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Prókai Margit
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc

.|Q\YWiUDNpVOLWHUiFLy
A könyvtárak története a hagyományos értelemben vett írástudás, a literáció
IHMOĘGpVpYHO pV YiOWR]iVDLYDO HJ\LGĘV KLV]HQ DPLyWD OpWH]QHN tURWW V]|YHJHV
PĦYHND]RNKDJ\RPiQ\RVDQD]tUiVWiUDNN|Q\YWiUDNpVOHYpOWiUDNJ\ĦMWĘN|UpEHJ\ĦMWHPpQ\HLEHWDUWR]QDN
$] tUiVUHQGV]HUHN NLDODNXOiVDNRU NE  pYYHO H]HOĘWW D OLWHUiFLy NH]GHWpQD.UHOĘWWLN|UODOLWHUiFLyPLQLPiOLVRVDUiQ\EDQYROW
HOWHUMHGWDPHO\DKHOOHQLV]WLNXVNRUUDD.UHV]i]DGUDDIpU¿DNN|UpEHQ
UDHPHONHGHWWD]RNWDWiVLUHQGV]HUQHNN|V]|QKHWĘHQ$FViV]iUNRUL,WiOLD
pVD±V]i]DGL$QJOLDVHPYROWNpSHVKDVRQOyNLXJUiVWHOpUQLPLQGNpWNRUV]DNLGHMpQNERVYROWD]tUiVWXGiVDIpU¿DNN|UpEHQ %HQF]LN 
$UHIRUPiFLypVDN|Q\YQ\RPWDWiVHJ\WWHVKDWiViUDD±V]i]DGEDQIĘNpQWD]pV]DNHXUySDLSURWHVWiQVWHUOHWHNHQpOĘNN|UpEHQVLNHUOWDKHOOHQLV]WLNXVNRUOLWHUiFLyMiQDNV]LQWMpWXWROpUQLpVYDODPHQQ\LUHPHJKDODGQL 
RVDUiQQ\DO (]D]LGĘV]DN(XUySiEDQGLDGDOPHQHWD]tUiVWXGiVW|UWpQHWpEHQ
$]LGĘV]iPtWiVV]HULQWLHOVĘpYH]UHGHOHMpQN|UOD](XUySDWHUOHWpQ
pOĘNDYROWtUiVWXGypYYHONpVĘEEUHH]D]DUiQ\
RVViYiOWD]81(6&2DGDWDLV]HULQWiPDV]i]DGN|]HSpQ(XUySDODNyLQDN
DPpJtUiVWXGDWODQYROW %HQF]LN 
$ N|Q\YWiUDN pV N|Q\YWiURVRN N|]O D] DQWLNYLWiVEyO NLHPHOpVW pUGHPHO
$ULV]WRSKDQpV]%]DQWLRV] .UH± JUDPPDWLNXVpVDOH[DQGULDLN|Q\Ytáros, aki Homérosz „kritikai” kiadását is kiadta, mert központozási jeleivel
KR]]iMiUXOWDV]|YHJHNWDJROiViKR]DV]|YHJpUWHOPH]pVN|QQ\tWpVpKH] -DNy
 %L]iQFL$ULV]WRSKDQpV].UH±N|]|WWD]DOH[DQGULDLN|Q\YWiU
hatodik könyvtárosaként teljesített szolgálatot.
Míg a hagyományos írástudás története mintegy 5000 éves múltra tekint
YLVV]DDV]i]DGXWROVyKDUPDGiEDQPHJMHOHQĘGLJLWiOLVtUiVWXGiVpOHWNRUD
PpJDIpOpYV]i]DGRWD]|WYHQpYHWVHPpULHO$NHWWĘN|OFV|QKDWiVDD]RQEDQ
D]XWROVyIpOV]i]pYEHQHJ\UHHUĘWHOMHVHEEHQMHOOHP]ĘPHO\DN|Q\YWiUDNOpWpW
PĦN|GpVpWpVIHODGDWDLWLVEHIRO\iVROMD
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7iJXOiVpVV]ĦNOpVDYiOWR]yWXGiVN|UQ\H]HWEHQ
$KDJ\RPiQ\RVOLWHUiFLyIHMOĘGpVW|UWpQHWHPHOOpDV]i]DGYpJpUHDPiVRGLNH]UHGIRUGXOyUDN|]LVPHUWWpYiOWDGLJLWiOLVtUiVWXGiVpVD]LQIRUPiFLyVPĦveltség fogalma is, amely mára nehezen választható el a literáció hagyományos
pUWHOPH]pVpWĘO
$N|Q\YWiUDNDIHOVĘRNWDWiVLNpS]pVHND]RQEHOODN|Q\YWiURVNpS]pV
V]i]DGLOHKHWĘVpJHLWpVPyGV]HUHLWHUĘWHOMHVHQPHJKDWiUR]]iNDKDJ\RPiQ\RV
pVGLJLWiOLVtUiVWXGiVWHUOHWHLQ]DMOyIRO\DPDWRVpVN|OFV|Q|VYiOWR]iVRNHJ\másra hatások. Az elmúlt években a hagyományos literációval kapcsolatos kuWDWiVRN URPOy WHQGHQFLiNDW PXWDWWDN D ¿DWDORN N|UpEHQ$ GLJLWiOLV tUiVWXGiV
JHQHUiFLyVHOWpUpVHLWD]HJ\WWpOĘJHQHUiFLyNN|]|WWLNO|QEVpJHNHWV]iPRV
kutatás igazolta.
A hagyományos és digitális írástudás, a tudományos kutatásban és a pubOLNiFLyV N|UQ\H]HW WHUpQ W|UWpQW iWDODNXOiVRN UpV]EHQ NLWiJtWMiN PiVUpV]UĘO
D]RQEDQEHLVV]ĦNtWLND]WDWXGiVN|UQ\H]HWHWDPHO\EHQDV]i]DGRNWDWiVL
V]HUHSOĘL±WDQiURNpVGLiNRN±HJ\DUiQWPR]RJ KDW QDN
$]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDLIHMOĘGpVYiOWR]iVDLQDNPpUWpNHpVVHEHVVpJHVRNV]RU QHKH]HQ YDJ\ ODVVDEEDQ N|YHWKHWĘ H]pUW |VV]HVVpJpEHQ LQVWDELO ODELOLV
WXGiVN|UQ\H]HWHWEL]WRVtWD]RNWDWiVNpS]pVV]HUHSOĘLV]iPiUDNRUXQNEDQ

$]tUiVWXGiVRNN|OFV|QKDWiVDLDPXWDWyNWNUpEHQ
$ KiURPpYHQWH PHJUHQGH]pVUH NHUOĘ 3,6$YL]VJiODW KiURP WXGiVWHUOHWHQ
V]|YHJpUWpV PDWHPDWLND pV WHUPpV]HWWXGRPiQ\  PpUL D  pYHV WDQXOyN Nppességeit. A 2015-ös adatfelvétel már teljes egészében számítógépen zajlott. A
|VN|UEHQ2(&'WDJpVSDUWQHURUV]iJYHWWUpV]W$PDJ\DUVDMWypV
média széles körben foglalkozott az eredmények közzétételével, ugyanakkor
az azok mögötti kérdésfeltevés csak felszínesen érintette a probléma lényegét.
1HPNHUOWHNQ\LOYiQRVDQPpO\VpJNEHQHOHP]pVUHD]RNDNpUGpVHNDPHO\HN
EHIRO\iVROKDWWiND]HUHGPpQ\HNHW0LYHOHOĘV]|U]DMORWWWHOMHVHJpV]pEHQV]iPtWyJpSHQD]DGDWIHOYpWHOpUGHNHVOHQQHD]HOĘ]ĘHUHGPpQ\HNNHOYDOy|VV]Hvetés, valamint a probléma kapcsán annak a tisztázása, hogy melyik írástudás
DKDJ\RPiQ\RVYDJ\DGLJLWiOLV EHIRO\iVROWDHUĘWHOMHVHEEHQDURPOyHUHGPpnyeket.
Az eredmények és a rangsor mechanikus értelmezése szerint, míg az
2(&'iWODJ±SRQWDPDJ\DUGLiNRNiWODJWHOMHVtWPpQ\H±SRQW
OHWW(]]HOD±KHO\HWVLNHUOWHOpUQLD2(&'RUV]iJN|]|WWDPHO\QHP
számít túlságosan jó helyezésnek.
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A magyar diákok természettudományból 17 ponttal kevesebbet kaptak,
V]|YHJpUWpVEĘOSRQW XWiQSRQW DYLVV]DHVpVKiURPpYWiYODWiEDQ
matematikából 477 ponttal változatlan eredményt értek el. Közép-európai kiWHNLQWpVEHQV]RPV]pGDLQNN|]ODV]ORYpQpVDlengyel diákok teljesítettek a
OHJMREEDQ$FVHKGLiNRNLVMyYDOPHJHOĘ]WpNDPDJ\DURNDW5RPiQLDpVSzlovákia tanulói a magyar diákoknál is rosszabbul teljesítettek a vizsgálatban.1 A
szövegértési eredmények, bár csak egy pont eltéréssel, de a legrosszabb mutaWyWMHO]LNH]pUWQHPDODSWDODQXON|YHWNH]WHWKHWQNDUUDKRJ\DKDJ\RPiQ\RV
tUiVWXGiVD]iOWDODHOVDMiWtWRWWpUWĘROYDViVDNXOFVV]HUHSOĘMHOHKHWPLQGHQWDQXlási sikernek és eredménynek.

$GLJLWiOLVtUiVWXGiVWHUOHWpQYpJ]HWWPDJ\DUNXWDWiVRN
A KSH 2014-es kutatásai szerint a magyar lakosság az EU-átlag alatt használja
DV]iPtWyJpSHW±GHHOHNWURQLNXVJ\LQWp]pVEHQ ODNRVViJD D](8  
iWODJDHOĘWWMiUXQN$PDJ\DURNDYHWWLJpQ\EHIHOKĘDODS~V]ROJiOWDWiVRNDW
DNXWDWiVV]HULQWPtJD](8EDQIHOHWWLH]D]iWODJ*\HQJHVpJHLQNDNXWDWiVV]HULQWDV]RIWYHUHNNRQ¿JXUiOiViEDQYDODPLQWDYiOODODWLV]HNWRUEDQD]
HUĘIRUUiVWHUYH]pVEHQQ\LOYiQXOQDNPHJ2
$ NXOWXUiOLV WHUOHWHQ YpJ]HWW GLJLWiOLV V]RNiVRN YL]VJiODWiQDN NXWDWiVD D
1HP]HWL0ĦYHOĘGpVL,QWp]HW,,.XOWXUiOLV.|]IRJODONR]WDWiVL3URJUDPMD 
V]HSWHPEHU±IHEUXiU NHUHWpEHQYDOyVXOWPHJ$PLQWDW|EEPLQW
H]HUIĘVNXWDWiVDGDWDLEyOiOOW|VV]HPHO\DPDJ\DUODNRVViJGLJLWiOLVNXOW~UDIRJ\DV]WiVLV]RNiVDLQDNIHOWpUNpSH]pVpWDGLJLWiOLVtUiVWXGiVUDKDWyWpQ\H]ĘN
IHOWiUiViWDWiUVDGDORPEDQK~]yGyW|UpVYRQDODNYi]ROiViWWĦ]WHFpOXO

Ä'LJLWiOLVtUiVWXGiVDV]DNDGpNNpWROGDOiQ´
$NXWDWiVPHJiOODStWiVDLV]HULQW 1RYiN DGLJLWiOLVEHQQV]O|WWHNpVD
EHYiQGRUOyN¿DWDODEENRURV]WiO\DWRYiEEiDPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWWVpJJHO
UHQGHONH]ĘNFVRSRUWMDWHNLQWKHWĘDOHJDNWtYDEELQWHUQHWpVV]iPtWyJpSIHOKDV]QiOyL N|UQHN ĘN UHQGHONH]QHN D OHJMHOHQWĘVHEE IHOKDV]QiOyL V]LQWĦ GLJLWiOLV
írástudással is.
 6LUDOPDV D PDJ\DU GLiNRN HUHGPpQ\H D 3,6$WHV]WHQ LWW D IULVV IHOPpUpV ,Q KWWSHGXOLQHKX
NR]RNWDWDV%RU]DV]WRBDBPDJ\DUBGLDNRNBHUHGPHQ\HBDB3,6$WB857
2
 *\HQJH V]LQWHQ D GLJLWiOLV tUiVWXGiV ,Q KWWSVZZZYJKXJD]GDVDJJ\HQJHV]LQWHQDGLJLWDOLVLUDVWXGDV 9LOiJJD]GDViJQRY
1
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$I|OGUDM]LJD]GDViJLDGRWWViJRNKDWiVDLD]RUV]iJRQEHOODWHOHSOpVWtSXVRN
N|]WLMHOHQWĘVHOWpUpVHNHEEHQDNXWDWiVEDQLVLJD]ROyGWDN
$KDVRQOyNXWDWiVRNiOWDONLHPHOWWHOHSOpVLOHMWĘDV]iPtWyJpSKDV]QiOyNN|UpEHQMHOHQWPHJPtJDIĘYiURVV]LQWHWHOMHVHQOHIHGHWWYROWDGGLJDN|]VpJHNEHQ
PpJLJHQMHOHQWĘVHOPDUDGRWWViJJDOWDOiONR]KDWWXQN 1RYiN 

.|]pSHXUySDLNLWHNLQWpVKDVRQOyNXWDWiVRNUD
A szlovák szomszédaink körében végzett 2013-as kutatások igazolták, hogy
PLQpOMREEDNDGLiNRNRWWKRQLN|UOPpQ\HL V]OĘNYpJ]HWWVpJHVWiWXV]DVDMiW
N|Q\YHNRWWKRQLPHJOpWH DQQiOMREEHUHGPpQ\HNHWPXWDWQDNDV]iPtWyJpSHV
és információs írástudásban. A diákok körében végzett felmérés szerint a szloYiNWDQXOyNiQDNYDQFVXSiQiQDNQLQFVRWWKRQLQWHUQHWH
A digitális írástudással kapcsolatban a szlovák kutatások igazolták, hogy a
VDMiWV]iPtWyJpSSHOUHQGHONH]ĘGLiNRNMREEWHOMHVtWPpQ\HNHWpUWHNHO$V]RFLRGHPRJUi¿DL WpQ\H]ĘN 6]ORYiNLiEDQ LV HUĘWHOMHVHQ EHIRO\iVROMiN D GLJLWiOLVtUiVWXGiVRQEHOOD]~QGLJLWiOLVKDELWXVNLDODNXOiViW'LJLWiOLVKDELWXVRQD
V]ORYiNNXWDWyNDGLJLWiOLVNRPSHWHQFLiN GLJLWiOLVtUiVWXGiV N|UpWpUWLNPHO\
V]HULQWNDQDOyJDNXOWXUiOLVWĘNpYHODGLJLWiOLVHWLNDNpUGpVpEHQDQDOyJLiWOiWnak a pedagógiai erkölccsel, a digitális hozzáállás kérdésében analógiára utalQDND]DQ\DJLNXOWXUiOLVMDYDNNDO 3RUXEþLQRYi 
$V]ORYiN*RRJOHJHQHUiFLyYDONDSFVRODWRVNXWDWiVRNV]HULQWD¿DWDOHPEHUHNLQIRUPiFLyVYLVHONHGpVHQDJ\EDQIJJD]LQIRUPiFLyVtUiVWXGiVXNWyOpVD]
D]]DO|VV]HIJJĘLQIRUPiFLyVNRPSHWHQFLiLNWyO
$ *RRJOHJHQHUiFLyW GLJLWiOLV EHQQV]O|WWHNQHN LV V]RNiV QHYH]QL PHUW D
PRGHUQWHFKQROyJLiNDWXJ\DQQDJ\RQJ\HVHQKDV]QiOMiNGHD]LQIRUPiFLyV
tUiVWXGiVXN YLV]RQ\ODJ DODFVRQ\ V]LQWĦ QHKH]HQ LVPHULN I|O VDMiW LQIRUPiFLyV V]NVpJOHWHLNHW QHKH]HQ DODNtWDQDN NL LQIRUPiFLyV VWUDWpJLiW SUREOpPiLN
vannak az információ megbízhatóságának és relevanciájának megítélésében,
D]LQWHUQHWPĦN|GpVpYHONDSFVRODWRVPpO\HEELVPHUHWHLNiOWDOiEDQKLiQ\RVDN
$ V]ORYiN *RRJOHJHQHUiFLyV NXWDWiVRN pULQWHWWpN D] LQIRUPiFLyV YLVHONHGpVW D] LQWHUQHWHQ HOW|OW|WW LGĘ KRVV]iW D SiUKX]DPRV PpGLDKDV]QiODWRW
YL]VJiOWiND]HEEĘOHUHGĘSR]LWtYpVQHJDWtYpU]HOPHNHWD*RRJOHLVNRODLWDQDQ\DJKR]pVDV]HPpO\HVLQIRUPiFLyNKR]YDOyKDV]QiODWiWD*RRJOHWDOiODWRN
UHOHYDQFLDpVPHJEt]KDWyViJLpUWpNHOpVpW 6WDQRYi 
$V]ORYiNLDL*RRJOHJHQHUiFLyYL]VJiODWiEDQDSiUKX]DPRVPpGLDKDV]QiODW
V]iPtWyJpSPRELON|]|VVpJLKiOy PLQGHQYiODV]DGyQiOLJD]ROyGRWWOHJPDJDVDEEDUiQ\EDQDN|]|VVpJLFVDWRUQiNDONDOPD]iVD  YROWMHOOHP]Ę
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$ SiUKX]DPRV PpGLDKDV]QiODWD YiODV]DGyND V]iPiUDMHOHQWSR]LWtY
HPRFLRQiOLVpOPpQ\W$YiODV]DGyNDQ\LODWNR]WDKRJ\HOVĘGOHJHVLQIRUPiFLyIRUUiVD D *RRJOH NHUHVĘMH D] LVNRODL WDQXOPiQ\RN HVHWpQ pV XN D
személyes információk esetén is ehhez a forráshoz ragaszkodik.
$ PHJEt]KDWyViJ NpUGpVpYHO NDSFVRODWEDQ FVXSiQ  YiODV]ROWD KRJ\
PLQGLJHOKLV]LDPLWD*RRJOHEDQWDOiODW|EELHNLQGLYLGXiOLVDQHOOHQĘU]LND
WDOiODWRNYDOyGLViJiW 6WDQRYi 
A sokat kutatott generációs törésvonalak tekintetében közép-európai kitekintésben a globálishoz hasonló eredményeket tapasztaltak a kutatók. Az inWHUQHWHOĘWWLJHQHUiFLyNN|UpEHQD]LGĘVHEEHNQHPNpSHVHNDYLUWXiOLVYLOiJKR]
kapcsolódni, ezért gyermekeik és unokáik a saját generációjukkal jobban megérti magát, mint családtagjaikkal.
A digitális habitus generációk közötti összehasonlítása azt mutatja, hogy a
J\HUHNHNpVV]OĘNGLJLWiOLVtUiVWXGiVDIRO\DPDWRVDQN|]HOtWHJ\PiVKR]DPLD
GLJLWiOLVYLVHONHGpVEHQLVFV|NNHQWHQLIRJMDDNO|QEVpJHNHWpVKDWiVVDOOHV]D
JHQHUiFLyNN|]|WWLNDSFVRODWRNUDD]R൷LQHWpUEHQLV 3RUXEþLQRYi 
(QQHNNDSFViQWHUPpV]HWHVHQIHOPHUODQQDNDNpUGpVHLVKRJ\YDMRQD]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDLYiOWR]iVRNVHEHVVpJHDM|YĘEHQYDOyEDQN|]HOtWHQLIRJMD
egymáshoz a generációkat, vagy a sebesség mértéke olyan arányú lesz, amely
D] pOHWNRU Q|YHNHGpVpYHO WRYiEEUD LV YiOWR]DWODQXO WHUPpV]HWHVHQ HJ\WW IRJ
MiUQLDJHQHUiFLyVNO|QEVpJHNNHOHOWpUpVHNNHO
A Csehországban végzett, digitális írástudással kapcsolatos kutatások szerint a monitorról való információszerzés és olvasás a könyvekhez képest sokkal
URVV]DEE FVXSiQNpWKDUPDGRV KDWpNRQ\ViJRWPXWDW6]iPRVNXWDWiVIRJODONR]RWWPiUDN|Q\YEĘOpVDPRQLWRUUyOYDOyROYDViVWDQXOiVHOĘQ\HLYHOpVKiWUiQ\DLYDODNHWWĘ|VV]HKDVRQOtWiViYDO$V]i]DGHOHMpQPLQGNHWWĘKDV]QiODWD
MHOOHP]ĘSiUKX]DPRVDONDOPD]iVXNKR]QHPIpUNpWVpJÈPPtJDKDJ\RPiQ\RVOLWHUiFLyDONDOPD]iVDWHUpQDOLJKDHVKHWQNW~O]iVRNEDDPHGLiOLVWDUWDOmak túlzott fogyasztása akár veszélyes is lehet a kutatók szerint.
A csehek kutatásukban hivatkoztak az amerikai középiskolások körében
YpJ]HWW IHOPpUpVHNUH PHO\HN V]HULQW D] DPHULNDL ¿DWDORN QDSRQWD iWODJRVDQ
yUiQiWPHGLiOLVWDUWDOPDNDW SiUKX]DPRVDQL3RGWpYpLQWHUQHWHVMiWpNRN
VWE IRJ\DV]WDQDN$QDSLyUiWLVPHJKDODGyIRJ\DV]WyNDOHJURVV]DEEWDnulmányi eredményeket produkálták. Az amerikai kutatások szerint a virtuális
YLOiJEDQNLYiOyDQWiMpNR]yGy¿DWDORNW|EEVpJHIXQNFLRQiOLVtUiVWXGDWODQ
A cseh kutatások összességében megállapították, hogy a közösségi hálókWyOYDOyIJJpVURQWMDD]HPEHULNDSFVRODWRNDWD]LQWHOOLJHQFLiWDPHPyULiW
,JD]ROWiNKRJ\D)DFHERRNDPRELOD]606HJ\GLPHQ]LyVIHOOHWHVNRPPXQLNiFLyVHV]N|]|NQHPSUREOpPDPHJROGyDNJiWROMiND]DJ\IHMOĘGpVpWURQW199
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MiNSRWHQFLiOLVNpV]VpJHLW$]LQWHUQHWSV]LFKLNDLIJJĘVpJHWRNR]PHO\DFVHK
ODNRVViJiWD±pYHVNRURV]WiO\iWYHV]pO\H]WHWL 3HUQLFD 
$ YLUWXiOLV YLOiJEDQ pOHQMiUy NLYiOy WHOMHVtWPpQ\Ħ FVHK Q\ROFDGLNRVRN D]
DQ\DQ\HOYN|Q VHP tUQL VHP JRQGRONRGQL QHP WXGQDN 1HP ROYDVQDN QHP
WXGQDNNULWLNXVDQORJLNXVDQJRQGRONRGQLV]yNLQFVNV]HJpQ\HVQHPWXGMiN
NLIHMH]QLPDJXNDWQHPWXGQDNpUWHOPHVV]|YHJHNHWOpWUHKR]QL DNXWDWiVV]HULQW H] D GLiNRN iUD MHOOHP]Ę $ 3,6$HUHGPpQ\HN WHNLQWHWpEHQ PpJLV
PHJHOĘ]LNDPDJ\DUGLiNRNWHOMHVtWPpQ\pW
1HPVRNNDOMREEDNXWDWyNiOWDOYi]ROWFVHKIHOVĘRNWDWiVLNpSVHP$HV
QpSV]iPOiOiVLDGDWRNV]HULQWDFVHKIHOVĘRNWDWiVEDQNDOQĘWDIXQNFLRQiOLV
tUiVWXGDWODQRNDUiQ\DDK~V]pYYHOH]HOĘWWLKH]NpSHVW
$FVHKHNV]HULQWDIHOVĘIRN~YpJ]HWWVpJPLQĘVpJHIRO\DPDWRVDQURPOLN$]
egyetemeken nem elitképzés folyik, hanem pragmatikus, a foglalkozásra korlátozódó ismeretek elsajátítása.
$ FVHK HJ\HWHPHN QHP D QHP]HWL PĦYHOWVpJ N|]SRQWMDL KDQHP Q|YHNYĘ
OpWV]iP~ GLSORPDJ\iUDN DKRO SRWHQFLiOLV PXQNDQpONOLHNHW NpSH]QHN$ 
és 65 év közötti cseh lakosság körében végzett kutatások szerint megháromV]RUR]yGRWW D IHOVĘRNWDWiVL KDOOJDWyN V]iPD (XUySiEDQ LWW D OHJPDJDVDEE D
N|]pSLVNROiVRNpVIHOVĘRNWDWiVLKDOOJDWyNDUiQ\D
$FVHKIHOVĘRNWDWiVLKHO\]HWNpSV]HULQWDNpS]pVLLGĘKiURPpYYHOKRVV]DEbodott, a megszerzett készségek és kompetenciák szintje 13 ponttal romlott, a
±pYN|]|WWLHNWHOMHVtWPpQ\HiWODJDODWWLOHWW
A cseh kutatók szerint a társadalom tudáshoz való viszonyában degenerálóGiVMHOOHP]ĘWpYKLWKRJ\D]DGDWEi]LVRNKHO\HWWHVtWLNDJRQGRONRGiVWPHUWD
WXGiVW|EEPLQWLQIRUPiFLyLVPHUHW 3HUQLFD 

$NXOW~UDKDQ\DWOiViQDNV]LPSWyPiL
A kommunikációs forradalom eredményeként egy év alatt az emberek hárommilliószor több információt hoznak létre vagy másolnak, mint amennyi az eddig írt összes könyvben található.
$] HOHNWURQLNXV WHFKQROyJLiNNDO OpWUHKR]RWW YLOiJ HJ\WWpU]pVWĘO pV JRQGRODWRNWyOPHQWHV|QFpO~DV]yUDNR]WDWiVV]LQWMpUHVOO\HGW$V]yUDNR]WDWiVD]pOHW
minden színterét áthatja.
A kulturális elidegenedés a cseh kutatás szerint annak következménye, hogy
DQDJ\W|PHJHNV]iPiUDHOpUKHWĘWXUL]PXVHOLGHJHQtWLDVDMiWNXOW~UiMXNWyOD]
HPEHUHNHWDNLNPLQGHQUĘOWXGQLDNDUQDNGHVHPPLWQHPpUWHQHNpVQHPWHV]QHN IHO NpUGpVHNHW$ SLOODQDWQ\L NOVĘ OiWV]DW IHOOHWHV J\RUV pV HVHWOHJHV
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világ dominál, a kultúra elveszítette hagyományos szerepét.
$FVHKNXWDWyV]HULQW 3HUQLFD DNXOWXUiOLVKDQ\DWOiVPHJMHOHQLND]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 heO\pUHQDLYWXGDWODQHJ\V]ĦNHOLWiOWDOPDQLSXOiOWW|PHJHNNXOW~UiMDQ\RPXO
Ezzel a kulturális hanyatlással az európai emberek korunkban napi szinten találkoznak.
A kulturális hanyatlás kérdésében nyugtalanító, hogy a könyvekben található kultúra háttérbe szorul, halottá válik. Ez a tendencia a könyvtárak szemSRQWMiEyO LV D EL]RQ\WDODQViJRW HUĘVtWL $ NXOWXUiOWViJ pV tUiVWXGiV DODNXOiVD
V]RURVDQ|VV]HIJJDN|]pSRV]WiO\EL]RQ\WDODQM|YĘMpYHO$]ROYDVytUiVWXGiV
DOLWHUiFLyDFVHKODNRVViJN|UpEHQIRO\DPDWRVDQFV|NNHQ 3HUQLFD 

7XGRPiQ\RVpOHWSXEOLNiOiV
A tudományos élettel és publikálással kapcsolatos vizsgálatok ismételten megiOODStWRWWiNKRJ\DNXWDWiVYLOiJiEDQpUYpQ\HVOĘÄSXEOLNiOMYDJ\SXV]WXOM´HOY
WRYiEEHUĘV|GLNDWXGRPiQ\RVSXEOLNiFLyNV]iPD|WpYHQWHPHJGXSOi]yGLN
$PHQQ\LVpJLKDQJV~O\D]]DODPHOOpNN|UOPpQQ\HOMiUHJ\WWKRJ\DSXEOLNiFLyN W|EEVpJH QHP D] LJD]ViJRNDW HUĘVtWL PHJ KDQHP D FiIRODWRNDW V]DSRUtWMD 1HP D KDWiUR]RWW LJHQHN HUĘVtWLN PpO\tWLN WRYiEE WXGiVXQNDW HJ\UH
tágabb a nemleges válaszok tekintetében az a kör, amit még nem tudunk vagy
WXGKDWXQND]LVPHUHWWpUIyNXV]iQDNEHV]ĦNOpVHDQHPQDSUDNpV]LVPHUHWHN
W|PHJHVPHJMHOHQpVHQ\RPDV]WMDOHKHWĘVpJHLQNHW
8J\DQDNNRUDN|Q\YWiURVRNV]HPSRQWMiEyOPLQGHQNpSSHQHOĘQ\|VWHQGHQFLiQDNWHNLQWKHWĘKRJ\DWiMpNR]yGiVHEEHQDYLOiJEDQDN|Q\YWiUDNV]HUHSpWD
WXGiVEi]LVDNpQWWRYiEEHUĘVtWL 3HUQLFD 
$¿DWDOFVHKNXWDWyNLQIRUPiFLyVtUiVWXGiVDN|UpEHQYpJ]HWWNXWDWiVV]HULQW
D ¿DWDO NXWDWyN GRNWRUDQGXV]RN  VDMiWRVViJD KRJ\ D] LQIRUPiFLyNHUHVpVEHQ
minimális gyakorlati tapasztalattal, a feldolgozásban kevés rutinnal rendelkeznek, folyamatosan alakítják személyes professzionális igényeiket és erkölcsi
normáikat. Minél inkább tágulnak ismereteik, annál szélesebben bontakozik ki
HOĘWWND]LVPHUHWOHQYpJWHOHQKRUL]RQWMD
Az információk és publikációk tekintetében a mennyiségi elvárások arra
|V]W|Q]LND¿DWDONXWDWyNDWLVKRJ\EiUPLiURQGHSXEOLNiOMDQDN3iUKX]DPRV
tendencia ugyanakkor az is, hogy egyre inkább a nyílt hozzáférést várják el
a kutatóktól, és elvárás az is, hogy hagyományos, elismert, referált, nyomta201
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WRWWIRO\yLUDWRNEDQSXEOLNiOMDQDN(]pUWIRO\DPDWRVDQNHWWĘVHOYiUiVRNQDNNHOO
PHJIHOHOQLN
(]]HOHJ\LGHMĦOHJD¿]HWĘVSXEOLNiOiVPHQQ\LVpJHLVGUDV]WLNXVDQPHJQĘWW
DHVH]HUUĘOUHH]HUUH DQ\HUHVpJUHW|UĘQDJ\NLDGyNQHP
D SXEOLNiFLyN PLQĘVpJpYHO KDQHP D] HOpUKHWĘ OHJQDJ\REE KDV]RQQDO IRJODONR]QDN$¿DWDOWHKHWĘVNXWDWyNIĘOHJDIHMOĘGĘRUV]iJRNEDQYHV]LNPHJtJ\D
SXEOLNiFLyVOHKHWĘVpJHW
$ NH]GĘ NXWDWyN H]pUW iOWDOiEDQ QHKH]HQ RULHQWiOyGQDN D Q\tOW KR]]iIpUpV
és a hagyományos publikálás módszerei között, bizonytalanságot jelenthet köUNEHQDNHWWĘVHOYiUiVQDNYDOyHJ\LGHMĦPHJIHOHOpVLYDJ\YiODV]WiVLG|QWpVL
kényszer.
Az elméleti tudományágak hozzáállása a kutatási eredmények megosztásához és közzétételéhez más, mint az alkalmazott kutatásokat folytatóké. Az iparUDOHJ\WWPĦN|GĘNXWDWiVLHUHGPpQ\HNHWVRNNDOW|P|UHEEHQpVNHYpVEpWHV]LN
KR]]iIpUKHWĘYpPLQWPiVWXGRPiQ\iJDNEDQ
$¿DWDONXWDWyNN|UpEHQDWXGRPiQ\RVpVSXEOLNiFLyVHWLNDW|EEIpOHLUiQ\W
PXWDW$PiVROiVFViEtWiVDD]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDN|YHWNH]WpEHQPHJQĘWW
SHGLJDKLYDWNR]iVRNPHJIHOHOĘVpJpWRO\DQNRUV]HUĦWHFKQROyJLDSOiJLXPNHUHVĘPyGV]HUHNWiPRJDWMiNPLQWDPLO\HQSpOGiXOD]L7KHQWLFDWH3
*RQGRWRNR]D¿DWDONXWDWyNQiODPiVRGODJRVIRUUiVN|]OpVD]pUYpQ\WHOHQ
hivatkozás, a saját publikáció duplikálása, a már közölt szöveg parafrázisa, a
WiUVV]HU]ĘNQHPPHJIHOHOĘN|]OpVHD]LGHJHQV]|YHJPiVROiViQDNNH]HOpVH
$FVHK¿DWDONXWDWyNN|UpEHQYpJ]HWWIHOPpUpVLJD]ROWDKRJ\DYiODV]DGyN
XJ\DQLVPHUWpND&UHDWLYH&RPPRQOLFHQF && IRJDOPiWGHQHPYROWDNNppesek annak a tudományos publikálásban, saját gyakorlatukban való alkalma]iViUD$NXWDWiVD]WLVLJD]ROWDKRJ\D¿DWDONXWDWyNN|UpEHQDV]HU]ĘLMRJpVD
OLFHQFHNNpUGpVHDOHJNHYpVEpLVPHUWWpPD $GOHURYi 
$¿DWDONXWDWyNGRNWRUDQGXV]RNN|UpEHQYpJ]HWWIHOPpUpVHNKR]]iMiUXOKDWQDNDKKR]KRJ\DN|Q\YWiUDNPHJWDOiOMiND]RNDWD]~MRQQDQQ\tOyOHKHWĘVpJHket, amelyeket az információtechnológiai változások folyamatosan generálnak
pVNtQiOQDNV]iPXNUDPLN|]EHQDKDJ\RPiQ\RVtUiVWXGiVIHOĘOIRO\DPDWRVDQ
DV]ĦNOĘpUGHNOĘGpVVHOWDOiONR]QDN
$N|Q\YWiURVRNKDJ\RPiQ\RVDQIHOQĘWWNpS]pVVHOLVIRJODONR]QDN±WRYiEEL
OHKHWĘVpJHLNH]HQDWpUHQD]HOHDUQLQJWHUOHWpQQHPFVDNIHOVĘRNWDWiVLN|Q\Ytárak számára nyitottak. A könyvtár hagyományosan jó iskola, amely hozzájáUXODNO|QE|]ĘNpS]pVLWHYpNHQ\VpJHNVLNHUpKH]D]pOHWKRVV]LJWDUWyWDQXOiV
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.

gVV]HJ]pV
A hagyományos és digitális írástudás, literáció mára elválaszthatatlanná vált
egymástól. A kutatások igazolták, hogy a gyors változások romló tendenciákat
RNR] KDW QDNpVLQVWDELOWXGiVN|UQ\H]HWHWHUHGPpQ\H] KHW QHNPLQGNpWWHUOHten.
$ NO|QE|]Ę RNWDWiVL V]LQWHNHQ WDSDV]WDOKDWy WHQGHQFLiN SDUDGR[RQD D]
HJ\V]HUUH MHOHQ OpYĘ WiJXOiV pV V]ĦNOpV SXO]iOy  IRO\DPDWD PHO\EHQ D KDJ\RPiQ\RVpVGLJLWiOLVOLWHUiFLyHJ\PiVUDJ\DNRUROWN|OFV|QKDWiVDpUYpQ\HVO
SiUKX]DPRVHOYiUiVRNpVYLOiJRNNHOHWNH]QHNPHO\HNpOĘRUJDQL]PXVRNPyGMiUDMiUMiNiWHJ\PiVWHUOHWHLW
A kutatások tapasztalatai rámutatnak arra, hogy a hagyományos és digitális
NpS]pVLpVRNWDWiVLOHKHWĘVpJHNHJ\WWHVDONDOPD]iVDLWRYiEEHUĘVtWKHWLNHJ\mást.
A könyvtárosok és könyvtárak szerepe a hagyományos és digitális írástuGiVN|OFV|QKDWiVDLQDNWHUOHWpQDOLWHUiFLyPLQGHQNpUGpVpEHQHUĘV|GLNDPL
hozzájárulhat az információtechnológiai változások követéséhez, a romló tendenciák javításához, a képzések és oktatási módszerek kiegyensúlyozásához,
fejlesztéséhez.

)HOKDV]QiOWLURGDORP
$GOHURYi,  ,QIRUPDþQtDSXEOLNDþQtJUDPRWQRVWPODGêFKYČGFĤ±]DþtQDMtFêFKDXWRUĤITlibV]±
%HQF]LN9LOPRV  )HMH]HWHND]DOIDEHWL]iFLyW|UWpQHWpEĘO,Q)LOR]y¿D±
PĦYHOĘGpV±W|UWpQHW(/7(7DQtWypVÏYyNpS]Ę)ĘLVNRODL.DUiQDN7XGRmányos Közleményei;,;7UH]RU.LDGy%XGDSHVW±
-DNy=VLJPRQG±5DGX0DQROHVFX  $ODWLQtUiVW|UWpQHWH. Bp., Európa,
,QKWWSPHNRV]NKXKWPOLQGH[KWP 8WROVyOHW|OWpV
GHFHPEHU
1RYiN(U]VpEHW  'LJLWiOLVtUiVWXGiVDV]DNDGpNNpWROGDOiQ,QKWWS
ZZZNXOWXUDOLVV]HPOHKXV]DPKD]DLWXGRPDQ\RVPXKHO\QRYDNHU]VHbet-digitalis-irastudas-a-szakadek-ket-oldalan-2015-10-30 8WROVy OHW|OWpV
GHFHPEHU
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3HUQLFD3  .QLKRYQ\YpĜHLQWHUQHWX.ýWHQiĜ67.±KWWSFWHQDUVYNNOF]FODQN\URFNQLKRYQ\YHUHLQWHUQHWX
htm
3RUXEþLQRYi0  0HG]LJHQHUDþQpDVRFLRGHPRJUD¿FNpSRURYQDQLHGLJLWiOQHMJUDPRWQRVWLGHWtDURGLþRYQD6ORYHQVNXITlibV]±KWWS
LWOLEFYWLVUVNEX[XVGRFVBPHG]LJHQHUDFQHSGI
6WDQRYi3  *RRJOHJHQHUiFLDåLMHYRQOLQHVYHWHITlibV]±
KWWSLWOLEFYWLVUVNEX[XVGRFVBJRRJOHJHQHUDFLDSGI

$EVWUDFW
/LEUDULHVOLWHUDFLHVDQGFKDQJLQJNQRZOHGJHHQYLURQPHQW
7KHRSSRUWXQLWLHVDQGPHWKRGVRIWKHVWFHQWXU\¶VOLEUDULHVDQGOLEUDULDQHGXcation are strongly determined by the continuous changes of traditional and
GLJLWDOZULWLQJNQRZOHGJH7KHODVWGHFDGHV¶UHVHDUFKHVRIWUDGLWLRQDOOLWHUDF\
VKRZIDOOLQJWHQGHQFLHVDPRQJ\RXWK7KHFKDQJHVRIZULWLQJNQRZOHGJHDUH
QRWDOZD\VVXSSRUWHGE\WKHLQIRUPDWLRQWHFKQRORJ\¶VGHYHORSPHQWWKHGLJLWDO
technologies, the mobile devices, and the fast changing opportunities have a
ZLGHUDQJHKRZHYHUXVXDOO\SURYLGHDQXQVWDEOHNQRZOHGJHHQYLURQPHQWIRU
WKHPHPEHUVRIHGXFDWLRQ7KHWUDGLWLRQDODQGWKHGLJLWDOZULWLQJDQGWKHFKDQJLQJVSKHUHRIWKHVFLHQWL¿FSXEOLFDWLRQQRWRQO\ZLGHQWKHNQRZOHGJHHQYLURQment for the members of education but also set limits to it.
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