
Felszínes

Barbár

Bárki össze-vissza írhat

A tudomány és a művészetek halála

A művészek és tudósok éhen halnak

A pletykák forrása

A pornográfia melegágya





Könyvet a Facebookon? 



Kép és szöveg

1. Képaláírás: Nem állapot-

frissítés, hanem képfelirat. A 

facebookon megosztott 

tartalmak többsége kép, a 

legegyszerűbb státusüzenetet 

is többen elolvasnak, ha kép 

társul hozzá.

2. Szövegmennyiség: A 

facebookon hosszúnak 

számító, de a klasszikus 

médiafogyasztás mércéjével 

rövid szöveg: Nincs külön fb-

szövegmennyiség! A két 

mondatos kontent marketing-

dogma.



3. Egyszerre ismeretterjesztő és szórakoztató tartalom. Annyiban 

bulvár, hogy magánéleti információkat közöl, annyiban szeriőz, 

hogy minden történet filológiailag alátámasztott, tudományosan 

igazolt.  Egy magasan kvalifikált célcsoport szórakoztatási 

igényét elégíti ki. Az irodalomtörténészi múlt a hitelesség 

pecsétje.

Infotainment



4. Szerelmi történet: egy 

párkapcsolati sztori akkor is 

érdekes, ha a házmesterrel 

esik meg, hát még, ha a 

tankönyvekből ismert nagy 

nevekkel. Az olvasók szeretnek 

ráismerni a saját párkapcsolati 

sémáikra. 

Nem csak női olvasók: 

nemenként eltérő  facebook-

használati szokások.

Szerelem



5. A kanonizált iskolai életrajzok 

szereplői inkább fennkölt 

szobrok, mint hús-vér 

emberek. Szeretjük, ha 

kiderül, hogy ők is ugyanúgy 

éltek, ugyanúgy hibáztak, mint 

mi. Az iskolai életrajzok 

kanonikus, kultikus mivolta a 

megszűri a szerelmi 

történeteket, a hűtlenség, a 

konfliktusok, csak bizonyos 

szerzők életébe férnek bele.  

Ez adja az írások újdonságát 

az olvasók számára.

Tabudöntés



6. A közölt szövegek még a botrányosnak számító történetekben 

sem tartalmaznak morális ítéletet, véleményt, hanem az 

olvasóra bízzák, hogy megítéljék a szereplőket. Ennek 

közösségépítő ereje van, hiszen kiprovokálja a kommenteket.

Szerzői pozíció



7. A facebookos 

kommentekből, a 

könyvtárosok és magyar-

tanárok tapasztalataiból az 

látható, hogy nagyon sokan 

vannak, akik számára egy 

izgalmas életrajz kedvet 

csinál az életműhöz is. Az 

első kötet elnyerte a 

Magyar Könyv-tárosok 

Egyesülete által 

adományozott Fitz József-

könyvdíjat és XX. Budapesti 

Nemzetközi Könyvfesztivál 

irodalomtanárokból álló 

zsűrijének Budai-díját. 

Olvasásnépszerűsítő hatás



8. Történelmi pillanat:

gazdasági és társadalmi 

krízisek idején szeretünk a 

múlthoz fordulni, a válság 

mindig különösen kedvez az 

irodalom fogyasztásának. Öt 

éve ez a sorozat nem lett 

volna ilyen sikeres. 
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9. Médiafejlődés: a magyar 

Facebook most hagyja maga 

mögött az iWIW örökséget. 

Kilépés a kiskutya/kisgyerek 

univerzumból 



Digitális és nyomtatott verzió viszonya

10. A várakozásokkal ellentétben 

az ingyen elérhető digitális 

verzió nem kannibalizálta a 

nyomtatott könyvet. A könyv 

megjelenésével tovább 

emelkedett az online olvasók 

száma, sokan a  könyv alapján 

találtak rá a Facebook oldalra. 

Az ok: más élethelyzetben 

olvassuk a digitális betűt, és 

máshogy, máskor a 

nyomtatottat. Facebook-posztot 

ráadásul nem lehet ajándékba 

adni.






