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Dolgozatom témája korunk olvasáskultúrája, a könyvtárak helyzete és fejlesztésének, 

népszerűsítésének lehetőségei. A középiskolák központi kérdésévé vált az olvasás 

népszerűsítésének kérdése. Hogyan lehet rávenni a fiatalokat, hogy olvassanak? Hogyan lehet 

népszerűsíteni a könyvtárakat a mai elektronikus világban, ahol a könyvtár „elavult, unalmas” 

intézmény sztereotípiájaként uralkodik? Ezek komoly kérdések és nem lehet mellettük szó 

nélkül elmenni sem országos szinten, sem Szentgotthárd vonatkozásában, hiszen városunkban 

is érzékelhető az a leépülés, ami országos szinten is megjelenik,hogy a fiatalok egyre 

kevesebbet járnak könyvtárba, egyre kevesebb könyvet olvasnak és ebből adódóan egyre 

kevesebbet ismernek meg a kultúrából, a hagyományokból és a történelemből. 

Középiskolásként és egyetemistaként is érzékeltem azt a tényt, hogy a fiatalok körében ezzel 

az intézménnyel kapcsolatba rossz sztereotípia él, ebből adódóan sokkal kevesen választják 

könyvtárat, mint a kultúra közvetítőjét. 

Nagy Dóra Milyenek a könyvtárosok?című cikkében könyvtáros sztereotípiákat jelenít meg. 

Különböző könyvtáros típusokat, magatartásmintákat mutat be azért, hogy minél sokrétűbb képet 

kapjunk e területen dolgozókról. Mindenféle előítéletek nélkül boncolgatja e szakma jelenlegi 

helyzetét, elvárásait.

 Úgy gondolja, hogy a könyvtáros szerepek változásai a rendszerváltással gyorsultak fel. A 

gondolkodásmód olyan gyorsan fordult meg, hogy sokan képtelenek voltak ilyen mértékű átalakulásra. 

A könyvtáros mindig az elvonult tudós, kutató szerepét töltötte be, ám ehhez hozzákapcsolódott az a 

közhely, hogy ők képtelenek lépést tartani a mai világ rohamos fejlődésével. 

Tasnádi Iván Világjobbítók című drámájával mutatja be az első könyvtáros típust, aki a fent 

említett tulajdonságokkal rendelkezik. Ebben a műben Kriston Géza könyvtáros a rendszerváltással 

igazi vesztessé, a társadalmi átalakulás áldozatává vált, mert a szakszervezeti könyvtárak megszűntek 

és a főhős által katalogizált könyvek mind elvesztek. A cikk szerzője Don Quijote- hoz, hasonlítja őt. 

mivel azok az értékek, amiket ő képviselt, ebben a világban másodlagos szerepet kapnak. A helyzetre a 

könyvtáros úgy reagál, hogy támadással védi saját világát, könyvtárában próbálja felvenni a harcot a 

valósággal. Nagy Dóra szerint ez a kép a legjellemzőbb Magyarországra.

Spiró György novelláján keresztül ismerhetjük meg a második típust, akinek külső 

megjelenése (sovány, görnyedt, barázdált, erőszakos aszkétaarc) a belsőjét vetíti ki: olyan valakit 

mutat, akit az emberek tisztelnek, kicsit félnek is tőle. Ennek a könyvtárosnak az az egyetlen célja, 

hogy valahol meghúzhassa magát, ahol könyvek veszik körül, hogy magányosan beletemetkezhessen 

ebbe a szellemi temetőbe. Ez a hely bár rosszul fizető, mégis tökéletes munkahely, mert abból és 

annak élhet, abból táplálkozhat, ami igazán érdekli, ez pedig a kultúra. Spiró György ezt a típust 

„merőben szellemi lény”-nek hívja.

Kardos Ferenc filmje 1977-ben készült és a cikk szerzője szerint ma már történelem, mert 

korrajzot ad és közel engedi a világhoz a „szocializmus népművelési furorját”. A film főszereplője bár 
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nem könyvtáros, ennek ellenére ilyen tulajdonságokat hordoz magában. A hétköznapok sivársága ellen 

szerelemmel, szépirodalommal, tehát az érzelmek és művészetek keverékével védekezik. A film egy 

ma is megválaszolatlan kérdést tesz fel: milyen beavatkozási lehetősége, alakító szerepe van a 

kultúrának?

Nagy Dóra úgy gondolja, hogy mivel ez a szakma igen elnőiesedett, a következő típusú 

tulajdonságok alapján lehet jellemezni. Ilyennek például az érzékeny lélek, az álomvilágban élés, 

szerencsétlen magánélet vagy felfokozott és finomkodó beszéd.

A tudós könyvtáros kíváncsi, motivált, kitartó a kutatásban és legfontosabbnak tekinti a 

hivatását, ezért az ilyen típusú emberekkel találkozhatunk leggyakrabban ebben a munkában. 

A „vén bolond” típus a következő. Ő a könyvmoly, aki saját kis világot épített fel magának, 

rendmániás, ragaszkodik a megszokotthoz, rugalmatlan, tehetségtelen, aki összeomlik, ha valami 

megzavarja a megszokott világát. Levéltáros, megszállott katalogizáló, csak a rábízott könyveknek és 

a jelzeteinek él. A cikk írója szerint ez az iróniával, ám nagy szeretettel megrajzolt könyvtáros típusra 

továbbra is szükségünk van.

Az értékőrző könyvtárosnak az egyetlen célja, hogy mentse a könyveket. Semmit sem dob el, 

mindent elrak, megőriz. Szerintük „az emberiség elleni vétek” lenne, ha egyetlen egy könyvet is 

eldobnánk. 

Összegzésképpen: A könyvtár a jövőért van, de megőrzi a múltat, hogy a jelenkori ember 

időutazást tehessen, éppen ezért a könyvtáros szerep egyfajta időgép funkcióval szolgál. Ebből a 

cikkből is láthatjuk, hogy a könyvtárakra igenis szükség van, tovább olyan emberekre, akik el tudnak 

igazodni a rengeteg könyv között és a fiataloknak is iránymutatást adhat, felkeltve érdeklődésüket. 

Sonnevend Péter Könyvtári kis katekizmuscímű írása egy képzeletbeli beszélgetés formájában 

próbálja bemutatni ennek a szakmának a jelenét, jövőjét, céljait és problémáit. Különösen tetszett 

nekem ez a cikk, mert a kérdező, aki „lehet akár egy precíz, igazságkereső matematikus, lehet 

pragmatikus üzletember, vagy fanyar-cinikus életfilozófus, sőt naiv ifjú hölgy is” és a válaszadó 

beszélgetése hiteles képet ad arról, hogy ma hogyan viszonyulnak általában az emberek ehhez a 

szakmához. Az érdeklődő gonoszkodó kérdéseire a válaszadó értelmes, intelligens válaszokat ad, nem 

veszi magára a sértéseket, hanem nyugodt hangnemben elmondja mit is jelent könyvtárosnak lenni. 

Elmondása szerint könyvtárban dolgozni egyáltalán nem unalmas, hanem érdekes, fordulatokkal teli, 

hiszen a könyveken, dokumentumokon keresztül emberekkel foglalkozik, ami már önmagában is 

izgalmas. A megkérdezett szerint a„könyvtár – vagy inkább könyvtárak együttes – szolgálata az 

emberért van, az eleven, szerteágazó igényeket támasztó olvasó - felhasználó-patrónus bármilyen 

információval kapcsolatos igényének minél teljesebb, pontosabb, gyorsabb, kényelmesebb 

kielégítéséért”. Továbbá megfogalmazza, hogy ez egy olyan foglalkozás, amely „funkcióit tekintve és 

eszközrendszere által is az információs vagy tudástársadalom mai szintjén áll, annak érdekeit 

szolgálja”. Ezzel feloszlatja azt az elképzelést, miszerint a könyvtár felesleges és elavult intézmény 

(Sonnevend, 2007).
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PerjésiVera Aki keres, az talál? Kutatás és információszerzés a digitális korban, könyvtáron 

innen és túl című cikkében is ezt a közhelyet találjuk. Sokan úgy gondolják, hogy az Internet 

elterjedésével és a mobiltelefonok térhódításával nincsen szükség könyvtárra, mert minden információ 

a kor embere számára gyorsan, kényelmesen és könnyedén elérhető. Sonnevend Péter szerint: „Ebben 

az irdatlan információs lavinában csak olyan szakember tud eligazodni, rendet vágni, aki erre áldozza  

életét, hivatásának tekinti a mindenkori olvasói igényeknek való megfelelést. (…) A könyvtáros – ha 

tényleg az -, képes és köteles korszerű és működőképes “elegyet”, szintézist összehozni. Ennek 

összetevői: a felismert olvasói igények, a rendelkezésre álló eszközök – ebbe a fenntartó meggyőzése is  

messzemenően beletartozik -, a legcélszerűbb eljárások (ezek sorában az együttműködés sine qua 

non), a modern technika, bővebben infrastruktúra, a célirányosan felépített szolgáltatások 

“habarásával”. Teljesen egyetértek ezzel az idézettel, a könyvtáros szakmára igenis szükség van, csak 

– Perjési Veronika szavaival élve- korszerűsíteni és újra vonzóvá kell tenni a könyvtárhasználatot. 

Tóth MátéA könyvtáros szakma szerepváltása a digitális korban - Trendek a hazai és 

nemzetközi könyvtárügybencímű írása is erre a problémára helyezi a hangsúlyt. Mind a három 

cikk szerint fejleszteni kell a könyvtári infrastruktúrát, automatizálni kell a dokumentum- és 

információszolgáltatást, nagyobb szerepet kell vállalnia a könyvtárnak az oktatásban, 

bővítenie kell kutatásait, amennyire a csökkenő anyagi források és a folyóiratok folyamatosan 

emelkedő ára ezt lehetővé teszi. Bővíteni kell a telekommunikációs hálózatot, ugyanis fontos 

az intézmények közötti együttműködés. Ahhoz, hogy újra vonzó legyen a könyvtár, egyfajta 

„közösségi térré” kell átalakítani, ahol az emberek nemcsak információt kaphatnak, hanem 

ahol lehetőség van enni, inni, beszélgetni másokkal, valamint korszerű számítógépeket, gyors 

internethálózatot is igénybe lehet venni. 

Sokan azt hiszik, hogy az internet ellensége a könyvtáraknak, de nem az, hanem egy 

eszköze. Perjési Veronika írja: „Az internet önmagában, a maga rendezetlenségével, 

ellenőrizetlenségével és átláthatatlanságával valóban nem képes olyan minőségi és hatékony kutatási 

élményt nyújtani, mint a könyvtár, amelynek küldetéséből eredő célja, hogy strukturálja, rangsorolja 

és a felhasználó számára kiaknázhatóvá tegye a világhálón elérhető információtömeget.”  A 

könyvtáros feladata ezeknek az információknak a megszűrése, rendszerezése, átláthatóvá tétele. 

Ezek a cikkek világosan leírják a könyvtárak és könyvtárosok jelenlegi helyzetét és a jövőjének 

kulcsát. Nem várhatjuk el, hogy egy mai kamasz ugyanannyit és ugyanúgy olvasson, mint egy 

harminc évvel ezelőtt fiatalságát élő valaki, hiszen az elektronika és az internet térhódításával olyan 

sokat változott a világ, hogy nem tudjuk és nem is várhatjuk el, hogy a könyvtárral és a könyvekkel 

kapcsolatba ne változzon semmi. Véleményen szerint, nem arra kell törekednünk, hogy a statisztikai 

adatokat visszaállítsuk, hanem olyan eszközöket kell alkalmaznunk és olyan változtatásokat kell 

hoznunk, ami által elérhetjük a fiatalokat. 
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Egy ma élő idős ember nehezen érti meg a mai világ működését, de nem is várjuk el tőle, 

hiszen régen más volt minden. De pont ebből adódóan nem is várhatjuk el egy ma élő iskolástól, hogy 

önerőből meg tudja érteni a régi világot. Segítségre van szükségük, s pont ezért vannak a 

könyvtárosok és a tanárok is. Szakkörök, felolvasó események és író -olvasó találkozók segítségével 

közelebb lehetne hozni a könyvkultúrát hozzájuk. Gyermekkoruktól fogva tudatos nevelést igényel a 

könyvekhez való megfelelő hozzáállás és a helyes könyvtárhasználat, hiszen későbbi tanulmányaik 

során központi szerepet kapnak majd. A technika fejlődésével elérhetővé váltak az átlagember számára 

is az elektronikus könyvek (e-book), olvasógépek és sok mű már az interneten is elolvasható. Én 

sokkal jobban szeretem a könyvformátumot, mert olyan kontakt alakult ki mind a művel, mind az 

íróval, olyan dimenzióba repít minket, ami a képernyőkön nem jön át. Persze az internetet is fel lehet 

használni pl. könyvajánlásra vagy kedvcsinálónak rövid részletet is meg lehet osztani könyvből is. 

Számos módon lehetne megváltoztatni ezt a rossz megítélést, megfelelő energiával, hozzáállással és 

támogatással az olvasás kellemes, szórakoztató és hasznos tevékenység tükörképe lehetne. Fontos 

azonban hangsúlyoznunk, hogy egy fiatal érettségi szintjét figyelembe kell vennünk, hisz nem 

várhatjuk el, hogy egy tizenéves a legnehezebb tudományos cikkeket olvassa szabadidejében, vagy 

egy kamasz megértse Madách Imre Ember tragédiáját és olyan gondolatokról társalogjon, ami egy 

felnőtt ember gondolkodását is igénybe veszi. Egy fiatalnak kaland kell, izgalom, romantika, de a 

maga szintjén és ezt nem szabad elfelejteni. Nem adhatunk neki olyan tartalmú művet, ami nem az ő 

érettségi szintjét közelíti meg, hanem kevesebb vagy túlmutat azon, hiszen ez annyit jelent, hogy túl 

sokat mutatunk neki vagy túl keveset. Egyik sem a jó megoldás. A serdülőkor az a korszak, amikor az 

ember már nem gyerek, de még nem is felnőtt, éppen az a személyisége formálódik, amilyen 

felnőttként lehet. Éppen ezért ennek megfelelően kell az irodalomban is hozzá viszonyulnunk. Ma már 

az irodalmi művek olyan széles skálája van jelen, amiben bőven válogathatunk. Ha fiatalok 

olvasáskultúrájáról van szó, nem mehetünk el szó nélkül a szórakoztató irodalom mellett. 

A szórakoztató irodalom a gyermek és ifjúsági irodalom kategóriájába tartozik, az 

ismeretterjesztő irodalom és sci-fi műfaja mellett. Különböző felfogások vannak a gyermek és ifjúsági 

irodalommal kapcsolatban, egyes elméletek szerint a világirodalom része, míg mások szerint csupán a 

pedagógia része, az oktatáshoz csupán eszközként szolgál. Ez utóbbi elmélet igaznak mondható volt a 

korábbi időkben, de úgy gondolom, ma már az első elmélet mondható igaznak. A ifjúsági irodalom 

egyre nagyobb teret nyert az utóbbi években és ma már kézzel fogható jele van a könyvpiacon. Régen 

egy író, költő műve saját, érzéseinek, élményeinek, nézeteinek kifejezésére szolgált, kevés olyan 

alkotó volt, aki kifejezett a fiatal korosztályhoz szólt volna. Az irodalomban is megmutatkoztak a 

nevelési szokások, amelyben elsősorban a gyerek műveltségére helyezték a hangsúlyt, ebből adódóan 

még nem, vagy már nem adtak volna a kezébe szórakoztató műveket, hiszen a régi időkben az olvasás 

volt az egyetlen ismeretszerzési forrás. Ma az elektronika megjelenésével az olvasás szerepe és 

funkciója is átértékelődött. A modern műszerek térnyerésével nagyon gyorsan, pillanatok alatt 

rengeteg információt lehet gyűjteni valamiről, ami régen sokkal több időt és energiát vett volna 
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igénybe. Ebből adódóan az olvasáskultúra is megváltozott, elsősorban a szórakoztatás lett az 

elsődleges feladata mind a felnőttek, mind a fiatalok körében. Sokszor hallani azt kijelenést, hogy az 

irodalom és az olvasáskultúra hanyatlásnak indult az elektronika és az internet megjelenésével. 

Véleményem szerint ez nem a hanyatlás időszaka, hanem az átalakulásé. A könyv és a könyvtár nem 

fog és nem is tudna eltűnni világunkból, hiszen abból adódóan, hogy régen ez játszott meghatározó 

szerepet, rengeteg információ található benne, amit gépen nem tudunk tárolni. Ez köt össze minket a 

múlttal, ez ad képen nekünk őseinkről, szokásaikról, eseményeikről. Őseink könyvei a régészeti 

leletek legértékesebbikjeiként tartják számon, s nagy becsben van tartva és őrizve szakemberek által. 

Az írás és a könyv történelmünk kezdetétől fogva kötődik ez emberhez, még ha nem a modern 

formába is. Az írás már akkor is gondolatok közlésére szolgált, jóllehet más értelemben. 

Emlékeztetőül használták vagy egy- egy üzenet közvetítésére. Először természetes alapra rögzítettek, 

pl. levél, bot vagy fafelület. Írásjelekről itt még nem beszélhetünk, képi alapon kommunikáltak, ebből 

fejlődtek ki a barlangrajzok. A kőkor korábbi időszakából származó leletek nagyon élethűek, színesek, 

például ha a lascauxi barlangrajzokat nézzük. Bár ma sem tudjuk, hogy művészeti alkotások voltak e 

vagy üzenetet is hordoztak, de egy biztos, hogy ezek vezettek el a képírásig (piktográfia), aztán a 

fogalomírásig, ezután a szótagírás következett, amik fonogrammákból álltak. Ebből alakult ki a szóírás 

vagy más szóval a betűírás. Mivel az ismeretek bővültek és ezeket meg kellett nevezni, ezért újabb és 

újabb tárgyszavak keletkeztek, így lassan kialakult az első írásrendszer is. A legkorábbi írásrendszer a 

suméroktól származott, a Közel-Keleten talált agyagtáblákon ellátmányt és pénzügyi elszámolást 

lehetett megfigyelni. Ezt ékírásnak nevezik, mert onnan kapta a nevét, hogy  alakú, mert a feliratokat 

egy nádszál vagy bot (íróvessző) háromszög alakú végével nyomták nedves agyagtáblákra és az ék 

alakú jeleket úgy kombinálták, hogy szimbólumokat alkossanak, amelyek tárgyakat vagy fogalmakat 

jelentenek.

Míg Mezopotámiában az ékírás volt elterjedve, addig Egyiptomban kialakult a hieroglifírás. 

Egyiptomot a „Nílus ajándékénak” is nevezik, hiszen az aranykorát a Nílus áradásának köszönheti. 

Ebből adódóan az öntözéses földművelés volt az elterjedt a területen. Az állam feje a fáraó volt, aki 

tejhatalommal rendelkezett. A fáraót nagy tisztelet övezte, istenként tisztelték, az ő haláluknak a 

tiszteltére építették a piramisokat. Kr. e. 3000 körül alakult ki a szilárd államszervezet. Az egyiptomi 

írás régebbi, mint az egyiptomi történelem maga, a prehistorikus korba nyúlik vissza. Ebből az időből 

nem maradtak fenn hieroglifírásos emlékek. Az írószerszámok képe 2950-ben hieroglifaként volt 

használatos, az írnokok magas rangú hivatalnokok voltak. A történetileg rögzíthető első uralkodó 

Menész volt, ő alapítja Memphiszt, az is fővárost, ahonnan az első írásos emlék származik. Ez Namer 

fáraó palettája, amin nem csak kép- és szóírást, hanem szójegyeket vagy más szóval fonogrammákat is 

tartalmazott. Megtalálható rajta az írásfejlődés három foka. A mítoszok szerint Thot isten az, aki az 

írást és a könyveket az embereknek ajándékozza.  Ezt a mítosz az Ebers papiruszon található. 

A hieroglif írás hasonlít a sumerok képírásához, hiszen minden jel vagy más szóval hieroglifa 

egy-egy tárgyat vagy fogalmat jelölt. Az egyiptomiaknál ez az írás isteni eredetű volt, csak 
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sírfeliratokon, emlékoszlopokon használták, nem véletlenül a jelentése görögül hieroglifának „szent 

véset”. A hieros –„szent”- és glüfein -„véset”- szavakból származik. Ez egy egyedi, jellegzetes 

írásmód, mely formailag képírás, élőlényeket, tárgyakat ábrázolt, tartalmilag azonban szót, szótagot, 

néha mássalhangzót is jelöltek. A jelek követhették egymást függőlegesen és vízszintesen is, a képnek 

a feje arra nézett, amerre az írás kezdődött. A jelek között nem volt szóelválasztó jel, se szóköz. 

Előkerültek olyan feliratok, melyeknek a bal oldalán az írás balról jobbra indult, a jobb oldalon pedig 

jobbról balra, így szimmetrikussá téve az oldalt. Bár rengeteg írásos emlék maradt fenn, a hieroglifák 

megfejtése meg sokáig váratott magára, egészen Napóleon koráig. Megfejtője Jean Francois, aki az 

angol orvos, Thomas Jung hipotézisét felhasználta, miszerint a feliratokon szereplő, keretbe foglalt 

csoportok, uralkodók nevét tartalmazzák. Ez volt a megfejtés kulcsa, s ez által 15 betűt sikerült 

határozottam rögzítenie. A hétköznapokra nem ezt az írásmódot használták, hanem egy sokkal 

egyszerűbbet és hétköznapibbat, a hieratikus írást. Ez az írás úgy viszonylott a hieratikus íráshoz, mint 

az írott betű a nyomtatotthoz. Nádtollal, ecsettel vitték fel a papiruszra. Sok kutató úgy véli, hogy ezt 

az írást Dzsószer fáraó tanácsadója, Imhotep találta ki, így az írnokok őt választották védőszentjüknek. 

A hieratikus egyszerűsítése a démotikus írás, amit Kr.e. 8. századba vezettek be és kb. 1000 évig 

használták. 

Akkoriban a papiruszra írtak, s ezt tekercsek formájában őrizték meg a templomokban vagy a 

könyvtárakban. A fáraók a piramisok mellett könyvtárakat is építettek, ebbe halmozták fel a Közel- 

Kelet minden kincsét és tudását. Hérodotosz szerint kb. 17 000 évre visszamenő emléket őriztek meg.

III. Ramszesz mondta: „A könyvtár a lélek gyógyszertára.” S valóban, mert ha nem lett volna 

e nép tudatos halmozása s a tudás örökítésének a vágya, nem ismerhettük volna meg a gyógyítás és 

mumifikálás fortélyait, valamint a sminkelési praktikáknak is általuk lehettünk tudói. A görögök és a 

rómaiak szintén tőlük vették át a papiruszkészítést valamint a tudás halmozásának ötletét. Kétségtelen, 

hogy az egyiptomi kultúra az európai kultúra fejlődésében jelentős szerepet játszott és megalapozta a 

mai tudományok kialakulását. 

Az egyiptomi kor óta eltelt idők során az írás külön művészetté fejlődött ki, különösen a 

középkorban és a reneszánszban kapott hangsúlyt.  A középkorban a műveltség három ága létezett: a 

latinos keresztény kultúra, a népi kultúra és a lovagi kultúra. Ebben az időszakban a történetírás kapott 

nagy szerepet, a kultúraközvetítésnek az intézménye főként a szerzetesrendek voltak, az első iskolákat, 

egyetemeket is az egyház hozta létre.  A könyvmásolást csak olyan szerzetesek végezhették, akik 

pontosan, precízen, hiba nélkül dolgoztak.Könyvtáralapításra is a reneszánszban volt lehetőség és a 

korszakban a hatalmas, gazdag könyvtárak jelképezték az uralkodó gazdagságát. A reneszánsz 

szemléletvilág újszerűségének lett köszönhető, hogy a könyvek és a könyvtárak értéke jelentős 

mértékben megnőtt, hiszen a könyvtár a szellemi élet környezetévé, otthonává vált. Ebben az 

időszakban indult meg a könyvnyomtatás is, ami újabb fordulatot hozott a könyvkultúrába. Gutenberg 

hozta be a mindennapokba könyvsokszorosítás megkönnyítése érdekében, s ma is  ez mindennapjaink 

elengedhetetlen eszköze. A nyomdászat segítségével hirtelen mindenkihez nagy mennyiségben 
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eljuthatott mindenféle irat, nem csak a felsőbb rétegekhez. Mivel a szegény réteg embere nem tudott 

olvasni, ezáltal megindult az analfabetizmus felszámolása is, s mára az olvasás és az írás a 

legtermészetesebb dologgá vált társadalmunkban. 

Ha végiggondoljuk ezt a változást, ami az évezredek során végbement, jobban rálátást kapunk 

arra, ami a mai világban történik. Ahogy a reneszánsz időkben, most is egy újabb fordulat állt be az 

elektronikai műszerek térnyerésével, ami megváltoztatta a ma élő emberek mindennapjait, s 

gondolkodásmódját is. Ez nem baj, természetes, hogy egy sokkal gyorsabb, kezelhetőbb technikai 

eszközök kijövetelükkel nagyobb teret nyertek, s idő kell ahhoz, hogy a világ működésében megtalálja 

a helyét. Időre van szükség ahhoz, hogy ez a forradalmi újítás megtalálja a helyét egy olyan művészeti 

ágban, ami az emberiség kezdetétől fogva szorosan kötődött a társadalomhoz. Ezekkel a 

gondolatokkal vissza is tértünk a mai helyzethez és a szórakoztató irodalomhoz, s én a modern 

technika felhasználásával ismertetem ezt a régi időkben gyerekcipőben járó, de a jelenlegi világban 

jelentős mértékben teret nyert irodalmi ágat.Ha a témámnál maradok és a 21. századi olvasáskultúrát 

vizsgálom, fókuszáljunk a fiatalok olvasáskultúrájára és irodalmi érdeklődésére.

Ha ifjúsági irodalomról van szó, az egyik és talán legfontosabb név J. K. Rowlingmellett  J. R. 

R. Tolkien és a Gyűrűk Ura- trilógia. Annak ellenére, hogy ezek a művek 1937 és 1954 között 

keletkeztek, ma is az egyik legnépszerűbb könyvsorozat a fiatalok körében. Bár Tolkien először nem 

akarta a sorozatot és Frodó történetét megírni, hanem Ahobbit-otmegírva ezt szándékozta kiadni, A 

szilmarinokkal együtt, amit főművének tekintett, de egyik kiadó sem fogadta el. Úgy érezték a mű 

kevés, nem állná meg önálló helyét, inkább egyfajta alapanyag további egy hobbitokról szóló 

könyvhöz. Így Tolkien hozzálátott A hobbit átdolgozásához. Továbbra is Bilbót, Frodó nagybátyját 

szerette volna főszereplőnek, de A hobbitboldog bejezése miatt ezt nem tudta kivitelezni, így a 

főszerep Bilbó unokaöccsére hárult. A mű lassan készült, nehezen írta, már- már úgy látszott nem is 

készül el, de 1947-ben végül is megmutatta a kéziratot a kiadónak, aki túl hosszúnak találta, úgy 

döntöttek a regényt le kell rövidíteni. A megoldás végül is papírhiány, az árak alacsony tartása és a 

terjedelem miatt a mű három részre szedése lett, s 1954. július 29-én, november 11-én és 1955. 

október 20-án jelent meg az Egyesült Királyságban. Nem sokkal később az Egyesült Államokban is 

kiadták. A könyvek a 3. rész miatt késtek olyan sokat, az író nem szerette ezt a könyvet, mivel 

elmondása szerint túl sokat árul el a történetből. A kockázat miatt a könyvek csak megállapodással 

jelentek meg, Tolkien egészen addig nem részesült a nyereségből, amíg a könyvek a kiadó szerinti 

megállapodási szintet el nem érték. A könyvek után ígértek egy, a történet teljes névsorát átfedő 

művet, ez azonban időhiány miatt csak 1966-ban került a könyvesboltok polcaira. Bár a könyv 

trilógiaként van számon tartva, inkább nevezhetjük egy regénynek, mivel az író a történetet nem 

részekre osztva írta meg, csupán a terjedelem miatt kellett őket szétszedni. A kockázat végül is 

megérte, a mű hatalmas sikert hozott, megjelenése óta, több mint 100 millió példányban kelt el és 

mind az Egyesült Királyságban, mind külföldön egyaránt, Magyarországon is legismertebb fantasy 

könyveként tartják számon. Az első tizenegy fejezetet és a mű terminológiáját Réz Ádám fordította és 
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alkotta meg, míg a további részek fordítása Göncz Árpád munkája. Bár a fordítások nem mindig 

voltak olyan sikeresek, mint hazánkban, mert rontották a könyv mondanivalóját és az a világ, amit 

Tolkien megjelenített, csorbát szenvedett. Szerencsére a magyar fordításról ez nem mondható el, a két 

fordító remekül át tudta adni az író által leírtakat. 

 A könyv nem csak kultusszá vált, s tör be később a filmiparba, hanem megteremti a fantasy 

műfaját, ami az egyik legnépszerűbb műfaj lett a fiatalok körében.  Tolkien leveleiből kiderül, hogy a 

mű alapvetően katolikus és vallásos mű, a bibliai stílusba érdeklődési körének megfelelő kutatásait is 

beleszőtte, pl. nyelvészet, mesék, mitológiák. A teológiai témák úgy jelennek meg a műben, mint jó és 

a rossz harca, kegyelem gyakorlása, halál és halhatatlanság, feltámadás, megbocsátás, bűnbánat, 

gyógyítás, az alázat, igazság vagy a barátság. Szerepet kapnak a műben az író I. világháborúban 

szerzett tapasztalati, érezhetőek a háborúban átélt emlékek nyomai is.  A regény olyan hatalmas és 

részletes világot jelenít meg, rengeteg mitológiai, mesés elemekkel tálalva, hogy még egy könyvet 

lehetne írni elemzéséhez. A történet A hobbitcselekményei után 60 évvel kezdődik, ekkor veszi 

kezdetét az a harc, ami egész Középföldére kiterjed, s amiben a világ megmentése a gonosztól a cél. 

Az első rész, A Gyűrű Szövetsége előkészíti a cselekményt, bemutatja a szereplőket, majd elindítja 

őket arra a vándorútra, ami a következő két részt is átöleli. Frodó és barátainak útja a fő 

cselekményszál, ebből a szálból fut ki a számos mellékszál, amiknek szintén nagy jelentőségük lesz a 

történetben, s amelyek időnként összefutnak a történetben, majd újra szétválnak, folyamatosan 

izgalomban tartva az olvasót. A második rész, A két torony, viszi tovább az első rész történetét, 

fokozva az izgalmakat és előkészíti azt mind a történet, mind a trilógia szempontjából lényeges részt, 

vagyis a csúcspontot. A király visszatér című harmadik rész is fordulatokban gazdag, egy remekül 

előkészített és kibontott csúcspont után a bonyolult cselekményszálak remekül megoldódnak, elénk 

tárva a megoldást, bizonyítékként szolgálva az író tehetségét. 

Bár Tolkient sok kritika érte újszerű ábrázolásmódja és az újfajta műfaj felhasználásával, nem 

lehet kétségbe vonni, hogy remekművet alkotott. Ezt is alátámasztja az a tény, hogy a könyvekből 

készült filmek óriási kasszasikerek lettek, és a Titanic után a második legtöbb bevételt hozták. 

Összesen 17 Oscar- díjat nyertek, A 2001 decemberében bemutatott A Gyűrű szövetsége négyet, a rá 

egy évre megjelenő második rész kettőt, és a harmadik, A király visszatér tizenegyet. Peter Jackson, 

filmrendező és a Miramax bár több helyen is megváltoztatták a cselekményt, igyekeztek megőrizni a 

könyv hangvételét, újszerű effektekkel gazdagítva a látványt. 

A Gyűrűk Ura tökéletes példája annak, hogyan tud a könyvkultúra és a modern technika 

együttműködni, ki-ki a saját nemében, hiszen a filmek megjelenése utána a könyvek utáni érdeklődés 

új méreteket öltött, így válva könyvkultusszá, valamint a legsikeresebb és legeredményesebb filmek 

egyikévé. 

A fantasy műfaj másik kiemelkedő alakja J.K. Rowling, aki 1997-ben dobta piacra hét kötetes 

sorozatának első részét, a Harry Potter és a bölcsek kövét. A kötet óriási sikert aratott, s ezt a 
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népszerűséget nemhogy fenntartották, de növelték is a későbbi részek, több mint 300 milliós eladási 

számot produkálva, újabb rekordot felállítva: az utolsó négy kötet a leggyorsabban eladott könyvek 

csúcsát döntötte meg. A könyvsorozat 1997-ben jelent meg először Londonban, az angliai 

BloomsburyChildren’sBookskiadónál. Az írónő nem fűzött sok reményt a könyvhöz, úgy gondolta, 

nem fogják felfedezni, de tévedett, hiszen elképesztő népszerűségnek örvendett már az első rész is, és 

a második rész, Harry Potter és Titkok Kamrája, megjelenése után az Amerikai Egyesült Államok meg 

is vásárolta a kiadási jogokat. A sorozat többi részei nagyjából egy - háromévente jelentek meg 

egymás után, a harmadik rész, Harry Potter és az azkabani fogoly 1999-ben, 2000 júliusában a 

folytatás, Harry Potter és a Tűz Serlege.2003-banjelent meg a Harry Potter és a Főnix Rendje,2005-

ben a Harry Potter és a Félvér Herceg. A sorozat befejező kötete 2007 júliusában látott napvilágot 

Harry Potter és a Halál Ereklyéi címen. A sorozatot több mint 60 nyelvre fordították le, köztük 

magyarra is. A fordítás Tóth Tamás Boldizsárnak köszönhető, ő az, aki a magyar olvasók számára is 

elérhetővé és átélhetővé tette e sorozat izgalmait. 

Egy felmérés szerint, azoknak a gyerekeknek, akik olvasták a Harry Pottert, az 51 százaléka 

nem olvasott el mást a kötelező olvasmányokon kívül ez előtt a könyv előtt. A gyerekek 65 százaléka 

azt nyilatkozta, hogy jobban tanulnak, amióta elolvasták ezt a sorozatot. Bár ez a sorozat hihetetlen 

rekordokat döntött meg, s lépett feljebb a legsikeresebb könyvek ranglistáján, rengeteg ellenvetéssel 

találkozott.Sokan nem értenek egyet azzal, hogy a gyerekek ki legyenek téve ilyen mennyiségű 

mágiának, hiszen a hamis kép, miszerint a rossz a jó a történetben, könnyen megtéveszthet egy szilárd 

világnézettel vagy hittel rendelkező fiatalt. Ebben a kérdésben a szülő feladata eldönteni, hogy 

gyermeke elég érett-e hozzá, hogy felismerje a varázslat mögött megbúvó burkolt üzeneteket és helyén 

tudja kezelni azokat. Ehhez azonban a szülőknek figyelmet kell fordítaniuk a gyerekeikre, ismerniük 

kell az olvasmányaikat, készen kell állniuk arra is, hogy ha kérdéseket kapnak, azokra válaszoljanak 

(Kisgyörgy,2012).

Fontos, hogy a fantasy műfaját a helyén tudja kezelni az ember, hiszen egy nem létező 

világhoz köthet, legyen szó a Harry Potter- sorozatról vagy más fantasy regényről. Ha valaki 

ilyenfajtaregényt olvas, szem előtt kell tartani a tényt, hogy az nem egy létező világ, vagy legalábbis 

kritikák és vélemények alapján olyan művet keresni, amelyik tisztában van ezzel. Persze nem minden 

ilyesfajta mű ártalmas vagy rossz hangvételű, hisz magam is számos fantasy regény olvastam, de 

tanácsos óvakodni az olyan művektől, ami okkultizmussal foglalkozik. Bár a könyvekből filmsorozat 

is készült négy rendező és a Warner Bors jóvoltából, Daniel Radcliffel a főszerepben, a könyveknek 

sokkal nagyobb vízhangja volt. 

A fent tárgyalt két példa remekül érzékelteti a szórakoztató irodalom műfaját, vagyis, hogy 

ezen a hatalmas könyvpiacon léteznek kifejezetten sikeres és jó regények, de megjelentek olyan 

művek is, amelyek többet ártanak a gyermeknek, mint használnak azzal, hogy olvassák. Ebből 

következtetve, az irodalom nem csak azért fontos, hogy a fiatal olvasson,vagy, hogy ne vesszen el a 

múlt, esetlega diák műveltté váljon, ez nevelési kérdés is. Éppen ahogy az internet, a mai könyvpiac is 
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hihetetlensok mennyiségű és változó minőségű könyvet kínál, különböző világnézettel, jövőképpel, 

eszmékkel, és ha nincs valaki, aki ebben el tud igazodni és megszűrni mi jó, mi káros hatású, magunk 

sem tudunk eligazodni benne. Pont erre való az az intézmény és annak dolgozói, ami ebben a világban 

az elavult, unalmas és felesleges intézményként van elterjedve.  A könyvtár és a könyvtáros feladata 

olyan könyvek beszerzése és összeválogatása, népszerűsítése, ami normális keretek között fejti ki 

hatását, tisztába van „könyvességével” és olyanra neveli, tanítja a fiatalt, ami jó és igaz. Dolgozatom 

elején, az internettel kapcsolatban is hasonló nézetet fejtettem ki, miszerint a könyvtáros dolga az 

információk megszűrése, és mivel a könyvek esetében is ez a feladata, több felelősség hárul egy 

könyvtárosra, mint azt az emberek hinnék. Egy fiatal a szülei, korabeli társai és tanárai mellett 

könyvekből és az interneten tanul a legtöbbet, sokszor e kettővel befolyásolva a vele egykorú társait, 

tehát fontos, hogy a gyermekek mind a könyvek, mind a modern technika segítségével is megfelelő 

nevelést kapjanak. Ehhez pedig szükség van könyvtárakra, szakképzett és lelkes könyvtárosokra, akik 

olyan programokat szerveznek, amik által közelebb hozzák a fiatalokat a könyvekhez és azok 

szeretetéhez. 

Gyerekkorom óta rendszeres látogatója vagyok a városi könyvtárnak. Véleményem szerint ez 

a könyvtár magához és a kisvárosi könyvellátáshoz képest modernek mondható, a könyvállomány 

folyamatosan frissül érdekes és toplistás könyvekkel, újságokkal és DVD-kel. Fel van szerelve 

számítógépekkel, melyeken keresztül lehetséges az internetelérés is. Az ott dolgozók mindig 

barátságosak és segítőkészek voltak, ami fontos egy ilyen szolgáltatást nyújtó intézmény esetén. A 

frissülő könyvállomány megállapításom szerint és tapasztalatból mondva széleskörű, minden 

témakörben meg lehet találni azokat a műveket, amelyek fontosak és érdekesek. Az egyetemhez 

hozzátartozik a rendszeres könyvtárhasználat is, így Pécsre kerülve volt szerencsém megismerkedni 

mind az egyetem, mind a város hatalmas könyvtárával is. Ha összehasonlítom a nagyváros e 

könyvtárait kisvárosunkéval, a különbségek a funkciójukban tűnnek ki, modernségben egyik sem 

haladja meg a másikat. Az egyetemi könyvtár kitűnő tudományos cikkek olvasáshoz, de szórakoztató 

irodalommal nemigen rendelkezik, míg a városi könyvtár szórakoztató irodalma széles skálájú, bár itt 

is találhatóak tudományos művek, de abból adódóan, hogy nemcsak a várost, hanem térségét is el kell 

látnia művekkel, számuk jóval kevesebb. Abból adódóan, hogy Pécs lakossága jóval meghaladja 

Szentgotthárdét, sokkal, nagyobb könyvtárral és nagyobb könyvállománnyal is rendelkezik. 

Tudományos téren ez a könyvtár valóban maximálisan kielégíti az ember igényeit, ám a szórakoztató 

irodalom könyveit nehezebben találtam meg. Számomra a kisebb, családias, annak megfelelően 

elrendezett könyvtárak adják meg az „otthonosság” érzését. Ha a nagyvárosi könyvtárakat nézzük, 

véleményem szerint a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár összegzi a jó könyvtár két 

fontos elemét: családiasság és a széles nagyvárosi könyvállomány. Az otthonosság hangulata a 

megfelelően elrendezett polcok, a kedves személyzet és dekorációból ered, s sorok közt sétálva 

ugyanolyan kedvessé vált számomra, mint lakóhelyem könyvtára. 

11



Levonva a következtetéseket, egy szentgotthárdi lakos számára, aki igénybe szeretné venni a 

könyvtári szolgáltatásokat, hogy tudományos vagy szórakoztató műveket olvasson, véleményem 

szerint a legfontosabbak a tisztaság, ápoltság, a rendelkezésre álló térben a polcok megfelelő 

elrendezése, a személyzet segítőkéssége és kedvessége, valamint egy minimális, ízléses dekoráció. 

Mivel minden könyvtárnak megvannak a kritériumai, hogy milyen könyvekkel kell mindenképpen 

rendelkeznie és milyen szempontok alapján szerezzék be a könyveket, szükség van a könyvtárosok 

szakértelmére és tudására.

Ha megvan a vonzó hely, mégis hogyan motiváljuk a gyerekeket, hogy minél többször 

látogassák a könyvtárat? Ha korosztályokra lebontva keressük a lehetőségeket, akkor a legkisebbek 

számára, akik mindenképpen a szülőkkel érkeznek, a kicsi gyermekek számára biztosítani kell egy kis 

játszósarkot, ahol a gyermek biztonságosan eljátszik, míg a szülő kiválaszthatja a gyermeke számára a 

korának megfelelő könyveket és a szülő pedig a maga művelődésére könyveket vagy szakkönyveket 

találhat, például a gyermekneveléssel kapcsolatban.

Az óvodás korosztály számára a legszebb, legmaradandóbb élmény a mesék világa, tehát a 

mesekönyvekkel a szülőket segíthetjük, javasolhatnak a könyvtár munkatársai könyveket. Bővülhet a 

lehetőség, a hangos könyvek megjelenésével, ahol játék mellett is hallgathatnak mesét. Ez különösen a 

látás fogyatékkal született gyermekek számára óriási lehetőséget biztosít a hátrányuk leküzdésében. Az 

óvódás korú gyermekek rajzolni is nagyon szeretnek, különböző rajzpályázatok segítségével, amit a 

mesék és könyvek témában meghirdetnének, a könyvtárban díjaznák, és ott láthatóvá kellene tenni.

Az iskoláskorú gyermekek az iskolai tanulmányaik révén a kötelező olvasmányok miatt igényelhetik a 

könyvtári szolgáltatást, illetve a szólások, közmondások tanulásakor nagy segítséget nyújt a 

könyvtárban fellelhető tudásanyag. Ezzel kapcsolatban nagyobb tájékoztatási szerepet kaphatna az 

internet, ahol a könyvtár hirdethetné ezt a lehetőséget. Az egyre bővülő DVD állomány révén pedig a 

filmek kölcsönzése is a könyvtári megjelenést növelné. Vetélkedők szervezésével az általános 

műveltség népszerűsítésével, a média bevonásával és az elismerés, elismertség tovább népszerűsítheti 

a tudás megszerzésének vágyát a könyvtáron keresztül.

A kamasz korosztály részére klubszerű foglalkozás keretében bevonzani azokat a fiatalokat, 

akik esetleg maguk is írásban, versben fejezik ki a belső világukat, pedagógusokkal és kortársaikkal

együtt beszélhetik meg az olvasmányokat és a filmeket. Nagyon népszerűek, azok az interneten 

megnézhető film ajánlok, amik a kamaszok nyelvén mutatja be a legújabb filmeket és teszi vonzóvá,

ezt kellene adaptálni a könyvekre is. Könyvajánlókat helyszíne lehetne a könyvtár, továbbá egy 

osztályfőnöki vagy magyar óra keretében a kedvenc olvasmányukat bemutatva, a diákok feldolgozzák 

azt tanárok vagy könyvtárosok segítségével. Interaktív beszélgetésben pedig mindenki elmondhatja 

véleményét, benyomását, elfogadva azt, hogy ezek akár különbözhetnek is egymástól, ezzel nevelve a 

másik személyének, véleményének az elfogadására, közösségi színtérré alakítva ezzel a könyvtárat. A 

felolvasóestek hazánkban ma már nem olyan elterjedtek, ezt a hagyományt talán jó lenni újra 
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feleleveníteni vagy író-olvasó találkozókat tartani. Az iskoláskorúak körében tehetséges diák 

népszerűsítheti a verseket, regényeket és rajongói klubbot hozhat létre a könyvtárban.

Véleményem szerint már gyerekkortól fogva kell őket szoktatni ehhez a közeghez és az 

oktatás keretében fontos lenne, hogy végigkísérje tanulmányaikat, hogy ez által a tanulás 

segédeszközeként vagy szórakoztató helyként tekintsenek rá, ne pedig egy unalmas, idegen intézmény 

maradjon számukra. Sokan feleslegesnek tartják a tananyagban a könyvtári órákat, mert olyan 

ismeretet ad át, ami az érettségi vizsgához közvetlen nem szükséges. Közvetett kapcsolata éppen az, 

ha megfelelően használják, jelentős segítséget nyújt a felkészülésben mind a diákok, mind a tanárok 

számára. Ezt lenne fontos hangsúlyozni.

Az egyetemisták számának növekedésével a könyvtár használok száma is növekszik, bővíteni 

kell az elérhető szakmai könyvek számát. Ha pedig könyvtár bekapcsolódik az országos könyvtári-

informatikai rendszerbe, melynek kiemelkedő célja a gyors és pontos könyvtárközi szolgáltatás, még 

tovább növelhetjük az lehetőségeket. Cél lehet felnőttek életen át tartó tanulását, képzését a könyvtár 

igénybevételével is biztosítani.

A felnőtt korosztály számára kávéházi esték szervezésében találkozhatnának a könyvrajongók 

egymással és oszthatnák meg olvasási élményeiket. Az író - olvasó találkozó legjobb és 

legszemélyesebb összejövetel, mind az olvasó, mind az író számára maradandót ad. Magam is részt 

vettem ilyen találkozón Szentgotthárdon, és Budapesten, legmeghatározóbb élményeim közé tartozik, 

hogy találkozhattam Schäffer Erzsébettel vagy Vass Virág írónőkkel. Az ismertség irányadónak 

számít, ha lehetőséget biztosítunk a fiataloknak, hogy ilyen emberekkel találkozzanak, inspirálhatja 

őket az életük, tapasztalatuk.

A helyismereti gyűjtemény kiemelt fejlesztésével a város természeti értékeinek, kulturális, 

történelmi, néprajzi kutatását, bemutatását,mint megőrizni való értéket, elérhetővé tenni.1840-es 

években működött a Pilvax Kávéház, amelynek keretében az értelmiségiek és fiatalok találkoztak, s 

osztották meg egymással műveiket. Bár a szabadságharc után megszűnt, 1927-ben ismét megnyitotta 

kapuit a fiatal költők számára. Egy vízió:Pilvax Kávéház Szentgotthárdon……

Ez a néhány példa, amit megemlítettem, csak a legismertebb és legegyszerűbb módszerek egy 

könyvtár vonzóvá tételéhez. A 21. század talán legnagyobb és legfontosabb tulajdonsága, hogy a 

modern technika hatására a korlátok sokkal szélesebbek lettek, mint régebben voltak, számos 

lehetőség elérhető és kihasználható. Ha kreativitásunkat ilyen téren ily felhasználjuk, más területén, 

tudunk változást előidézni, hiszen a modern világ természetes velejárója lett, hogy az ember sokkal 

kreatívabbá, kitartóbbá váljon és észre tudja venni és ki is tudja aknázni lehetőségeit és képességeit. 

Az olvasás már kezdetekről fogva az ember kultúrájának alappillére volt, az írás az idők során 

művészetté és mesterséggé vált, ebből adódóan soha nem lesz elavult formája az ismeretszerzésnek és 

a szórakozásnak, továbbá ebben a digitális világban is meghatározó szerepe van és lesz az emberi 

gondolkodásban és alkotásban. Ez kor a változások kora, ami a könyvkultúrát is érinti, sezt nekünk is 

figyelembe kell vennünk és ennek megfelelően alkalmazkodni és megőrizni ezt a csodálatos múlttal 
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rendelkező hagyományt. Dolgozatomban átfogó képet próbáltam adni a könyvtárak jelenlegi 

helyzetéről, lehetőségeiről, népszerűsítésének forrásairól. Központi kérdésemre, miszerint, hogy 

vegyük rá a fiatalokat, hogy látogassák a könyvtárakat, a szórakoztató irodalmon keresztül próbáltam 

választ adni, s két népszerű, listavezető könyv segítségével próbáltam érzékeltetni ennek az irodalmi 

irányzatnak a buktatóit, szépségeit és megtalálni azt az utat, ami ebből kiindulva a fiatalok szívéhez 

vezet, s megváltoztatja bennük a „könyvtár unalmas, elavult intézmény” sztereotípiáját. Témám utolsó 

fejezetében olyan lehetőségeket vázoltam fel, amik segítségével még vonzóbbá lehet tenni ezt az 

intézményt, mind országos, mind városi szinten.  
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