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Prókai Margit

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc

A könyvtárak története a hagyományos értelemben vett írástudás, a literáció 

-

-

-

-

-

-

táros, aki Homérosz „kritikai” kiadását is kiadta, mert központozási jeleivel 

hatodik könyvtárosaként teljesített szolgálatot. 

Míg a hagyományos írástudás története mintegy 5000 éves múltra tekint 
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-

-

veltség fogalma is, amely mára nehezen választható el a literáció hagyományos 

-

másra hatások. Az elmúlt években a hagyományos literációval kapcsolatos ku-

kutatás igazolta.

A hagyományos és digitális írástudás, a tudományos kutatásban és a pub-

-

-

pességeit.  A 2015-ös adatfelvétel már teljes egészében számítógépen zajlott. A 

média széles körben foglalkozott az eredmények közzétételével, ugyanakkor 

az azok mögötti kérdésfeltevés csak felszínesen érintette a probléma lényegét. 

-

-

vetés, valamint a probléma kapcsán annak a tisztázása, hogy melyik írástudás 

-

nyeket.

Az eredmények és a rangsor mechanikus értelmezése szerint, míg az 

számít túlságosan jó helyezésnek.
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A magyar diákok természettudományból 17 ponttal kevesebbet kaptak, 

matematikából 477 ponttal változatlan eredményt értek el. Közép-európai ki-

lengyel diákok teljesítettek a 

Szlo-

vákia tanulói a magyar diákoknál is rosszabbul teljesítettek a vizsgálatban.1 A 

szövegértési eredmények, bár csak egy pont eltéréssel, de a legrosszabb muta-

-

lási sikernek és eredménynek.

A KSH 2014-es kutatásai szerint a magyar lakosság az EU-átlag alatt használja 

-

2

-

-

írástudással is. 

1

2 -
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-

A szlovák szomszédaink körében végzett 2013-as kutatások igazolták, hogy 

és információs írástudásban. A diákok körében végzett felmérés szerint a szlo-

A digitális írástudással kapcsolatban a szlovák kutatások igazolták, hogy a 

-

-

-

nak a pedagógiai erkölccsel, a digitális hozzáállás kérdésében analógiára utal-

-

-

vannak az információ megbízhatóságának és relevanciájának megítélésében, 

-

-

-
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-

személyes információk esetén is ehhez a forráshoz ragaszkodik. 

A sokat kutatott generációs törésvonalak tekintetében közép-európai kite-

kintésben a globálishoz hasonló eredményeket tapasztaltak a kutatók. Az in-

kapcsolódni, ezért gyermekeik és unokáik a saját generációjukkal jobban meg-

érti magát, mint családtagjaikkal. 

A digitális habitus generációk közötti összehasonlítása azt mutatja, hogy a 

-

egymáshoz a generációkat, vagy a sebesség mértéke olyan arányú lesz, amely 

A Csehországban végzett, digitális írástudással kapcsolatos kutatások sze-

rint a monitorról való információszerzés és olvasás a könyvekhez képest sokkal 

-

-

-

-

mak túlzott fogyasztása akár veszélyes is lehet a kutatók szerint.

A csehek kutatásukban hivatkoztak az amerikai középiskolások körében 

-

nulmányi eredményeket produkálták. Az amerikai kutatások szerint a virtuális 

A cseh kutatások összességében megállapították, hogy a közösségi hálók-

-

-
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-

egyetemeken nem elitképzés folyik, hanem pragmatikus, a foglalkozásra korlá-

tozódó ismeretek elsajátítása. 

és 65 év közötti cseh lakosság körében végzett kutatások szerint meghárom-

-

bodott, a megszerzett készségek és kompetenciák szintje 13 ponttal romlott, a 

A cseh kutatók szerint a társadalom tudáshoz való viszonyában degeneráló-

A kommunikációs forradalom eredményeként egy év alatt az emberek három-

milliószor több információt hoznak létre vagy másolnak, mint amennyi az ed-

dig írt összes könyvben található. 

-

minden színterét áthatja. 

A kulturális elidegenedés a cseh kutatás szerint annak következménye, hogy 

-
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világ dominál, a kultúra elveszítette hagyományos szerepét.

-

által is, hogy csökken a humán tudományok tekintélye, az igazság és a szépség 

helyett az emberek politikai, szociális és nemi álproblémákkal foglalkoznak.

Az értékek összezavarodtak, az európai kereszténységen alapuló kultúra he-

Ezzel a kulturális hanyatlással az európai emberek korunkban napi szinten ta-

lálkoznak. 

A kulturális hanyatlás kérdésében nyugtalanító, hogy a könyvekben talál-

ható kultúra háttérbe szorul, halottá válik. Ez a tendencia a könyvtárak szem-

A tudományos élettel és publikálással kapcsolatos vizsgálatok ismételten meg-

-

-

tágabb a nemleges válaszok tekintetében az a kör, amit még nem tudunk vagy 

-

minimális gyakorlati tapasztalattal, a feldolgozásban kevés rutinnal rendelkez-

nek, folyamatosan alakítják személyes professzionális igényeiket és erkölcsi 

normáikat. Minél inkább tágulnak ismereteik, annál szélesebben bontakozik ki 

Az információk és publikációk tekintetében a mennyiségi elvárások arra 

tendencia ugyanakkor az is, hogy egyre inkább a nyílt hozzáférést várják el 

a kutatóktól, és elvárás az is, hogy hagyományos, elismert, referált, nyomta-
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-

és a hagyományos publikálás módszerei között, bizonytalanságot jelenthet kö-

kényszer.

Az elméleti tudományágak hozzáállása a kutatási eredmények megosztásá-

hoz és közzétételéhez más, mint az alkalmazott kutatásokat folytatóké. Az ipar-

-
3

hivatkozás, a saját publikáció duplikálása, a már közölt szöveg parafrázisa, a 

 

-

pesek annak a tudományos publikálásban, saját gyakorlatukban való alkalma-

-

-

ket, amelyeket az információtechnológiai változások folyamatosan generálnak 

-

tárak számára nyitottak. A könyvtár hagyományosan jó iskola, amely hozzájá-

bázisaként. A formális, nem formális és informális tanulási módszerek ötvözése 

3 
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lehet sikeres a hagyományos és digitális írástudás fejlesztésében, egymáshoz 

való közelítésében is. 

A hagyományos és digitális írástudás, literáció mára elválaszthatatlanná vált 

egymástól. A kutatások igazolták, hogy a gyors változások romló tendenciákat 

-

ten.

-

-

A kutatások tapasztalatai rámutatnak arra, hogy a hagyományos és digitális 

-

mást. 

A könyvtárosok és könyvtárak szerepe a hagyományos és digitális írástu-

hozzájárulhat az információtechnológiai változások követéséhez, a romló ten-

denciák javításához, a képzések és oktatási módszerek kiegyensúlyozásához, 

fejlesztéséhez.

-

ITlib

-

mányos Közleményei

. Bp., Európa, 

-

bet-digitalis-irastudas-a-szakadek-ket-oldalan-2015-10-30
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-

cation are strongly determined by the continuous changes of traditional and 

technologies, the mobile devices, and the fast changing opportunities have a 

-

-

ment for the members of education but also set limits to it. 


