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A foglalkozás célja: a könyvhasználat és egyéb információhordozók használata képességének 

kialakítása a diákoknál, a könyvek iránti tisztelet elősegítése, olyan nézet kialakítása a 

könyvről, mint erkölcsi irányelvről; bővíteni a tanulók látókörét; a tanulók rendszeres olvasási 

motivációjának fejlesztésével kapcsolatos munka fokozása. 

A könyv egy nagyon ősi információforrás. Körülbelül 2,5 ezer éves. A múlt század elején új 

információforrások jelentek meg - mozi, rádió televízió. És az emberek kevesebbet kezdtek 

olvasni, ami még rosszabb, egyre kevesebb ember olvas rendszeresen. A diákok körében is az 

tapasztalható, hogy hanyatlott az olvasási kedv, egyre többen vannak azok, akik hallás után 

tanulnak, s már a tankönyvet sem veszik a kezükbe, hát még a szépirodalmat!  Itt megjelentek 

a jóslások, miszerint a könyv a múlt ereklyévé válik, és hamarosan meghal. Az internet 

megjelenésével a könyvbarátok száma még jobban csökkent, és már-már úgy tűnt, hogy a 

könyvet végleg eltemetik. Te is úgy gondolod, hogy a könyvek a haláluk küszöbén állnak?  Írd 

meg a véleményedet! 

 Nem tudom, ki hogyan van vele, de és imádom a könyveket! Szeretem a könyv illatát, a 

tapintását, a varázsát. egy könyvesbolt számomra maga a kincsestár: imádok órákon át 

nézelődni, beleolvasni egy-egy regénybe, belefeledkezni egy szakkönyvbe, vagy belemerülni 

egy mese birodalmába… 

Nem számít, mit mondanak, a könyv nagyon sokáig élt, él és élni fog. 

A fiatalok sajnos nem igazán szeretnek olvasni: a magyarok tízen- és huszonévesek 28 %-a 

egyáltalán nem olvas könyveket, 35% egy hónapnál ritkábban, 16% heti rendszerességgel és 

mindössze 7 százalékuk olvas naponta. Legalábbis ez derül ki a Szonda Ipsos 

egyik felméréséből. 

Vagyis a fiatalok 63 százaléka alig vagy szinte soha nem olvas könyvet! 

Miért nem szeretnek olvasni? 

Íme az indokok: 

1. időhiány (55%) 

2. nem érdekli a könyv (45%) 

3. nem köti le az olvasás (32%) 

4. drágák a könyvek (31%) 

Ismét meg kell említenem, hogy ezek az adatok a 14-25 éves korosztályra jellemzőek, az 

idősebbeknél sokkal jobb az arány. Pedig az olvasásnak igen is van sok jótékony hatása. 

http://cultura.hu/aktualis/csak-alom-hogy-olvassanak-a-gyerekek/
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 Az olvasás javítja a koncentrációt, fejleszti a memóriát, bővíti a szókincsed, 

magabiztosabb társalkodóvá tesz és még számos haszna van. Lássuk, pontosan melyek 

ezek és azt is, hogy miért nem szeretnek olvasni a magyar fiatalok. 

 

Legyen szó egy könyv, vagy akár egy velősebb cikk elolvasásáról, a lényeg, hogy eddzük a 

szürkeállományunkat.  Valaki kikapcsolódásból, lazításból, tanulásból, önfejlesztésből, a 

valóságból való menekülésből, kalandozásból, kíváncsiságból vagy éppen unaloműzésből 

olvas. Netán mindezekért együtt. Ráadásul ahogy fejlődik a technológia, annyiféle eszközünk 

is van rá: telefon, tablet, számítógép, e-book olvasó és persze a hagyományos kézbe fogható, 

szagolható, firkálható, lapozható változat. Magam részéről utóbbit preferálom. 

 Az olvasás mentálisan stimulál 

Tanulmányok kimutatták, hogy az olvasás lassítja (vagy esetleg meg is akadályozhatja) az 

Alzheimer-kór és a demencia lefolyását, mivel aktivizálja az agyi területeket, így tartva 

mozgásban. Ugyanúgy működik az agy is, mint bármely más izom a testben, vagyis megfelelő 

gyakorlatokkal aktívan és egészségesen tartható. Ilyen módszer az olvasáson kívül a sakkozás, 

keresztrejtvények megfejtése, valamint a társasjátékok is. 

 

 Csökkenti a stresszt 

A nap folyamán felgyűlt problémák nehezen hagynak kikapcsolódni, pedig muszáj vele 

megküzdened, különben a stressz meg is betegíthet. Jó módszer a sport, illetve az olvasás is. 

Ha nem tudsz szabadulni a feszültség forrásától, és másra koncentrálni, egy jó kis regény segít 

elcipelni egy másik világba. Olvasás közben nem a problémán és annak vonatkozásin pörögsz, 

hanem feloldódsz a jelenben.  A sztori a jelenben tart és segít a problémától független 

cselekményre fókuszálni. Ezáltal pihen az agyad. Lazít. Ráadásul megnyugtat, csökkenti a 

vérnyomásod és a légzésszámot. Kvázi relaxált állapotba kerül a tested és a szellemed. 

 

 Növeli a tudásod 

Minden dolog, amiről elolvasol, csupa új információval tölti meg a mentális kincses ládádat, 

amelyeket bármikor felhasználhatsz az életed bármely területén. Ráadásul a tudásodat senki 

nem veheti el tőled, az a tiéd és folyamatosan bővítheted. 

 Bővíti a szókincsed 

Azt hiszem ez nem különösen meglepő, hogy minél többet olvasol, annál bővebb lesz a 

szókincstárad. Mindegy, hogy szakcikkeket olvasol, vagy szépirodalmat, a való életben és a 

szakmádban is hasznosítani tudod az olvasottakat. Tájékozottabb leszel és magabiztosabban 

fejezed majd ki magad. 

 

Gondolom Te is hallottál már róla, hogy a legnagyobb szókincsű költőnk Arany János. És azt 

is tudod, hogy ez számokban hogyan néz ki? 

Arany János élete során 287 425 szót írt le és ebből 59 697 egyedi szót használt. Ezzel pedig 

hivatalosan is megnyerte a magyar költők szókincsversenyét. Összehasonlításképp a magyar 

nyelvben összesen 60–100 ezer egyedi szó van, egy átlagos értelmiségi egyévnyi beszédét 

rögzítve körülbelül 25-30 ezer szó fordulna elő. 

 

http://abcnews.go.com/Health/story?id=117588&page=1#.UZZr0Cv703Y
https://365letszikra.hu/jelen-lenni-eckhardt-tolle/
http://www.origo.hu/techbazis/20150329-legenda-bizonyitva-raengedtuk-a-szupertechnologiat-a-verses-kotetekre.html
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Nem azt mondom, hogy Arany kötetet kell lapozgatnod – bár nem válik hátrányodra -,hanem 

azt, hogy minél több szót olvasol, annál több szót fogsz ismerni. Ilyen egyszerű. 

 Fejleszti a memóriád 

Ha egy hosszabb sztorit olvasol, több mindent meg kell jegyezned, hogy élvezd és értsd is az 

olvasottakat. Ráadásul minden plusz információ, amit megjegyzel, növeli az új agyi pályákat, 

és erősíti a régieket, amely által javul a rövid távú memória. 

 

 Fejleszti a kreativitást 

Ahhoz, hogy jó ötleteink legyenek, problémamegoldásra fókuszálhassunk, alternatív megoldó 

útvonalak találjunk ki, rugalmasan alkalmazkodjunk a változáshoz, szükségünk van egy csomó 

új szinapszisra az agyunkban - olyan információ összekapcsolódásokra, amelyek eddig nem 

találkoztak. Ahhoz, hogy találkozzanak, minél több inger kell, hogy érjen bennünket, mondjuk 

ezért is érdemes sokat utazni, sok emberrel megismerkedni, számos szituációt kipróbálni stb. 

Az olvasás egy kitűnő utazás az agynak, egy fantázia-hullámvasút, ami által gyarapszanak az 

ismereteink és nő az információ- összekapcsolódások száma. Persze ahhoz, hogy ez 

bekövetkezzen, nőnie kell a figyelemkapacitásunknak is. 

 Növeli a koncentráló képességed 

Információdömping világunkban folyamatosan ér valami interakció bennünket, fél szemmel 

mindig az e-maileket sasoljuk, közösségi médiát figyeljük, csörög a telefonunk, híreket 

olvasunk a kis képernyőinken, közben személyes kontaktusba is kerülünk, vagyis folyamatosan 

multitasking (egyszerre, párhuzamosan több dologgal foglalkozunk, megosztjuk a 

figyelmünket) van. Megoszlik a figyelmünk, a fókuszunk, ráadásul minden terepen teljes 

értékűen kellene szerepelnünk. Sokkal jobban fog menni a fókuszálás, ha legalább 15-20 percet 

olvasunk naponta, mert amikor egy történetre irányítjuk a teljes figyelmünket, az megedzi a 

koncentrációs képességünket. Vagyis jobban helyt tudunk állni a napi kihívásokban, ha 

gyakrabban olvasunk könyvet. 

 Fejleszti az íráskészséged 

Az sem elhanyagolható, hogy minél többet olvasol, annál több stílust, technikát ismersz meg és 

így formálod a sajátodat. Manapság annyi blogot írnak fiatalok, nem árt minél tájékozottabbnak 

és olvasottabbnak lenni, hiszen az előnyeit mi magunk is kamatoztathatjuk. 

 Olcsó szórakozás 

Ha veszel egy könyvet, akkor magadba fektetsz be. A tudásodat fejleszted, valamint az előbb 

felsorolt összes tényezőt. Tehát egy könyv költsége elenyésző a számos hatásához képest. 

Ráadásul a legtöbb online magazin ingyenes, vagy az offline változattal együtt is nagyon olcsó 

az előfizetés. Ezen kívül van egy csomó e-book, amit ingyen is elérsz. 

Ennél azért jóval több pozitív hatása van az olvasásnak. 

 

 

Oszd meg velem a saját véleményed, tapasztalatod!  

 

Mindegy, hogy kemény vagy puhafedeles, nyomtatott vagy e-book, a lényeg, hogy bármit 

olvasol, csakis nyerhetsz vele! 

 

https://www.verywell.com/facts-about-memory-2795359#step9
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Mint ahogy Joseph Addison is mondta:  

Az olvasás olyan az agynak, mint a testmozgás a testnek. 

 
Szóval mindegy, hogy mit olvasol, legyen az klasszikus irodalom, költészet, divatlapok, 

életrajzok, vallásos szövegek, önsegítő kézikönyvek, sportújságok, romantikus regények, a 

lényeg, hogy olvass. Ám a legjobb, ha nem csak online teszed ezt, hanem kézbe fogsz egy 

könyvet, szabadjára engeded a kíváncsiságod és munkára fogod a képzeleted. Tapasztald meg 

az olvasás jótékony hatásait! 


