!internetowe!
i! szeroko! poj&ta! reklama! w! Internecie! )Studzi"ska-Ferdynus 2012: 1). Na
szcz&#cie!dla!os(b!zajmuj%cych!si&!promocj%,!zasady!obowi%zuj%ce!w!marketingu tradycyjnym nie!ulegaj%!znacznej!zmianie!przy!wyborze!Internetu!jako!
kana u! komunikacji! z! odbiorc%.! Zmieniaj%! si&! jedynie! narz&dzia,! kt(rymi!
mo$na!si&!w!tym!wypadku!pos ugiwa'!)Brady 2002: 128).
Podobnie niezmienne!zastosowanie!maj%!zwroty grzeczno#ciowe,!definiowane jako:!„utrwalony!kulturowo!typ!j&zykowego!zachowania!si&!w!okre#lonych!sytuacjach,!kt(ry!obejmuje!zwroty!grzeczno#ciowe!zwi%zane!z!powitaniem,!po$egnaniem,!przedstawianiem!si&,!podzi&kowaniem,!pro#b%!itp.,!zr($nicowane!ze!wzgl&du!na!wiek,!p e'!rozm(wc(w!oraz!typ!relacji!mi&dzy!nimi”!
)Skudrzyk,!Urban!2000:!33*,!kt(re!funkcjonuj%!w!ramach!tzw.!netykiety,!czyli!
etykiety internetowej (P owens!2008:!184).
Opr"cz!mo#liwo$ci!tworzenia!stron,!Facebook!posiada!r"wnie#!mo#liwo$%!tworzenia!grup,!co!umacnia!jego!pozycj&!jako!najpopularniejszego!z!portali! spo eczno$ciowych! (tej! opcji! nie! posiadaj'! inne! portale).! Facebookowe!
grupy!wyrastaj'!cz&sto!na!gruncie!spo eczno$ci!fanowskich!powsta ych!wok" !
danego fanpage'a, ale!mog'!tworzy%!si&!r"wnie#!niezale#nie!od!nich.
Książka na Facebooku
Poza fanpage'ami bibliotek,!ksi&garni!i!wydawnictw,!a!tak#e!tymi!dotycz'cymi!blog"w!z!recenzjami,!na!Facebooku!zacz& y!pojawia%!si&!zupe nie!inne!
strony!zwi'zane!z!ksi'#kami!– mianowicie fanpage'e promuj'ce!czytelnictwo.
Sta o! si&! to! na! skutek! raportu! opublikowanego! przez Bibliotek&! Narodow'!w!2012!roku,!wed ug!kt"rego!tylko!37*!Polak"w!czyta!ksi'#ki.!W!ci'gu!
kilku!dni!powsta a!facebookowa!strona!„Nie!jestem!statystycznym!Polakiem,!
lubi&!czyta%!ksi'#ki”,!kt"ra!w!rekordowym!tempie!zyskiwa a!na!popularno$ci,!
na czym skorzysta y!r"wnie#!za o#one!wcze$niej!fanpage'e czytelnicze, jak np.
„Nie!czytasz?!Nie!id&!z!Tob'!do! "#ka”.!Książkosfera Facebooka!obfituje!r"wnie#!

Wi&cej! na! temat! wsp" czesnej! promocji! ksi'#ki! oraz! promocji! czytelnictwa! znale+%! mo#na!
w:!(Kowalska!2013,!Kotu a!2017,!Strudzi/ska-Ferdynus 2012, Onak 2014).
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we!wspomniane!wcze$niej!grupy,!takie!jak:!„Nie!mam!czasu,!czytam!ksi'#ki”,!
„Wci'gam!ksi'#ki”,!„Ksi'#koholicy”,!„Ksi'#koluby”,!„Uzale#nieni!od!czytania”,!etc.
Jednak nie tylko w skali książkosfery na!Facebooku!mo#na!odnotowa%!
zmiany – powstaje!te#!specyficzna!forma!komunikowania!si&!jej!uczestnik"w.!
Artyku !ten!ma!na!celu!zasygnalizowanie!pewnych!zjawisk!j&zykowych!obecnych!w!czytelniczym!$rodowisku!na!Facebooku.!Prezentowane!w!dalszej!cz&$ci!
artyku u!przyk ady!pochodz'!w a$nie!z!tych!stron!i!grup!i!s'!w!prosty!spos"b!
mo#liwe! do! odnalezienia! po! wpisaniu! danego! okre$lenia! w! wyszukiwark&!
Facebooka.
Język grup i fanpage'y czytelniczych na Facebooku
Na facebookowych stronach i w grupach po!wi"conych ksi#$kom mo$na
zauwa$y% mnogo!% okre!le& (cz"sto s'owotw)rczych*, jakie administratorzy
oraz cz"sto sami cz'onkowie grup nadaj# odbiorcom swoich wpis)w. S# to, np.
„ksi#$koholicy” (Drodzy książkoholicy, tania książka online?*, „ksi#$koluby”
(Dzień dobry, książkoluby!) czy specyficzne okre!lenie „czytacze” (Drodzy czytacze, 200 książek za nami*. Mo$na uzna%, $e urodzaj takich form j"zykowych
potwierdza tez" o tym, $e czytanie ksi#$ek rzeczywi!cie pobudza kreatywno!%.
Zasadniczo, przy pr)bie usystematyzowania omawianych form adresatywnych, mo$na je 'atwo pogrupowa% ze wzgl"du na ich podstawy s'owotw)rcze. Wyr)$ni% wi"c mo$na dwie g')wne grupy:
a. derywaty motywowane wyrazem książka,
b. derywaty pochodz#ce od wyrazu czytać.
W pierwszej grupie znale+% mo$na takie okre!lenia, jak: książkoholicy,
książkoluby, książkolubisie czy książkowcy. Natomiast do grupy drugiej nale$#:
czytacze, czytelnicy i zaczytani.
W przypadku obu grup zastosowanie znajduj# oczywi!cie normy fleksyjne j"zyka polskiego. Naturalnie istnieje tak$e mo$liwo!% tworzenia nowych
wyraz)w za pomoc# konkretnego formantu typowego dla danej kategorii s'owotw)rczej, np. derywat)w modyfikacyjnych – nazw $e&skich od m"skich.
Mamy wi"c do czynienia z: książkoholikiem, książkoholiczką, książkoholikami
oraz książkoholiczkami.
Co robi książkoholik dla rozrywki?
Jestem Dorota. Jestem książkoholiczką.
Jakim typem książkoholika jesteś?
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Drogie Książkoholiczki, czytanie jest sexy!
Mam pytanie do Was drodzy książkoholicy (…).

Podobnie w przypadku książkoluba, mo$na wyszczeg)lni% trzy formy:
książkolub, książkoluby, książkolubki (rodzaj $e&ski w liczbie pojedynczej –
książkolubka nie wyst"puje*.
Dzień dobry KSIĄŻKOLUBY.
Planujesz prezent dla książkoluba?
#KSIĄŻKOLUBY w grupie siła!
Drogie Książkoluby, tutaj pojawia się pytanie do Was...
Książkolubki w akcji!

Derywat czytacz parafrazowany jest jako ‘ten, kt!ry czyta’, natomiast derywat czytaczka dopuszcza dwie parafrazy ‘czytacz – kobieta’ oraz ‘kobieta,
kt!ra czyta’. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z modyfikacj",
a w drugim z mutacj". Wyrazy czytacz i czytaczka pojawiaj" si# cz#sto w badanym materiale, a egzemplifikuj" to nast#puj"ce przyk$ady:
O, nasza ulubiona Czytaczka z filmów Disneya!
Hej czytacze i czytaczki! Zdradzić Wam sekret?
Jako autorka i nałogowy czytacz witam się pięknie.

Ostatni przyk$ad wskazuje na to, %e w tym wypadku nie ustabilizowa$y si#
w j#zyku wy$"cznie formy %e&skie na okre'lenie kobiet, a kt!re ju% s" norm"
w odniesieniu do derywatu od wyrazu czytelnik. Przy czym mo%na zauwa%y(,
%e w zwrotach skierowanych do obu p$ci nadal u%ywane s" rzeczowniki w liczbie mnogiej od wyraz!w okre'laj"cych m#%czyzn, np.: nauczyciele, lekarze, dyrektorzy, itp.
Drodzy czytelnicy! Potrzebuję waszej pomocy....
Taka mała refleksja, dla czytelniczek Nesbo bo wiem, ze tu takie są.
Czytelnik czytelnikowi wilkiem )…*.
Ja sama jestem zwykłą czytelniczką )…*.

Ciekawym zjawiskiem jest brak potwierdzenia wyst#powania rzeczownik w!książkolubiś czy książkowiec w liczbie pojedynczej. W badanych tekstach
wyrazy! te! pojawiaj"! si#! wy$"cznie! w! liczbie! mnogiej! i! odnosz"! si#! zawsze!
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zar wno!do!czytaj"cych!kobiet,!jak!i!m#%czyzn.!Takich!derywat w!jest!stosunkowo!niewiele,!ale!s"!ciekawym!przyk$adem!inwencji!s$owotw rczej!u%ytkownik w!j#zyka.!
Uwaga książkolubisie. Konkurs!
Hej książkowcy! Ja z małym zapytaniem.

Sporadycznie!wyst#puj"!te%!formy!„zaczytani”!oraz!„zaczytane”!u%yte!nie!
jako!przymiotnik,!a!jako!nazwa!w$asna,!np.:
Cześć zaczytani i zaczytane.
Witajcie kochani Zaczytani!

Jak!mo%na!zauwa%y&!w!powy%szych!przyk$adach,!analizowane!zwroty!pojawiaj"!si#!w!r %nych!wersjach!zapisu.!Mo%na!spotka&!si#!z!zapisem!tych!s$ w!
wielk"!liter"!na!wz r!angloj#zycznych!nazw!w$asnych,!jednak!nie!jest!to!cz#sta!
praktyka. Zdecydowanie!cz#'ciej!natomiast!dane!sformu$owania!pojawiaj"!si#!
w! towarzystwie! przymiotnik w,! jak! np.:! kochani (Kochani książkohilicy),
drodzy (Drodzy czytelnicy).! Co! ciekawe,! niekt re! z! nich! wyst#puj"! r wnie%!
w!formie!hashtag w!(np.!#książkoluby, #książkoholiczka),!kt re!maj"!u$atwi&!
znalezienie!poszczeg lnych!wpis w.
Tego typu specyficzne nazwy nadawane fanom fanpage'y lub!cz$onkom!
grup!cz#sto!s"!nawi"zaniem!do!nazwy!danej!strony!lub!grupy.!Przyk$adowo!
u%ytkownicy!grupy!„Wci"gam!ksi"%ki”!zwracaj"!si#!do!odbiorc w!swoich!wpis w!w!formie!wciągacze, wciągaczki:
Drodzy wciągacze, potrzebuję książek o drugiej wojnie, na prezent .
Wciągaczki i Wciągacze... czy za 200 złotych kupię jakiś do rzeczy czytnik
e-booków?

Te charakterystyczne sformu!owania okre"laj#ce czytelnik$w grupy pojawiaj# si% wy!#cznie w tej grupie. Wynika to z tego, &e wyraz wciągacz poza t#
grup# nie mia!by tak oczywistego sensu i m$g!by zosta' inaczej odebrany.
Podobnie sprawa wygl#da z okre"leniami książkoholicy i książkoluby – istniej# facebookowe grupy o tych nazwach, kt$rych cz!onkowie zwracaj# si% do
siebie tym zwrotem, jednak&e okre"lenia te s# na tyle uniwersalne, &e wykraczaj# poza u&ycie w obr%bie danej zbiorowo"ci i s# do"' cz%sto stosowane tak&e
w innych grupach oraz przez administrator$w fanpage'y czytelniczych.
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Warto zwr$ci' r$wnie& uwag% na cz%ste nawi#zania do na!ogu w j%zyku
czytelnik$w. Wszak s!owo książkoholik to derywat utworzony analogicznie do
wyraz$w pracoholik czy seksoholik, co ma podkre"la' uzale&nienie nazwanej
tak osoby od czytania ksi#&ek. Pojawia si% te& wyraz książkoholizm, kt$rego widoczne konotacje ze s!owem alkoholizm sugeruj#, &e czytanie ksi#&ek mo&e by'
na!ogiem. Podobnie sformu!owanie kac książkowy (definiowane przez u&ytkownik$w jako ‘niemo&no"' rozpocz%cia czytania nowej ksi#&ki, poniewa&
wci#& tkwi si% w "wiecie poprzedniej’) jest nawi#zaniem do skutk$w wypicia
zbyt du&ej ilo"ci alkoholu, potocznie nazywanych kacem.
Kolejnym sposobem nazywania czytelnik$w w grupach i na fanpage'ach
ksi#&kowych na Facebooku jest stosowanie zestawie* wyraz$w w takiej formie: miłośnicy książek, miłośnicy czytania. Pierwszy przyk!ad pojawia si% g!$wnie w cz%"ci Facebooka niezwi#zanej stricte z ksi#&kami i czytelnictwem, g!$wnie w sytuacjach, gdy osoby niezorientowane w temacie szukaj# czytelnik$w,
kt$rzy by im pomogli lub by zaoferowa' im „oko!oksi#&kowe” produkty (gad&ety) albo poinformowa' o spotkaniu z autorem, kt$re odbywa si% w danym
mie"cie, np.:
Czy są tu miłośnicy książek? Oto kubeczek pasujący do każdej literatury.
Są tutaj miłośnicy książek fantasy? W sobotę Andrzej Ziemiański będzie w Katowicach.

Takie okre"lenie bywa, cho' zdecydowanie rzadziej, stosowane r$wnie&
w grupach czytelniczych, przy czym cz%"ciej tym mianem okre"laj# si% kobiety,
co egzemplifikuj# nast%puj#ce przyk!ady:
U nas w domu nie tylko ja jestem miłośniczką książek, to nasza Agatka.
Jako miłośniczka książek i czworonożnych przyjaciół, chciałabym polecić książkę
"Przytulajka".

Niezwykle rzadko w ten spos$b okre"laj# si% m%&czy+ni:
Dodam, że sam jestem miłośnikiem książek fantasy, choć horrorami, przygodowymi, kryminałami, historycznymi i SF też nie gardzę.

Drugi z wymienionych sposob$w okre"lania os$b, czyli miłośnicy czytania,
pojawia si% prawie wy!#cznie z okre"lnikami, np.:
Miłośnicy czytania w wannie, ręka do góry.
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W"r$d u&ytkownik$w grup po"wi%conych ksi#&kom nie pojawiaj# si% takie formy, jak: miłośnicy słowa pisanego, miłośniczka słowa pisanego oraz miłośnik słowa pisanego. Te sformu!owania u&ywane s# jedynie przez fanpage'e
wydawnictw, ksi%garni, bibliotek, fundacji oraz autor$w. Przyk!ad u&ycia:
Drodzy miłośnicy słowa pisanego, przypominamy o aukcjach online
w ramach "Buy a Book" dla Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci".
Bardzo cz!sto u"ywanym okre#leniem os$b czytaj%cych jest r$wnie"
znane z j!zyka potocznego wyra"enie mól książkowy ‘osoba, kt$ra lubi czyta&
ksi%"ki i wiele czasu na to po#wi!ca’3, np.:
Wcześniej byłam wręcz molem książkowym, wszędzie towarzyszyły mi książki.
Zakładamy, że prawie każdy mól książkowy snuje wizje o oryginalnym miejscu do
przechowywania księgozbioru.

Cz!sto pojawia si! ono w liczbie pojedynczej w b'!dnej formie mol zamiast mól. Ten stan rzeczy mo"na przypisa& pomijaniu polskich znak$w przy
pisaniu na klawiaturze komputera lub na telefonie, w wi!kszo#ci przypadk$w
jednak jest to zapis wynikaj%cy z nieznajomo#ci formy poprawnej, np.:
W każdym domu znajdzie się jakiś mol książkowy, którego ucieszy taki dodatek
do prezentu.
Dużo czytacie? Zuzka to mol książkowy.

Niezwykle ciekawe wydaje si! stosowanie na podobnych zasadach zwrot$w adresatywnych przez m'odzie"ow% mark! Moondrive, podlegaj%c% pod
Wydawnictwo Otwarte (podmiot wchodz%cy w sk'ad Grupy Wydawniczej
Znak). Marka ta, wzoruj%c si! na okre#leniach stosowanych przez inne fanpage'e oraz przez cz'onk$w grup czytelniczych, wypracowa'a w'asne okre#lenie
– moondriverzy.
Ten charakterystyczny zwrot do adresat$w jest nieod'%cznym elementem
kreacji fanpage'a marki od jego za'o"enia. Okre#lenie moondriverzy pochodzi
od nazwy marki Moondrive i odnosi si! wy'%cznie do os$b czytaj%cych ksi%"ki
z tego wydawnictwa. Ma to na celu stworzenie grupy odbiorc$w silnie zwi%zanych z t% mark%. Okre#lenie to wyros'o na gruncie zwrot$w z innych fanpage'y
i grup czytelniczych, ale zosta'o wprowadzone do cz!stszego u"ytku przez

3 Wielki

słownik języka polskiego, http://www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=43222&id_ znaczenia=4840759 (dost!p 21.11.2018).
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mark! dopiero po zrealizowaniu projektu „Moondrive Camp”, czyli m'odzie"owego obozu letniego dla czytelnik$w ksi%"ek tej marki, kt$rego uczestnicy
r$wnie" zostali nazwani tym mianem.
Od wyrazu moondriver utworzony zosta' tak"e derywat moondriverka
i oba wpisuj% si! w system deklinacyjny j!zyka polskiego. Interesuj%cy jest fakt,
"e wyrazy te ka"dorazowo zapisywane s% wielk% liter%, podobnie jak nazwa
marki. Przyjmuj! za'o"enie, "e jednak mamy tu do czynienia z nazw% pospolit%,
a nie nazw% w'asn%. Przyk'ady zastosowania:
Czego jeszcze według Was nie powiedziałby żaden Moondriver?
Kolejna Moondriverka pochwaliła się swoimi "Mrocznymi umysłami".
Co czytacie Moondriverki?
Moondriverzy! Zaczynacie już myśleć o wakacjach?
Drogie Moondriverki i Moondriverzy! Jak Wam mija 3 września?

Stosowanie takich zwrot!w adresatywnych przez komercyjne wydawnictwo to niema"a innowacja w dziedzinie promocji ksi#$ki w mediach spo"eczno%ciowych. Obecnie jest to technika stosowana wy"#cznie przez t& mark&, ale
niewykluczone, $e z czasem pomys" ten zostanie podchwycony r!wnie$ przez
inne wydawnictwa, a mo$e nawet ksi&garnie czy biblioteki.
Poza specyficznymi okre%leniami cz"onk!w książkosfery na Facebooku,
w%r!d grup i fanpage'y czytelniczych mo$na r!wnie$ znale'( ciekawe okre%lenia odnosz#ce si& np. do stanu ducha u$ytkownik!w. Mowa tu mi&dzy innymi
o utworzonych od czasownika zaczytać się derywatach zaczytany i zaczytana.
Przyk"adowo:
Zaczytana i szczęśliwa. Pozdrawiam!
Mój zaczytany synek.
Taki zaczytany kociak...

Ponadto w tre%ciach publikowanych na omawianych stronach i grupach
mo$na spotka( si& ze specyficzn#, nawi#zuj#c# do czytania ksi#$ek form# $ycze):
Z okazji Dnia Dziecka, życzę Wam samych ciekawych książek, dużo zabawy
i wszystkiego naj naj!
Życzę Wam samych dobrych lektur, fascynujących wrażeń i jak najniższych cen.
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Znacznie cz&%ciej spotka( mo$na $yczenia zawieraj#ce zwroty oparte na
czasowniku „zaczyta( si&”, np.: Wesołych i zaczytanych Świąt!
Id#c tym tropem, mo$na trafi( r!wnie$ na $yczenia: Zaczytanego wieczoru!, Zaczytanego dnia, Zaczytanej niedzieli, Zaczytanej nocy, a tak!e np.
Zaczytanej jesieni.
Analizuj"c j#zyk wpis$w na facebookowych fanpage'ach i grupach zwi"zanych z ksi"!kami, mo!na zauwa!y% r$wnie! tendencj# do zwracania si# do
zbiorowo&ci, zamiast do poszczeg$lnych os$b. O ile w przypadku grup jest to
zrozumia'e, to w przypadku fanpage'y (nieco bardziej komercyjnych), kt$rych
tre&ci kierowane s" do konkretnego odbiorcy, ju! mniej. Administratorzy zdaj"
si# zapomina%, !e przed ekranem komputera zasiada pojedyncza osoba, a nie
zbiorowo&%, np.:
Tę zagadkę chyba rozwiążecie?
Po tanie książki biegnijcie tutaj.
Jak szukacie ciekawych książek, to skorzystajcie z promocji na swiatksiazki.pl.

Wpisy skierowane do pojedynczej osoby (cz#sto konkretnej) pojawiaj"
si# za to przy postach dotycz"cych promocji marki lub fanpage'a tej marki, np.:
Dołącz do grona moli książkowych i odbierz swoją kartę rabatową.
Niesp$jno&ci w odbiorze dodaje r$wnie! stosowanie naprzemiennie
formy „ja” i „my” w odniesieniu do os$b prowadz"cych facebookowe strony
zwi"zane z ksi"!k", np.:
Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Życzliwości... ale myślę, że warto być życzliwym przez resztę roku również.
Do tej biblioteki chodzilibyśmy codziennie... A Wy, jak często odwiedzacie bibliotekę?

Ostatni przyk'ad podkre&la r$wnie ciekaw" zale!no&%, mianowicie zaznaczanie przynale!no&ci do grupy. „My”, prowadz"cy stron#, i „wy” – nasi odbiorcy ! doskonale wiemy, o! co! chodzi,! natomiast! hipotetyczni! „oni”,! czyli!
osoby!nieczytaj"ce!ksi"#ek,!nie!b$d"!zorientowane!w!temacie!lub!w!og%le!nim!
zainteresowane.! Przejawia! si$! to! r%wnie#! poprzez! formy! „wszyscy”,! „ka#dy!
z!nas”,!np.:
Wszyscy mamy ten problem...
Każdy z nas ma taką listę.
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Osoby!nieczytaj"ce!zdaj"!si$!by'!wr$cz!pi$tnowane!przez!u#ytkownik%w!
grup!ksi"#kowych!oraz!administrator%w!i!fan%w!fanpage'y czytelniczych. Kilka
przyk&ad%w:
Buka się przekwalifikowała, teraz zjada osoby nieczytające.
Wiecie, jak rozpoznać osoby nieczytające książek?
Zauważyliście może, czym różnią się osoby „nałogowo" czytające od tych, które nie
czytają?

Zazwyczaj!w!tym!miejscu!do&"czane!s"!grafiki!pogl"dowe,!kt%re!zawieraj"!
informacje!o!tym,!#e!osoby!czytaj"ce!posiadaj"!szereg!pozytywnych!cech!stawiaj"cych!je!wy#ej!od!os%b!stroni"cych!od!ksi"#ek.!Szukaj"c!podobnych!tre(ci!
na!Facebooku!pod!has&em!„zalety!czytania!ksi"#ek”!mo#na!znale)'!wiele!interesuj"cych! grafik,! kt%re! utwierdzaj"! odbiorc%w! w! tym! przekonaniu.! Mo#na!
spotka'!si$!na!przyk&ad!ze!stwierdzeniami,!#e!osoby!czytaj"ce!maj"!bujniejsz"!
wyobra)ni$,!szersze!horyzonty,!bogatszy!zas%b!s&ownictwa,!lepiej!radz"!sobie!
w sytuacjach stresowych, itd.
W(r%d!czytelnik%w!powszechne!jest!te#!przekonanie!o!konieczno(ci!krzewienia!mi&o(ci!do!ksi"#ek!w(r%d!nieczytaj"cych!– zar%wno!obcych,!jak!i!bliskich!
os%b.!Podane!ni#ej!przyk&adowe!pytania!s"!jednymi!z!najcz$(ciej!zadawanych!
na!ksi"#kowych!grupach.
Czy uważacie, że taki rodzaj literatury może przekonać do czytania?
Jak zachęcić dziecko do czytania?
Pomocy! Chciałabym zachęcić męża do czytania.
Jak zaszczepić w niej bakcyla czytania?

Takie! praktyki! administrator%w! fanpage'y czytelniczych, a! tak#e! u#ytkownik%w!ksi"#kowych!grup! na!Facebooku!wydaj"!si$!zar%wno! pozytywne!
i!potrzebne,!bior"c!pod!uwag$!poziom!czytelnictwa!w!kraju,!jak!r%wnie#!nieco!
niepokoj"ce,! poprzez! fanatyczny! wr$cz! wyd)wi$k! wypowiedzi! niekt%rych!
cz&onk%w!omawianych!grup!oraz!brak!zdroworozs"dkowego!podej(cia!do!tematu!przez!pozosta&ych!u#ytkownik%w.!Najwi$ksze!zbiorowo(ci!czytelnik%w!
gromadz"!si$!w!grupach!przewa#nie!nie!jako!fani!czytania,!a!w!opozycji!do!os%b!
nieczytaj"cych!*przyk&adem!s"!m.in.!fani!stron!„Nie!jestem!statystycznym!Polakiem,!lubi$!czyta'!ksi"#ki”!oraz!„Nie!czytasz?!Nie!id$!z!Tob"!do!&%#ka”+.
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Podsumowanie
Przy obecnym spadku czytelnictwa w kraju, niezwykle interesuj!ce wydaje si" rozszerzanie książkosfery w mediach spo#eczno$ciowych. W znacznej
liczbie powstaj! wci!% nowe grupy i fanpage'e czytelnicze na Facebooku, kt&re
szybko zyskuj! na popularno$ci, przyczyniaj!c si" tym samym do popularyzacji
czytelnictwa w obr"bie Internetu.
'rodowisko czytelnik&w wypracowa#o charakterystyczne okre$lenia nadawane cz#onkom grup i fanpage'y po$wi"conym ksi!%kom. U%ytkownicy zdecydowanie preferuj! okre$lenia, kt&re mocno podkre$laj! ich zwi!zek
z ksi!%k!, tak wi"c cz"$ciej ni% miłośnik książki, miłośnik słowa pisanego pojawia( si" b"dzie książkoholik lub książkolub. Powstaj! te% zabawnie brzmi!ce
książkolubisie i książkowcy, a tak%e czytacze. Preferowane s! sformu#owania
nawi!zuj!ce do nazwy strony lub grupy, np. wciągacze. Ide" t" powiela r&wnie%
komercyjne wydawnictwo Moondrive, nadaj!c swoim fanom pochodz!ce od
ich nazwy okre$lenia, co ma na celu jeszcze wi"ksze przywi!zanie swoich odbiorc&w do marki. By( mo%e jest to nowy kierunek w zakresie promocji ksi!%ki
obrany przez wydawnictwa w mediach spo#eczno$ciowych. Poza charakterystycznymi zwrotami do adresat&w spo#eczno$( fan&w ksi!%ek stosuje r&wnie%
„czytelnicze” %yczenia i okre$lenia )np. kac książkowy, zaczytany). Takie modyfikacje j"zyka na rzecz u%ytkowania go przez dan! grup" w obr"bie medi&w
spo#eczno$ciowych nie s! odosobnionym przypadkiem, niemniej tego typu
spo#eczno-j"zykowe tendencje zdecydowanie nale%a#oby szerzej i dok#adniej
zbada(.
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“Something for every bookworm”
– Forms of Address and Other Linguistic Features
of Facebook Fan Pages and Groups Devoted to Books
Summary: Considering constant decrease of book reading in the country, it is extremely interesting to notice that book zone in social media is constantly expanding. Increasing number of book review blogs, bookstagrams (Instagram book profiles), book vlogs on Youtube
as well as new groups and book fanpages created on Facebook, which speedily gain popularity, are the factors which contribute to popularization of reading in Internet. This article
focuses on activity of book-related Facebook groups and fanpages, especially their use of
specific language forms which emerged there. The environment of readers has created specific terms describing its members. This idea is being copied by commercial publishers,
which begin to name their readers after the publishing house name, which aims at making
readers more commited to the brand. The aim of this article is to show the use of such language forms, their variations and influence on the recipients.
Keyword: forms of address, social media, Facebook, reading
Słowa kluczowe: formy adresatywne, media społecznościowe, Facebook, czytelnictwo
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