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Könyvismertetés

Lakotár Katalin: Gondolatainkban élő országképek – Tizenévesek kognitív országképei 
szomszédainkról. NYME SEK és a Pauz-Westermann Könyvkiadó, Szombathely, 2009, 128 p. 

A kognitív térképezés a pszichológia és a geográfia együttes értelmezéséből kialakult tudományterület, a 
behaviorista földrajz kutatásának egyik módszere, amely az 1960-as években kezdte meg térnyerését az 
Egyesült Államokban. Magyarországon az 1990-es évek elején jelent meg, alkalmazása több tudományterü-
let számára kínál újszerű és hatékony megoldásokat. Dr. Lakotár Katalin a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központjának docense a közelmúltban megjelent munkájában átfogó kutatásának ered-
ményeit közli, melynek során több terület egységben történő vizsgálatával tárja fel a magyar tizenévesek 
szomszédos országokról alkotott képét az újszerű módszertan alkalmazásának segítségével.

A könyvön első pillantásra látszik, hogy egy sokrétű tudományos munka eredményeinek bemutatása. Az 
olvasó olyan művet tarthat kezében, amely az elméleti megalapozottság mellett – hiszen új fogalmakkal is 
találkozhat – a gyakorlati hasznosíthatóság szempontjából is figyelemre méltó. A szerző ügyelt a részletes, 
több fejezetre bomló tagolásra, az eredmények hangsúlyozására és bemutatására számos táblázatot és 
ábrát alkalmaz, színesítve és vizualizálva az eredmények halmazát, rendszerbe foglalva a lényegi eleme-
ket.

A tíz fejezetből álló munka első három fejezetében a kutatás célkitűzései és a felmerülő kérdések mel-
lett széleskörű nemzetközi és hazai szakirodalmi áttekintést kaphatunk egyrészt magáról a kognitív tér-
képezésről, annak tudományrendszertanban elfoglalt helyéről, eddigi alkalmazási területeiről, valamint a 
módszer felhasználási alternatíváinak részleteiről.

A következő négy fejezetben (4-7-ig) a Lakotár Katalin által végzett kutatás részleteiben merülhe-
tünk el, ahol a tizenévesek mentális térképeinek típusait, azok földrajzi tartalmi helyességét és eleme-
it éppúgy megismerhetjük, mint az egyes szomszédos országokhoz kapcsolódó, geográfiai asszociációkat 
(országkontúr és államokhoz kapcsolódó földrajzi helyek és fogalmak egyaránt). A vizsgálatok alapján el-
mondható, hogy a fejünkben élő képet a tanultak, hallottak mellett az adott országban tett látogatások 
is jelentékeny módon differenciálják. A vizsgálat eredményeit tovább árnyalja egyes szomszédos államok 
települési szintű ábrázolásának feladata. A felmérésekben szereplő fiatalok mellett a kontrollcsoportok 
körében elvégzett vizsgálatok is ezen szempontok alapján kerülnek feldolgozásra, így tulajdonképpen egy 
össztársadalmi kép kialakítására nyílik lehetőség.

Az utolsó fejezetek főként a turisztikai imázs kialakításához és formáláshoz, az egyes korosztályok, 
célcsoportok szokásainak és érdeklődési körének megismeréséhez nyújtanak támpontot, hiszen az ott-
tartózkodási szempontú népszerűség-vizsgálatok fontos elemei a marketing tevékenységnek. Emellett az 
oktatási szempontú elemzések sem maradhatnak el a kutatásból, így a kerettanterv követelményeivel tör-
ténő összehasonlítás, a fogalmi és topográfiai tájékozottság is hasznos és tanulságos eredményeket jelent 
az oktatásban részt vevők számára.

Összességében elmondható, hogy egy átfogó, hiánypótló jellegű mű született, amely a földrajz ok-
tatásban aktívan szerepet vállalók, a turizmus területén tevékenykedők, terület- és településfejlesztés 
területén dolgozók, illetve ezek kutatásával foglalkozók számára tanulságos összefoglaló munka, amely a 
felnövekvő generációk „tér-képei”-vel segíti a különböző tudományterületek munkáját.
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