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„Fiatalok fiataloknak” –
szakmai nap a Goethe
Intézetben

Az idei év tavaszán egy tanulmányút keretében
megismerkedhettem három kiváló német könyv-
tár mûködésével. A Goethe Intézet helyben fog-
lalkoztatott könyvtárosai vettek részt ezen a to-
vábbképzésen, ami nem csak azért volt hasznos,
hogy mi, cseh, lengyel, szlovák és magyar könyv-
tárosok megismerjük egymást és a német könyv-
tárakban folyó munkát, hanem azért is, hogy ezen
országok szemszögébõl nézve keressünk hasz-
nosítható információkat.

A tanulmányút során elsõ állomásunk Bréma
volt, ahol a Városi Könyvtár munkájába kap-
tunk részletes betekintést. Bár ismertem Barba-

ra Lison következetességét és céltudatos mun-
káját, hiszen már kétszer is vendégünk volt Bu-
dapesten, mégis meglepett, mennyire egy nagy-
vállalatéhoz hasonló légkör fogadott bennünket
az általa vezetett könyvtárban. Többet hallottunk
menedzsmentrõl, pr- és szervezési kérdésekrõl,
mint könyvtári projektekrõl. Utunk következõ ál-
lomása a hamburgi Városi Könyvtár hálózata
volt, ahol elõször a Köz-
ponti Könyvtár került terí-
tékre. Bár az önkiszolgáló
kölcsönzés és a könyvtár
honlapjának egyes modern
szolgáltatásai kétségkívül
érdekes tapasztalattal szol-
gáltak, már kezdtem aggód-
ni, hogy nem ismerek meg
olyan elõadót, akit itthon is
szívesen bemutatnék, fõleg
mivel már csak a göttingeni
Egyetemi Könyvtár volt
hátra a programból.

A központ után Altona
városrész egyik fiókkönyv-
tára, a HoeB4U megisme-
rése következett. Már ele-
ve nagyon örültem ennek a

programnak, mivel úgy tizenöt éve szinte na-
ponta jártam arrafelé, amikor Hamburgban töl-
töttem egy évet nyelvgyakorlás céljából. Az örö-
möm csak fokozódott, amikor a könyvtárba be-
lépve megismerkedtünk egy nyitott, kedves, meg-
határozhatatlan korú könyvtárossal, Janette

Achbergerrel, akirõl hamarosan kiderült, hogy õ
a könyvtár vezetõje, koncepciójának kitalálója
és képviselõje Németországban és külföldön
egyaránt. J. Achberger egy közös irodahelyiség-
be vezette a csoportot, ahol a sarki portugál
cukrászda kiváló specialitását majszolva hallgat-
tuk a könyvtár koncepciójáról és sikereirõl szóló
beszámolóját.

A könyvtár lényege, hogy a fiatalok, azaz a
14–24 éves korosztály szabadidõs igényeit ki-
elégítõ gyûjtõkörrel rendelkezik. Nem kapcsoló-
dik iskolához, nem tekinti feladatának a tanulás
segítését, ezért nem gyûjt semmilyen iskolai té-
mával kapcsolatos anyagot. Nem kívánja formál-
ni a fiatalok ízlését azáltal, hogy megszûrné a
számukra vásárolt médiumokat, hanem beszerzi
mindazt, ami ezt a korosztályt érdekli. Termé-
szetesen kivételt képeznek az erõszakos, faji elõ-
ítéleteket hordozó, pornográf vagy hasonlóan
elítélendõ dokumentumok. A tizenkétezres állo-
mány fele könyv, a másik fele AV-dokumentum.
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De mi érdekli ezt a korosztályt? Akinek van
a környezetében ilyen korú fiatal, az tudja, hogy
a divatos témák hétrõl hétre változhatnak, aki
egyik nap még menõ volt, azt másnapra már
ejthetik a fiatalok. Ki más tudná ezt jobban, mint
õk maguk! A Hoeb4U koncepciójának másik
pillére az, hogy ez a könyvtár egy – a vállalati
szférában gyakori – ún. junior üzem. Mûködte-
tésében nagy szerepet játszanak azok a könyvtá-
ros hallgatók, akik itt teljesítik egyéves könyv-
tári gyakorlatukat.

Természetesen bennem is felmerült a kérdés,
hogy hol marad akkor a könyvtár nevelési fel-
adata? Nem éri-e sorozatosan ez a kritika a
könyvtárat? Janette Achberger erre azt válaszol-

ja, hogy ha a felnõttek megkaphatják az õket
érdeklõ mûveket a könyvtárakban, miért ne kap-
hatnák meg azokat a fiatalok is? Ezek után egy-
értelmû volt, hogy õt szeretném, ha bemutatnánk
a magyar könyvtáros társadalomnak, még akkor
is, ha félõ, nem egyhamar talál követõre a kon-
cepció az itthoni körülmények között.

Október 2-ára hirdettük meg szakmai napun-
kat, csatlakozva ezzel az Összefogás rendezvény-
sorozat témájához, amely, igaz, egy kicsit fiata-
labb korosztály, a tizenévesek könyvtárba hívá-
sát tûzte ki célul. A szakmai napra jelentkezett
harminc kolléga fõleg közmûvelõdési könyvtár-
ban dolgozó olvasószolgálati vagy gyermek-
könyvtáros volt, de felsõoktatási könyvtárból és

iskolai könyvtárból is voltak je-
lentkezõk.

Az elsõ elõadásban J. Ach-
berger az ifjúsági könyvtár lét-
rejöttének folyamatát ismer-
tette. A könyvtár külföldi pél-
dák, leginkább a nagy-bri-
tanniai Teenage-Library-projek-
tek hatására jött létre. Az elsõ
projektkönyvtárak Hamburgban
és Rostockban egy 1993 és
1996 között folyó dbi-projekt
keretében létesültek. Németor-
szágban egyéb kezdeményezé-
sek is vannak, amelyek az ifjú-
ság könyvtári ellátását célozzák.
A drezdai medien@age (ejtsd:
médienetázse) egy iskolához
kapcsolódva mûködik, ellátja a
könyvtárhasználókat a tanulás-
hoz szükséges dokumentumok-
kal, e mellett szabadidõs irodal-
mat is kínál. Erre a könyvtárra
is jellemzõ a multimédiás fel-
szereltség és az ötven százalék-
ban multimédiás állomány.
Több könyvtárban rendeztek
már be külön termet az ifjúság
számára, ami berendezésével,
elnevezésével és természetesen
állományával is elhatárolódik a
könyvtár többi részétõl. A leg-
fontosabb, hogy elkülönüljön a
gyermekkönyvtártól! Nagy se-
gítséget nyújt ehhez a Reut-
lingenben található könyvtárbe-
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rendezõ cég, az ekz ajánlata, amely készre terve-
zett, mondhatni konfekciós ifjúsági részleget
kínál a könyvtáraknak, amelybe nemcsak a be-
rendezés tartozik bele, hanem egyes médiumok
elõjegyzése is.

A HoeB4U (ejtsd: höbforjú, a Hamburger
Öffentliche Bücherhallen rövidítésbõl) azonban
egyedülálló abban a tekintetben, hogy az egyet-
len önálló ifjúsági könyvtár Németországban.
Janette Achberger második elõadásából részlete-
sen megismerhettük a HoeB4U mûködését. A
könyvtárat 2005 decemberében nyitották meg a
Zeisehallen épületegyüttesében, ahol korábban
egy hajócsavargyár mûködött. Ma kulturális in-
tézmények, éttermek, mozi található benne. Az
épületek ilyen alternatív használata igencsak jel-
lemzõ Altonára, amely városrészben különbözõ
kultúrájú társadalmi csoportokat, nagy számban
kreatív tevékenységet folytatókat, mûvészeket is
találunk. A könyvtár 220 m2-es nyilvános terét a
célcsoportra szabott modern berendezéssel ala-
kították ki, amelynek egészét a könyvtár alapítá-
sában részt vett kollektíva válogatta össze. A
könyvtár kifejezetten kölcsönzésre készült, tehát
kevés ülõhellyel és mindössze három internetes szá-
mítógéppel rendelkezik. Keddtõl péntekig 14-tõl
20 óráig tart nyitva. Jellemzõen Hamburg egész
területérõl járnak ide kölcsönözni fiatalok, akik
számára a kölcsönzést az is megkönnyíti, hogy a
visszaadásra bármely másik városi fiókkönyvtár-
ban lehetõség van. Egy szolgálati autó naponta vé-
gigjárja a fiókkönyvtárakat, és eredeti helyére viszi
vissza a másutt leadott dokumentumokat. A már
említett 14–24 éves korosztály létszáma Hamburg-
ban 205 ezer fõ, ebbõl 27 ezren élnek Altonában,
húsz százalékuk külföldi. (Csak tájékoztatá-
sul: Hamburg Németország második legna-
gyobb városa, összlakossága 1,77 millió, 105
városrésze hét kerületbe szervezõdik.)

A könyvtár 15 ezer médiumot befogadó
kapacitással rendelkezik, a jelenlegi állo-
mány 12 ezer egység. Ennek fele multimé-
diás állomány, azaz CD, DVD, hangos-
könyv, különféle számítógépes programok,
Xbox, Xbox360, PS2, PSP, Nintendo DS,
Wii konzoljátékok, és társasjátékok. A mint-
egy negyven folyóirat számai, beleértve a
legújabbakat is, szintén kölcsönözhetõk. A
menõ sorozatoktól kezdve a legdivatosabb
társasjátékokig minden õt érdeklõ médiumot
megtalál itt a fiatal olvasó. Tematikus súly-

pontot képez a kaland, az akció, a képregény, az
angol nyelvû ifjúsági irodalom, a játék, a szere-
lem és a szex, az életmód, a misztérium, a po-
litika és a történelem, a stressz, a függés, a rival-
dafény, a sztárvilág. A könyvtár egyik célkitûzé-
se az olvasás- és a médiakompetencia fejlesztése
éppen a kínált dokumentumok sokfélesége által.

A személyzet három állandó munkatársból és
négy gyakorlaton lévõ hallgatóból áll. A gya-
kornokok egy évet töltenek el a könyvtárban, és
ez idõ alatt végig önálló, felelõsségteljes munkát
végeznek. A kölcsönzésben gyakorlatilag csak
õk dolgoznak, ha segítségre van szükségük, egy
csengõ segítségével hívhatnak „erõsítést”. A
gyakornokok részt vesznek a megrendelések
összeállításában is. Nekik köszönhetõen a pia-
con lévõ legújabb technikai eszközökkel hasz-
nálható programokat is beszerzik. Az itteni mun-
ka során annyira önállóvá válnak, hogy ez ké-
sõbb, következõ gyakorlati helyükön és a pályá-
juk során is természetes lesz számukra. J.
Achberger elmondta azt is, hogy következetes-
ségre szoktatja nem csak az olvasókat, hanem a
gyakornokokat is. A könyvtári rend betartása
mindenkire nézve kötelezõ, nincsenek engedmé-
nyek, már csak azért sem, hogy a hallgatók meg-
tanulják ezt a mentalitást. A legtöbb problémát
az olvasójegy átruházása okozza, amelyet csalá-
don belül sem tolerálnak. Az aktuális kínálatért
cserébe elvárják, hogy a használók iratkozzanak
be a könyvtárba. A beiratkozás egyébként nem
olcsó, egy éves gyermekkártya, amivel már min-
dent lehet kölcsönözni 8 euró, egy ifjúsági (18–
26 éves) 20 euró, egy felnõtt (27 fölötti) éves
prémiumkártya 45 euró.
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A könyvtár honlapján, amely stílusában is
illeszkedik a célcsoporthoz, megtalálhatók a rész-
letes információk. Tervbe vették egy blog indí-
tását, a honlap új arculatát, egy fórum és egy
virtuális közösségi tér kialakítását is. A Hoeb4U
már megtalálható a „Second Life”-ban.

A könyvtárnak van olvasóklubja és aktív,
mûhelymunka jellegû rendezvényei: pályázatok,
interaktív – virtuálisan is – zajló rendezvények,
volt Manga-rajzverseny és Sims2-workshop. A
számomra legérdekesebb projekt a Book Space
volt, amelynek keretében egy mûvész ötszáz
teljesen fehér könyvet helyezett el a könyvtár-
ban, amelyet a látogatók kikölcsönözhettek és
teljesen szabadon írhattak, rajzolhattak bele, vagy
bármilyen más módon alakíthatták. Sem a téma,
sem a technika nem volt kötött. J. Achberger el-
mondása szerint fantasztikusan jó mûvek szület-
tek, alig volt visszaélés. A könyveket azután to-
vábbadták más könyvtáraknak a projekt keretében.

A könyvtár koncepciója eddig bevált: a nyitás
óta több mint százezren keresték fel, a kölcsönzött
dokumentumok száma meghaladja a 350 ezret.

A HoeB4U természetesen módszertani szak-
mai munkát is végez. Külön figyelmet fordíta-
nak a szakmai kapcsolatok kiépítésére. J.
Achberger az ifjúsági irodalom szakreferense a

Városi Könyvtárban, amelynek elsõként volt
önálló ifjúsági szakreferense, valamint a Német
Könyvtári Szövetségben (DBV) a gyermek és
ifjúsági könyvtári csoport vezetõje. Módszertani
anyagokat dolgoznak ki, elõadásokat és work-
shopokat tartanak kollégák számára, elektroni-
kus hírlevélben nyújtanak információkat, vala-
mint e-learning tananyaguk is van ifjúsági könyv-
tárosoknak. Együttmûködõ partnereik az IFAK,
a Bertelsmann Alapítvány és az ekz.

A délután során lehetõségünk volt arra, hogy
kipróbáljunk néhány játékot a legnépszerûbbek
közül. Az egyik legérdekesebb játék vagy in-
kább sporteszköz a Wii a Nintendótól. Szükség
van hozzá egy Wii konzolra és egy tévére, aztán
egy kis távirányítóhoz hasonló kütyüt a kezünk-
be fogva bowlingozhatunk, teniszezhetünk,
bokszolhatunk vagy éppen golfozhatunk. En-
nél a játéknál fontos, hogy végre kell hajta-
nunk a sportra jellemzõ mozdulatokat, miköz-
ben a tévén látjuk a mozdulatunk eredményét.
J. Achberger szerint idõsek otthonában is na-
gyon népszerûek ezek a játékok, mert kevés
az eszköz- és térigényük, mégis megmozgat-
ják a játékosokat. A másik nagy népszerûség-
nek örvendõ eszköz a PlayStation Portable volt,
amelyen az agy fittségét mérõ és fejlesztõ já-
tékokat játszottunk.

A teljesség igénye nélkül ennyiben tudtam
összefoglalni azt a sok információt, amelyet a
személyes látogatásom során és a szakmai na-
pon Janette Achbergertõl hallottam. A szakmai
nap résztvevõitõl sok pozitív visszajelzést kap-
tunk. Tudtuk, hogy ezt a koncepciót nem lehet
teljesen átültetni magyar viszonyokra, de bízunk
benne, hogy új impulzusokat adtunk az ez irány-
ban folyó könyvtári munkának, és a kollégák
továbbgondolásra érdemes ötletekkel tértek haza.

Marton Erika

Goethe-Institut Budapest, könyvtáros
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