
 

100 
 

2023 / 1–2. 

 
 

 

NÉMA JUDIT-ESZTER 

Szempontok a megváltozott olvasási 
szokások oktatási integrációjához 

a generációkutatás tükrében 

1. GENERÁCIÓKUTATÁS A 
TUDOMÁNYOS DISKURZUSBAN 

 
Társadalmi lényekként számos színtéren ta-
lálkozunk a nemzedék, generáció fogalmak-
kal. Ezek általában 20-25 évnyi időre vonat-
koznak, s jelentéstartományukat főként a 
köztük és az előző generációk, nemzedékek 
közt fennálló erőviszonyok, a generációs 
szakadékok feszültségeinek aspektusából 
próbálja megragadni az öndefinícióját ke-
reső mindenkori individuum. Az örökösen 
változó világban más és más értékeket 

képviselő emberöltők közti konfliktusok a 
20. század során kerültek a tudományos 
vizsgálatok homlokterébe. A pszichológia és 
a szociológia kihívása – a generációs fogalmi 
keretek felállítása – a generációkutatás in-
tézményesített aldiszciplínájában szerzett ér-
vényt magának akkor, amikor számos ku-
tató kísérletet tett arra, hogy születési éveik 
alapján definíciószinten elkülönítse egymás-
tól a generációkat. 

Ebben a folyamatban több kutatótól 
számos egyenértékű rendszer született a kro-
nologikusan egymásra következő korcsopor-
tok megnevezésére (1. táblázat).  

 

 

1. TÁBLÁZAT 
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Ugyan az egyes generációs besorolások 
különböző kritériumokkal dolgoznak, közös 
bennük, hogy a születési éven túl olyan azo-
nos történelmi-társadalmi jellegzetességeket 
igyekeztek megragadni, amelyek az adott 
korcsoport kontextusára egyszerre hatottak, 
ezáltal hozva létre sajátos csoportjellemző-
ket.  

Howe és Strauss (2000) például a szüle-
tési év mellett az érzékelt tagság, a közös hie-
delmek, magatartásformák 
(mint a családhoz, karrier-
hez, valláshoz vagy politi-
kához való hozzáállás) és a 
történelemben való közös el-
helyezkedés tényezőivel 
operálva különíti el az 
egyes generációkat, mond-
ván, hogy ezek tagjai saját 
idejükben – közös hátte-
rükből adódóan – hasonló 
reakciókkal oldanak meg hasonló krízis- és 
határhelyzeteket (családalapítás, házasság, 
kultúrához, munkához kötődő helyzetek). 
„Azokra a történelmi eseményekre és meg-
határozó csomópontokra gondolnak, amik a 
generációs tagok serdülő vagy fiatal éveiben 
következtek be, és nagy hatást gyakorolnak 
a tagok további életére is” (Pál és Törőcsik, 
2013.). 

McCrindle és Wolfinger (2010) definíció-
iban az azonos technológiai adottságok és ta-
pasztalatok érvényesülő hatásai révén külö-
nülnek el az egyes korcsoportok, míg Smith 
és Churman (1997) a kohorszélményeket (sa-
ját értékorientáció, tulajdonságok, viselke-
dési sémák) nevezik meg egy generáció saját 
értékrendjének mozgatórugójaként, amelye-
ket erős  politikai, történelmi, gazdasági, 
művészeti, esztétikai hatások váltanak ki, és 
egy egész korosztályra együtt hatnak. „A 

kohorszélmény jó kifejeződése lehet egy-egy 
irodalmi mű, zenei stílus, meghatározó poli-
tikai-történelmi esemény, vagy akár egy 
filmélmény. A kiemelkedő kohorszélmények 
az egyes generációk világnézetét az egész to-
vábbi életükre vonatkozóan megalapozzák” 
(Törőcsik, 2011).  

Mivel a technológiai globalizáció mar-
kánsan érezteti hatását világszinten, mára 
már egységesen, minden országra vonatko-

zóan beszélhetünk a digi-
talizáció mentén szerve-
ződő generációs 
struktúrákról. „A legújabb 
generációk már átlépik a 
földrajzi és kulturális ha-
tárokat (az első „globális 
generáció”), ezáltal jel-
lemzően inkább élménye-
ikben és tapasztalataik-
ban, semmint 

irányítószámukban osztoznak egykorú tár-
saikkal szerte a világon” – véli Komár Zita 
(Komár, 2017). 

A következőkben kísérletet teszek a té-
mám szempontjából releváns generációk ha-
sonló szempontú megragadására; a szülői Y 
generáció, majd a gyermeki Z és Alfa gene-
rációk közti különbségeket, illetve összefüg-
géseket kísérlem meg röviden felmutatni a 
folyamatosan változó infokommunikációs-
technikai kontextusban – speciálisan arra 
keresve a választ, mennyiben változhatott 
meg az olvasás (és általában a kultúrafo-
gyasztás) ázsiója, pozicionálása a generációk 
és korok változásai során. Írásomban tehát 
nem a tényleges olvasási szokások felméré-
sére, hanem azon tényezők felsorakoztatá-
sára vállalkoztam, melyek az olvasási szoká-
sok változásait katalizálják.  

 

a kohorszélményeket (saját 
értékorientáció, 

tulajdonságok, viselkedési 
sémák) nevezik meg egy 

generáció saját értékrendjének 
mozgatórugójaként 
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2. AZ Y, Z ÉS ALFA GENERÁCIÓK 
DEFINIÁLÁSA 

 
A digitális bennszülöttek első generációját 
(1982–1995) Y generációnak nevezi a szak-
irodalom. Ők ma már fiatal szülők. Fiatal-
korukat az Ulrich Beck-i posztmodern tár-
sadalomban1 élik. Ahogy a 2001-es 
terrortámadás okozta krízisperiódus lenyo-
matai több kutató egybehangzó megállapí-
tása szerint kollektíven érvényesülnek nem-
zedékük tudatában, úgy 
motivációikban jellemző a 
céltalanság és a kiszámít-
hatatlanság is. „Együtt 
nőttek fel a modern tech-
nika fejlődésével, informá-
cióéhségük kifejezett, a multikulturális kör-
nyezetet könnyedén, laza attitűddel kezelik, 
és jellemző rájuk a multitasking” (Komár, 
2017.). 

Az 1996 és 2010 közt születettek nemze-
dékét mint netgeneráció, (ténylegesen) digi-
tális bennszülöttek, vagy Z generáció ismer-
teti a szakirodalom. Születésükkor a globális 
válságok, a klímaváltozás, a terrorizmus ide-
ológiái, generált félelmei hatottak, ugyanak-
kor erős technicizáltság érvényesül minden-
napjaikban. „Életüket ’bedrótozva’ élik 
(szimultán több médium felhasználói). Bát-
rak, kezdeményezőek, kevésbé kételkednek 
saját képességeikben és korlátaikban, prakti-
kus szemléletűek” (Komár, 2017.). Kapcso-
lataikat, kommunikációjukat jellemzően az 

 
1 Ulrich Beck német szociológus terminológiája szerint a jelen társadalom posztmodern, kockázattársadalom, mely-
ben a szerző a gazdaság termelésének és elosztásának logikáját követő kockázattermelést vél uralkodónak. „Az expo-
nenciálisan növekvő termelőerők nyomán [...] a kockázatok és az önveszélyeztetés lehetősége addig ismeretlen mér-
tékben fokozódik” (Beck, 1995). A kortárs társadalmak Beck definíciója szerint azért kockázattársadalmak, mert az 
ipari társadalom átalakulóban van egy önmaga által generált kockázati mezőben: „a korszerű iparosodás kiút nélküli 
szerkezeti konstrukcióba szorult” (Beck, 2003). A globális változás, mely az ipari termelés és a kereskedelmi forgalom 
mentén létrejött – azáltal, hogy globális gazdasági kérdéssé vált –, hatással van nem csupán a tudomány és technológia 
területeire, hanem centrális problémájává, konfliktusává vált a posztmodern társadalmi struktúráknak is. 

internet határozza meg, hiszen beleszülettek 
a net által behálózott világba, az online világ 
által határozzák meg tudatosított énképü-
ket. Ugyanakkor pedagógusi szemszögből az 
offline világ kihívásaira gyakran tanulási ne-
hézségekkel reagálnak a hagyományos isko-
lai keretek közt, nem ritkán az elvárthoz vi-
szonyítva deviánsnak mondható viselkedést, 
agressziót, antiszociális tüneteket mutatnak.   

Az Alfa generáció a 2010-es évektől szüle-
tett gyerekek nemzedékére használt kifeje-
zés. Róluk még kevés információ áll a kuta-

tók rendelkezésére, de 
már „új csendes” generá-
cióként említik őket, 
mert az előző generációk-
hoz képest visszafogot-
tabb viselkedés jellemző 

rájuk. Napjaink gyerekeinek kultúrájában a 
tömegkultúra jelenléte minden eddiginél 
kézzelfoghatóbb: globális tartalmak, trendek 
irányítják őket, melyeknek produktumai 
különböző digitális eszközökkel minden pil-
lanatban elérhetőek. Megfigyelhető, hogy 
míg a korábbi generációk jellemzően lassan 
alkalmazkodtak a hirtelen fellépő helyzetek-
hez, addig a mai netgenerációs fiatalok épp 
lelassítani nem tudnak a gyorsabb életveze-
tés, a mindig készenléti és elérhető állapot-
ban élés elvárástrendjének köszönhetően. 
„Szupermost” generációnak is nevezik őket, 
tekintve, hogy állandó online jelenlétükkel 
mindig elérhetőek.  

a mai netgenerációs fiatalok 
épp lelassítani nem tudnak 
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Az Z és az Alfa generáció 
kommunikációja 

 
A Z és az Alfa generáció tagjainak kommu-
nikációs struktúráiban nemigen van jelen az 
elmélyült olvasás, a deep reading lehetséges 
tere. Ugyanis ők sokkal inkább tömörítő 
képi tartalmak formájában, illetve többirá-
nyú, szimultán hipertextusokat mozgósító 
nyelvi regiszterekkel (az irodalmi, köznyelvi 
regiszterek, az angol nyelvi trendek, vala-
mint a szleng keverésével) kommunikálnak. 
Egészen más nyelvet beszélnek tehát, mint a 
megelőző generációk, hiszen (nyelvi) kogní-
ciójukat megelőzi a képi sémák bevésődése, 
amit csupán később követ a nyelvi, írott 
vagy olvasott formák megismerése (Prensky, 
2001). Jobban kedvelik a játékot, az él-
ményszerzést, és kevésbé fogadják el a 
munka és elkötelezettség kényszerét. Az él-
ményszerűvé tett oktatásban azonban örö-
müket lelik, hatékonyságuk egyre inkább 
ennek az örömnek függvé-
nye – amit az előző gene-
rációk összeegyeztethetet-
lennek tartottak volna a 
tanítás addigi lassú (és jel-
lemzően tekintélyelvű) fo-
lyamataival szemben.  

Azonban az olvasás ázsiójára, a kulturá-
lis javak népszerűségi mutatóira is ugyanez a 
tendencia érvényes. Az oktatásban ezért a 
mai netgenerációs gyerekek figyelmét már 
nem lehet hagyományos sémák mentén le-
kötni. A jövő „olvasható” tartalmai kétség-
telenül digitálisak, technicizáltak, a szoftve-
rek, illetve a robotika, a nanotechnológia 
fogalmai által megragadhatóak. Prenskyvel 
egyetértve mondjuk: nem szabad technofób 
módon a kultúra ellenlábasaként tekinteni 
az IKT-eszközök térhódítására, hiszen alap-
vetően az etika, a politika, a szociológia 

világához tartozó képességek, a nyelvek, a 
szövegértés és más kulcskompetenciák óha-
tatlanul működésbe lépnek a használatuk 
során. Így pl. az olvasásnépszerűsítő hangos-
könyvek, applikációk, BookErKids-appliká-
ciók lehetnek az élményszerű olvasásra és 
annak fejlesztésére példaként szolgáló kor-
társ kísérletek az oktatás számára is. 

 

3. A VÁLTOZÓ OLVASÁSI SZOKÁSOK 
OKTATÁSI INTEGRÁCIÓJA – 
MEGFONTOLÁSOK A DIGITÁLIS 
KULTÚRA FELŐL 

 
A kultúra a latin colere (művelni) szóból 
származik. A fogalom már önmagában is 
összetett, hiszen jelentése korszakonként és 
társadalmi csoportonként változott. Az 
azonban alighanem kijelenthető, hogy mára 
a digitális kultúra része a hagyományos kul-
túrának. „A digitális kultúra a kultúra része, 

minden olyan kulturális 
objektum (és az általa 
hordozott jelentés) ösz-
szessége vagy rendszere, 
ami digitális platformon 
létezik, függetlenül attól, 
hogy digitális úton jön 

létre vagy digitalizálták.” – definiálja Rab 
Árpád (2007). Ennek okán minden örökölt 
és új médiumon létrejövő, megjelenő infor-
máció a kultúra részeként kezelhető, 
amennyiben a kultúrát mint a társadalom-
ban az egyént eligazító stratégiát közelítjük 
meg: „Az ember egyszerre biológiai és társa-
dalmi lény, társadalmi lénnyé a kultúra te-
szi. A kultúra részei az eszközök, szerszá-
mok, ruházat, díszek, szokások, 
intézmények, hiedelmek, rítusok, játékok, 
műtárgyak stb., sőt ideértendő a nyelv is” 
(Rab, 2007). 

(nyelvi) kogníciójukat 
megelőzi a képi 

sémák bevésődése 
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Ha az értékek, a kultúra szerepét az in-
formációs társadalom elméleti keretei felől 
közelítjük meg, érdemes idézni Frank Webs-
tert (1995), aki az információs társadalomra 
jellemző kultúra mibenlétét és jellegzetes 
vonásait a következőképpen ragadja meg: 
„A kulturális megközelítés szerint azért 
élünk információs társadalomban, mert glo-
bális, egyre inkább digitalizálódó médiakul-
túra vesz körül minket, ami az értelem- és 
jelentésadás elsődleges forrásává válik, és 
meghatározza életünk kereteit.” A televízió 
és az internet eredményezte új korszak leg-
meghatározóbb szereplője tehát a média, 
melynek kiemelt szerep jut a társadalmi vi-
szonyok meghatározásában.  

A digitális korszak információs társa-
dalmi diskurzusában például a >e Informa-
tion Age című trilógia, Manuel Castells 
opusa (2005 [1996], 2006 [1997], 1998) 
szolgálhat átfogó elméleti keretként, hiszen 
az infokommunikáció pluralizálódása a kul-
turális értékvesztésnek is alapul szolgál. A 
mára jellemző kultúrahordozók, az IKT-esz-
közök közegében a kulturális tőke átörökí-
tése hatalmas kihívást jelent a mai családok-
nak az i[úság megváltozott olvasási 
szokásait tekintve. A digitalizációhoz fűződő 
kulturális diskurzusokban 
– Castells elmélete szerint 
– nem ritkán olyan dic-
hotómiák részét képezi a 
technicizált, virtuális tér 
mint a valós tér ellenpó-
lusa, valamint olyan nö-
vekvő társadalmi feszültségek alakulhatnak 
ki a változatlanságot értékként közvetítve, 
amelyek proaktív globalizációellenes céllal a 
technológiát, a hálózati világot fordítják 
szembe a kultúrával. A megváltozott infor-
mációszerzés, az újszerű olvasási módokra 
tekintettel az olvasás újradefiniálása, 

újrakeretezése, valamint pozíciójának meg-
találása ebből az elméleti keretből is megke-
rülhetetlen kihívásnak mutatkozik, annak 
lehetőségeit belátva, hogy „kulturális érte-
lemben ez a ’valóságos virtualitás’ kialakulá-
sát jelenti, ahol a valóság és a virtualitás egy-
másba csúszik és egymásra reflektál” (Pintér, 
2007, 26. o.). Rab (2007) pedig így véli: 

 
A számítógép, a digitális objektumok, 

az internet, később pedig a széles sávú in-
ternet újabb és újabb mentális-kulturális 
sokkokat okozott, ráadásul mindezt az el-
múlt húsz év alatt. Sosem élt át az emberi-
ség – mert a globális hatások miatt nyu-
godtan beszélhetünk az emberiségről, nem 
csak egy-egy nemzetről – ilyen sok és ilyen 
mélyreható változást ennyire gyorsan. (192. 
o.) 

 
A nyomtatott szó dominanciája az 1950-

es évektől, a televízió megjelenésétől jelen-
tősen csökkent, majd a változás második 
hullámában – a digitális média terjedésével 
– a társadalom kommunikációs szokásai 
majdhogynem újra közeledtek a szóbeliség 
kultúrája felé. Láthatjuk: a kultúrát és az 
emberek kultúrához való viszonyát mára je-

lentősen meghatározza a 
technikai apparátus, 
amely kétirányúan kere-
tezi újra azokat: a kultúra 
változásai eredményezik a 
technika változásait, de az 
új technikai vívmány a 

kultúra tartalmára ugyanúgy visszahat.  
A digitális kultúra legfőbb ide vonatkoz-

tatható jellemzőit felsorakoztatva megért-
jük, miért érdemes ma újradefiniálnunk az 
olvasás pozícióját is, ezáltal közelítve szem-
léletünket az olvasásszociológiában érvénye-
sülő paradigmaváltás új nézőpontjaihoz.  

„kulturális értelemben ez 
a ’valóságos virtualitás’ 

kialakulását jelenti” 
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A digitális kultúra legfőbb 
jellemzői – az olvasás 
változásának szempontjából 

 
1. E kultúra elsődleges jellemzője az inter-
aktivitás, a fiatal generációk számára olyan 
vonzó gyors interakciók lehetősége. A ko-
runkra jellemző individuum számára nagy 
vonzerővel bír az információszerkesztés, sze-
lektálás lehetősége; hogy mint felhasználó 
speciális beállítások révén, különböző csa-
tornák szűrőjén keresztül szelektálhat az on-
line tartalmak közt, még a hagyományos te-
levíziózás kontextusát is okostelevízióra 
cserélve. 

 
2. A digitális kultúra interkonnektivitás ér-
zését nyújtja a digitális kultúrafogyasztónak, 
hiszen állandó kapcsolatban 
létet biztosít mobiltelefon, 
számítógép segítségével, az 
online elérhető baráti körök 
állandó elérhetőségével. „A 
folyamatos elérhetőség és 
kapcsolattartás lehetősége 
szintén számos hagyományos kulturális 
mintát megváltoztat, intim szféránk kezelé-
sétől kezdve a munkakultúránkig” (Rab, 
2007). A Z és Alfa generációk számára már 
egyértelmű szocializációs közegként is szol-
gál a digitális, online tér, a közösségi hálóza-
tok.  
 
3. A megváltozott szövegszerkesztés, me-
lyet a multimédia tesz lehetővé, új befoga-
dói-olvasói attitűdöket vár el: összetettebb, 
szimultán érzékelést, szöveget, képet, han-
got, hipertextusokat „egybemosva”. (Az in-
formáció elterjedtsége ebben a kultúrában 
pillanatok alatt globális méretűvé tehető, 
tartalmai pedig bármikor bárhonnan elérhe-
tőek, eszköztől, hordozótól függetlenül 

sokszorosíthatóak.) A digitális kultúra tehát 
komplex, benne összeolvadnak a szóbeli-
ség és írásbeliség kommunikációs keretei. 

 
4. A digitális térben jellemző nagy sebes-
ségnek köszönhetően az információcsere 
felgyorsul. Ennek a mindennapjainkban is 
jól érezhető jelei figyelhetők meg. „Ez a fel-
fokozott sebesség sokak számára nyomasz-
tóan hat és modern korunk egyik jellemző 
hátrányának, nyomásának érzik” (Rab, 
2007, 194.) – éppen a digitális kultúra má-
sik lényeges aspektusával…, 

 
5. …a szó szoros értelmében vett megfog-
hatatlanságával együtt. A kérdés adott: a 
nyomtatott, könyv alapú kultúra primátusa 
és presztízse érvényesül-e még, ha a kultúra 

hagyományos értelem-
ben vett elsajátítás a cél 
– vagy egyéb olvasás-
népszerűsítő alkalmazá-
sok, alternatív olvasás-
módok is képesek 
annak gesztusát idézni. 

Az erre vonatkozó attitűdvizsgálatok több 
ízben is a kultúra elsúlytalanodását vélik fel-
fedezni a digitalizációs folyamatok mögött.   

 
6. A gyors ütemű újítási hajlandóság mö-
gött ugyanakkor megjósolhatatlanság és 
állandó bizonytalanság is rejlik. Ennek 
egyik fő oka, hogy az elektronikus számító-
gépek első korszakának kezdetekor nem so-
kan számítottak azok laboratóriumi kerete-
ket túllépő térhódítására, ez azonban 
rendkívül gyorsan bekövetkezett. 

 
7. A digitális kultúra konvergens, és mint 
ilyen, egyre inkább platformsemlegessé vá-
lik; különböző hálózati eszközökről ugyan-
úgy elérhető: a változatos technikai 

a gyors ütemű újítási 
hajlandóság mögött állandó 

bizonytalanság is rejlik 
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eszközökben (okostelefon, számítógép, oko-
sórák, okostévék) a szolgáltatáskoncentráció 
– és egyben a miniatürizálás – jegyében jön-
nek létre az újabb és újabb technikai inno-
vációk. Az egy eszközben egyszerre jelen lévő 
feladatvégző és szolgáltatásopciók pedig le-
hetővé teszik a multitaskingot is – avagy 
sok feladat elvégzésének egy időben történő 
végrehajtását.  

 

4. ÖSSZEGZÉS ÉS KONKLÚZIÓ 

 
Rövid tanulmányomban kísérletet tettem a 
hagyományos kultúrafogalom újrakeretezé-
sére a digitalizáiós kontextus szemszögéből. 
Elsősorban az Y, Z és Alfa generációk sajá-
tosságai felől javasoltam szemlélni korunk 
megváltozott információs társadalmát, má-
sodsorban a digitális kultúra mibenlétét jól 
körvonalazó jellemzőket kerestem a hagyo-
mányos értelemben vett, könyvalapú kultú-
rafogalomra reflektáló paradigmaváltás 
szemszögéből.    

Összegzésképpen úgy 
vélem, fontos belátnunk, 
hogy az olvasás hagyomá-
nyos és digitális univer-
zuma nem kizárja, sokkal 
inkább alternatívaként 
egészíti ki egymást, és ezzel számolni kell az 
olvasásszociológia kontextusában is.   

Technorealista állásponttal érdemes el-
fogadnunk a javaslatot, mely szerint „a tech-
nológiát kezeljük a maga tényleges értékén: 
elsősorban eszközként, olyan lehetőségként 
fogjuk fel, ami önmagában sem nem 

 
2 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-
00001 Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek pályázati konstrukció keretében 1500 fős mintán végzett rep-
rezentatív felmérést a 18 éven aluli magyar lakosság körében. Ekkor nyílt először lehetőség országos trendeket, ten-
denciákat felvázolni relevánsnak ítélt változók (nem, életkor, iskolai végzettség, lakóhely) mentén a 18 év alatti la-
kosság olvasási és könyvtárhasználati szokásairól (Tóth, 2017). 

negatív, sem nem pozitív, de minden eset-
ben meghatározó, hogy mire és hogyan 
használjuk fel – ebben a tekintetben nem 
lehetünk közömbösek vele szemben.” (Pin-
tér, 2007). „A számítógép, vagy tágabban 
értelmezve az IKT (infokommunikációs esz-
közök) nem ellenségei, riválisai az olvasás-
nak, hanem alternatívái, sőt bizonyos szem-
pontból lehetőségei az olvasás 
újraéledésének.” – véli hasonló álláspontból 
Németh Nóra Veronika (Németh, 2009). A 
megállapításában foglaltak jelenünkben, az 
idő múltával még inkább kihívássá válnak, 
hiszen ezek az elvek az egyre szélesedő digi-
talizációs kontextusban egyre nehezebben, 
bonyolultabban alkalmazhatóak. 

Az elmúlt fél évszázad során végzett ol-
vasásvizsgálatok összehasonlítása ekképpen 
új problémákba ütközik, hiszen a technika 
fejlődésével az olvasáskultúra számottevő 
változáson ment és megy keresztül. A prob-
lematikát – már jó ideje – számos olvasás-
kutató kihangosítja: „az elektronikus, szá-

mítógéphez, internethez 
kötődő olvasás újabb 
vizsgálati módszereket kí-
ván meg” (Nagy, 2001). 
Az egyik legnagyobb ma-
gyarországi reprezentatív 
felmérést2 készítő Tóth 

Máté a további adatgyűjtés fontosságára 
hívja fel a figyelmet: „a meglévő adatsorok 
alapján szükséges, hogy további elemzéseket 
végezzünk az egyes részkérdésekre és főleg 
az egyes korosztályokra vonatkozóan.” 
(2017.) A fontos tendenciák feltárása új táv-
latokat nyithat az olvasásszociológia számára 

az olvasásvizsgálatok 
összehasonlítása ekképpen 
új problémákba ütközik 
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– erre jelen dolgozatom természetesen csu-
pán utalásszinten tudja felhívni a figyelmet. 
Ugyanakkor úgy vélem, a megváltozott kul-
turális fogyasztói ízlés alakulását releváns le-
het célorientáltan a netgenerációs fiatalok, 

valamint a digitalizációs kultúra pespektívá-
jából további olvasásszociológiai vizsgálat 
tárgyává tenni – a hatékony olvasóvá neve-
lés metodológiájának megragadása érdeké-
ben. 
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