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Az előadás főbb tartalma 

1.Könyvtárak, felhasználók és könyvtárosok a 
XXI. században avagy a kor szelleme a 
trendek tükrében 

2.Olvasásnépszerűsítési programok, 
kezdeményezések hazai és külföldi 
kitekintésben 

 



KÖNYVTÁRAK, FELHASZNÁLÓK ÉS KÖNYVTÁROSOK 
A XXI. SZÁZADBAN AVAGY A KOR SZELLEME A 

TRENDEK TÜKRÉBEN 
 
 



• A változó társadalmi, gazdasági, technológiai környezet, az információs 
társadalom és a globalizmus új elvárásokat támaszt a könyvtárosokkal, 
információszolgáltató szakemberekkel szemben.  

 

• Az új elvárásokra paradigmaváltással kell válaszolnunk: a hagyományos 
szakmai tudásunkat további új ismeretekkel, képességekkel, 
kompetenciákkal kell kiegészítenünk ahhoz, hogy a kihívásoknak meg 
tudjunk felelni; meg kell ismernünk a világ új trendjeit és fel kell 
készülnünk és alkalmazkodnunk kell a változásokhoz a könyvtárakban 
minden téren.  

BEVEZETŐ GONDOLATOK  



A trendek a társadalmi-
gazdasági-technológiai-

kulturális környezet hatásai 
nyomán térképezhetők fel.  

https://brandminds.ro 

Rohanó világunkban egyre többször felejtünk el megállni. A 
bizonytalanságok és a meg nem válaszolható kérdések korát éljük. 

Háborús veszély, klímaváltozás, koronavírus, infláció, járvány, 
szegénység, vízhiány, élelemhiány hastegek árasztják el online 

felületeinket.  
https://helyorseg.ma/ 





A legfrissebb globális felmérés a válaszadók 37%-a 
azt mondják, a járvány arra késztette őket, hogy 
újraértékeljék céljaikat és az élet prioritásait.  

A társadalmi tudatosság az 
olyan kérdések köré összpontosul, amelyekért az emberek 

küzdenek generációk óta.  

Megjelenik a jelentésben a 20 legjelentősebbet 
kulturális változás világszerte. 



https://explodingtopics.com/blog/cultural-trends 



5 TREND, AMELY MEGHATÁROZZA ÉS ALAKÍTJA A KÖNYVTÁRAK JÖVŐJÉT 

Az könyvtárak sokak számára inspirációt, 
menekülési helyet és menedéket jelentik. 
Ahogy kikerültünk/kikerülünk a 
világjárványból, a könyvtárak szerte a világon 
arra törekednek, hogy megtalálják a módját 
az innovációnak és a modern kor 
kiszolgálásának. 

Forrás: https://d-
techinternational.com/us/blog/2022/03/21/four-trends-
shaping-the-future-of-libraries/ 

1. Sustainability – fenntarthatóság 
2. Flexible Social and Co-working Spaces – 
rugalmas közösségi és közös munkaterek 
3. Social Media Presence – közösségi média 
jelenlét 
4. Smart Budgeting – okos költségvetés 
5. Technology-driven Solutions – technológia-
vezérelt megoldások  

 
 
 
 
 

 



Three Trends Shaping the Future of Libraries: 
https://www.libraryjournal.com/story/three-trends-future 

A növekvő elvárások, változó 
igények arra késztetik a 

könyvtárakat, hogy javítsák és 
fejlesszék az olvasói/felhasználói 

élményt. 

A költségvetési nyomás arra 
kényszeríti a könyvtárakat, hogy 
hatékonyabbak és kreatívabbak 

legyenek. 

A digitális szolgáltatásokra és 
modellekre való áttérés javítja a 
hozzáférést, de új kihívások elé 

állítja a könyvtárakat. 



GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK ÉS A KULTÚRAFOGYASZTÁS 

Fiatal generáció (18-29 évesek) 

• az élő kulturális program számukra mindig nagyobb 

élmény 

• kulturális időtöltésük egyre inkább az internethez 

kötődik 

• szórakozóhelyre, moziba, nyilvános könyvtárba, 

könnyűzenei     koncertre, fesztiválra járnak 

• dominál az otthonon kívüli kulturális időtöltés 

Középgeneráció (30-59 évesek) 

• a kulturális elfoglaltság számukra elsősorban idő 

kérdése 

• látogatnak műemlékeket, történelmi emlékhelyeket, 

múzeumot, kiállításokat,  és járnak cirkuszba és 

könyvtárba 

Idős generáció (60-74 évesek) 

• kulturális időtöltésük annak kérdése, 

hogy a program a lakóhelyen zajlik-e 

• szinte csak otthoni a kulturális 

időtöltésük 

• ritkán használják az internetet kulturális 

céllal 

Dr. Pavluska Valéria:  

Kulturális trendek és a 

marketing 

Kultúrafogyasztás – 

kultúramarketing 

megoldások (2019) 

Az 1995 és 2009 között született (jelenleg 16-19 éves) 

fiatalok, azaz a Z generáció médiafogyasztása az online 

térben meghaladja a napi 5 órát.  



GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK ÉS A KULTÚRAFOGYASZTÁS 
HAZÁNKBAN 

A médiafogyasztási szokások Magyarországon nagy 

különbségeket mutatnak a generációk között. Jól 

megfigyelhető ez a jelenség a Facebook és az Instagram 

oldalak felhasználóinál. Összességében elmondható, hogy 

mindkét felület esetében a 25-34 éves korosztály vesz 

részt legaktívabban a social media használatban. 

Hazánkban a legszélesebb körben kétségkívül a Facebook 

közösségi média oldal terjedt el - 5 474 000 felhasználója 

volt a Facebooknak a 2019-es évben. 

A Youtube régóta a magyar médiafogyasztás egyik 

legnépszerűbb online felülete, míg a TikTok csak az elmúlt 

időszakban vált szélesebb körben ismertté. 

A médiafogyasztási szokások 

megváltozásának hatására 

átalakult a tévénézés is, 

egyre népszerűbbé váltak a 

megszakítás nélküli 

streaming szolgáltatások, 

melyek megteremtik a 

reklámok kihagyásának a 

lehetőségét. 
Netflix, HBO Go és más 

streaming szolgáltatók 

Hasonló a helyzet a 

rádióhallgatás terén is, mivel 

egyre többen vesznek igénybe 

különböző streaming 

szolgáltatásokat (Spotify, 

SoundCloud, Deezer, Apple 

Music, stb.), ahol reklámok és 

megszakítások nélkül 

élvezhetik kedvenc zenéiket. https://clustermedia.hu/blog/media/mediafogyasztas 



FIATALOK  

A fiatalok többsége rendelkezik számítógéppel, ami már 

nem feltétlenül az asztali számítógépet, hanem sok esetben 

a laptopot, illetve saját okostelefont jelent.  

A fiatalok nagyon nagy hányadának úgy van beállítva az 

okostelefonja, hogy azonnal értesítést küld, ha valami 

történik az online térben.  

A könyvek birtoklása, gyűjtése számukra manapság már 

nem kiemelt prioritású számukra – ekönyvek, elektronikus 

térben való informálódás az elsődleges.  

A mai fiatalok nem olvasnak kevesebbet, csak gyökeresen 

átalakultak az olvasási szokásaik!   

nem az olvasás szűnik meg számukra, hanem a 

szépirodalmi művek olvasása szorult háttérbe az 

életükben 

egyre több ifjúsági kortárs irodalom kerül be a 

kötelező olvasmányok közé 

https://www.magyarhirlap.hu/kultu

ra/20200103-kulturafogyasztas-a-

kutato-szemevel 

Gyorsan változó világunkban az ifjúság 

korosztályát érintik talán leginkább a 

kultúra változásai és a technikai 

innovációk. 

https://www.who.int 



A fiatalok elzárkóznak a 

hagyományoktól és a kultúra 

egy bizonyos részétől.  

 

Egyértelműen a 

modernizáltságban és az 

innovatív megoldásokban 

hisznek.  

Slam poetry műfaj, ami 

egy fiatalok által generált 

alulról jövő 

kezdeményezésként 

indult a költészet 

modernizálása és az 

önkifejezés céljából.  

https://www.redbull.com/hu-
hu/events/pilvaker 

https://www.youtube.com/watch?v=EMMXCsCBECY 

https://www.youtube.com/watch?v=EMMXCsCBECY


teljes népesség, mobiltelefon 
felhasználók, 

internethasználók, aktív 
közösségi média használók 



eszközök az internethasználathoz 
16 év 64 év között 



közösségi médiák használata 
a hírekhez való hozzáféréshez 



A Covid-19 világjárvány felülírta eddigi 

szokásainkat, mindennapi rutinunkat, 

életvitelünket. 

A koronavírus-járvány fenekestől felforgatta az 

életünket és hatással van az állampolgárok 

fogyasztási szokásaira is. 

A felszabaduló idő a médiahasználat 

mennyiségének azonnali megnövekedését 

eredményezte szerte a világon. 



KULTÚRAFOGYASZTÁS A JÁRVÁNY ÁRNYÉKÁBAN 

A játékok a járványügyi időszak egyik 

legnagyobb sikertörténete. 

A játék már most is a világ kedvenc 

szórakozási formája, éves bevétele 

meghaladja a tévézést, filmeket és zenét. 

A COVID csak megerősítette a játék 

már amúgy is domináns pozícióját, a 

játék az online és mobil platformokra 

terelődni át.  

A bezárás a játékosokat odaszegezte a 

számítógépük, a mobileszközeik és a 

televíziójuk elé. 

https://www.statista.com 



KULTÚRAFOGYASZTÁS A JÁRVÁNY ÁRNYÉKÁBAN 

A filmipart felforgatta a COVID-19 

világjárvány: leállították a filmgyártást, 

bezárták a mozikat, az év 

kasszasikereinek megjelenési dátumait 

kitolták, majd ismét eltolták, ahogy a 

vírus az egész világon terjedt. 

A színházak, mozik 

bezártak, a személyes:  

koncertek, kiállítások, 

rendezvények 

megszűntek.  

 

Bizonyos rendezvények 

átköltöztek az online 

térbe.  

• online színház 

• online kiállítás 

• online rendezvények 

https://eszinhaz.hu/hu 





• a felhasználók a változás és az 
innováció hajtóerejei, 

• a könyvtárban a felhasználók 
inspirációt kapnak, új ötletekkel 
találkoznak, támogatják 
személyre szabottan az 
igényeiket  

• a könyvtár támogatni tudja az 
életük minden területének 
változtatását, fejlesztését. 

Forrás: Knud Schulz 

presentation, 2017- 

Aarhus. 

A KÖNYVTÁRAK ÁTALAKULÁSA  

https://spaces4learning.com 



• Új gondolkodásmód a felhasználókról - a 
felhasználó áll a központban a gyűjtemény 
és a dokumentumok helyett 

• A könyvtár folyamatos párbeszédben áll 
használóival, s együttműködő partnerként 
tekintenek egymásra.  

• Új könyvtári tér, új könyvtári funkciók a 
térben 

• Partnerség és önkéntesség szerepe 
• Feladatmegosztás és együttműködés  
• IT eszközökkel való ellátottság és új 

eszközök alkalmazása a könyvtári 
szolgáltatásban  

• Digitális készségek,  digitális 
gondolkodásmód és a digitális 
információs források használatának 
előtérbe helyezése  

 

 

 

A KÖNYVTÁRAK 
ÁTALAKULÁSA 

 
FŐBB 

JELLEMZŐK  



A felhasználó nem ott, 
nem úgy és nem azt 

keresi, amit a könyvtáros 
gondol… - felhasználói 

igények változása 
 

Az igények visszahatnak 
a könyvtár egész 
működésére és 

szolgáltatásszervezésére 



• a felhasználók igényeinek mérése mindenhol kiemelt 
terület minden lehetséges formában 

 

 



Infrastruktúra 

• felhőtechnológia (cloud computing) - olyan a a 

szolgáltatások révén, amelyeket a könyvtárak az 

interneten tesznek elérhetővé például 

katalógusaik, digitális vagy digitalizált és virtuális 

állományaik eléréséhez, valamint különböző 

adatbázisok tartalomszervezéséhez  

Infrastruktúra: mobiltechnológia 

 hordozható eszközöket jelenti: az okostelefonok, 

okosórák, tabletek, laptopok  

Infrastruktúra: mesterséges 

intelligencia (AI)  

• mesterséges intelligenciát könyvtári 

környezetben pl. a kereséseknél 

használhatjuk.   

 

Infrastruktúra: humanoid robotok 

• A robotika már a könyvtárak 

körében is megjelent.  

• pl. az RFID-olvasóval ellátott 

robotok képesek az RFID-

címkékkel ellátott 

dokumentumokat megtalálni, 

illetve a helyükre tenni.  

• a futószalagra helyezett 

visszahozott könyveket a robotok 

válogatják szét.  
 Racskó Réka - Bana Szilvia - Kapalkó Réka: Pillanatkép a könyvtári digitális 

transzformáció aktuális trendjeiről. - In: Tudományos és műszaki tájékoztatás, ISSN 0041-

3917, 2021. (68. évf.), 2. sz., 68-82. p. 



 

 

 

•KÖNYVSZORTÍROZÓ 
ROBOT A 

KÖNYVTÁRI MUNKA 
KIEMELKEDŐ 

SEGÍTŐJE  









 

 

 

•KÖLCSÖNZÉS – 
ELŐJEGYZÉS 



Nagyon szembetűnő új trend a IT 
eszközökkel való ellátottsága a 
könyvtáraknak, valamint ezen 
eszközök innovatív felhasználása.  

 

Pl. a falakon síkképernyős felületek, 
a könyvespolcokon mindenütt 
digitális könyvajánlók pörögnek 



Szolgáltatások: makerspace  

digitális közösségi alkotóműhelyek alaptézise, hogy 

mindenki szeret kísérletezgetni, saját maga 

kipróbálni új dolgokat.  

A modern könyvtár egyik feladata a közösségi tér 

biztosítása, ennek tökéletes kiegészítése lehet egy 

makerspace, hiszen az olvasók nemcsak tanulnak, 

de szórakoznak és felfedeznek is általa. 

Szolgáltatások: applikációk 

A könyvtárlátogatók zsebében rejlő eszközök 

rendkívül versenyképesek. A könyvtárak számára jó 

terep, ha megfelelő tartalmakat (pl. könyvtári 

applikációkat) szolgáltatunk segítségükkel.  

 

Szolgáltatások: gamifikáció 

hagyományos könyvtár képét a fiatalság sokszor 

unalmasnak találja. Első élmény-ként tökéletes 

lehet gamifikációs formában találkozni a 

könyvtárral,  

játékos formában könnyebb megjegyezni az 

általános információkat a könyvtárról.   

 Racskó Réka - Bana Szilvia - 

Kapalkó Réka: Pillanatkép a 

könyvtári digitális 

transzformáció aktuális 

trendjeiről. - In: Tudományos és 

műszaki tájékoztatás, ISSN 

0041-3917, 2021. (68. évf.), 2. 

sz., 68-82. p. 





A könyvtárak már nem csak 
könyvkölcsönzési helyek; olyan helyek, ahol 
vezeték nélküli hotspotokat, 
varrógépeket, horgászbotokat, 3D 
nyomtatókat, hangszereket és egyebeket 
találnak meg a felhasználók.  

Új színtereivé váltak az elkészítésnek és 
kódolásnak, a vlogozásnak és 
podcastolásnak, az új nyelvek tanulásának 
vagy a munkaerőpiacra való felkészülésnek. 

https://www.libraryjournal.com/?detailStory=2-st-century-lbraries-changing-
from-the-ground-up-lj210616 



Nincsenek nagyon szigorúan vett 
részlegek (vannak, de nagy az 
átjárhatóság), a felhasználók a 
fontosak.  

•Az elmélyült tanulásra, vagy a 
csoportos munkára éppúgy adott a 
lehetőség: mindenütt multimédia 
pontok, számítógép állomások, 
összetolható, mozgatható bútorok 
vannak.  

•Tanulószobák a legmodernebb 
technikával felszerelve, kényelmes 
kanapék és üveg mindenütt. 
 

 



MOZGATHATÓ TEREK, 
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG  



A látványt a könyvtárakban maguk a könyvek 
és emberek harmonikus közössége adja, 
hiszen egy épület nem a bútoroktól válik 
könyvtárrá, hanem attól, ha az emberek otthon 
érzi magukat benne.  

És ha ehhez az kell, hogy átrendezzék a 
könyvtári tereket, akkor azt is szabad. Enni is 
lehet az épületekben. Hangosan beszélni, 
nevetni, cipőt levenni, lábat feltenni, gyermeket 
etetni. Egyszóval belakni a teret. Pl.  ez a 
Dokk1 és a Deichman Bjørvika szellemisége is.   



KÖZÖSSÉGI TEREK 



 

• nagy hangsúly az olvasási kompetenciák fejlesztésére, szorosan 
együttműködve pl. az iskolákkal, óvodákkal.  

• Nemcsak várják a gyerekeket, hanem ők maguk is kimennek az 
óvodákba, iskolákba.  

• Játékos vetélkedőket, bajnokságokat rendeznek, amelynek 
középpontjában pl. a nyelv áll.  

 



• teljesen újra kell értelmezni a 
modern, 21. századi könyvtár 
fogalmát, működését és 
szolgáltatásait  

 
• minden tekintetben az ember, a 
felhasználó áll a központban; a 
gyűjtemény és a dokumentumok 
helyett.  

 
• a nap 24 órájában minden a 
felhasználóról és az igényeik minél 
eredményesebb és hatékonyabb 
kielégítéséről szól.  

 



 A könyvtár/információs intézmény csak és kizárólag úgy 
működhet hatékonyan, ha folyamatos párbeszédben 
áll használóival, s együttműködő partnerként 
tekintenek egymásra.  

 S ennek a párbeszédnek egy folyamatos, soha véget nem 
érő folyamatnak kell lenne, amely végig kíséri a könyvtár 
életét éveken és évtizedeken keresztül.  

 Ennek az alapelvnek nagyon fontos megvalósulnia 
folyamatosan a hazai könyvárak életében, működésében 
és szolgáltatásaiban is.  

 





Ki az olvasónk/felhasználónk? 

• Együttműködik abban, melyik a  

technológia releváns 

 

• Visszajelez, igényt fogalmaz 

meg, értelmez, javasol, 

véleményt formál 

 

• Részt vesz az könyvtári 

érdekérvényesítésben  

• Érdemes őket figyelni, kérdezni, 

eszközöket adni számukra, 

elemezni hogyan használják őket 

 

• Nézzük meg, hogy mely helyek és 

szolgáltatások a legnépszerűbbek  



OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTÉS HAZAI ÉS KÜLFÖLDI 
KITEKINTÉSBEN 

 
 





https://www.ki.oszk.hu/sites/default/file
s/hirfajlok/olvasasfejlesztes.pdf 

OSZK, OPKM - 2022 



ORSZÁGOKON ÁTÍVELŐ PROGRAMOK 

A világban jelenleg 773 millió felnőtt és gyerek nem tud 
olvasni. Az analfabetizmus elsősorban a szegényebb régiókat 
érinti, de a funkcionális analfabéták és a gyenge olvasási 
képességekkel rendelkezők száma minden országban 
jelentős.  

A LitBase adatbázis alapján foglalja össze a könyvtárak 
szerepét az olvasásnépszerűsítés nemzetközi 
programjaiban. A forrásadatbázis 255 lokális és országos 
szintű jó gyakorlatot sorol fel 97 országból. 

Nemzetközi Digitális Gyermekkönyvtár (ICDL) alapítvány,  
könyvtárak, felsőoktatási intézmények, kormányok 
oktatásért felelős minisztériumai, számos könyvkiadó, könyv- 
terjesztő és egyéb vállalat, valamint magánszemélyek 
támogatásával működik. Célja a legjobb gyermekirodalom 
online elérhetővé tétele. 70 nyelven, 4500 könyv érhető 
el.  

https://icdl.org/ 

Forrás: 
https://www.ki.oszk.hu/sites/default
/files/hirfajlok/olvasasfejlesztes.pdf 



ELINET – The European Literacy Policy Network projekt 
28 ország 80 partnerintézményének közreműködésével 
zajlik. Célja:  pl. - Digitális műveltség fejlesztés iskoláskor 
előtti és alsó tagozatos korban.  

Az Egy éjszaka Andersennel (The Night with Mr. Andersen) 
21 országra kiterjedő nemzetközi projekt: egy kalandokkal teli 
éjszaka azoknak a gyerekeknek, akik könyvtárakban alhatnak. 
Rendező országok: Csehország, Svájc, Horvátország, Ausztrália, 
USA, Kenya stb.  

ORSZÁGOKON ÁTÍVELŐ PROGRAMOK 

https://elinet.pro/ 

Forrás: 
https://www.ki.oszk.hu/sites/default
/files/hirfajlok/olvasasfejlesztes.pdf 



MAGYARORSZÁG  

A Nagy Könyv egy országos könyves program volt 
Magyarországon 2005-ben, Békés Pál író kezdeményezésére, 
amely az Egyesült Királyságban 2003-ban szervezett The 
Big Read c. rendezvényen alapult, és Németországban is sor 
került rá 2004-ben. 
A projekt célja: egy nagy játék az olvasás népszerűsítésére 
•A televízió tömegeket elérő lehetőségét kihasználva 
ráirányítani az olvasásra a figyelmet 
•Szerzők, művek megismertetése 
•A könyvtárak népszerűsítése 
•https://www.hungaricana.hu/hu/nka25/konyvtar/a-nagy-
konyv/  

https://nagykonyvesbeavatas.hu/ 

https://nagykonyvesbeavatas.hu/ 
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MAGYARORSZÁG  

A „Visegrad Reads to Kids", azaz "Visegrád olvas a 
gyermekeknek" kampány célja, hogy felhívja a figyelmet a 
gyermekeknek szóló mindennapos felolvasás, a hangos 
olvasás fontosságára a Visegrádi Négyek országaiban.  
https://www.kecskemet.piarista.hu  

https://szabadosagnes.hu/kozosseg/ 

https://www.kecskemet.piarista.hu/


MAGYARORSZÁG  

https://www.gvkik.hu/olvasokdiadala2019/felhivas 

2015, 2019 
12 könyv 

elolvasása, 
könyvek 

értékelése és 
feladatok 

megoldása 

Szia! 

Ezt a könyvet szándékosan veszítettem el. Ha megtaláltad, olvasd el, 

majd veszítsd el Te is! Tedd le a parkban egy padon, buszon vagy 

vonaton, orvosi váróban, vagy a hivatali folyosó ablakpárkányán, az 

oviban, a suliban, kedvenc kocsmád pultján, vagy a legközelebbi 

telefonfülkében – bárhol, ahol sokszor megfordulsz, ahol sok ember 

jár, és ahol megtalálhatják. 

Ha kedved van, kapcsolódj be Te is a játékunkba úgy, hogy megválsz 

egy kedves könyvedtől. Helyezd el benne ezt a szöveget – a 

könyvtárban szívesen adunk ilyen lapot hozzá, de a blogunkról is 

letöltheted – és hagyd el valahol. Esetleg beszélj rá másokat is 

ugyanerre. 

 



ÉRDEKESSÉGEK A NAGYVILÁGBÓL   

Early literacy programok óvodáskorú gyermekeknek – 
cél: a kisgyermekeket bevezessék az írás és az olvasás 
világába anélkül, hogy megtanítanák őket írni-olvasni. 

USA  

Irodalmárokkal kapcsolatos 
vándorkiállítások 

szervezése, kiállítások könyvtárakban, 
iskolákban, kulturális intézményekben - 

Görögország 

Az iskolák 
könyvcsomagokat 
kapnak, hogy segítsék az 
olvasási nehézséggel 
küzdő gyerekeket -  
Hollandia 

Újdonságok beszerzése az 
iskolai és pedagógiai 

könyvtárak 
számára, illetve az iskolai és 

pedagógiai könyvtárak, 
valamint a közkönyvtárak 

közti együttműködés 
erősítése- Lengyelország – 

kormányzati támogatás   

A közkönyvtárak az 
iskolákban is olvasási 
kampányt indítanak – 

Németország  

Minden évben díjazzák az öt 
legjobb olvasásnépszerűsítő 

projektet 
az alábbi kategóriákban: 

könyvtárak, iskolák, kulturális 
egyesületek, egészségügyi és 

szociális intéz- 
mények, könyvesboltok. 

Olaszország  

Forrás: 
https://www.ki.oszk.hu/sites/default
/files/hirfajlok/olvasasfejlesztes.pdf 



FELADATOK  
• Beiratkozási díjak 

szabályozása 
• Olvasás 

népszerűsítése 
törvényi szinten 
kiemelt, állami 

feladat 
• Országos 

programok indítása 
• Kormányzati 

támogatás biztosítása 
• Szakmai 

szervezetek, 
intézmények 
részvétele és 

ösztönző 
tevékenysége  

 

• Felmérések végzése 
olvasási szokásokról  

• Szakmai 
tanulmányok, 

publikációk stb. 
elkészítése 

• Helyi, regionális, 
országos, nemzetközi 

programok  
• Partnerség: iskola, 

könyvtár, óvoda, 
bölcsőde, szülök stb.  
• jógyakorlatok és 

tudástranszfer  
 
 



Az OSZK Könyvtári Intézete és 
Országos Idegennyelvű 

Könyvtár munkatársai az 
elmúlt öt év hazai és külföldi 

tanulmányai alapján 
elkészítettek egy alapos, 

minden részletre kiterjedő 
szemletanulmányt, amely az 
olvasás, valamint a fizikai és 

mentális egészség 
összefüggéséről szól. 

https://www.oszk.hu/hirek/az-
olvasas-hatasa-az-egeszsegre 

https://ki.oszk.hu/sites/default/files/hirfajlok/olvasas_es_egeszseg_szemletanulmany.pdf


A szemletanulmány körképet ad 
az olvasáskutatás legújabb, 

főként az előző öt évben 
megjelent szakirodalmából, 

különös tekintettel az olvasás és 
az egészség kapcsolatára. 



• Az olvasás ugyan nem velünk született képesség, agyunk egy bonyolult 
folyamattal mégis képes elsajátítani. 

• Több ország kutatása megerősítette, hogy kifejezetten a szépirodalom, illetve 
a fikciós történetek befogadása nagymértékben fejleszti az empátiát is, míg 
ha valaki elsősorban csak szakirodalmi tanulmányokat, újságcikkeket olvas, 
ugyanez már nem mondható el. 

• Hangulati, szorongásos és fóbiás zavarokkal, alvászavarokkal, alkohol- és 
drogproblémákkal küzdők számára az olvasást kezelésként írják elő. A 
depresszió leküzdésében is segíthet.  

• Az olvasás elsajátítása nemcsak egyéni lelki jóllétünk szempontjából fontos, 
de társadalmi jelentőséggel is bír: az írás- és olvasástudás elengedhetetlen az 
iskolai előmenetelhez, ami összefüggésbe hozható az életben való 
boldogulással és a társadalmi státussal. 

• Az olvasás és az életben való boldogulás (munkaerőpiaci helyzet, egészség) 
terén többszörösen áttételes összefüggésről beszélhetünk - korai 
olvasásfejlesztési programok indítása kiemelten fontos gyerekeknek. 

• A technikai változások az olvasási szokásokat is átalakították, mindenki előtt 
ismeretes már, hogy a képernyőn, telefonon, e-könyvön stb. keresztüli olvasás 
kevésbé hatékony, mint a valódi könyv használata. Az iskolásoknak tehát 
egyértelműen papíralapú tankönyvből tanulni az ideális, nem pedig 
elektronikus felületeket használva.  

 

https://www.oszk.hu/sites/default/files/07_26_o
lvasas_es_egeszseg_KI_olv_hatasa_0.jpg 

Forrás: 
https://www.oszk.hu/hirek

/az-olvasas-hatasa-az-
egeszsegre 



Standards for the 21st Century Learner by the American 

Association of School Librarians, suggestions from 

members of the American Association of School Librarians, 

and students in the school libraries of the United States. 

https://www.ala.org/aasl/sites/ala.org.aasl/files/content/aaslissu
es/advocacy/100_Things_Poster.pdf 



ÉRDEKESSÉGEK A NAGYVILÁGBÓL   

https://www.ala.org/aasl/advocacy/tools 





Sajnos az olvasásra fordított idő évtizedek óta 
folyamatosan csökken. Felmérések szerint a 

3–18 éves korosztály 44%-a egyetlen könyvet 
sem olvas el évente. A funkcionális 

analfabetizmus előfordulásának csökkentése, 
illetve a mentális egészség megőrzésének 

elősegítése érdekében a Kormány és a 
kulturális tárca kiemelt feladatának tekinti az 

olvasás népszerűsítését, amivel foglalkozni 
kell. 

Dr. Hoppál Péter – 2022. november 24.  



Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és 
érdeklődésüket!  

gerencser.judit@oszk.hu  

mailto:gerencser.judit@oszk.hu

