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Olvasás 

Olvasni! Olvass! 

Olvasni. Olvasás.  

 

Szeress! 

Álmodj! 

 

 

Mindent kötelezővé lehet 
tenni? 

Azonnal menj a szobádba 
és olvass! 



Eredmény? 

 



Olvasás 
A titok: 

A MOTIVÁCIÓ 
A könyv és a digitális világ 

összekapcsolása 
Több komponensű olvasni tudás 

 
A lényeg: 

Mit közvetít magáról a 
könyvtár? 

Olvasóhely, búvóhely, értő 
kütyünyomkodás, élmény, 

problémamegoldás 

Írástudás megváltozott = Könyvtárhasználat is 
megváltozott 



„Máshogy netezek, máshogy 
tanulok, máshogy gondolkodom.” 

• Építők: 1946 előtt születtek 

• Baby boomerek: 1946-1964 között születtek (69-51 
év)  

• X generáció: 1965-1979 között születtek (50-36 év) 

• Y generáció: 1980-1994 között születtek (35-21 év) 

• Z generáció: 1995-2009 között születtek (20-6 év) 

• α (alfa) generáció: 2010-  

Forrás: www.intergeneracio.hu  

 

http://www.intergeneracio.hu/


„ Négy fiúval ülök a vonaton. Telefon a kezükben 
(mondjuk az enyémben is...) és live-ot nyomnak a 
youtube-on. (Azt hiszem…)  
Én meg ügyesen, beleszóltam, hogy integessetek a 
szüleiteknek, indul a vonat! Olyan voltam, mint a 
nagyim, aki jó hangosan megkérdezte, kérek-e 
uzsonnát, miközben a Dorian Gray rockoperát vettem 
fel kazettára a tévéből.  Csak az eszközök változnak, a 
generációs szakadékok maradnak.” 

Kaposi Ildikó, Szabó Ervin Könyvtár 

 



Miért változik a generációk gondolkodása? 

Mert a kommunikáció módjai változnak… 

 

 





Z generáció (20-6) 
• Az „interneten élők”, mindenki folyamatosan on-line  

van - médiafüggők 
• a mai kiskamaszok és kisgyerekek = az igazi digitális 

bennszülöttek (1. technológiai eszközök használata, 
2. beszéd) 

• idejük jelentős részét online töltik, a közösségi 
oldalakon chatelnek és barátkoznak 



„Ez a korosztály már nem feltétlenül szórakozási 
lehetőségként tekint a könyvre, ugyanakkor azok 
az írók, költők, akik ügyesen bánnak a közösségi 
médiával, komoly népszerűségre tehetnek szert az 
ő köreikben is. ” 

By Kevin 

A közösségi média 
vonzásában 



A közösségi média 
vonzásában 



A közösségi média 
vonzásában 



A közösségi média 
vonzásában 



Mozdulj rá! – 
Könyvespolctúra  

04_a_konyvtolvaj.mp4
05_bookshelf_tour.mp4
06_kritika_patymoly.mp4
07_okadek_borito_kevin.mp4


Együtt lehet olvasni? 
„Az irodalom magányos műfaj, olyan nem nagyon 

van, hogy négyen olvasnak egyszerre.” 
Szálinger Balázs 2015. november 17., BSK TiniZug 

 

 

 

 

 

 

 

„Konfrontatív embertípus nem kell már…” 
Szálinger Balázs: Vigasztalós. In: Rájátszás. Bookline K., 

2013 





FILM-EZ-ŐK 
Ez egy FILM. EZt a filmet ŐK 

csinálják. 
 

Herédi FILM-EZ-ŐK.mp4


Miért kortárs? 

 

• élő, modern 

• nyelve azonos az olvasóéval 

• érthető – nem kell szótárazni, 
lábjegyzetelni 

• értik a világát – benne élnek 

• kitölti a kor – „rólam szól” érzés 

• önmegismerést, olvasói szabadságot, 
nyelvi otthonosságot ad 



Miért kortárs? 
„Ha az óvodában kérdezték, hogy [apám] mit 
dolgozik, simán rávágtam, hogy hát költő, mire ők, 
hogy: Akkor már halott?  
Hát igen, akkoriban ez nekem is gyanús volt, így 
mikor kérdezték: És én mi leszek, ha nagy 
leszek, mondtam is rögtön, hogy: hát halott.” 

(részlet Kemény Zsófi slam poetry-jéből) 

 

 

 

 



Szabad-e felnőttként 
tiniregényt olvasni? 

 



Mészöly Ágnes: Darwin-
játszma 

„… azon elmélkedtem, hogy 
miért a kamaszok 
kommunikációs és 
alkoholproblémáival, 
elszigeteltségével meg 
ilyenekkel foglalkozik boldog és 
boldogtalan, amikor a 
körülöttünk élő fantasztikus 
felnőttek pontosan 
ugyanezekkel a problémákkal 
küzdenek.” 
(p. 85.) 



Anna Woltz:  
Black Box, Száz óra sötétség 



Eve Ainsworth: 7 nap 

Eve Ainsworth 7 nap könyvtrailer by Rebi és Evi.mp4


„ Mikor azt hinnéd, hogy szélmalomharc az egész 
irodalmasdi - akkor azt látod, hogy egy 21 éves 
lány elsírja magát egy gyerekversen. 
Köszönöm.”     Lovász Andi 
 

Versek 



James Lecesne: Trevor 

„… a népszerűségem 
olyan pontra süllyedt, 
hogy még én sem 
akartam magammal 
lógni…” 
(p. 67.) 



Z generációs kihívások 

A felmérések szerint a 12+ korosztályt a legnehezebb az 
olvasók táborába bevonzani, mert annyira lefoglalja őket 
saját problémáik megoldása.  

Ezt a generációt úgy tudjuk megszólítani az olvasással, ha 

 élményalapú,  

alkotó-fejlesztő,  

interaktív,  

közösségépítő,  

emberközeli   

programot nyújtunk nekik, és túllépjük saját határainkat.  



szaboagi@brody.iif.hu 


