Körkép a NYKJ-en lévő könyvtárakról
Adony
Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézmény (Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár, Adony) zárva tart. Látogatókat nem
fogadnak, ennek ellenére dolgoznak, minden nap 9-12 óráig. Vannak bizonyos feladataik,
melyet home office-ban látnak el.
Igény szerint házhoz szállítják a könyveket (betartva a higiéniás szabályokat), archiválnak,
beleltározzák az új könyveket, állományt rendeznek, és iskolai könyvtári dokumentumokat
selejteznek.
Minden héten Papírszínházi mesével, könyvtári játékkal, valamint egy -egy rajzpályázattal is
("Így olvasunk otthon", "Kedvenc könyvem") jelentkeznek a Facebook oldalukon.
Nyitással kapcsolatban még nincs információjuk, várják a hivatalos tájékoztatást.
Az önkormányzat hozzáállása az intézmény felé eddig még nagyon pozitív, mindenki rendesen
megkapta a bérét és még szabadságot sem kellett kivenni.

Bicske
BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár

2020. március 10-én tartották az utolsó gyermekkönyvtári foglalkozást, 11-én az utolsó felnőtt
könyvtári kreatív klubot. A könyvtár március 21.-én szombaton fogadott utoljára látogatókat s
ekkor már dupla mennyiségű könyvet kölcsönözhettek az olvasók.
2020. március 23-tól a könyvtár látogatókat nem fogad, a helyben használat, kölcsönzés
szünetel, ezért könyveket sem kiadni, sem visszavenni nem áll módjukban. Minden
kölcsönzésben lévő könyvet, folyóiratot és egyéb dokumentumot szeptember 1-ig
meghosszabbítottak, erre az időszakra késedelmi díjat nem számol fel a rendszerük. Telefonon,
emailen kérhetnek tőlük információt, segítséget, akár még maximum 20 oldal terjedelemben
szkennelt dokumentumot is tudnak küldeni. Munkanapokon 9-15 óra között hívhatják a
könyvtár kollégáit.
Katalógusuk elérhető a honlapon keresztül az interneten https://opac.nkvk.hu/.
Beindult az SOS Távsegítség szolgáltatásuk. Cseresnyés Erika DJP mentor nyújt informatikai
tanácsadást, egyéni mentorálást, ha valaki elakad az internetes kommunikációban, eügyintézésben stb. Ezt a szolgáltatást naponta egy-két fő veszi igénybe (kréta program

használatához, online csekkbefizetéshez, adópapírok letöltéséhez, ideiglenes lakcímkártya
igényléshez, ügyfélkapu használatához, Facebook regisztrációhoz, e-mailcím létesítéséhez,
óvodai feladatlapok digitalizálásában, képek csatolásához, elektronikus levelezéshez kértek
segítséget a DJP mentorhoz fordulók).
A diákoknak szóló könyv-és könyvtárhasználati vetélkedőik folytatódnak.
Jómadarak a pácban - könyvtári vetélkedő
Az elmúlt időszakban érkeztek ezek a rajzok a Jómadarak a pácban vetélkedőn résztvevő
gyerekektől.
https://www.facebook.com/pg/nkvkbicske/photos/?tab=album&album_id=305509073787066
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A könyvtár újranyitásakor egy kiállítás keretében is láthatják a beérkezett rajzokat, s a
legszebbeket díjazzák. A legtöbb rajz a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola elsőseitől
érkezett. A játékba még most is bekapcsolódhatnak, folyamatosan küldhetik a rajzokat a nyár
végéig akár lefényképezve, akár a könyvtári postaládába is bedobhatják a szülők, ha mennek
vásárolni.
Bővebben a játékról az alábbi linken olvashatnak: http://nkvk.hu/jomadarak.html
Április 29-ig a veszélyhelyzet alatt 30 visszaküldött megoldás érkezett vissza.
Hét határon át… - online könyvtári vetélkedő felső tagozatosoknak
http://nkvk.hu/7hataron.html
A fenti linken megtalálják Cseresnyés Erika néni vetélkedőjének faladatait. Újdonság, hogy az
utolsó 2 fordulót már online is ki tudják tölteni és a válaszokat azonnal látják, tudják értékelni.
A régebbi feladatokat akár lefényképezve is beküldhetik vagy e-mailben is megtehetik. Most
nem utazhatunk a valóságban, de a virtuális térben földrajzi és történelmi barangoláson vehettek
részt az olvasók! Akár mind a 7 forduló feladatait kitölthetik, eredményhirdetés majd a
veszélyhelyzet elmúltával lesz!
Április 29-ig 22 online kitöltést regisztrált és értékelt Cseresnyés Erika.
A vetélkedők népszerűsítése folyamatos a könyvtár Facebook oldalán, a kitöltést a tanév végéig
meghosszabbítják. Bárki bekapcsolódhat!
Értékelés, jutalmazás, ajándékműsor a résztvevőknek ősszel lesz, amint erre a járványhelyzet
elmúltával lehetőségük lesz.
Az olvasókat a legfrissebb könyvtári és egyéb olvasással kapcsolatos hírekről a Nagy Károly
Városi Könyvtár honlapján és Facebook oldalán valamint a Városi Televízión keresztül
tájékoztatják. Könyvajánlókat készítenek egy-egy témában, egy-egy sikeres könyvtári
rendezvény képeit osztják meg, illetve az olvasóiktól érkező üzeneteket. Elkészült a Jó
madarak a pácban vetélkedő eddig beküldött rajzaiból egy virtuális fotóalbum, melyet
szintén a Facebook oldalon tettek közzé.
Április 24-én elindult egy gyermekkönyvtári zárt Facebook csoport, Könyvmanó és barátai
néven. Ebbe a zárt csoportba azokat a családokat hívták meg, akik rendszeres látogatói voltak
a gyermekkönyvtárnak. 5 nap alatt 39 tagja lett a csoportnak, ahol online papírszínházi
előadással, könyvajánlókkal, mesével, verssel jelentkeznek be a könyvtárosok. A
hozzászólások, visszajelzések alapján erre igény van, s így nem szakad meg a kapcsolat a
családokkal. Ide rendszeresen töltenek fel majd képeket is régebbi könyvtári eseményekről.
Folyamatos állománygyarapítás: Folyamatosan zajlik a Könyvtárellátóval kötött szerződés
alapján az új könyvek beszerzése, állományba vétele, katalogizálása, hogy ne legyen hiányos a
gyűjteményük és a legfrissebb könyveket is megtalálják majd a polcokon olvasóik a nyitáskor.

Helyismereti háttérmunka: Az elmúlt közel 2 hónapban a Bicskei Újság (2013—2020) cikkei
feldolgozásra kerültek a könyvtári adatbázisban, helyismereti tárgyszavakkal
visszakereshetővé váltak az egyes eseményekről szóló tudósítások. Erre a feldolgozó munkára
a mindennapi munka mellett soha nem jutott idő. A személynevek bevitelénél a kolléga
igyekezett olyan részletes adatokat is bevinni melyek egy későbbi Bicskei Ki kicsoda adattár
összeállítását is segíthetik. Májustól a Bicskei Élet (2005-2009) cikkei kerülnek feldolgozásra.
A könyvtári lapkivágat gyűjtemény (zömében a Fejér Megyei Hírlap) cikkeinek feldolgozása
is zajlik az adatbázisban. A digitalizálással párhuzamosan zajlik a bevitel napjainktól visszafelé
haladva eddig 16 hónap helyismereti cikkeit digitalizálták, archiválták és tárgyszavazták a
kollégák.
Ügyviteli tevékenység folyamatosan zajlik, kapcsolattartás a művelődési központ és a
pénzügyi iroda munkatársaival zökkenőmentes. A folyóiratok, újságok érkeztetését,
helyismereti lapszemlét az ügyeletes kollégák naponta végzik. Az előző év NKA ajándék
folyóirataink elszámolása, raktárba rendezése is megtörtént.
A kollégák ügyeletei beosztás szerint dolgoznak home office-ban és személyesen a
könyvtárban, s elkezdték kivenni az idei szabadságaikat. Könyvtárvezetővel napi
kapcsolattartás e-mailen, hetente egy alkalommal beszámoló és következő hét feladatainak a
megbeszélése zajlik.
Tevékenységükről a Könyvtárosok Világnapján beszámolt a Fejér Megyei hírlap és
megjelentek a konyvtarak.hu oldalon a jó gyakorlatok a COVID-19 vírushelyzetben nyújtott
könyvtári szolgáltatások között az SOS informatikai távsegítség szolgáltatásukkal.
A könyvtár teljes fertőtlenítése és nagytakarítása az elmúlt időszakban megtörtént, a polcok,
dokumentumok rendezése, portalanítása folyamatos az épület környékét a kollégák rendben
tartják.
Nedved Zoltánné száz körüli maszkot varrt, hogy védjék a maguk és az intézményben dolgozók
egészségét. Kollégák segítettek a polgármesteri húsvéti üdvözlőlapok kézbesítésében.
Olvasóik online használói kérdőívek kitöltésével, véleményükkel, javaslataikkal segítették
szervezni szolgáltatásaikat.
A szigorú szabályok betartása mellett folyik a munka a zárt ajtók mögött, de bíznak benne, hogy
mihamarabb újabb szolgáltatásokat indíthatnak.

Csákvár

Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
Az intézményben nem rendeltek el kényszerszabadságot, se csökkentett munkaidőt, se
átcsoportosítást. A saját belátásuk szerint dolgoznak home office-ban, időnként zárt ajtók
mellett a könyvtárban, hogy menjen a feldolgozó munka is.
Könyvkiszállítás nincs. Néhány tényleg fontos eset kivételével, amikor házhoz viszik a
könyvet, és megbeszélik a biztonságos átadást.
Nyári olvasmánynaplós feladatlapokat, foglalkozás terveket állítanak össze, online költészet
napi megemlékezést tartottak, évfordulós Esterházy totót állítottak össze, most pedig Fodor
Ákos emlékére haiku író versenyt hirdettek. Kiírás a Facebookon és a Hírmondóban olvasható.
Sok adminisztratív feladat készül. Folyamatos a kapcsolattartás Facebookon az olvasóikkal.
Próbálnak hasznos kulturális tartalmakat gyűjteni és megosztani. Elég sokan keresik őket
tanulmányi ügyekben, segítenek anyagot gyűjteni beadandó házi dolgozatokhoz. Pakoltak a
régi könyvtárépületben, ugyanis az új könyvtárba költözésre kevés idő volt. Sok régi irat,
leselejtezett könyv, gép, eszköz még ott maradt. Erre a nyitás utáni őrületben még nem volt idő.
Most sajnos van. Nagyon sajnálják a helyzetet, mert ezerrel dübörgött volna a szép új könyvtár,
tele voltak tervekkel és programokkal. Kár, hogy megtört a lendület. Az új könyvtár épületbe
mennek vissza a szakemberek ellenőrizni, apróbb garanciális javításokat, kertépítést végezni.
Most szerelték be a színházba az új fénytechnikát. leltározás folyik. Sajnos elmaradt a

hagyományos Mesemondó és rajzverseny, a már olyan régen beígért színházteremben. A
vetítést is mozivászon nagyságban meg tudták volna oldani, és nyilvánossá tehették volna, mert
elfért volna minden érdeklődő.

Dég
Könyvtár Dég
A kialakult helyzet miatt új kolléganőnknek alkalma van megismerkedni a könyvtárral, az
állománnyal. Rendet rakott a szekrényekben, mert minden úgy volt, ahogy még átvette az előző
könyvtárostól. Átválogatta a régi számlákat. Nagytakarítást végzett. A módszertanos kollégák
látogatása óta megkezdte a selejtezést távsegítséggel. Fejleszti a tudását. Gyakorolja az
iskolában tanultakat. Minden nap 8-tól 16-ig dolgozik a könyvtárban. Szombaton pedig online
suli az elfoglaltsága.

Dunaújváros

A könyvtár MÁRCIUS 17-től határozatlan ideig ZÁRVA tart. Késedelmi díjat nem számolnak
fel, és a dokumentumok hosszabbítása sem szükséges. Rendezvényeik elmaradnak. A könyvtár
virtuális kapuja továbbra is a nap 24 órájában nyitva áll. Honlapjukon, a Facebookon, a
YouTube csatornákon várják szeretettel látogatóikat. Online szolgáltatásaik a könyvtárosok
munkájának köszönhetően, folyamatosan bővülő tartalmakkal üzemelnek.

Most, a #maradjotthon idején egy remek gondolat az áprilisi könyves kihívás mottója: "egy
könyv a polcodról, amit még nem olvastál", talán most itt az ideje a saját könyvespolcunkon
sorakozó kötetek közül választani... amíg a könyvtár újra ki nem nyitja kapuit, és nem tudnak
az új kötetek közül válogatni... de addig is: a távolság nem akadály, maradjunk kapcsolatban!”

"... a Könyvtár határtalan..." borgesi gondolat még igazabb, amikor jelenleg "csak" a virtuális
könyvtár áll az olvasók és a könyvtárosok rendelkezésére. Böngésszenek honlapunk friss hírei
között; keressenek a katalógusunkban vagy könyvajánlóink között; kutassanak az
adatbázisainkban; olvassanak az archív helyi újságokból vagy éppen hallgassanak mesét,
verset, felolvasásokat.” – áll olvasóik invitálására.
Az otthoni munkavégzés keretében nemcsak azon dolgoznak, hogy honlapon, adatbázisaikban,
közösségi oldalaikon a tartalomfrissítés folyamatos maradjon, hanem azon is, hogy új
szolgáltatások jöhessenek létre.
2020. március 23-a óta a munka nem állt meg, többen már otthonról dolgoznak.
http://jakd.hu/keptar/konyvtari_esemenyek_rendezvenyek/2020/2020_03_17_a_konyvtar_zar
va_jarvanyhelyzet_idejen/2020_03_23_home_office
 adatbázis-építési feladatok (műelemzések, helyismereti adatbázisok: helyismeret,
várostörténeti kronológia, médiatár (13 ezer óra feldolgozandó anyag!))
 honlap-szerkesztés
 Dunaújváros 70 programsorozathoz: helyismereti kvíz, helyismereti évfordulók
szerkesztése (korabeli TV-műsorokkal kiegészítve), elhalasztott várostörténeti esték
sorozatunkhoz információs anyagokat, híreket készítünk
 közösségi médiában folyamatosan könyvtári híreket, anyagokat osztunk meg
(Facebook, Instagram, Moly.hu)
 ikr csere - most állnak át a Corvina integrált rendszerre - a rendszer tesztelése, beállítása,
videokonferencia, oktatáson való részvétel, bibliográfiai tételek kiegészítése, javítása....
(több hónapos/éves feladat)
 online rendezvényt szerveztek (Facebook, Költészet napja)
Gyermekkönyvtár:
 mese, versvideókat készítette, készítenek (a YouTube csatornán tették közzé)
 Karantinterjú-sorozatot indítottak, a gyermekirodalom legjelesebbjeit kérdezve
 Mesés feladatok címmel videón műrészletet osztottak meg, amihez online kitölthető
feladatlapot adtak/adnak.
készülődnek a nyitásra:
(egyre többen és többször végeznek könyvtáron belüli munkákat)
 felújították a villamos hálózat egy kis részét
 a Tinisarkot (polcfestés, dekoráció)
 leválogatást végeztek (polc-, raktárrendezés)
 számítógépeket átállították a Corvina rendszer fogadására, hogy a nyitáskor már ezzel
tudnak kölcsönözni
 a Béke fiókkönyvtár és a központi könyvtár is új feliratot, könyvtárfeliratot ("cégért")
kapott
 igyekszünk megtervezni/átgondolni a nyitás módját, szintjeit, fokozatait (ehhez várjuk
a központi szabályozást)

A tevékenységeikről tájékoztatták a fenntartót és folyamatos kapcsolatban vannak a helyi
médiával. Médiahírek (helyi sajtó: nyomtatott és online lapok, TV-interjúk) szolgáltatása,
megjelenése napi/heti szinten rendszeres. A legutóbbi sajtótájékoztatóhoz készült segédanyag
átfogó vázlat linkekkel a jelenlegi tevékenységeikről. Képek, információk vannak a honlap
hírekben, akár az otthoni munkavégzést, akár a könyvtár-átalakítási munkát (tinisarok, festés,
dekorációkészítés...) tekintve.
új „cégér”
alkotó: Páhi Péter felkerülés dátuma: 2020.05.11-12.

Enying
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Március 14-én, a testület és az intézményvezetők ülésével kezdődött a könyvtár működésének
jelenlegi helyzete. Elsőként bezárták a közintézményeket (ekkor még állásidővel), végeztek egy
gyors felmérést, hogy a továbbiakban melyek azok az intézmények, ahol tudnak menni a
dolgozók, vannak-e elmaradt feladatok, amiket most pótolni tudnak; akar-e, tud-e menni a
dolgozni az illető(kisgyerek, idős stb. miatt), ha nem egy szerződésmódosítással felajánlották a
fizetés 70%-át (egy kolléganők ezt választotta). Családsegítőket kiküldték a városban felmérni
az igényeket, kik kérnek segítséget (bevásárlás, gyógyszerek, posta stb.) - opció volt a

családsegítőkhöz menni "önkéntesnek". Egy hét után a két kolléganő négy órában a
könyvtárban dolgozott, a másik négy órát pedig a tavalyi szabadság terhére kivették.
Történt kevés új könyvbeszerzés, azok feldolgozása folyamatosan zajlik. Facebook posztok
készítése, online kvízek, "kis színesek", fejtörök, "képes lappuzzle" közreadása történt ez idő
alatt, tehát sok olyan "apró" dolog posztolása, amivel meg tudták mutatni, hogy "vannak"! Sőt,
versíró vetélkedőt hirdettek, szintén online.
Néhány pedagógus volt a segítségükre, így szép számmal érkeztek versek, gyerekektől,
felnőttektől egyaránt. A takarítónő időközben felmondott, így a feladataikat kibővítették a
könyvek portalanításával (bár ebben nem sokat haladtak), rendbe tették a madárbarát kertet,
metszettek, gereblyéztek stb. Az olvasók egyébként keresték őket, telefonon érdeklődtek,
hosszabbítani szerettek volna stb. Az elmúlt időszakban a TextLib tartozások keletkeztetek,
amit elengednek. Mennek fénymásolni az olvasók, hiszen a város egyetlen helye, ahol erre
lehetőség van (az óvintézkedéseket betartva). Volt könyvtárközi kölcsönzésük is az elmúlt
időszakban, „a postán maradó csomagok eddig sem voltak a szívük csücskei, de most...!
Borzasztó nehézkes, időrabló dolog, hiszen nem tudják mikor érkezik meg a postára a könyv,
többször kell telefonálni, ott is kevesen vannak, nem mindig veszik fel a telefont, fél órát, órát
sorba kell állni, de az olvasó nagyon örült a könyvnek!”.
Az intézményvezető home office-ban dolgozik, ki sem teszi a lábát a lakásból, így az ő
feladatainak egy részét is a könyvtárvezető látja el, főként ami az aláírásokat illeti.
Most pedig kinyitott az "ablakkönyvtár", egyeztetnek az olvasókkal, hogy mikor érkeznek, az
ablakon beadhatják a könyveket, a katalógusból előre kiválaszthatják, mit szeretnének vinni,
ők összekészítik és átadják. A visszahozott könyveket karanténba teszik néhány napra. Úgy
tűnik sikere lesz! Dolgoznak is, otthon is vannak, igazából élvezik a dolgokat!

online KVÍZ

Iváncsa
Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ

Ez történik a könyvtárban:
 Honlap karbantartása
 Állományrészek alakítása - leválogatás raktárba
 Tankönyvekkel történő munkafolyamatok elvégzése
 Adatbázis munkálatok
 Könyvtárhasználati óravázlatok készítése
 Leltározás előkészítése, leltározás
 DJP Pontos feladatok

Káloz
„Köszönöm, hogy gondolsz, gondoltok ránk ebben a nehéz helyzetben, már magában ez is jól
esik! Nekem is nagyon hiányoznak a látogatók, a gyerekek, hiszen értük vagyunk, de
megpróbálom a rosszból kihozni a lehetséges jót.” –írja a kolléganő. Az Agrár Kamarától még
a járvány előtt sok könyvet kapott a könyvtár, azok kerülnek feldolgozásra. A könyvtár
rendezését és selejtezést is végzi egy időben. A selejtezett könyveket nagyon szeretik az
olvasók, érkeztek új könyvek is, azokat beleltározta. Reméli, lassan-lassan minden visszaáll
a rendes kerékvágásba. Úgy dolgozik, hogy zárja az ajtót, de szerencsére eddig még nem
zaklatták mérges olvasók. Mindenki tudomásul vette, hogy most így léteznek.

Lepsény
Lepsényben 2020. március 16 óta zárva tart a könyvtár. Ez idő alatt kétszer volt a könyvtáros
egy-egy hét szabadságon. Amikor a könyvtárban volt/ van, az alábbi feladatokat végezte:
1. Mátyás László hagyaték folyamatos feldolgozása.
2. A lakosság által felajánlott könyvek, egyéb dokumentumok átnézését, majd a válogatást
követően állományba vétele.
3. Állományapasztás, a rongált, beköthetetlen könyvek kivonása.
4. Helytörténeti jellegű dokumentumok: fényképek iratok digitalizálása és állományba
vétele.
5. A könyvtári honlap frissítése, újabb tartalmakkal való feltöltése.
6. A könyvtári honlapon egy Koronavírus menüpont létrehozása, amelyben napi szinten
frissítjük a Lepsénnyel kapcsolatos vírus-információkat!
7. Könyvtári honlapon, illetve a közösségi felületeken Home poetry, Költészet napi online
hét megrendezése, költészet napi kvízzel, könyvjutalmakkal.
8. A közösségi felületen helyi, Lepsénnyel kapcsolatos régi fényképek közzététele,
helytörténeti kutatások kapcsán.

9. A közösségi felületen különféle játékok, képfelismerők- könyvjutalmakkal.
10. A helyi újság, az Önkormányzati Hírmondó kultúranyaggal való ellátása.
11. Előzetes egyeztetés a trianoni megemlékezéssel kapcsolatban, a megemlékezés online
térbe helyezése céljából.
12. A lepsényi "Ki Kicsoda?" és a lepsényi "Kronológia" adattárak folyamatos bővítése
internetes anyagokkal (lepsenyikonyvtar.hu)
13. A helyi Értéktárba került dolgok dokumentálása, szöveges ismertetőkkel való ellátása.
Könyvkiszállítás nincs. Az országos intézkedések az irányadók Lepsényben, ehhez igazodik a
helyi önkormányzat is. A rendezvényeket augusztus 15-ig törölte az intézmény, illetve a
fenntartó. A könyvtár nyitásáról egyelőre semmiféle konkrétum nem áll rendelkezésre, de
valószínű, hogy csak akkor nyit ki, ha az Operatív Törzs ezt engedélyezi.
A két beszámolót elkészítette, a pénzügyi adatok is meg vannak.
Vírus-fertőzőttről nem tud sem Lepsényben, sem Mezőszentgyörgyön, karanténban pár család
volt, akik főleg a munkájuk miatt kerültek bele.
https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/kulturkaranten-borsos-gyorgy-konyvtarostolkofalakrol-es-aranyasszonyokrol-3987895/

Martonvásár
Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár
Telefonon történt egyeztetés alapján, az intézményvezető és könyvtáros tájékoztatta a
módszertanos kolléganőt, hogy az egyik kolléganőjük az átmeneti időszakban nem dolgozik. A
megbízási szerződése szünetel, a másik kolléganő végez könyvtárban feladatokat, amivel éppen
megbízzák. Olvasókat nem fogadnak.
Könyvtárban elvégzendő feladatok:
 Az új szekrényrendszerek, a könyvtárban használt, zárható helyiségek, a kialakított
oktatóteremben lévő eszközök (Kensington zárak felszerelése) nagyszámú kulcsainak
feliratozása, áttekinthető elhelyezése, nyilvántartásuk elkészítése.
 Lebonyolítani az elkezdett selejtezéseket, az elkészült listát – fenntartói jóváhagyás után
– a leltárkönyvből és a Szikla rendszerből kivezetni.






További selejtezési lista összeállítása a leselejtezendő műsoros videó kazettákról és
a korszerűtlen tankönyvekről („Tk” kezdetű leltári számú könyvek). Fenntartói
jóváhagyás után ezeket is a fenti módon kivezetni a nyilvántartásból.
Rendrakás a gyermek-, ifjúsági részlegen. Raktári jelzet, Cutter szám pótlása a köteteken,
keresett, de kicsit rongált könyvek javítása.
Helyismereti gyűjtemény rendezése, leltározatlan dokumentumok kiválogatása,
előkészítése a nyilvántartásba vételhez.
Napi feladat a könyvtárba érkező periodika bevételezése, rendszerezése.

Mezőszentgyörgy

Náluk a helyzet a következő:
 Eddig szerencsére a foglalkoztatása ugyanolyan feltételek mellett történik, mint eddig.
 Jelenleg a könyvtár a többi intézményekhez hasonlóan zárva tart.
 A hivatalt felújítják, ezért most a könyvtárban működik.
 A kolléganő online rendezvényeket talál ki: pl. Szentgyörgy napok online, retro
vetélkedő online, versmondó verseny online, fotópályázat, anyák napi kézműves
foglalkozás online /a kellékeket házhoz vitte, viszi.
 Ha kérik házhoz viszi a könyveket (e-mailben megrendelik, és kesztyű és maszkban
elszállítja).
 Több helyismereti anyagot tud feltölteni, digitalizálni, az időt kihasználja.
 A beszámoló és munkaterv még nem került elfogadásra, azóta nem volt testületi ülés.

Mezőszilas

Kolléganőnk ősszel nyugdíjba megy, jelenleg sétáló idejét tölti. A könyvtár nem fogad
olvasókat. Az intézményvezetői pályázatot még nem hirdették meg, a vírushelyzet miatt.

Mór
Lamberg-kastély Művelődési Központ,
Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely, Radó Antal Könyvtár

Az utóbbi másfél hónapban elsősorban belső munkálatok folytak a könyvtárban.
Nem kötelezték őket csökkentett munkaidőben dolgozni, így a bérük sem lett kevesebb.
Egy kolleganőnek van kisgyermeke, ő otthon elvégezhető feladatokat kapott, home office-ban
dolgozik. Májustól ő is bejár dolgozni (részmunkaidőben), a fennmaradó órákat továbbra is
home office-ban tölti. Májusban minden munkatársuknak kötelező 5 nap szabadságot kivenni.

-

-

Sok könyvtári adminisztrációval naprakésszé tudnak válni:
elvégezték a 2019-es leltár utáni hiány raktári katalóguscéduláinak leltári szám szerinti
sorrendberakását
a leltárkönyvekből kitörölték az állományellenőrzés után leselejtezett dokumentumokat (az
adatbázisban ez már természetesen a leltár lezárásakor, 2019-ben megtörtént)
visszasorolták a raktári katalógusba a leltár során hiányként jelentkező, de a többszöri
ellenőrzés során mégis megtalált dokumentumok céduláit
beírták a törlési naplóba a leltár utáni hiány dokumentumainak adatait (a hiánylista
természetesen a leltár lezárásakor, 2019-ben számítógépen elkészült – a jegyzőkönyv
mellékleteként)
ellenőrizték és egyeztették a papír alapú olvasói nyilvántartás és a textlibes olvasói adatbázis
adatait, valamint az adatvédelmi nyilatkozatokat
a nyári szünetre tervezték selejtezést az olvasótermi állományegységünkben, ezt most tették
meg
karbantartást végeztek a textibes adatbázis dokumentumokhoz kapcsolódó adatain
pótolták az ifjúsági ismeretterjesztő irodalom dokumentumainak hiányzó jelzeteit a
könyvgerinceken
zajlott könyvfeldolgozás, beleltározás is

-

-

-

a helyismereti részlegben szkennelték a Fejér megyei hírlap Mórral kapcsolatos cikkeit,
emellett visszamenőleg 2016-2018 évre duplum példányban is kivágták a papír alapú újságból
a cikkeket és téma szerint dossziékba rendezték őket
a Facebook-oldalukra a helyismereti gyűjteményük fotóit válogatták át témák szerint (ezek
többségét képszerkesztő programmal javítani is kellett, hogy a világhálón is a lehető legjobb
minőségben jelenhessenek meg)
hosszabbították a kikölcsönzött könyvek határidejét
telefonon, e-mail-ben válaszoltak a hozzájuk befutott kérdésekre
segítettek 3 szakdolgozónak dokumentumszolgáltatással
információkat kutattak az otthon tanuló diákoknak a feladataik megoldásához

Nagyvenyim
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete értelmében a Palágyi József Művelődési Ház
és Könyvtár 2020.03.17-től a járvány megfékezése érdekében hozott korlátozó rendelkezések
visszavonásáig könyvtári szolgáltatásait és közművelődési alapszolgáltatásait szünetelteti,
vendégeik az intézményt nem látogathatják, tereiben nem tartózkodhatnak.
2020.03.17 óta eltelt időszakban végzett tevékenység:
2020.03.18-tól home office-ban végzett tevékenységként a könyvtárunk által (terveink szerint
júniusban meghirdetett) olvasóverseny előkészítése. Könyvek kiválasztása, kiolvasása,
kérdőívek készítése.
2020.03.27.és 30-án szabadságon volt a kolléganő.
2020. 03.31-től részt vesz Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata által a veszélyhelyzet
idejére meghirdetett „Idősek védelme, ellátás biztosítás, operatív koordináció” című feladatban.
Feladata az ellátást igénybe vevők részére telefonos megkeresés esetén szóbeli tájékoztatás
nyújtása és írásos tájékoztató megjelentetése az önkormányzat és intézményei elektronikus
felületein.
2020.04-27-től elindították „Könyvkölcsönzés karantén módra” programot. Ennek lényege,
hogy a veszélyhelyzet ideje alatt olvasóiknak házhoz szállítják a könyvtár online katalógusából
kiválasztott, telefonon megrendelt könyveket. Már az első héten is többen éltek ezzel a
lehetőséggel.
2020.04.29-től a „Tégy egy könyvet végy egy könyvet” kezdeményezésükön is változtattak. A
könyvtár előterében kihelyeztek egy polcot, ahova bárki hozhat és bárki vihet is könyvet. Ezt a
kezdeményezést nagyon kedvelik az intézmény látogatói, nagyon sokan élnek vele. Ezért most

szerdai napokon egy sátor alatt kihelyeznek két asztalt egyenként becsomagolt könyvekkel,
hogy ezekből is válogathassanak az érdeklődők.
2020.05.04-től előre hozták a „Mert olvasni jó” olvasásösztönző olvasóversenyt. Ezt az
olvasóversenyt immár negyedik alkalommal hirdetik meg. Eredetileg mindig a tanítás
befejezése után, júniusban kezdődik, most azonban előbbre hozták a kiírást, bízva abban, hogy
a gyerekek a karantén és a bezártság miatt szívesen igénybe veszik.

Polgárdi
Városi Könyvtár

A vírus okozta zárva tartás alatt dolgozott, dolgozik a könyvtárban kolléganőnk, olvasókat nem
fogad. Takarítás, polcok, könyvek portalanítása, könyvek leválogatása és selejtezésére került
sor. Folyamatosan rendeli az új könyveket és dolgozza fel azokat. Április 21-től bevezették a
mobil könyvkölcsönzést. Hetente két nap, kedd és csütörtök a kihordás napja, amit saját autóval
old meg. Külön adminisztrálás, listázás szerint követi nyomon.
A könyveket maszk + kesztyű viselete mellett adja át az olvasónak, egy szignóval igazolja az
átvételt. Könyvek visszaadására is van lehetőség. Azokat 3 napig pihenteti a könyvtárban, ezt
követően áttörli őket fertőtlenítős törlővel, és csak utána foglalkozik velük érdemileg.

https://www.feol.hu/kultura/helyi-kultura/konyvkolcsonzes-hazhoz-szallitassal-polgardiban-3985782/

Pusztaszabolcs
Könyvtár és Művelődési Ház
Pusztaszabolcson március közepe óta a művelődési ház és a könyvtár is zárva tart, nem
fogadnak látogatókat, a kölcsönzés szünetel. A könyvtárosuk megbízási díjas, heti 20 órás
munkavégzéssel. Tóth Krisztina a megbízott, aki jelenleg nappali tagozatos hallgató, június 1től kerül kinevezésre napi 8 órás munkavégzésre már majd az Mt. hatálya alá.
Kihasználták ezt az időt a könyvtári feldolgozó munkában meglévő hiányosságok
felszámolására. Előző évben összeolvasták az egyedi címleltár könyveket a raktári
katalógussal. Jelenleg a raktári katalógus hiányosságait számolják fel, valamint a raktári
katalógus és a Szirén könyvtári rendszer összeolvasása történik. A hiányzó adatokat pótolják a
Szirénben is. Ezeket a munkálatokat home office-ban végzik közcélú foglalkoztatott
bevonásával. Már helyben is végeznek munkát: folytatják a gyermek irodalomban is a
selejtezést, és rongálódott dokumentumok leválogatását, a szoros raktári rend kialakítását.
Június első heteire tervezik a gyermek sarok kialakítását, június közepétől már szeretnék a
kölcsönzést elindítani, ha máshogyan nem is, de az előtérben való kialakítással.
Úgy gondolják, ez az idő nagy segítség volt a könyvtárnak a hiányosságok felszámolására.
Jelenleg a művelődési ház munkáját kell újra indítani a megváltozott körülmények figyelembe
vételével. A kollégákat megviselte a közalkalmazotti törvény hatálya alóli kiszervezés.

Rácalmás
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Az intézményben helyileg, és home office-ban is dolgoznak. A karantén kezdete óta online
gyűjtöttek könyvtári, olvasáshoz kapcsolódó tartalmakat. Plusz fotós kihívásokat készített az
olvasáshoz kapcsolódóan a Facebook oldalukra, előre készített grafikai megoldásokat,
plakátokat.
Az időarányos szabadságukat kellett eddig kivenni.
Selejtezés, állományellenőrzés történik, plusz azoknak a könyveknek a Szirénbe rögzítése,
amik eddig még nem kerültek be az adatbázisba. Online a Facebookon folyik egy 13+1-es
irodalmi kvíz.
Egyedül dolgozik jelenleg a könyvtárban, a többiek más helységekben, szigorúan maszkban,
sűrű kézmosással és 1,5 métert tartva egymástól.
Az általa működtetett Olvasóklubot most online tartja, már 3 klubfoglalkozáson van túl.
Hagyományos szolgáltatást nem végeznek, nincs összekészítés és házhozszállítás sem. Az
olvasók egyre türelmetlenebbek. Érzékelik, hogy a karantén idején milyen nagy szükség van az
összetartozásra. Szeretnének elindítani egy, az amerikaiaktól származó ötletet, az „Egy város,
egy könyv” mozgalmat, kicsit átírva, „Egy város, egy szerző” címmel. Ennek az a lényege,
hogy a közösségi szellem egy kicsit koncentrálódjon. Az általuk választott szerző bármelyik
művét lehet olvasni, ezt posztolni úgy, hogy ők is meg vannak jelölve, ezáltal erősebb kötelék
alakul ki a könyvtár és az olvasók között.

Sárbogárd

Még nem lehet tudni, mikor lesz képviselő-testületi ülés, a beszámolót mikor fogadják el.
Munkatervet viszont 2020-ra nem készít, a kolléganő. „Fölösleges, semmi sem tükrözi a valós
helyzetet, az adatoknak semmi értelme nincsen, semmi nem mérvadó, ki tudja, mikor
nyithatunk ki újra, mikortól lehet rendezvényeket is tartani. Gondolom, a költségvetést is újra
fogják készíteni és elfogadni, mert a mostanit 100 %-ban lehetetlen tartani és nyilvánvaló, el is
vonnak belőle mindent, amit csak lehet. Ez független a közalkalmazotti státusz változásától.”
Sok kolléga ugyanígy érzi.
Munka a könyvtárban:
A könyvtárvezető otthonról dolgozik, a többiek bent vannak a könyvtárban.
Minden reggel megbeszélik a napi teendőket, ill. beszámolnak az elvégzett munkáról.
A napi feladatok elvégzése (posta, számlák, stb.) után végzik a könyvek, DVD-k, gyerekjátékok
fertőtlenítését. Közben - miután minden könyvet a kezükbe kell venni - figyelik a raktári rendet,
ügyelnek a helyes besorolásra, ill. selejtezésre válogatnak. Elvégzik a törlést, jegyzéket
készítenek és az ezzel járó munkát végzik.

Az elmaradt adminisztrációs munkát igyekeznek pótolni, nyilvántartásokat rendbe rakni,
rendszerezni. Kevesen vannak, legfontosabb az olvasószolgálati munka elvégzése normál
időszakban, a rendezvényeink lebonyolítása, aztán a "többi" munka csúszik, összetorlódik,
most van rá idejük.

Seregélyes
A település polgármestere nem írt elő semmiféle külön feladatot a könyvtárban. A kolléganőre
bízta, hol szeretné (otthon vagy a könyvtárban) elvégezni az általa gondolt feladatokat.
Mivel Seregélyes az első település volt, akinek a polgármestere előírta a lakosok számára az
utcán is a maszk viseletét (amit biztosítanak is, hiszen önmaguk készítik), ezért a könyvek
házhoz vitelét nem kezdeményezte.
Mivel nem régen vette át a könyvtárat, bőven van feladat.
A helyi újság (Kisbíró) könyvtárban meglévő számait vitte gépre (1991-től jelent meg, s ma
már a XXVIII. évfolyamnál járnak); illetve a hiányzó számok pótlására felvette a kapcsolatot a
helyi jegyzővel, mivel az önkormányzatnál bizonyos évfolyamok bekötve is megtalálhatóak.
Több helyismereti anyagot is talált, melynek digitalizálását is végzi.
A könyvtárnak és a kultúrháznak sincsen honlapja. Ennek a megvalósítása folyamatban van,
mivel engedélyezték, s átérezték az ebben rejlő lehetőségeket.
A könyvtár átvételét követően, a polcrendszer kialakítása során, sok könyv lekerült (selejtezve)
a polcokról. A törlési jegyzőkönyvet készíti róluk. jelenleg.
A könyvtár elrendezése közben a szakjelzet nélkül talált könyveket szakjelzettel lát el.
Arra az időszakra is készülnek, amikor újra szervezhetnek a könyvtárban is programokat. Több
helyi intézmény vezetőjével egyeztettek arról, hogyan tudnának majd akkor segíteni a
családoknak, milyen foglalkozásokra lenne a legnagyobb szükség.
A Nemzeti Művelődési Intézet egyik ingyenes online 30 órás tanfolyamára is beiratkozott a
kolléganő április 8-án, amit most május elején fejez be, így ez az időszak az önképzésre,
megújulásra megfelelő.

Tordas
(KSZR-hez csatlakoztak – 2020-tól)
Tordason március 16-án hétfői nappal került volna sor a pályázaton nyert bútorok
berendezésére, ill. előtte a régi polcrendszer leszerelési munkálataira. Erre - a kialakult
járványhelyzet miatt - nem került sor. A terep előkészítéséhez már a könyvek kis részét amelyeket biztonságosan elhelyezte az asztalokon - levette a polcokról. Sajnos itt megakadt a
bútorok cseréjének munkája.
Miután az önkormányzat helyiségében még kb. 20 doboz könyv vár feldolgozásra - újra polcra
helyezésre, ill. nagyrészt selejtezésre - így ezt most mind el tudja végezni, hiszen ezt egyedül
oldja meg. A dobozokból a válogatást, a könyv- és katalógus cédulák párosítását a könyvtárban
végzi, oda kéri általában négyesével a dobozokat, a leltárkönyvből való kivezetést pedig otthon

tudja megoldani. Így ez az időszakot is hasznosan tölti. A selejtezett könyvek nyilvántartásához
a listázást utólag tudja majd elvégezni.
Nagyon várják már a tordasi lakosok a könyvtár nyitását. Reménykedik, hogy már közel ez az
idő, hiszen ő is nagyon várja, hogy újra találkozhasson a könyvet olvasni szerető felnőttekkel,
kicsikkel. Sok nagycsaládos is látogatja (apraja, nagyja) a könyvtárat.
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Március 15-én polgármester úr tájékoztatása alapján március 16-án már nem nyithattak ki.
A könyvtárban ketten dolgoznak és úgy alakították át a munkarendet, hogy nyitva tartás
hiányában szombatonként nem mentek be, helyette hétfőtől péntekig 9.00-16.00 óráig
dolgoznak. Az épületbe a könyvtárosokon kívül csak a takarítónő mehet be, mindenki más
(postás, ételszállító, futárok stb.) csak az épületen kívül adhatja át a csomagot.
Intézményükben dolgozik még egy kulturális szervező kolléga, aki az életkorára (62 éves) való
tekintettel otthonról dolgozik és a munkáltató részéről kiadható szabadságát is kivette.
A könyvtárosok pár nap szabadság kivételével folyamatosan dolgoznak. Az elmúlt időszakban
szoros ABC-be és szakrendbe sorolták a könyveket, miután megtörtént a polcok fertőtlenítése.
Átrendeztek egy-két állományt, pl. új helyre kerültek a tiniknek szóló könyvek, csinosították a
gyerekkönyvtárat és a kézikönyvtárat is alaposan átpakolták. Közben a takarító kolléga
elvégezte a nagytakarítást az egész épületben.
Nekiálltak az elhasznált és elavult könyvek leválogatásának, majd a törlési jegyzékek
elkészítésének, a könyvek kivezetésének a leltárkönyvből. Összeállítottak egy listát a címekből
és feltették a honlapukra, felkínálva olvasóiknak a leselejtezett könyveket. Ezeket előre
egyeztetett időpontban elvihetik a könyvtár elől.
Ezen kívül összekészítettek több doboznyi kötészetre szánt könyvet.
Elkészült az új honlap és megváltozott az email címük a használók részére.
Közben folyamatosan válaszoltak az olvasói email-ekre és telefonokra. Az új könyv rendelések
is folyamatosak, a megérkezés után beleltározták és feltették a honlapra.
Mivel a nyitás még nem engedélyezett, de több oldalról kérik őket a kölcsönzésre, így június
4-től, heti két napon megpróbálják a "könyvtárterasz"-szerű kölcsönzést. Természetesen
fokozott óvatossággal és az előírt szabályokat betartva.
Készítettek egy felhívást, több könyvtár kiírását figyelembe véve, azokat a lehetőségeikhez
igazítva.
Ötletek a karantén idejére Velencén (honlap): 2020.04.09 - Rengeteg online tartalom, oldal
lett ingyenesen elérhető, ezek közül néhány (nem csak könyv): Több tízezer pdf könyv
letöltési forrása egy helyen: pdfkonyvek.com
Több mint 6000 ingyenes tartalom vált elérhetővé a Nemzeti Audiovizuális Archívum
oldalán: www.nava.hu
Online múzeum túrák:
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
Online felvételek: komolyzene, opera, színház...

https://papageno.hu/intermezzo/2020/03/elo-kozvetitesek-a-nagyvilagbol-idorendbenmutatjuk-a-lehetosegeket/
https://www.berliner-philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/digital-concert-hall/
A Rádióarchívum is elérhetővé tett rengeteg hangoskönyvet (mesék, kötelezők, Rejtő
regények) és komolyzenei felvételt:
https://archivum.mtva.hu/radio
NFI Filmarchívum: http://www.filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/onlinefilmklasszikusok?a=10332
„irodalmi alkotások filmváltozatai, fontos történelmi, ifjúsági és animációs filmek
szerepelnek, melyek felhasználhatók a magyar irodalom, történelem és médiaismeret online
oktatásához, továbbá hozzájárulhatnak a tartalmas kikapcsolódáshoz is."

Melléklet
(egy-egy sajtómegjelenés, képek, ötletek)

Dunaújváros
Könyvtár a karantén idején - virtuális térben, zárt ajtók mögött...
Gyermekkönyvtár – online http://gyerek.jakd.hu/ Bogyó és Babóca kiállításhoz kapcsolódó
online mesevideó a gyermekkönyvtárból: Bartos Erika: Bogyó és Babóca - M ese az elveszett
nyusziról
>>https://youtu.be/8ELpoqsewI?list=PLQl28BSqSAEfdJZX5FVXgP2X_41wCCv6M
Pokornyi Orsolya gyermekkönyvtáros előadásában.
A gyermekkönyvtár a könyvtár youtube csatornáján saját készít mese, vers-, kreatív-videókat,
Mese, mese, mátk a; Versek; Kreatív>>Mi az a könyv? Készíts Te is egyet!>>
(Törökné Antal Mária) honlapján minden héten a gyermekirodalom legjelesebbjeivel készít 11 interjút, KarantINTERJÚK>>MESÉS FELADATOK>>-at (aktuálisan - Kálnay Adél:
Tündérhajszál című művének részleteihez készített online kitöltésű feladatlapokat) oszt meg
honlapján a gyermekekkel.
A szülőknek a karantén nehéz perceinek átvészelésére Mit csináljunk a gyermekekkel
otthon? >>címmel folyamatosan bővülő, tematikus link-ajánlót állítottak össze a
gyermekkönyvtárosok (témák: Mesék, Kreatív, Érdekes oldalak; Tanulás; Pályázat...)
Felnőttkönyvtár – online http://www.jakd.hu/ honlap - információs portál (könyvtári,
helyismereti hírek, évfordulók, események )tartalomszolgáltatás.
Könyvtár az otthonunkban>>(összefoglaló cikk)
Könyvajánlók
Könyvtárosok ajánlják >>A honlap alján…
Rendezvény online:
Versek a könyvtárból >>Költészet napja 2020: József Attila születésének 115. évfordulóján...
Dunaújváros 70
„Ilyenek voltunk” írók, költők a városépítésről - kiállítás a felnőttkönyvtár előterében
• helytörténeti évfordulók, események
HETVEN ÉVE: 1950. május 2-án megkezdték a városépítést Dunapentelén >>
kiegészítve a médiatár anyagaival:
Beszél a múlt… Bűnös város? https://youtu.be/B_zOoFw7vUo
• pályázatok (meghosszabbítva!)
"Az ÉN DUNAÚJVÁROSOM..." rövidfilm pályázat>>
Sztálinváros, Dunaújváros RETRO - városmarketing-pályázat
• helyismereti kvíz: Intercisa, Dunapentele
Helyismereti kvíz "Dunaújváros 70" jegyében - Május>>
• várostörténeti esték – előtanulmányok (Pentele, Csinált városok a XXI. században)
Közösségi média:
Facebook-oldaluk YouTube csatornán Instagram Moly.hu
Megjegyzés:Törvényjavaslat a kulturális közalkalmazottakról>>A törvényjavaslat margójáraFelnőtt mese a kultúra "köz"munkásainakPável István Zsolt meseterapeuta előadásában

https://youtu.be/IYbhC4ZfGls
Újdonságok – olvasó-hívogató
• új katalógus – CORVINA (integrált könyvtári rendszer-csere)
• tér- polc- raktárrendezés
• Tini-sarok felújítása
Ha egy munka beindul... a Tinisarok megújul >>• Instagram (új közösségi médiamegjelenés)
Médiatár (új helyismereti adatbázis; DTV 1985-2004. - szerkesztés alatt, feltöltése
folyamatban)
Részletek egyes helyi évfordulós hírekben:
Erdei tornapálya https://youtu.be/oiFvUHz8MYs
Volt egyszer egy vidámpark https://youtu.be/DCqGhjGdwZ4

