Nem olvasnak a fiatalok
A Sonda Ipsos olvasásszociológiai mérésének
fõbb eredményei
Ritkán kerül a fiatalok kezébe könyv: mindössze 7 százalékuk olvas
naponta, további 16 százalékuk heti rendszerességgel. A havonta
kötetet forgatók aránya sem magas – 14 százalék – az ennél ritkábban olvasók 35 százalékot tesznek ki, s 28 százalékuk bevallja: egyáltalán nem olvas könyvet.
A tizen- és huszonévesek sokféle, önigazoló és beismerõ érvet
sorolnak fel arra, miért nem (nagyobb) része napjaiknak a könyvolvasás. Legtöbben, 55 százaléknyian az idõhiányra hivatkoztak, de
sokan, 45 százaléknyian elismerték, hogy nem érdekli õket a könyv.
Viszonylag nagy arányban – 32 százalékban – azt említették, hogy
nem köti le õket az olvasás, 31 százalék pedig azzal mentette fel
magát, hogy drágák a könyvek. A fiatal felnõttek körében lassan terjednek az e-könyvolvasók, mindössze 2 százalékuknak van, s még
7 százalék gondolkodott azon, hogy vásárolni kellene. Bár kevesen
használják, de a korosztály egyharmada szerint az elektronikus
könyveké a jövõ, elõbb-utóbb népszerûbbé, elterjedtebbé válik,
mint a papírra nyomtatott könyv. A fiatalok csaknem fele azonban
úgy véli, nem lesz áttörés, a kulturális fogyasztásban helye marad a
hagyományos könyvformátumnak is - ezek a legfontosabb megállapításai annak a közvélemény-kutatásnak, amelyet az elmúlt 3 hónapban készített az Ipsos, a 15-25 év közöttieket reprezentáló 500
fõ személyes módon történõ megkérdezésével.
A fiatalok több mint egynegyede – 28 százaléka - soha nem olvas könyvet. További 35 százaléknyian is csupán néha-néha – saját
bevallásuk szerint ritkábban, mint havonta vesznek kezükbe valamilyen kötetet. A 18-25 éves korosztály közel kétharmada, 63 százaléka tehát lényegében a könyvektõl függetlenül éli az életét. Leginkább a szakmunkás végzettségûek vannak távol a szakmai kötetektõl, a szépirodalomtól – 82 százalékuk lényegében nem (vagy alig)
olvas. Az alacsonyabb végzettségûeknél 71, az érettségizetteknél
52, a diplomásoknál 18 százalék azok aránya, akik ritkán vagy soha
nem forgatnak könyvet.
Rajtuk kívül még a férfiak és a falvakban élõk körében magas
(69 illetve 76 százalékos) a könyvolvasást nélkülözõk aránya. A fiatal felnõttek körében az intenzív könyvfogyasztók aránya 7 százalék,
nekik egyetlen napjuk sem múlik el olvasás nélkül. A szakmunkás
képzettségûeknek csak 1, az alapfokú végzettségûeknek 4 százaléka lapoz bele naponta valamilyen kötetbe, az érettségizettek körében 10 százalékos ez az arány, a felsõfokú intézményt végzettek
csoportjában sem magas, 14 százalék.
[Az Ipsos F&F kutatássorozata negyedévente közöl friss adatokat a
fiatal felnõttek márkafogyasztási szokásairól, illetve tematikusan bemutatja ennek a fogyasztói csoportnak a viselkedését.]
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