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Bevezető

2013 májusában kezdtem el dolgozni az akkor még Kossuth Művelődési Központ és
Könyvtár kötelékeiben. Egy álom vált valóra számomra.
Az első évben sok új ismeretet kellett elsajátítanom az intézmény és a könyvtáros szakma
felépítésével kapcsolatosan, ebben intézményvezetőm és munkatársaim is nagy segítségemre
voltak.
Az Ifjúsági Könyvtárunk 2012. június 7-én nyitotta meg kapuit a fiatalok számára. A részleg a
Gyermekkönyvtár alsó szintjén található, mely modern bútorokkal és eszközökkel lett
felszerelve, kifejezetten a fiatalok igényeit figyelembe véve. A tér különlegessége, hogy külön
saját utcai bejárattal rendelkezik.
Kezdetben nem volt állandó gazdája a részlegnek. Keddtől péntekig 13 órától 17 óráig tartott
nyitva és ezek a napok fel voltak osztva három kolléga között. A könyvtár használok száma
is elenyésző volt. 2013-tól azonban már én is lent voltam az éppen ott szolgálatot töltő
kollégával, mellette pedig még délelőttönként a központi könyvtárban olvasószolgálati
feladatokat is elláttam. 2016. januártól már csak az Ifjúsági Könyvtárban dolgoztam.
Mélyvíznek érzetem az elején, de igyekeztem legjobb tudásom szerint végezni munkámat.
Számomra új és kiaknázatlan területen találtam magam, az Ifjúsági Könyvtárban. Tele voltam
ötletekkel, lendülettel, hogyan lehetne a fiatalokat bevezetni a könyvek varázslatos világába.
Nagyon gyorsan kiderült számomra, hogy elsősorban segítőjük leszek a fiataloknak. Arra
lettem figyelmes, hogy beszélgetni szeretnének, elmesélni az életük örömeit, bánatait.
Elkezdem figyelni őket, mik azok az információk, amikre nem kapnak választ. Azzal, hogy
feléjük fordultam és partnerként tekintettem rájuk, megnyertem bizalmukat, elköteleződésüket
a könyvtár irányába. Így a munkám nem az én érdemem, hanem az övék.
Feladatom az olvasni szerető tinédzserek felkutatása és különféle programokkal a könyvtár
falai közé hívni és megnyerni őket. Kiemelten a fiatalok olvasóvá nevelése mellett egy olyan
tér működtetése, melyben a fiataloknak segíthetünk önmaguk megtalálásában és jövőbeni
céljaik elérésében.
Elkészített pályamunkámban szeretném bemutatni Önöknek a Ceglédi Városi Könyvtár
Ifjúsági Könyvtárában betöltött munkám során elért eredményeimet.

Éves rendezvények

Az évek alatt több programsorozatot is elindítottunk, főként kollégáim ötleteit dolgoztam ki és
valósítottam meg. Ezekben szervezői feladatokat láttam el. Ilyen volt a Maratoni
Versfelolvasás vagy éppen a Hogyan Tovább? programsorozat.

Maratoni Versfelolvasás 12018
A Maratoni Versfelolvasás – büszkén mondhatom – olyan rendezvény, amely a város aprajátnagyját megmozgatja József Attila születésnapján. Fő cél a vers fontosságát közvetíteni, így
az egész nap blokkokra van osztva, hogy az óvodás, iskolás, családos és nyugdíjas résztvevők
is megtalálják a számukra legmegfelelőbb elemeket. Idén, mint minden évben a korábbi évek
tapasztalataiból kiindulva változtattam egy keveset.
Változtatások:
Korábbi években mindig a város szívében található Szabadság téren tartottuk költészet napi
rendezvényünket, 2018-ban azonban már gyönyörűen felújított Központi Könyvtár előtti
szakaszra helyeztük át, ezzel is népszerűsítve a könyvtárunkat.

Újdonság volt továbbá, hogy az ovisok verses mondókák mellett jelképesen héliumos lufit
engedhettek a levegőbe egy verssel. Érkezett egy József Attila kiállítás, a makói József Attila
Múzeumból, ehhez kapcsolódóan totót tölthettek ki a látogatók és a nap végén egy
verseskötetet sorsoltunk ki a helyes megfejtők között. A nap zárásaképpen pedig a Verses
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Flashmob mellett eljártunk egy örömtáncot is, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt jelen
voltak. Idén 1498 főt regisztráltunk a nap folyamán.

Feladataim között szerepelt az útlezáráshoz szükséges engedélyek megszerzése, a nap pontos
programjának összeállítása, emléklapok elkészítése és a nap folyamán közreműködő
partnereinkkel való tárgyalás.

Középiskolások Szavalóversenye
A Költészet Napjához kapcsolódóan ebben az évben is megrendezésre került a
Középiskolások Szavalóversenye, már 3. alkalommal. Egy szabadon választott és egy
kötelezően megadott verssel lehetett indulni. Korábban nem volt ilyen típusú kezdeményezés
a városban és nagy örömmel fogadták a pedagógusok a lehetőséget.

Feladataim közé tartozott a verseny felhívás elkészítése és eljuttatása a kapcsolattartó
tanárokhoz, a zsűri felkérése, kötelező vers kiválasztása, oklevelek, emléklapok szerkesztése,
dekoráció a rendezvény napján, gondoskodás a jutalmazásról, a verseny napján a köszöntés és
a technikai feltételek biztosítása.

Hogyan tovább?2
Célom volt egy olyan rendezvénysorozat létrehozása, ami a 7-8. évfolyamosoktól kezdve a
11-12. évfolyamosokig minden diáknak ad olyan információkat, melyek élethelyzetükből
adódóan fontos lehet számukra. Négy állomást rendeztünk egy évben. Hogyan Tovább? Egyetem, Főiskola, Hogyan Tovább? - Nyári Munka?, Pontok Éjszakája és a Hogyan
Tovább? - Középiskola?.
Mostanra már csak két elemből áll rendezvénysorozatunk, mert jó példaként településünk
több iskolája is megtartja diákjai számára.

Mind a négy állomáson szervezői, koordinátori feladatokat látok el.
Ezekről a programjainkról és a korábbi évek eredményeiről részletesebben beszámoltam a
Könyvtári Figyelő 2017/Különszámában megjelent cikkemben.
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Aktív közösségek az Ifjúsági Könyvtárban

Az évek során több ötlettel is előálltam, mi milyen klubokat tudnák elképzelni a könyvtár
falai között, de gyorsan rá kellett jönnöm, nem a saját igényeimből kell kiindulnom.
Próbálkoztam Szent Johanna Gimi olvasókörrel, Irodalmi délutánokkal. Eredménytelenül.
Szeretném azokat bemutatni, amelyek hosszabb múltra tekintenek vissza. Jelenleg
klubvezetőink önkéntes felnőttek. Nagyon fontosnak tartom a különböző generációkat
közelebb hozni egymáshoz és ez egy tökéletes módja.

Felnőtt Társasjáték klub
Korábban már működött Társasjáték klubunk, ez azonban az elmúlt egy évben átalakuláson
ment keresztül. Összevontuk a tinédzsereket a felnőttekkel. Az eredmény nem maradt el,
előtérbe kerültek a kooperatív, történetvezérelt táblás kalandjátékok, többek között
Aranyásók, Formula D, Bang, Igenis sötét Nagyúr. A foglalkozásokat kéthetente pénteken 17
órától általában kifulladásig tartjuk. Körülbelül 10-14 fő vesz részt ezeken, Facebook
csoportunkban 29 fővel rendelkezik.

2017-ben érkezett hozzánk két úr is: Erdei János és Galambos Dezső. János vezetésével
Ostáblát és Dáma játékot készítettek kartonból és kupakokból. 10 tábla készült el, és munkánk
megünnepléseképpen házon belüli bajnokságot rendeztünk.
Galambos Dezső a Gazdálkodj okosan játékot dolgozta át napjainkra. Itt megtapasztalhatták a
fiatalok, nem is olyan egyszerű a fizetéssel gazdálkodni és beosztani, milyen alapvető
kiadások vannak és mik azok, amik nélkül lehet élni hétköznapjainkat.

Ceglédi Anime3 Fan Klub
Az ötlet 2017 február végén született, az az érzés volt, mikor az ember úgy kel fel, hogy
nekünk csinálnunk kell egy ilyen klubot. Azt tapasztaltam, hogy nagyon sok fiatal keresett
mangákat a könyvtárban. Az első alkalmat 2017. március 17-én tartottuk. Igyekeztem
színesíteni életünket és vendégeket hívtam. Vendégünk volt Attis4, aki anime kritikákat készít
és Moór Márton, aki a Japánban töltött 7 évéről mesélt nekünk (kultúra, ételek,
életkörülmények, nyelv). A foglalkozásokon animére épített játékokkal, kreatív foglalkozással
vártuk a résztvevőket. A korösszetételt tekintve vannak 12-13 évesektől kezdve 23-25 éves
tagok is a csoportban. Részt vettünk a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban megrendezett
anime vetélkedőn. Nagyon összetartó, jó kedélyű csapattá kovácsolódtunk a hónapok során.
Az anime klubbal olyan fiatalokat tudtam bevonzani, akik korábban egyáltalán nem látogatták
a könyvtárat. Több olyan tag is van, aki több 10 km-t utazik, hogy részt vehessen
összejöveteleinken.
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Az anime a rajzfilm általános elnevezése Japánban, a szigetországon kívül a japán stílusú rajzfilmek
összefoglaló neve.
4
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Hosszú Péntek
Évekre visszanyúló múlttal rendelkező csoport. Első olyan klub volt, ami rámutatott a
nyitvatartási idő szűkösségére. Ezeket az összejöveteleket péntek esténként egy hónapban
egyszer 17 órától 21 óráig hirdettük. Ezekre az alkalmakra próbáltam koncentrálni az éppen
aktuális problémák feldolgozását, csoportos beszélgetések és szakemberek bevonásával. Az
este folyamán helyet kap még közös pizzázás és egy mese. Nagyon fontosnak tartom a mesét.
A fiatalok olyan mintákat sajátíthatnak el melyek a korosztály sajátosságaiból adódóan
jelentősek. Kitartás, az egymás iránti tisztelet, önzetlenség mind-mind olyan érték, mely
kiemelten fontosnak tekintek.
Az első évben havi rendszerességgel, majd kéthetente és végül időszakosan tartjuk meg
összejöveteleinket. Napjainkra már kinőtte a program magát, szinte lehetetlen 21 órakor
zárórát hirdetni.

Bázis Hatóság
Meglévő csoportunk mellé felnőttek is beszerveződtek. 2017-ben „Moha Graffiti”-t5
készítettünk a Gyermekkönyvtár udvarára. Ennek kapcsán a felnőttekkel elmentünk egy 30
km-es biciklitúrára, hogy a srácok elkészíthessék az összegyűjtött mohából a nem hétköznapi
alkotást.

Klubjainkban főként a klubvezetők keze alá dolgozok, és szervezem a versenyeken való
részvételt. Magam is aktív tagként közreműködök a foglalkozásokon.
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Falakon kívüli könyvtár

Az elmúlt években több alkalommal képviseltük Ifjúsági Könyvtárunkat ceglédi
fesztiválokon. Nagyon lényegesnek tartom, hogy a fiatalok elsajátítsák az önkéntesség,
szociális érzékenység fontosságát. A srácokkal részt vettünk már a Laskafesztivál
főzőversenyén, ahol 35 fiatalt vendégeltünk meg az általunk elkészített étellel.

Képviseltettük magunkat a Városi Karácsonyfa Díszítőversenyen, ahol 2 csapattal indultunk
és az elkészült fákat felajánlhattuk hátrányos helyzetű családoknak. Az egyik fát egy a
részleget rendszeresen látogató hátrányos helyzetű lánynak és családjának, a másikat
ismeretlennek ajánlottuk fel. Fantasztikus élmény volt látni, ahogy a saját kézzel készített
díszek gyártása történt. Mindenki hozzátett egy kicsit a jó cél érdekében.

Olvasásnépszerűsítés

Nagy Könyves Beavatás6
2015-ben hallottam először erről az olvasásnépszerűsítő játékról akkori intézményvezetőm
által. Az 5 hónapon át tartó és 7 fordulóból álló verseny nagy kihívásnak ígérkezett. Első
évben 4 csapattal és 15 fővel, második évben 15 csapattal és 64 fővel tudtunk indulni.

Létre hoztam egy facebook csoportot, ahol folyamatosan tudtunk kommunikálni egymással a
határidőket és a feladatok elkészítéshez szükséges teendőkkapcsán. Voltak olyan csapatok,
akikkel kevésbé szorultak segítségre és voltak, akik végig igényelték a segítségemet. A
második évben már a Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthonnal
együttműködve több csoport is csatalakozott olvasásfejlesztése keretében a játékhoz.
Az én feladatom volt segíteni a könyvválasztást, ha szükséges volt, a kreatív feladatok
megvalósításhoz

szükséges

eszközöket

beszerezni

és

a

határidőket

betartatni.

A játék során számos olyan fiatallal ismerkedhettem meg a településen, akiknek az olvasás
nem ciki, sőt még könyvtárba járni sem.
Az olvasásélmény, az együttmunkálkodás, csapatban dolgozás mellett nagy élmény volt, hogy
megszerveztem

a

közös

eredményhirdetésre.

6

http://nagykonyvesbeavatas.hu/

utazást

a

Országos

Széchenyi

Könyvtárban

tartott

CIFRA
2017-ben az Ünnepi Könyvhéten indítottam el a Cifra elnevezésre hallgató, főként a 14 és 20
év közötti fiatalokat megszólító olvasásnépszerűsítő játékot. Ennek keretében 2,5 hónapon
keresztül 10 megadott kategóriából kellett olvasni 1-1 könyvet és ezekhez könyvajánlót
készíteni. (Arany pöttyös, Tabu, Vörös pöttyös, krimi, fantasy és még számos más kategória
lett kialakítva).
Nem csak fiatalok csatlakoztak a csoporthoz, hanem a csapat tagja volt egy édesanya is.
Összesen 10 fő vett részt. Először elégedetlen voltam a résztvevők számával, de ahogy
beszélgettem a Nagy Könyves Beavatás szervezőivel, első évben náluk még ennél is
kevesebben

vettek

részt,

pedig

megyei

könyvtárról

van

szó.

Voltak olyan akadályok, amiket a játék során át kellett hidalnom és a jövőre nézve
korrigálnom kell. A szervezéssel kicsit elmaradtam, így nem tudtam időben az iskolai
könyvtárosok segítségével népszerűsíteni játékunkat. Ennek ellenére nagyon örültem, hogy
ennyien is részt vettek. Célom nem az volt, hogy versenyhelyzetet generáljak a résztvevők
között, hanem a következő évekre táptalajt készíthessek elő, hasonló vagy éppen a Cifra
rendszeresítésére. A jutalmak kiosztásában is igyekeztünk mindenkit egyformán díjazni. Az
eredményhirdetésre az Őszi Könyvtári Napok keretében került sor.
Feladatom volt a csoportok és az azokhoz tartozó könyvek összeválogatása. A könyvajánló
lap elkészítése, emléklapok megszerkesztése.

Partnerek

Könyvtárhasználati órák
Gyermekkönyvtárunkba

rendszeresen

érkeznek

alsó

tagozatos

osztályok

könyvtári

foglalkozásra, azonban a későbbiek folyamán erős elmaradást tapasztaltunk. Így vártuk a
fiataloktól,

hogy

a

későbbiekben

is

rendszeres

látogatóink

legyenek.

Személyesen kerestem fel az iskolákat és kínáltam fel foglalkozásainkat, író-olvasó
találkozóinkat

intézményvezetőknek,

iskolai

könyvtárosoknak,

osztályfőnököknek.

A kínálatban szerepelt a 8-9. évfolyamosok körében a K.I.A.B.Á.L társasjáték, melynek során
jogaikkal, kötelezettségeikkel, és különféle devianciákkal és azok következményeivel
ismerkedhetnek meg. Másik lehetőségként kidolgozásra került egy teljes mértékig a
könyvtárhasználatra vonatkozó földön társasjáték is. Mind a kettő eredményes, továbbá
maradandó a résztvevő pedagógusok és diákok körében A 11-12. évfolyamosok számára a
könyvtárhasználati társasjáték mellett olyan programokat is kínáltunk, melyek segítséget
nyújtanak számukra a felsőoktatási intézmény kiválasztásához és a tanulmányaik folytatására
sarkallja őket.
Természetesen eleinte nemigen mutattak hajlandóságot az együttműködésre. Visszagondolva
nem is meglepő, ott álltam fiatal könyvtárosként, főként tapasztalatlanul. Sok minden volt,
amit nem is gondoltam, például mennyire le vannak terhelve a pedagógusok. Így az első évek
arról szóltak, hogy bizonyítsak.

Iskolások facebook csoportja
2016–ban létrehoztam egy Facebook csoportot, ahová minden olyan iskola működésével
kapcsolatos személyt meghívtam, aki csak némi hajlandóságot mutatott a közös munkára.
Létrejött egy csoport, ahol mára már több mint 100 szakember található meg. Minden a
könyvtárral kapcsolatos programot, felhívást feltöltöttem ide, ezáltal is elősegítve az
információ gördülékenyebb áramoltatását és újabb kapcsolatok kiépítését. A dolog azonban
nem ilyen egyszerű. A csoportban bent voltak, de az aktivitás elmaradt. Néhány dolog volt,
amire reakció is érkezett. Kicsit elkeseredtem, mikor végre történt egy áttörés. Nem
kommentekben, inkább megosztásokban és személyes találkozások alkalmával tapasztaltam
eredményt. Osztották a rendezvények plakátjait iskoláik Facebook oldalán és személyesen is

többször szóbahoztak témákat, melyek a csoportban kerültek kiposztolásra. Ez a közösség ma
is aktívan és egyre aktívabban működik már 4 éve.

Ceglédi Ifjúsági Önkormányzat, Új Nemzedék Központ Cegléd
Kiemelten fontosnak találtam olyan ifjúsági szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, akikkel
közösen tehetnénk a ceglédi ifjúsági élet színesebbé tételéért. Így kerültünk kapcsolatba a
CIÖK–el (Ceglédi Ifjúsági Önkormányzat) és az UNK (Új Nemzedék Központ) ceglédi
kirendeltségével.
A CIÖK több alkalommal tartott csapatépítő tréningeket a részlegben vezetésemmel, és a
képviselők egy része a könyvtár rendszeres használóiból tevődik össze. Kapcsolatunk hosszú
évekre tekint vissza.

Az UNK-val 1,5 éve kerültünk szakmai kapcsolatba. Több közös programot valósítottunk
meg. Fogadj örökbe egy teret vagy a tavalyi évben megvalósított flashmob7 kísérlet a
Közösségek Hete alkalmából8.

Pszichológusok, pedagógusok
Vannak helyzetek, amikor a tér használóinak igényei túlmutatnak képességeimen, több
alkalommal fordultak hozzám komoly krízisekkel, vagy éppen a korosztályukat foglalkoztató
kérdésekkel (első szexuális élmény, családon belüli konfliktusok, nemi identitás).
Nélkülözhetetlen szakemberek bevonása ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához.
Eredményes kapcsolatot tartunk fent pszichológussal, pedagógusokkal vagy éppen
festőművésszel. Klubjaink, egyéni coaching foglalkozásaink alapkövei ők.
7
8

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vill%C3%A1mcs%C5%91d%C3%BClet
https://www.youtube.com/watch?v=CDyPw3DPpSg&t=57s

Kommunikációs felületek

Nagyon nehéz olyan felületeket találni, ahol információt tudunk áramoltatni a fiatalabb
generációk irányába. A mai felgyorsult és technikailag rohamosan fejlődő világban nekünk is
lépést kell tartanunk ahhoz, hogy naprakészek és elérhetőek legyünk. Manapság nem jellemző
erre a korosztályra honlapok böngészése vagy éppen bővebb tartalmak tanulmányozása.
Megfogalmazódott a Facebook jelenlétünk kiemelt fontossága. Létrehoztam a részlegnek egy
külön Facebook profilt, hogy a fiatalokkal magukkal is jobban tudjuk a kapcsolatot tartani.
Ide minden, ami aktuálisan történik az életünkben, feltöltésre kerül. Jelenleg 562 követője van
az oldalnak.
Elkészítettük marketinges kolléganőmmel külön a Ceglédi Ifjúsági Könyvtárat bemutató
leporellót,

mely az

általános

rendezvénysorozatainkat.

tájékoztató

mellett

bemutatja

klubjainkat

és

éves

Úgy gondoltam, más csatornákon keresztül is keresnünk kell a fiatalokkal való kapcsolatot,
így 2016-ban elkészítettünk az akkor intézményben gyakorlatát töltő ifjúságsegítő szakos
hallgatóval egy, a részleget népszerűsítő videót. Ezen főként azok a fiatalok szólaltak meg,
akik rendszeresen járnak könyvtárba. Munkánk nagy sikert ért el a korosztály körében.
A videó az alábbi linken megtekinthető:
https://www.facebook.com/cvkifjusagikonyvtar/videos/1075849675861691/
2018-ban az Internet Fiesta keretében videó-pályázatot hirdettünk középiskolásoknak, ahol 4
pályamunkát kaptunk összesen arra vonatkozóan „Miért is jó az Ifjúsági Könyvtárba járni”.
A videók az alábbi linkeken megtekinthetőek:
https://www.youtube.com/watch?v=ICSp3QnOT0k
https://www.youtube.com/watch?v=m44d0rhS95g

A fiatalok véleményének megismerése9

Úgy gondoltam, a könyvtár népszerűsítése és programok kialakítása érdekében éves
rendszerességgel

fókuszcsoportos

interjúkat

és

kisebb

ifjúsági

kutatásokat

kell

rendszeresítenünk. 2015-ben és 2017-ben fókuszcsoportos felmérést, 2016-ban mini ifjúság
kutatást végeztem a ceglédi fiatalok körében.
A fókuszcsoportos felmérés során főként arra voltam kíváncsi, mennyire elégedettek a részleg
állomány-összetételével, programkínálatával, a hely kialakításával, továbbá milyen ötleteik
lennének, a részleg népszerűsítésével kapcsolatosan. Olyan fiatalokat kértem meg az
interjúban való részvételre, akik több mint 1 éve használják a részleget.
Mini ifjúság kutatás. Azok véleményére voltam kíváncsi, akik nem használják a könyvtárat.
Elsősorban

olvasási

szokásaikat

és

szabadidős

tevékenységeiket

szerettem

volna

feltérképezni. Összesen 316 fő töltötte ki.
2017-ben a fókuszcsoportos interjút külső felkérésre készítettem el, egy országos tanulmány
elkészítéséhez. Voltak megadott kérdések, melyeket a saját intézményemre formálva tettem
fel. Az interjúra 2017. november 8-án került sor az Ifjúsági Könyvtárban. Négy fiatal vett
részt rajta, jó magam moderáltam a beszélgetést.
A résztvevőket igyekeztem olyan fiatalokból összeállítani, akik nem félnek véleményüket,
gondolataikat kifejezni és nem okoz számukra kellemetlenséget az ilyesfajta megnyilvánulás.
Az interjú elején tájékoztattuk a részvevőket, hogy a beszélgetésről hangfelvétel fog készülni,
és milyen céllal készítjük el felmérésünket.
Kérdések:
-

Milyen céllal jártok ide?

-

Mit szoktatok olvasni?

-

Hogyan képzelsz el egy ifjúsági könyvtárat, egy tini részleget? Milyen legyen a
berendezése?

-

Fontos-e, hogy elkülöníthető részben legyen az ifjúsági rész? Ha igen, miben állna
az az elkülönítettség?
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Milyen előnyeit látjátok, hogy külön bejárata van?
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-

Ha lenne lehetőségetek, hogy változtassatok a téren, akkor mit változtatnátok
rajta?

-

Milyen színűek lennének a falak?

-

Állományt tekintve vannak olyan könyvek, amit hiányoltok a polcról?

-

Mit gondoltok, mi lenne az ideális nyitva tartás?

-

Ha lenne lehetőségetek a könyveket másképpen elrendezni, hogyan tennétek?

-

Ha lenne olyan könyv, ami több kategóriában is helyet kaphatna, azt mi alapján
kategorizálnátok?

-

Benne lennétek abban, hogy segítsétek a könyveket így kategorizálni?

-

Mit gondoltok, milyen technikai eszközökre lenne szükség egy ifi részlegben?

-

Ha programokat szervezhetnétek, milyeneket szerveznétek?

-

Ha lennének ilyen klubok, vállalnátok-e csoportvezetői feladatokat?

-

Lenne olyan író, ismert személyiség, akivel szívesen találkoznátok?

-

Hogyan képzeled el azokat az olvasásnépszerűsítő akciókat, amelyekben szívesen
részt vennél?

-

Te hogyan képzeled el álmaid ifjúsági könyvtárosát?

-

Legyen-e konkrét személy a tinizugban, akihez bármikor, bármilyen kérdéssel
fordulhatsz?

-

Legyen-e saját Facebook-felülete a részlegnek?

-

Ha iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítenéd, milyen feladatokat
végeznél szívesen?

A résztvevő fiatalok megfogalmazták, hogy főként a társaság és a könyvek miatt járnak a
részlegbe. Fontosnak találom kiemelni, hogy olyan fiatalok járnak hozzánk, akik vagy elvált
szülők gyermekei vagy nevelőszülőknél vannak. Az ilyen élethelyzetbe sodródott tinédzserek
nagyon nehezen találják meg azokat a kortárs csoportokat, amelyekben biztonságban és
elfogadva érzik magukat.
Az interjúban résztvevő fiatalok közül hárman jelenleg is hasonló helyzetben élnek. A
könyvek, a kortárs csoportok és az elfogadó környezet olyan légkört teremt számukra, ahol jól
érzik magukat.
Pozitív, hogy a „Hogyan képzelik el az ideális könyvtárt” kérdésre a mi Ifjúsági
Könyvtárunkat írták le. Néhány változtatást kezdeményeznének rajta, színesebb falak,

babzsák-fotel, hosszabb nyitvatartási idő. Ezekből, amelyeket teljesíteni tudok, igyekszek
számukra megfelelően alakítani.
Partnerek lennének több, a fiatalokat megszólító népszerűsítő kampányban. Például
szendvicsembernek öltözve szórólapokat osztogatni, több villámcsődületet szervezni.
Az állomány tekintetében is születtek teljesíthető kérések a jövőre nézve. Több verses kötetet
és klasszikust szeretnének a polcokon látni.
A következő írókat, költőket hívnák meg szívesen: Pion István, Bárány Bence. Mindketten a
slam kiemelkedő képviselői az országban.
A könyvtáros személyében kedvezőbbnek tartják, ha ugyanaz a személy jelenik meg, mikor a
részleget látogatják.
Apróbb változások mellett, melyek nagyrészt orvosolhatóak, olyan közösség működik, amely
képes a társadalmi szerepvállalásra és elősegíti a fiatalok olvasáshoz való visszavezetését.
A felmérések során megfogalmazott beavatkozási területeket szem előtt tartva igyekszem
alakítani a részleg éves cselekvési és munkatervét.

Számadatok
Könyvtárlátogatás
2015

2016

2017

A látogatói statisztika alakulása havi lebontásban

Január

431

361

275

az előző három évhez képest.

Február

262

366

415

Március

A korábbi években egyik kitűzött célom volt a

486

388

685

részleg látogatóinak számának növelése. Több

Április

275

231

286

mint 1000 fővel mérhető az emelkedés évente, és

Május

352

384

781

ezekben a számokban nem szerepel a költészet

Június

188

371

526

napján elért eredmények.

Július

0

0

0

Augusztus

0

0

0

Szeptember

265

0

436

Október

334

468

544

November

353

483

363

December

247

325

251

Összesen

3193

3377

4563

Beiratkozott olvasók
2015

2016

2017

Beiratkozott olvasóink számában is emelkedés

14-16 éves

30

53

61

tapasztalható. Legnagyobb emelkedés a 16-18

16-18 éves

1

12

24

18 év feletti

1

4

9

újonnan
regisztrált
olvasó

1

15

18

összesen

32

69

94

évesek és a 18 év feletti olvasók között
tapasztalható. Összesen 25-tel többen iratkoztak
be az ifjúsági részlegbe, mint a korábbi évben.
Azonban nagyon fontos hangsúlyoznom, vannak
olyan fiatalok, akik több részleget, köztük az
Ifjúsági Könyvtárat is használják. Beiratkozásuk,
vagy tagságuk érvényesítése nem mindig a

részlegben történt.

Rendezvények száma
2015 2016 2017 A 2017-es év rendkívül jelentős mérföldkő volt az
Január

1

3

3

Ifjúsági Könyvtár számára. 5 éve, hogy a részleg

Február

1

3

6

működik. Amint a számok is mutatják, minden területen

Március

3

8

11

évről évre egyre szebb eredményeket érek el, egyre

Április

2

5

10

változatosabb

Május

2

3

10

mindennapjainkat.

Június

2

2

9

olvasóink

Július

0

0

0

programkínálatot, melynek eredményeit nemcsak a

Augusztus

0

0

0

programok, hanem a programokon résztvevők száma is

Szeptember

2

0

3

kiválóan tükröz. Ezen a lendületen, nyitottságon a

Október

4

0

9

következő években sem szeretnénk változtatni és

November

3

5

6

December

2

9

4

Összesen

22

38

71

programokkal
Igyekszem

igényeihez

tudom
egyre
igazodva

színesíteni
inkább

fiatal

szervezni

próbálom az irányomba támasztott elvárásoknak eleget
tenni és továbbra is az olvasókért lenni.

Rendezvényen résztvevők aránya
2015

2016

2017

Január

100

52

32

Február

14

65

81

Március

141

265

239

Április

925

1190

1114

Május

44

46

135

Június

28

33

181

Július

0

0

0

Augusztus

0

0

0

Szeptember

16

0

50

Október

88

0

81

November

46

137

110

December

76

175

40

Összesen

1478

1963

2063

2017-ben tovább folytattuk a fiatalok
olvasótoborzó akcióját. A korábbi évek
tapasztalataiból kiindulva külön beiratkozási
akciókat nem hirdettünk, azonban
elképzeléseinket az olvasótoborzásban újabb
perspektívába helyeztük.

Tapasztalatok

Középiskolásként én sem tudtam, mit szeretnék csinálni, ha nagy leszek. Arra azonban soha
nem gondoltam volna, hogy könyvtáros leszek. Ezzel azonban megtaláltam egy olyan
hivatást, amit akár életem végéig csinálnék. Vannak olyan pillanatok, mikor a szívem
megremeg, mert tudtam segíteni, mert látom azt, hogy olyanok vesznek le könyveket a
polcról, akik korábban nem. Tudom mozgatni és motiválni őket. Úgy érzem, ezt az érzést nem
tudom átadni.
Általuk sokkal több lettem, mint magánember, és mint könyvtáros. Nem csak ők tanulnak
tőlem, hanem én is tőlük. Sokszor volt, hogy kidobtak az ajtón, de értük visszamásztam az
ablakon és csináltam tovább a dolgomat. Természetesen mindenkinek vannak olyan pillanatai,
amikor feladni készül, mert nehezebb időszaka van és a kudarcot sokkal nagyobbnak érzi, de
ők valahogy ezt mindig megérzik és visszacsatolást küldenek az ellenkezőjéről.
Számos olyan közös kalandunk volt, amit a hétköznapok hoztak és mindig ott voltak,
dolgoztak és segítettek. Legyen szó könyvtárdekorálástól kezdve a Gyermekkönyvtár
bútorainak festéséig.
Egyszer a főiskolán mondta nekem egy oktatóm, hogy „a fiatalok nem problémát, terhet kell
hogy jelentsenek, hanem lehetőséget valami új megismerésére”. Hát ez tényleg így van.
Számomra óriási szakmai siker, hogy apránként meg tudtam szólítani a fiatalokat. Lett egy
olyan népes közösségünk, ahol azok is megtalálják a helyüket, akik egyébként máshol nem.
Ezt nagyon fontosnak találom a mai világban, hogy legyen egy mentsváruk a könyvtár falai
között. Én ezt igyekeztem munkámmal elősegíteni.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, támogassák leadott pályamunkámat.
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