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1. Kutatási előzmények és a téma indoklása
Az online világ egyre mélyebben szövi át a társadalmat. Ez a folyamat
nem hagyja érintetlenül az olvasás területét sem, és eddig nem ismert, új
jelenségekre irányítja figyelmünket. Milyen hatást gyakorolnak az
interneten kialakult új típusú olvasási módok, amelyek inkább a gyors
információszerzésre, mintsem a tartalmi feldolgozásra és átgondolásra
fókuszálnak (a Jakob Nielsen által leírt F-jelenség, 1999), az úgynevezett
alfa generáció, vagyis a 2010 után születettek olvasási, szövegértési
képességére? Az olvasás módjának átalakulása a történelem során soha,
talán még Gutenberg találmányának köszönhetően sem volt olyan
mértékű,

mint

napjaink

online

technológiáinak

hatására.

A

könyvnyomtatás nemcsak az olvasás módozatát változtatta meg (Briggs &
Burke, 2002), hanem új dimenzióba helyezte terjesztésének lehetőségét is,
hiszen a tudásmegosztás sosem látott mértékben gyorsult fel. Ma az
információs társadalom kialakulásával ez a folyamat még inkább
érvényesül, amely hatással van a Gutenberg-galaxisra is (vö. McLuhan,
1962), és eredményezheti a könyv és az olvasási szokások átalakulását.
Különösen fontos figyelemmel kísérnünk a népesség 6–14 éves
korosztályának

esetében

az

olvasási

szokásokban

végbemenő

változásokat, értelmeznünk a korcsoporton belül megjelenő tendenciákat,
és megfogalmaznunk a várható rövid és hosszú távú következményeket.
Mindaz, amit ebben a korosztályban tapasztalunk, előrevetíti a jövő felnőtt
olvasójának szellemi profilját. A tanulási problémák hátterében az esetek
többségében megfigyelhető valamilyen az anyanyelvhez, az olvasáshoz, a
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szövegértéshez, a beszédhez kapcsolódó elakadás vagy zavar, a szókincs
fejletlensége.

A

legutóbbi

Programme

for

International Student

Assessment (PISA, 2018) kutatása szerint Magyarországon a 15 éves
diákok 25 százaléka funkcionális analfabéta, vagyis nem képes értő
olvasásra. Európában a 15 és a 65 év közöttiek mintegy 10 százaléka küzd
valamilyen

jellegű

olvasási

nehézséggel (EPALE,

2015). Pedig

napjainkban az olvasás mint a munkaerőpiacon való érvényesüléshez
szükséges, sőt elengedhetetlen képesség jelenik meg; talán még sosem
volt ilyen magas az elvárás az írásbeliség területén.
Az említett korosztálynál egyértelműen ki lehet mutatni, hogy
csökken az elolvasott könyvek száma, az olvasás intenzitása, az erre
fordított idő (Erdős & Lak, 2019). Az olvasással kapcsolatos problémákon
pedig csak olvasással lehet segíteni. Evidenciának tűnik, mégis ennek a
folyamatnak az elősegítése gyermekkorban a XXI. század egyik
legégetőbb kihívása. Disszonáns módon éppen az lehet a megoldása is a
problémának, mint ami részben az okozója. Az internet és az online
technológiák segíthetnek a negatív olvasói tendenciák megfordításában.
Az angol nyelvű szakirodalom általában a literacies szóval
határozza meg az írni és olvasni tudás fogalomkörét, jellemző módon
többes számú alakban, mert a témát illetően az írás és az olvasás típusaira
vagy formáira többnyire egyszerre hivatkoznak a kutatók. Ahogy David
Bawden (2001) megfogalmazza esszéjében, az írástudás fogalma a
különböző időszakokban

mást és mást jelentett. Volt, hogy a

nyomdatermékek dekódolására koncentrálódott, máskor a kinyomtatott
szó kulturális feltételrendszerének, etikai normáinak és esztétikai
értékeinek tudatos és kritikus ismeretét is jelentette. Természete így
tulajdonképpen

mindig is

kettős volt (Koltay,

2010).

Egyfelől
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nyilvánvalóan jelentette az írni-olvasni tudás képességét, másfelől
magában foglalta a megértésre történő olvasást is, amely a logikus
gondolkodás, az érvelés és a kritika megfogalmazásának képességét is
magában hordozza (reading literacy, OECD 2003).
Az írni-olvasni tudás technikájának vizsgálatakor ki kell térnünk
negatív megfelelőire is, így az analfabétizmusra, amely az írás- és
olvasáskészség teljes hiányát jelenti, valamint az enyhébb, ám közel
ugyanolyan

súlyos

változatára:

a

funkcionális

analfabetizmusra

(functionally illiteracy), amely esetben az írás- és olvasáskészség mint
technika elsajátítása önmagában nem elegendő, ha nem kellően fejlett a
mindennapi élet követelményeinek teljesítéséhez. Másként fogalmazva: az
a felnőtt tekinthető funkcionális analfabétának, aki a saját társadalmi és
szakmai közegében nem tud megfelelni a vele szemben támasztott
elvárásoknak

(Koltay,

2010). Ennek egy

magasabb tudásszintet

megkívánó kategóriája az angol nyelvben használt critical literacy, amely
tulajdonképpen a kritikai szövegértés képességét jelenti (Briggs & Burke,
2002).
Tehát az olvasás a kreativitás és a kritikai gondolkodás
fejlesztésének elengedhetetlen eszköze, amely segíti a világ árnyaltabb
észlelését, mintákban és modellekben való elmélkedésre ösztönöz, vagyis
elengedhetetlen feltétele a hálózatos gondolkodásnak (Harsányi, 1991).
Ennek ellenére – mint ahogy feljebb a riasztó számadatok is mutatják – az
olvasás mégis válságát éli (literacy crisis) (Wetzel, 2018). Ez az
ellentmondás már önmagában indokolttá teszi, hogy átgondoljuk, miként
érthetnénk meg jobban az olvasás átalakuló és átértékelődő társadalmi
szerepét, valamint változásának irányát és természetét a XXI. század
elején.
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A nyomtatott könyvek tartalmának digitális formába öntése, azaz
az e-book megjelenése nem hozott áttörést a gyermek- és az ifjúsági
könyvek piacán. A felnövekvő generáció megszólításához – amelynek a
digitális ökoszisztéma a mindennapi, természetes közeget jelenti – egy új
formátum megjelenésére volt szükség (Briscoe & Wilde, 2007). Erre kínál
egyfajta megoldási kísérletet az interaktív könyv, amelyet többféle
modalitás – az írott szöveg, a (mozgó)képi megjelenítés, a hang –,
valamint az ezeket időben koordináló interakció együttes alkalmazása
jellemez (Varga, 2019). Interaktív könyvek esetében a befogadó
felhasználóvá, aktív résztvevővé válik (Sargeant, 2015). A gyermekek,
akik beleszületnek a digitális korszakba, el is várják, hogy aktívan részt
vegyenek egy mese, egy történet befogadásában, különösen akkor, ha az
képernyőn jelenik meg. A digitális környezetben a befogadónak az
olvasnivalóhoz fűződő kapcsolata dinamikusabb, mint a nyomtatott
könyvek esetében, mivel itt az olvasó beavatkozhat a történetbe, és
valamennyire meg is változtathatja azt az ábrázolt világot, amely a szöveg
cselekményének megfelelően jelenik meg (Boldog et al. 2018). Az
ábrázolt világ tehát nem egyértelmű és nem rögzített, mint a legtöbb
nyomtatott szöveg esetében. Az interakció eleve játékos, sőt akár
varázslatos élmény, amelyet a gyerekek nagyra értékelnek. Ösztönző
forrás lehet, és olyan olvasókat vonzhat, motiválhat, akiknek egy
nyomtatott szöveg elolvasása, értelmezése még nehézséget okoz. Az
interaktív könyv olvasásának lehetősége ugyanakkor olcsó technológiát
feltételez, ráadásul digital literacyt is megkíván. A digitális írástudáson
belül is megkülönböztethetjük az egyszerű olvasási készségeket magában
rejtő functional digital literacyt, illetve a kreatív készségeket is magában
foglaló critical digital literacyt (Bajomi-Lázár, 2020). Az utóbbi esetben a
tudás birtokosa képes a digitális források azonosítására, elérésére,
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kezelésére, integrálására, értékelésére és szintetizálására, továbbá új tudás
létrehozására,

valamint

arra, hogy másokkal

kommunikáljon és

reflektáljon az őt elérő üzenetekre. A téma fontosságát jól mutatja, hogy
az Európai Bizottság a tagállamok szak- és fejlesztéspolitikája számára
számos olyan referenciaeszközt dolgozott ki, amely elősegíti a digitális
készségek

megértését,

és

egységes

megközelítést

kínál

a

kompetenciafejlesztés megvalósításához. A DigComp (az első változat
2013-ban készült el, amely legutóbb 2019-ben lett frissítve) megfelelő
alapot szolgáltat a digitális kompetencia mérésére. A keretrendszer
meghatározza azokat az irányelveket, területeket, amelyek fejlesztése
elengedhetetlen a digitális társadalomban való aktív részvételhez. Ilyen
például az információs műveltség, kommunikáció és együttműködés, a
digitális tartalom készítése, a problémamegoldás és a biztonság
(Carreteroet al., 2017). Az Európai Bizottság ezen felül megalkotta a
DiComp

kifejezetten

az

oktatás

sajátosságaihoz

illeszkedő

keretrendszerét, a DigCompEdu-t (Redecker, 2017), amely a pedagógusok
digitális kompetenciájának a mérésért segíti tagállami szinten. Az ajánlás
olyan

kompetenciaterületeket

azonosít,

amelyeket

az

oktatóknak

fejleszteniük kell a hatékony digitális oktatás megvalósulása érdekében,
valamint ahhoz, hogy megfelelően tudják támogatni a diákok digitális
kompetenciájának a fejlődését.

2. Felhasznált módszerek

Dolgozatom kutatási kérdéseinek a kibontását az írásbeliség rövid
történeti áttekintésével kezdem, különös tekintettel Marshall McLuhan,
Asa Briggs és Peter Burke, valamint Andrew Chadwick munkáira. Ezután
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az olvasási szokások megváltozásának különböző okait és a fellelhető
kutatási adatokat vizsgálom, így egyebek között a PIRLS-jelentést és a
hivatalos OECD PISA-kutatást.
A könyvvel és az olvasással kapcsolatos kutatások jelentős része
még ma is kvantitatív. Úgy vélem, a téma kutatása akkor lehet
eredményes, ha
médiahasználatra

a statisztikai jellegű kutatásokat kiegészítjük a
vonatkozó

kvalitatív

elemzéssel,

amely

a

közönségkutatások hagyományát követi. Egy új technológia sikerét és
önmagában az innováció fogalmát félrevezető lenne vizsgálni a befogadó
közeg bevonása nélkül. A médiumok gyerekekre gyakorolt hatásának
kutatásához elengedhetetlen a médiumhoz fűződő viszonyuk és meglévő
tapasztalataik megismerése. A kérdés elemzésénél fontos kiindulópontul
szolgálhat, hogy a gyerekek a média „használata” során a jelentés
létrehozásában aktív szerepet játszanak, és hogy ez a jelentésgenerálás
alapvetően a személyiség, a társadalom és a kultúra által együttesen
meghatározott folyamat (Buckingham, 2002).
A technológia ilyen formájú kulturális megközelítése abban segíti
a kutatókat, hogy a befogadók motivációit és igényeit is jobban megértsék.
Ezért elemzésem során a számokat kiegészítem a tágabb kulturális és
társadalmi környezet vizsgálatával. Az Elihu Katz és munkatársai által
megalkotott használat-kielégülés-modell az egyéni befogadói igényeket és
pszichológiai

szükségleteket

állítja

fókuszba

a

médiabefogadás

folyamatában, ezzel megalapozva azt a befogadásvizsgálati paradigmát,
amely a hangsúlyt a médiumok azon használóira helyezte, akik saját
szükségleteik kielégítésére használják a médiát. Így már nem csak azt
tudjuk megmérni, hogy mekkora a tömegmédia közönsége, hanem azt is,
hogy a közönség miként reagál a kommunikációs élményre (Ross &
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Elliott, 1975: 228). Kutatásomban én is nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy
az interaktív könyv felhasználóinak élményeit, véleményét is elemezzem.
Tehát

a

hibrid

médiumok

vizsgálata

során

a

tömegkommunikáció-elméletek klasszikus befogadója helyett az immáron
adóként is viselkedő, jelentéskonstruáló felhasználót kell kiindulási
pontnak tekintenünk, aki a médiatudatosság szintjének megfelelően
„poroszkál” a hibrid médiumok között, és kedvére válogat az őt érdeklő
tartalmakból. A participáció, vagyis a felhasználói részvétel (Nakamura,
Chow & White, 2012) folyamatosan átalakuló és fejlődő digitális
ismereteket, alkalmazkodást és egyben aktivitást feltételez. A felhasználó
tartalmat gyárt, integrál, átalakít és megoszt, miközben interakcióba lép a
hálózat más tagjaival, platformról platformra haladva konstruál vagy
rekonstruál. Tehát létrejött az interkonnektivitáson alapuló, platformizált
társadalom és részvételi kultúra (Fehér 2016; Lee & Chan, 2016; Dijck,
2013). Nem más a jelen olvasója sem, akinek immáron nemcsak a
nagyszobában

található

könyvespolcán,

hanem

annak

virtuális

megfelelőjén is egymás mellett sorakoznak a frissen letöltött könyvek.
A felhasználó aktivitását befolyásolja a médiumok aktivitási
szintje is (Myat, 2010), ugyanis az egyes médiumok eltérő szinten teszik
lehetővé a befogadói visszacsatolást és a tartalomhoz kapcsolódó
interakciót. A Z és az alfa generáció tagjainak, akiknek elsődleges
kommunikációs felülete már nem is az e-mail, hanem a közösségi háló,
lételeme az interakció. Így a már hibrid műfajnak tekinthető e-könyv a
társadalmi nyomás és a megnövekedett ingerigény miatt további
változásokon megy keresztül. Úgy kezd viselkedni, mint a többi új,
népszerű médium. Chadwick szerint a média alkotóelemei folyamatos
interakcióban állnak, küzdenek a figyelemért, a közönségért, és
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természetesen a bevételekért, így a mindent elsöprő cél érdekében
egymásra is vannak utalva a tartalomgyártás és a technikai-technológiai
újítások terén. Az újonnan belépő elemek így ehhez az együttálláshoz
csatlakoznak, és ezek is folyamatosan tovább formálják a hálózatot, mivel
az innovatívnak tekinthető, sikeres gyakorlatok hatással vannak a hálózat
régebbi szereplőire is, azaz a digitális bennszülött generáció igényei
hatással vannak a már hibridnek tekinthető elektronikus könyvpiac
szereplőire is, és életre hívják az interaktív könyveket. Az aktorok
kölcsönhatásából fakadóan a könyv tartalma tovább áramlik az
e-könyv-olvasókból a mobilalkalmazás-piac felé.
Munkámban egyszerre használtam a dokumentumelemzés és a
szakirodalmi feldolgozáshoz kapcsolódó döntően kvalitatív módszereket.
Számos nemzetközi és hazai kutatási eredményt is felhasználtam, így
beemeltem a PIRLS-jelentés, a hivatalos OECD PISA-kutatás, az Új
Nemzedék Program Ifjúságkutatásának és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár „Az én könyvtáram” kutatásának eredményeit, illetve SZTE
JGYPK Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportja által megállapított
szakmai tanulságokat.
Az interaktív könyvek részletes módszertani bemutatásához és
értékeléséhez a nemzetközi példákon kívül egy magyar fejlesztést, a
BOOKR Kids-et is behatóan elemzem, illetve a dolgozat gerincét adó
kutatás is a hazai fejlesztésű könyvekre épül. Érvelésemet a 2019
szeptembere és decembere között az EFOP 3.2.4. pályázat keretében a
Klebelsberg Központ támogatásával készült BOOKR Suli pilotra
alapozom, amelynek során az interaktív könyvet használó második,
harmadik és negyedik osztályos tanulók teljesítményét egy nyomtatott
szöveget olvasó kontrollcsoport teljesítményének segítségével mértük
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(szinkron-adatfelvétel), míg az ötödik és a hatodik osztályban az
adatfelvétel diakrón módon zajlott: az interaktív könyv használatának
mérését nyomtatott könyves órai munka előzte meg.

3. Kutatási kérdések

Dolgozatomban egy új hibrid médium folyamatosan változó világát
vizsgálom; különböző aspektusokból igyekszem felmérni a Gutenberg- és
a Castells-galaxis között elhelyezkedő új állomásnak tekinthető interaktív
könyv jelentőségét. Az alábbi kutatási kérdésekre kíséreltem meg választ
adni:

1. Valóban nem olvas a mai generáció, nem tekinti az olvasást
szabadidős tevékenységnek? Tényleg megváltoztak a
legfiatalabb

generáció olvasási

szokásai?

Egyáltalán

szüksége van a mai digitális bennszülötteknek az olvasásra
mint technikára? Ha igen, miért?

2. Miképpen tudjuk elősegíteni az alfa generáció olvasóvá
nevelését? Vannak-e olyan eszközök, módszerek, amelyek
hatékonyan tudják fejleszteni és egyben motiválni ezt az
amúgy hagyományos eszközökkel nehezen megszólítható
generációt? Az IKT-eszközök vajon ilyenek? Hol a helyük
a Gutenberg- és Castells-galaxisban? Vajon a könyv egy
újabb forradalmáról beszélhetünk? Mit jelent mindez
médiaelméleti

kontextusban?

Hogyan

illusztrálja
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technológia,

média

és

társadalom

interakcióit,

kölcsönhatásait?

3. Vajon képes-e az interaktív könyv mint új hibrid médium
fejleszteni az olvasási és szövegértési készséget? Ha igen,
milyen életkorban és melyik olvasói szakaszban? A
hátrányos helyzetű fiatal olvasói csoport képes-e külön
profitálni az ez irányú fejlesztésekből? Az interaktív könyv
akár alkalmas lehet az esélyegyenlőség növelésére is?
Milyen keretek között használhatóak ki az interaktív könyv
tulajdonságai?

Akár

intézményi

keretek

között

is

bevonható eredményesen az oktatás folyamataiba?

4. Az értekezés eredményei

Dolgozatomban a PIRLS-jelentés, a hivatalos OECD PISA-kutatás, az Új
Nemzedék Program Ifjúságkutatásának és a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár „Az én könyvtáram” kutatásának eredményeit elemezve az első
kérdés kapcsán azt találtam, hogy az adatok megerősítik a feltevést, hogy
a gyerekek olvasási aktivitása csökkent. Kevesebbet és ritkábban
olvasnak, mint az előző évtizedekben, miközben egyre több időt töltenek a
képernyő előtt. Az alfa és Z generáció tagjai radikálisan más
információhasználati és keresési szokásokkal rendelkeznek, mint a
korábbi évek fiataljai. A szinte folyamatos online jelenlét, a képernyő előtt
töltött idő óráinak megsokszorozódása, önmagában a digitalizáció
kimagasló hatással van az olvasási szokásokra. Az olvasásra mint
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képességre viszont szüksége van a XXI. század fiataljainak is. Szinte
mindaz, ami megkülönböztet minket mint emberi fajt a mesterséges
intelligencia világától, az olvasásban kereshető. A kritikai érzék, a
szociális-emocionális képességek, az érzelmi intelligencia, a kreativitás,
modellekben

való

gondolkodás:

mind

fejleszthetők

történeteken,

könyveken keresztül. Ezért a dolgozatomban amellett érveltem, hogy a
legfiatalabb generációnak is olvasnia kell, az olvasóvá nevelés folyamatát
pedig már a kisgyermekkorban kell megalapozni. Érvelésemet nemzetközi
kutatások és országos olvasói programok eredményeire alapoztam,
amelyekből az is kiderül, hogy a szocioökonómiai hatások az egyik
legfontosabb

komponensei a gyerekek

olvasóvá nevelésének. A

technikai-technológiai fejlődés, az internet és a digitális eszközök
térhódítása és egyre általánosabbá válása segíthet kiegyenlíteni a státusbéli
különbségeket, és új lehetőséget kínálhat a legszegényebbeknek az
olvasástanulás és a szövegértés területén. Dolgozatomban amellett
érveltem, hogy ma a családoknál található átlagos kötetszám alapján
nagyobb esélye van egy gyermeknek arra, hogy életkorának megfelelő
könyvekből álló virtuális könyvespolccal rendelkezzen, mint nyomtatott
könyvekből álló saját mesekönyv-kollekcióval. A fiatal szülők és
pedagógusok

egyik

legnagyobb

közös

feladata

a

meseolvasás

tradíciójának a megőrzése, amiben a technológia is hatékony segítséget
nyújthat.
A második kérdés kapcsán az alábbi megállapításokat tettem. A mai
modern technológiát „élőhelyként” kapott generációt alkotó digitális
bennszülöttek már elvárásként fogalmazzák meg azt, hogy aktívan részt
vehessenek egy a képernyőn közvetített animált történet értelmezésében
(Varga & Daróczi, 2018). Így az olvasóvá nevelés folyamatában is fontos
szerepet

kell

játszania

a

képernyőn

közvetített

új

típusú
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vizuáliskönyv-élményeknek. A kizárólag nyomtatott médián alapuló
oktatási módszerek már nem elegendőek a mai kor fiatal olvasóinak. Ezt
az interaktív könyv prezentációs módjait bemutató, illetve az interakciók
hatásait elemző tanulmányok eredményeire alapozom, illetve kitérek arra
is, hogy az új mediális környezetben a gyermek olvasási stratégiája is új,
más törvényszerűségek szerint alakul. Maga a befogadói alaphelyzet
viszont nem változott a gyermek feladatát tekintve: változatlanul képesnek
kell lennie arra, hogy a látottakat, a hallottakat összefüggő történetként
tudja leképezni. Ugyanakkor az interaktív könyvek esetében az interaktív
elemek fokozottan segítik ebben az olvasót, hiszen a mediatizált
történetvilágok résztvevőivé válik, és a befogadás során integránsabb
módon lesz jelen.
Dolgozatomban azt is alátámasztottam, hogy az interaktív könyv
mint hatékony IKT-eszköz eredményesen vonható be az olvasástanulás és
az olvasástanítás különböző szakaszaiba. A leghatékonyabban az olvasás
elsajátításának korai szakaszába integrálható az új formátum, illetve azon
tanulói csoportokban, amelyek tagjai valamilyen azonosított olvasási
nehézséggel küszködnek. Egy jól megkonstruált interaktív könyv alkalmas
lehet arra, hogy a figyelmet hosszú távon fenntartsa, és segítsen az
elmélyült, értő, jelentésteremtő olvasás kialakulásában. Tanulmányom
annak alátámasztására íródott, hogy már nem szükséges a tanítási-tanulási
folyamatokat és a digitális technológiát mint egymástól különálló
fogalmakat vizsgálni, mert egyrészt a dinamikusan fejlődő IKT-eszközök,
másrészt a pandémia okozta krízishelyzet hatására azok már az oktatás
szerves részévé váltak.
Dolgozatom elméleti keretének egyik alappillérét Chadwick
hibridmédia-elmélete adja, amely szerint az új médialogikák jelentette
nyomásnak a régi típusú médialogikák már nem képesek teljesen
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mértékben ellenállni, így például az új technológiák és eszközök okozta
kihívások kezelése érdekében az új logikákat részben adaptálniuk kell. Így
a hibrid médiarendszert a folyamatos alakulás és változás, a régi és az új
médiumok együttélése jellemzi, tehát sohasem tekinthető befejezettnek,
miközben a médiumok társadalmi, kulturális szerepe és a befogadók
médiahasználata, a médiumokhoz való viszonyulása szintén folyamatosan
változik. A társadalom, a kultúra és a piac együttállásából fakadóan indult
vándorlásnak a könyvek tartalma is, kezdetben papírról az e-olvasókra,
majd a mobilalkalmazások piaca felé.
McLuhan téziseinek elemzése során rámutattam arra, hogy az
interaktív könyvek kialakulása is megfelelően illusztrálja: a McLuhan-féle
technológiai determinizmus nem értelmezhető a hibrid médiumokra sem,
hiszen túlságosan leegyszerűsítő keretbe helyezi a társadalom és a média
viszonyát. Felhasználói szinten az új technológiáknak társadalmi jelentést
kell kapniuk, hiszen nincs egzakt „használati leírás” az innovációhoz. A
médium mindig kulturális konstrukció, attól függően, hogy épp milyen
funkciót tölt be a társadalom életében, tehát a technológiák folyamatosan
változnak, és velük változnak a kulturális jelentések is. Az elképzelt
felhasználási mód kevés esetben találkozik a valós funkcióval (lásd a
telefon és a távíró példáját). Véleményem szerint a könyv természete is
kezd megváltozni. Már nem a passzív befogadói részvételre épít, hanem
az új médiumok esetében megszokott aktív felhasználói jelenlétre. Az
interaktív könyvek a hagyományos könyvek kiterjesztett változatai,
amelyek társadalmi megítélése évszázadok óta egybefolyt a tudás és a
tartalom fogalmával, így Rogers innovációterjedés-modellje szerint
befogadói beágyazódásuk és terjedésük viszonylag könnyű és gyors
átmenettel történhet. A társadalom napjainkban élénk vitát folytat mind
kutatói, mind szakértői, mind felhasználói szinten az interaktív könyvekről
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és magáról a digitális olvasás kérdéséről; mindannyian keresik az őket
érintő kapcsolódási pontokat és az új technológiához köthető értékeket,
éppúgy, ahogy az innováció a korábbi évszázadokban is sokakban
kételkedést váltott ki (lásd Hammer, 2006, Bajomi-Lázár, 2017). Jelen
értekezés is egyfajta válaszként, magyarázatként jött létre, amely releváns
erőforrást jelenthet a kutatók számára a vita értékeléséhez.
A pilotkutatás legfontosabb eredménye az, hogy az olvasás és
szövegértés

különböző részterületein átlagosan 15–20 százalékkal

eredményesebben teljesítettek az interaktív könyvvel dolgozó tanulók. A
pilotkutatás azt igazolta, hogy az interaktív könyvek sokoldalúan fejlesztik
a tanulók nyelvi tudatosságát, és pozitív transzferhatást gyakorolnak a
tanulók szövegértési teljesítményére.
A vizsgálat alanyainak véleménye szerint az interaktív könyv
lehetőséget nyújt a pedagógusnak arra, hogy a tanórákon a tanulók
képességei közti különbségeket figyelembe vegye, használatával a
szocioökonómiai és szociokulturális hátrányokat enyhítse, és az álló- és
mozgóképek inspiráló ereje által a vizuális olvasást is a tanórák részévé
tegye. A fiatal populációnak a tudás technomediális közvetítési módjára
való nyitottságát a pilotkutatás egyértelműen igazolta. A válaszok az
érzelmi kötődés létrejöttét támasztják alá. Az egyértelműen magas tetszési
index – önmagában – sem a technológiai, sem a műfaji újdonsággal nem
volt indokolható; a pozitív válaszok elsősorban az interaktív könyvek
konkrét használatának élményével állhattak összefüggésben.
Összességében elmondható, hogy a BOOKR Suli könyvei mint
az interaktív könyvek az iskolai oktatásban is hasznosítható hazai, magyar
nyelvű reprezentánsai. Egyrészt fejlesztik a tanulók nyelvi tudatosságát és
szövegértési

teljesítményét,

másrészt

támogatják

az

újabb

kulturális-technikai paradigmában való eredményes boldogulást biztosító
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digitális szövegértési készségüket.
Az interaktív könyveknek mint a Gutenberg–Castells-galaxis
legfiatalabb szereplőinek a jövőjét ma még természetesen nem láthatjuk
teljesen tisztán. Mielőtt belépnénk az elképzelt jövőbe, bízzuk magunkat a
történelemre, valamint arra a tényre, hogy a társadalom egészét érintő
változások bonyolultak, és nem annyi időt vesznek igénybe, mint
gondolnánk (Høyer, 2001). Az interaktív könyvek sorsa a társadalom és a
piac kezében van, akárcsak minden hibrid médiumnak. A XIX. és a XX.
század közepét jellemző tömeges olvasás korában az elit és a társadalom
közötti különbség abban is megmutatkozott, hogy ki mit olvas (Durant &
Horava, 2015). Úgy vélem, a jövőben ez a kérdés várhatóan úgy szól
majd, hogy valaki olvas-e vagy sem.
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