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A KÖNYVTÁR ÉS A TINÉDZSEREK 
 

A könyvtárak egyik megfigyelhető problémája, hogy a felnövő gyerekek, ha addig 
foglalkoztak is velük gyermekkönyvtárosok, nem mindig jutnak el a felnőttrészlegig, 
nincs átmenet a két korosztály között, a részlegek elhatárolódnak egymástól. Ez nem is 
lenne gond, ha lenne a könyvtárnak egy tinédzsereket megcélzó arculata is. A Deák 
Ferenc Megyei Könyvtárban töltött gyakorlatom során sok gondolat felmerült bennem 
ezzel kapcsolatban, ezért határoztam el, hogy körüljárom egy kicsit a kérdést. Nem 
feltétlenül tudok konkrét megoldási javaslatokat tenni, de a válasz keresése maga is 
gondolatébresztő hatású lehet akár más könyvtárosok számára is.  

Tapasztalataim szerint a tizenévesekre kevesebb figyelmet fordítanak a magyar 
könyvtárak, feltételezhetően leginkább a megfoghatatlanságuk és változékonyságuk 
miatt. A fiatalokat ugyanis nem csak megismerni, de megérteni is szükséges, ami 
komoly problémákat jelenthet a könyvtárosoknak, hiszen generációról generációra más 
trendek formálják a középiskolásokat. Néhány szempont azonban így is átgondolandó: 

 
1. Olvasás 
 
Ha gyermekkorban vannak is aktív olvasók, lehet, hogy elhagyják szokásaikat, és 

az is megeshet, hogy addig ritkán olvasó fiatalokat is meg lehet célozni valamilyen 
módon.  

Amit először kiemelésre el tudok képzelni, a „young adult fiction”, azaz a 
gyermekirodalomnál komolyabb, mégis könnyed, fiatalos olvasmányok, jellemzően 
tizenéveseknek szóló problémákkal (párkapcsolatok, kirekesztettség); gondoljunk csak a 
Harry Potter és a Twilight sorozatokra, utóbbinál figyeljük meg a letisztult, elegáns 
borítók vonzerejét és a fiatalos tartalom felnőttes prezentáltságát. Mindig vannak 
aktuális trendek, amelyeket figyelni kell, kiemelni, megmutatni, és tiszteletben tartani.  

Egy másik olvasásra ösztönző műfaj lehet az elmúlt években itthon kifejezetten 
népszerűvé váló képregény és a manga is. Mint minden határterületi műfaj, a képregény 
is előítéletek és olvasás elleni rémlátomások forrása, holott az igényes, stílusos grafikai 
munka és a tömör, inkább sejtetésre és jól megírt párbeszédekre épülő művek egyből két 
különféle érdeklődésű fiatalt is inspirálnak: akik rajzolnak és akiket a cselekmény 
nyűgöz le. A képregények könyvtári beszerzése és feldolgozása azonban némiképp 
nehezebb lehet, mint a könyvek esetében. Igaz ugyan, hogy egyre több „trade 
paperback” (TPB) és „hardcover” (HC) formátumú gyűjteményes munkát adnak ki, 
amelyek bőven 100-200 oldalas terjedelmet érnek el (vagyis könyvszerűbbek), mégis 
különös gondosságot igényelnek. A TPB könnyen szétesik, gyűjtők is óvják, a gyakori 
használat könnyebben kikészítheti, mint a könyveket, főleg, ha fényes papír és színes 
festék is kerül a képletbe; míg a HC formátum túl impozáns és drága a könyvtári 
használatra (bár ha a könyvtárak a limitált díszdobozos DVD-kiadványoknál nem 
zavartatták magukat, itt sem lehet különösebb probléma). A lényeg, hogy 
mindenképpen meg kell próbálni a képregényeket és a mangákat beépíteni a könyvtári 
állományba, s akár a folyóiratpolcok közül egyet feláldozni, hogy minél láthatóbb 
legyen a törekvés. 

 Felnőtteket megcélzó könyvek esetében kiemelt figyelmet kell kapniuk az elmúlt 
időszak filmes adaptációinak, esetleg filmek, sorozatok megregényesített változatai, 
valamint zenészek, képzőművészek, írók önéletrajzai, útirajzai; furán hangzik, de a 
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szex, a drog és az őrület mindig vonzó fűszerezés, és el kell törölni az emberekből azt a 
felfogást, hogy ezek az írások károsak és megbotránkoztatóak. Bárki, aki emiatt elfordul 
a könyvtártól, nem veszteség, hanem olyasvalaki, aki átadja a helyét, mert képtelen a 
rugalmasságra. Ugyanis a könyvtár nyitott és rugalmas intézmény. 

 
2. Populáris kultúra 
 
Fent említett olvasnivalók kapcsán akarva-akaratlanul is felvetődik a „populáris 

kultúra” kérdésköre, ami általában minősítő és elkülönülő vitákat és értékítéleteket 
eredményez. Azt kell észrevennünk, hogy a populáris irodalom és a spekulatív fikció 
(fantasy, sci-fi, horror) nem feltétlenül értéktelenebb, mint bármiféle magas-, szép-, 
vagy mondhatnánk úgy is, hogy reflexív irodalom, csak a témák, nézőpontok és 
megközelítések mások. Jó eséllyel, ha engedjük, hogy az érdeklődés vezesse az ízlést, 
előbb-utóbb bárki megmaradhat a kultúra szereteténél és érdeklődése több irányba is 
fordul. A könyvtárnak ügyelnie kell arra, hogy ne húzzon túl éles határokat. 
Feltételezhető, hogy a krimi, a fantasztikus irodalom és a romantikus irodalom 
különválasztása az állományban indokolható, mivel bevett szokás sok könyvtárban, de 
legtöbbször válogatatlanabbnak, átgondolatlanabbnak és olykor eldugottabbnak tűnik, 
mint a fő irodalmi részleg. Ezzel a figyelmetlenséggel azt sugallja a könyvtár, hogy nem 
ismeri annyira a szórakoztató irodalom területét, ami pedig az első lépés a komoly 
irodalmi műveltség felé vezető úton (ahogy például Jókai az első lépés az irodalom 
meggyűlöléséhez vezető úton, ha rossz életkorban erőltetik rá az emberre). Ha tehát a 
fiatalokról van szó, a népszerűség és fogyaszthatóság kifejezetten magas értékű, és 
azzal, hogy nem fordítunk rá figyelmet, károkat okozhatunk. Ügyelni kell arra, hogy ha 
kedvenceik segítségével próbálunk hasonló műveket ajánlani, az ne tűnjön gúnynak, 
paródiának. Mostanában divatos a romanticizált vámpírizmus, de promóciónál lehetőleg 
ne rajzoljuk denevér-plakátokat, és valószínűleg egy komolyabb, Nosferatu-jellegű 
megközelítés sem szerencsés. Mindig meg kell érteni, pontosan melyik eleme vonzó az 
aktuális trendeknek, és azt pontosan eltalálni, majd meg is mutatni. A rajongásban a 
félreértés és lenézés csakis sértettséget szülhet, ezért is kell mindig tisztelettel és 
figyelemmel tekinteni azokra a motívumokra, amelyek éppen foglalkoztatják a 
fiatalokat.  

 
3. Vizuális és nem lineáris gondolkodás 
 
A modern fiatalok olyan közegben nőnek fel, ahol a vizuális gondolkodás és a 

nemlineáris logika lesz mérvadó a hagyományos könyves kultúra helyett. Az internet 
felépítése, a zenei videoklipek komplex és nem összefüggő képsorai már mutatják a 
hatásukat. Itt is az egyetlen megoldás, ha a könyvtár ehhez igazodik és ehhez mérten 
alakítja ki arculatát és tereit. 

 A vizuális megközelítés esetén alapvetően mindig az első benyomás a 
legfontosabb szempont. Tegyük fel a kérdést, hogy mi az első, amit meglát a potenciális 
felhasználó, aki belép a könyvtárba. A ruhatárat, vagy egy impozáns folyóiratolvasót? 
Tájékoztató könyvtárosokat, vagy egy DVD-gyűjteményt? A terek megfelelő rendezése 
idő- és pénzigényes, mérlegelni kell, megéri-e a kockázatot és a befektetést. 

 Az audiovizuális dokumentumok reklámozása elengedhetetlen, még a letöltések 
korában is. Az emberekben tudatosítani kell, hogy a könyvtár gyakorlatilag egy olyan 
videotéka, ahonnan általában beiratkozás után ingyen lehet filmeket kivenni (!). A 
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fiataloknak kifejezetten látnia kell, hogy erre lehetőség van, hogy a gyűjtemény tényleg 
létezik és mennyiségben és címek tekintetében is figyelemre méltó.  

 A reklámozás, az arculat mindig képekkel, brosúrákkal, plakátokkal történjen, 
mindig színesen, és az elhelyezés is sokat számít. Középiskolákban a faliújságok 
teleragasztása mellett együttműködhetünk az iskolai könyvtárral is, és 
könyvtárhasználati óra keretében prezentációval egybekötött előadást tarthatunk az 
intézményről, és kiemelten fiatalokat megcélzó kezdeményezéseiről. 

 A vizuális természetű változások egy könyvtárban, mint korábban említettem, 
költségesek és rengeteg időt felemésztenek, de amennyiben mód van rá, vizsgáljuk meg 
a könyvtár bútorait, padlóborítását, falait, függönyeit, világítóberendezéseit, természetes 
fényeit, számítógépeit, és úgy összességében a színeit, majd tegyük fel a kérdést: 
érezhető, hogy a könyvtár egy hívogató, modern hely?  

Ha ezt a gondolatot továbbfűzzük, felvetődhet a probléma, hogy a könyvtár kívülről 
vajon mennyire tűnik érdekes helynek, mennyire hívja be az embereket? Ha alapvetően 
zárt, szigorú intézmény hatását kelti, és ez ellen nem lehet tenni, akkor is meg kell 
próbálni legalább a könyvtár környezetében táblákat, plakátokat, jó időjárás esetén 
könyves állványokat, rajzkiállítást, gyermekprogramokat kivinni, és amit csak ki lehet 
hozni a térből. Aktívnak és ne passzívnak tűnjön, látható legyen a változás a nyitva és a 
zárva állapotok között. 

Érdemes átgondolni az állomány elrendezését is: a könyvespolcokon lehetőleg 
többségben legyenek az újszerű könyvek, legyenek mindig kiemelt könyvek változatos, 
esetleg aktuális témákban, amelyek borítójukkal kifelé mutatkoznak. A folyóiratpolcok 
közül legalább egyet használjunk fel arra, hogy a „látványosabb”, izgalmasabb lapokat 
szellősebben egymás mellé rakjuk. A periodikumok olvasói részében is tegyünk a 
napilapok mellé érdekes, szórakoztató jellegű magazinokat, tekintettel a fiatal 
korosztályra is (videojátékok, zene, divat, stb.), hogy inkább érdekes beszélgetések, 
mintsem politikai viták helyszíne legyen. 

 Az olvasóteremben az asztalok ne legyenek túl sűrűn, szorosan egymás mellett, 
legyen legalább egy-két használható számítógép a közelben, és amennyiben a könyvtár 
felkínálja olvasóinak a wi-fi lehetőségét, a konnektorról se feledkezzen meg. Az 
olvasólámpák beszerzése szintén költséges, azonban dekoratívak és professzionális 
hatást keltenek.  

 A lényeg azonban, akármilyen változás, vagy meglévő szolgáltatás a könyvtár 
erénye, azt mindig ki kell mondani, le kell írni, reklámját szét kell osztani, vagyis akár 
képekkel, akár szavakkal, de meg kell mutatni az embereknek, hogy a könyvtár létezik 
és aktív, hasznos és kikerülhetetlen intézmény. Rengeteg potenciális használót 
veszíthetünk azzal, hogy az emberek nem tudnak arról, mik a lehetőségeik. 

 
4. Szociális kapcsolatok 
 
A tinédzserkorszak a kapcsolatok létrejöttéről és változásairól szól, barátságok és 

szerelmek alakulnak, belépnek a szexualitás világába; ugyanakkor ez az a korszak is, 
amikor a fiatalok szembenéznek a magánnyal, a kirekesztettség érzésével. Véleményem 
szerint ezeket figyelembe kell venni, ha esetleg olyan helyiségen, sarkon gondolkozunk, 
ami kifejezetten tinédzserek számára van kialakítva. Gondoljunk bele, milyen 
„kultúrált” tevékenységek érdekelhetik a fiatalokat. Társaságban lehet társasjátékokat 
játszani, elsősorban fantasy-szerepjátékok, kártyajátékok lesznek divatosabbak ebben a 
korban, és ezek általában könyvekhez is kapcsolódnak. Figyeljük meg a Sárkánytűz bolt 
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sikerét: egy helyen vannak a fantasy és science fiction válogatott művei és lehetőség 
van témához illő játékra, sok dobókocka, kártya kíséretében. Ezt megvalósítani nem 
biztos, hogy lehetséges egy könyvtárban (szintén költséges), hogy lehet-e kordában 
tartani a hangerejüket, vagy hogy a vidámság zajai vajon vonzóbbá teszik-e a 
könyvtárat mások számára is, vagy zavaró? Vagy van lehetőség az olvasóteremtől 
elkülönülten ezt megvalósítani? Nehéz megszervezni… 

 Kevésbé társasági fiatalok gyakran fordulnak az önkifejezés magányosabb 
eszközeihez, például a művészetekhez: zenélnek, írnak, rajzolnak; tehát művészeti 
köröket, műhelyeket lehetne szervezni, ha van érdeklődés. A könyvtárnak nem szabad 
olyan képet mutatnia magáról, hogy az olvasás fellegvára, hanem a komplex, 
szerteágazó kultúráé. 

 A fiatalokkal való kapcsolattartás fontos eleme az internetes kommunikáció, 
érdemes lehet közösségi oldalakon (IWIW, Facebook, Twitter, Moly.hu, stb.) 
megközelíteni őket, jelen kell lennie a könyvtárnak, naprakész információkkal, 
folyamatos értesítésekkel. A honlap mellett érdemes egy blogot is vezetni, ahol a 
formális bemutatkozás helyett személyesebb, élményszerű bejegyzéseket írhatnak a 
könyvtárosok, esetleg könyv-, zene-, vagy filmajánlókat tehetnek közzé. Azért is 
érdemes ezt kihasználni, mert a blogok használata könnyű és gyors, és manapság a 
könyvkiadók is előszeretettel használják, hogy megközelítsék az olvasói rétegeket (pl. 
Agave). 

 
Kilátások 
 
Ezek a gondolatok jutottak eszembe, amikor arról kérdeztek, hogyan közelíthetné 

meg a könyvtár a középiskolákat és a tizenéves fiatalokat. Mivel én is alig múltam húsz, 
és vannak középiskolás korú ismerőseim, ezek a gondolatok nem a tudományos 
megismerés és kutatás eredményei, hanem az élet és személyes érzések tapasztalatai, 
másokkal folytatott beszélgetések konklúziói. Hivatkozásokkal nem látható el, de úgy 
vélem, nincs az a tudományos mű, amely a könyvtárak fejlődése szempontjából többet 
érne, mint a célközönség véleménye, és legjobb tudásom szerint ezt próbáltam 
képviselni. 

 Hogy mennyi valósítható meg a felvetett javaslatokból, vagy mennyire 
általánosak a meglátásaim, azt nem tudom megmondani, a könyvtárak és a fiatalok 
kapcsolata viszont egyértelműen még nem az igazi. Minden azon múlik csak, mennyire 
tud a könyvtár igazodni új gondolatrendszerekhez, technológiákhoz és társadalmi 
szokásokhoz, a könyvtárosok és dolgozói mennyire rugalmasok és tettre készek. 
Minden változás költséges és kockázatos lehet, ezért első körben azokra az újításokra 
kell törekedni, amelyek könnyen és gyorsan megvalósíthatóak. 

 A jövő formálásában nagy szerepet játszhat a könyvtár (ahogy tette ezt 
évszázadokon át), nem maradhat soha sem egy helyben, változatlanul: a könyvtáraknak 
kell a jövő előtt járni, nem pedig a jelen után szaladni. 

 
 

Farkas Balázs 
 




