PRATARMĖ
Skaitymas yra žmogaus ir technologijų sąveika, pradedant pačiomis seniausiomis molio lentelėmis, baigiant naujausiais jutikliniais ekranais.
Per ilgą laiką technologijų raida sukėlė daugybę pokyčių ir netgi transformacijų, susijusių tiek su skaitymo įpročiais, tiek su skaitymo kultūra apskritai.
Antai rotacinių spausdinimo mašinų ir industrinės popieriaus gamybos atsiradimas XIX amžiuje padarė skaitymo medžiagą pigią ir visiems prieinamą. Dėl
šios priežasties nepaprastai išaugo skaitytojų skaičius, tačiau kur kas svarbiau,
kad pasikeitė skaitančios visuomenės demografija. XX a. antrojoje pusėje įvyko
priešingas posūkis – atsiradus televizijai, daugybė neįgudusių skaitytojų ap
skritai nustojo skaityti knygas. Panašiai ir šiandien masinė skaitmeninių ekranų plėtra (ir švietimo, ir laisvalaikio srityse) ėmė keisti mūsų skaitymo įpročius.
Ekranai gali būti skaitymo popieriuje alternatyva, tačiau kartu jie siūlo ir vaizdo
įrašų, žaidimų, klausymosi galimybių tame pačiame įrenginyje, jau nekalbant
apie nuolatines socialinių medijų pagundas. Visa tai ilgina prie ekrano praleidžiamą laiką, konkuruoja su žmogaus laisvalaikiu, trumpina ilgalaikio (knygų)
skaitymo laiką, o kartu kelia neatidėliotiną klausimą dėl didesnių ar mažesnių
technologijų pasekmių švietimui. Esama įrodymų, kad ekranai keičia skaitymo
patirtį atminties ir (grožinių kūrinių atveju) suvokimo prasme. Regis, skaitmeniniai tekstai suvokiami ne taip giliai kaip popieriuje spausdinti tekstai. Esant
milžiniškoms informacijos paieškos galimybėms ištisą parą, šie ir kiti pokyčiai,
be abejonės, daro įtaką ir mūsų sampratai apie žinias bei informaciją. Tai skatina įsavinti momentinę informaciją, o ne įsiminti faktus, mąstyti remiantis tik
informacijos fragmentais, o ne didesnės informacijos sankaupomis, jau tapusiomis mūsų žiniomis.
2017 m. rugsėjo 27–29 d. Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijos patalpose, vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Knygos, ekranai ir skaitančios
smegenys“ (Books and Screens and the Reading Brain). Konferenciją organizavo
Europos šalių mokslininkų Bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse
(COST) tinklas, vykdantis veiklą „Skaitymo evoliucija skaitmeninimo amžiuje“
(Evolution of Reading in the Age of Digitisation, E-READ); Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakultetas; Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius ir pasaulinė Autorystės, skaitymo ir leidybos istorijos
draugija (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, SHARP).
Mokslinis renginys buvo skirtas istorinėms ir dabarties skaitymo praktikoms,
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tarpdisciplininių tyrimų apie masinio skaitmeninių ekranų naudojimo pasekmes preliminariems rezultatams aptarti. Konferencijos metu vykusioje plenarinėje sesijoje, penkiolikoje teminių sekcijų, verslo ir mokslo apskritojo stalo
diskusijose dalyvavo daugiau nei dvidešimties valstybių atstovai, buvo perskaityta beveik šešios dešimtys pranešimų. Juose gvildenta skirtingų knygų formatų įtaka skaitymo įpročiams, knygų leidybos industrijų ir medijų naudojimo situacija skirtingose šalyse, besikeičianti raštingumo apibrėžtis, pristatyti
naujausi eksperimentiniai tyrimų metodai ir instrumentai, nagrinėtos skaitymo proceso ypatybės mokymosi ir laisvalaikio procesuose, praeities skaitymo
praktikos ir kiti klausimai (išsamesnė informacija apie konferencijos programą – interneto svetainėje www.eread.kf.vu.lt). Konferencija pratęsė jau beveik
tris dešimtmečius kiekvieną rudenį Vilniuje vykstančių tarptautinių knygotyros konferencijų tradiciją, prisidėjo prie 2014–2018 m. minėto E-READ tinklo
narių tyrimų rezultatų sklaidos, tapo antrąja pasaulinės SHARP organizacijos
remiama tarptautine Vilniaus konferencija, integruojančia Europos ir Baltijos
regiono knygos mokslo reiškinius į globalią tyrimų erdvę.
70-ajame „Knygotyros“ mokslinio žurnalo tome, pavadintame „Knygos,
ekranai, skaitymas“, skelbiami pagal minėtoje konferencijoje skaitytus pranešimus parengti straipsniai, konferencijos tematikai atliepiantys konferencijoje
nedalyvavusių Baltijos regiono tyrėjų tekstai, tarptautinėje skaitymo tyrimų
istoriografijoje jau klasika tapusio Jonathano Rose’o straipsnio vertimas, su
tomo tematika susijusių naujausių leidinių mokslinės recenzijos.
Aušra Navickienė, Adriaan Van Der Weel
„Knygotyros“ redaktorių kolegijos nariai

From the earliest clay tablets and down to the latest touch
screens – reading is an interaction of embodied humans with technology. Over
time, technological developments have caused numerous changes, transformations even, in reading habits and the reading culture. The introduction of the
rotary press, for example, together with the industrial paper production in the
nineteenth century, made cheap reading materials available for the masses. On
the demand side this was accompanied not just by a tremendous growth in
the number of readers but, more significantly, by a major change in the demographics of the reading public, as a result of the virtually universal introduction
of (often compulsory) education in the West. By contrast, in the course of the
second half of the twentieth century, notably after the introduction of television, many unskilled readers stopped reading books. Currently, the wholesale
adoption of digital screens – in educational as well as leisure settings – has begun to transform our reading habits once again. Screens offer a substitute for
reading from paper, but equally offer viewing, gaming and listening opportunities on the same device, not to mention the constant lure of social media. This
increases screen time, offering strong competition for people’s leisure time and
reducing time spent on sustained (book) reading. It also raises urgent questions
concerning small- and large-scale effects of technology on educational outcomes. There is evidence that screens change the reading experience in terms
of memory and (in the case of fiction) transportation. The latest research shows
that digital texts are simply taken less seriously than texts on paper to begin
with. Together with the 24/7 availability of the huge amounts of searchable
information, these and other changes will no doubt affect how we think about
knowledge and information. It promotes just-in-time information gathering
rather than memorizing of facts, as well as thinking in terms of smaller fragments of information rather than longer chunks that have already been synthesized into knowledge.
On 27–29 September 2017 the international conference “Books and Screens
and the Reading Brain” took place in Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius
(Lithuania). It was organized jointly by European Cooperation in Science and
Technology (COST) Action “Evolution of Reading in the Age of Digitisation (EREAD)”, running between November 2014 and November 2018; the Faculty
of Communication of Vilnius University; the Division of Humanities and Social Sciences within the Lithuanian Academy of Sciences and the international
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Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP). The
conference was dedicated to discussing the history and present practice of reading, the effects of the wholesale adoption of screens for reading (what really
changes and why?) and it showcased some of the preliminary findings of empirical research by members of the multidisciplinary E-READ network. During the
three conference days participants from more than twenty countries discussed
a wide range of topics related to the issues of reading history, social literacy
and contemporary reading, including empirical evidence of reading practices,
outcomes of empirical research on differences between paper and screen reading, reading for various purposes etc. (More information about programme can
be found on the website www.eread.kf.vu.lt.) The conference has extended an
almost thirty years’ old tradition of international book science events, which
are held every autumn by Vilnius University. What is more, it contributed to
the dissemination of the results of four years of E-READ networking, over the
period 2014-2018, and has become the second SHARP focused international
conference to integrate European research into the global research arena.
The 70th volume of open-access peer-reviewed scholarly journal “Knygotyra”
is titled “Books, Screens, Reading”. The majority of the articles are based on papers presented at the conference. Additionally, it includes articles of relevance
by researchers from the Baltic region who did not participate in the conference,
the translation of Jonathan Rose’s well-known article on international reading
historiography and scientific reviews of the latest publications related to the
topic of the volume.
Members of “Knygotyra” Editorial Board
Aušra Navickienė and Adriaan van der Weel

