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Az év fiatal könyvtárosa 2018 – különdíj

Interjú Jeneiné Ecseri Mariannal

Az MKE Keszthelyen tartott 50. vándorgyűlésén az „Az év fiatal könyvtárosa”-díj 
mellett hagyományosan átadásra került az MKE és a Kovács Máté Alapítvány által ado-
mányozott különdíj is, amelyet 2018-ban Jeneiné Ecseri Mariann vehetett át. Interjúnk 
egy elkötelezett ifjúsági könyvtáros kiváló munkájába enged bepillantást.

Jeneiné Ecseri Mariann – Fotó: Pálinkás Éva

Az ifjúságsegítő szakma felől érkeztél a könyvtárosság területére, s lettél ceglédi 
ifjúsági könyvtáros. Mi befolyásolta leginkább a szakmai elköteleződésedet, ér-
deklődésedet, hitvallásodat ezen az úton?

J.E.M.: Soha nem gondoltam volna, hogy fiatalokkal fogok dolgozni. A pályaválasz-
táskor sem voltam benne biztos, hogy a segítőszakma a számomra a legmegfelelőbb. 
Elvégeztem a főiskolát 2012-ben, és ebben az évben nyitották meg a Ceglédi Városi 
Könyvtár Ifjúsági Könyvtárát is. Szerencsés voltam, mert jelen lehettem a megnyitón. 
Ekkor annyira magával ragadott a hely, a célok, amiket kiemeltek, hogy elhatároztam: „Én 
itt fogok dolgozni”. Esténként úgy feküdtem le, hogy az ifire gondoltam és arra, hogy 
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mennyi mindent lehetne megvalósítani benne. Nem telt el egy év és a könyvtár dolgozója 
lettem. El sem akartam hinni. Az elköteleződés folyamatosan erősödött és erősödik a mai 
napig. A fiatalokkal elért sikerek, az elköteleződésük a könyvtár iránt engem is motivál 
önmagam fejlesztésére. Fontosnak tartom a mindennapokban, hogy a fiatalok kulturális 
igényeit figyelembe véve és feléjük fordulva végezzem feladatomat. Hitem szerint azzal, 
hogy egyenrangú partnerként és segítőként fordulok feléjük, fontosnak és értékesnek 
érzik magukat ők is és jómagam is.

Egészen sajátos módon, egy speciális társasjáték segítségével a prevenciós mun-
kában is részt veszel. Milyen tapasztalataid vannak, mennyien és milyen ered-
ménnyel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon?

J.E.M.: Kiemelkedően fontosnak tartom a prevenciót. 2015-ben az akkori intézmény-
vezetőm lehetőséget adott a bűn- és áldozattá válást megelőző, valamint drogprevenciós 
társasjáték vezető képzésén való részvételre. Eleinte kicsit esetlen voltam, nem voltak 
ilyen típusú tapasztalataim, így kellően népszerűsíteni sem tudtam a pedagógusok köré-
ben, milyen hasznos is lehet, ha áldoznak egy órát ilyen típusú könyvtári óra eltöltésére. 
Az áttörés egy évig váratott magára. Ennyi idő kellet ahhoz, hogy legyen olyan osztályfő-
nök, aki elhozza osztályát, páran még csatlakoztak. Híre ment iskolai berkekben a foglal-
kozás sikerességének, így egyre könnyebben meggyőzhetőek lettek a játékra. Gyorsan rá 
kellett jönnöm, akár 13 évesről, akár 18 évesről legyen szó, a közös játék a legjobb módja 
az új ismertek átadásának. Sokkal inkább interaktív, és több tudásanyag marad meg a 
fejekben, mint egy szokványos könyvtárban eltöltött óra után. A K.I.A.B.Á.L. társasjáték 
során az alábbi témakörökkel foglalkozunk: bűnügy, áldozattá válás, iskola/szabadidő, 
drogprevenció. A foglalkozások körülbelül 1,5 órát igényelnek, és nem csak jó magam, 
de a részt vevő diákok is nagyon élvezik. 

Az év fiatal könyvtárosa 2018 pályázatra beadott pályamunkádat Fiatalok könyvtá-
ra Cegléden címmel írtad. Mi a legfontosabb üzenet, amit szerettél volna megfo-
galmazni ebben az írásban? Tapasztalatod szerint mi a kulcs ahhoz, hogy a mai 
fiatalok körében is kialakítsuk az olvasás szeretetét?

J.E.M.: Számomra nagyon fontos az odafordulás. A világon az egyik legjobb dolog, 
ami történt velem, hogy az Ifjúsági Könyvtár könyvtárosa lehetek. Az üzenet talán az 
lett volna, hogy kellő figyelemmel és gondoskodással mit lehet elérni a fiatalokkal. Senki 
ne riadjon meg a csomagolástól, legyen nyitott, hogy potenciális és meglévő olvasóit 
megismerje. Munkája során pedig az olvasókért legyen. Számomra ez a legfontosabb, 
így tudom erősíteni az olvasásszeretetet, és így tudok közös projekteket megvalósítani a 
körülöttem lévő fiatalokkal. Részt veszünk olvasásnépszerűsítő játékokban, mint például 
Nagy Könyves Beavatás. Számos klubfoglalkozást szervezünk a könyvtár falain belül, 
melyek az ismeretátadáson kívül lehetőséget adnak kortárs csoportok megismerésére, a 
szabadidő hasznos eltöltésére. Ilyen a Hosszú Péntek, a Ceglédi Anime Fan Klub vagy 
éppen a Ceglédi Ifjúsági Könyvmolyok. Törekszünk a könyvtár falain kívüli projektek 
megvalósítására. Több éve részt veszünk a Laska főző versenyen, ahol igyekszünk olyan 
mennyiségben főzni laska ételt, hogy mindenki jól tudjon lakni. Továbbá karácsonykor 
karácsonyfát díszítünk hátrányos helyzetű családokkal.
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Hogyan látod az online-lét, a közösségi média-használat és az olvasási kedv ösz-
szefüggéseit a fiatalok életében? Vajon valóban pusztán nagyarányú nem olvasás-
ról van szó, vagy az online olvasás különböző formáinak térnyeréséről?

J.E.M.: Napjainkban a közösségi média jelentős befolyással van arra, mit szeretnének 
olvasni az emberek. Kellő reklám nélkül hiába nyújt egy könyv fantasztikus olvasási él-
ményt, sokkal-sokkal kevesebben fogják elolvasni. Az olvasási kedv kialakulásához pe-
dig pozitív olvasásélményekre van szükség. A fiatalok körében főként azt tapasztalatom, 
hogy inkább olyan dokumentumokat részesítenek előnyben, melyeket egy általuk fontos 
személy ajánl. Ez a személy lehet online közösségben, barát vagy éppen a könyvtáros 
maga. A mód azonban, ahogyan hozzájutnak a kiválasztott irodalomhoz, nagyon eltérő 
lehet. A fiatalok jelentős részében olyan kép él a könyvtárról, ahol nem érzik jól magukat, 
és legkevésbé sem találják meg a kiválasztott könyvet. Ezért is nem a könyvtár falain belül 
keresik, inkább letöltik, vagy kölcsön kérik ezeket. Biztosan állíthatom, hogy a fiatalok 
igenis olvasnak, hiszen, ha nyitott szemmel járunk, mindig találkozhatunk könyvet vagy 
éppen e-bookot olvasó tinédzserekkel. Én azt látom, hogy akár a felnőttek, a fiatalok is 
különféle műfajokban válogatnak. Nem köteleződnek el csak egy típusú könyvnél lásd 
például vörös pöttyös vagy LOL könyvek.

Az interjút Béres Judit készítette
 

A díjátadás pillanatai

 


