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Megbocsátás hete
a BME OMIKK-ban

Ötletek és tapasztalatok
kezdõ megbocsátóknak

A kulturális örökség napjai keretében a BME
OMIKK 2006. szeptember 16-án indította a
megbocsátás hetét. A rendkívüli szombati nyit-
vatartási napot ideálisnak találtuk szakmai kez-
deményezésünk elsõ napjának. Ilyen jellegû ak-
ció a BME OMIKK-ban még nem volt. (A ’90-
es években az OMIKK-nak volt hasonló rendez-
vénye.)

Célunk azon régi olvasóink elérése volt, akik
több éve nem hozták vissza a BME Könyvtárá-
ból vagy az OMIKK-ból kikölcsönzött dokumen-
tumokat, feltehetõleg a dokumentumokat terhelõ
magas késedelmi díjtól tartva.

A megbocsátás hetét minden olvasónkra ki-
terjesztettük, feltételként annyit szabtunk, hogy
magát a dokumentumot hozzák vissza, s ne
hosszabbítsák meg annak kölcsönzési idejét.
Olvasóink örömmel fogadták a kezdeményezé-
sünket, sokan éltek az újdonságként beharango-
zott lehetõséggel.

A megbocsátás hetét komoly felkészülés elõz-
te meg. Elsõ lépésként adatbázisunkból kiszûr-
tük azon olvasóinkat, akiknél 2003 elõtt lejárt a
kikölcsönzött dokumentumok határideje. A ki-
választott olvasók adatlapját a leválogatás során
könyvtári integrált rendszerünkben egy külön erre
a célra létrehozott tiltókóddal láttuk el, amely
megkönnyítette késõbbi visszakeresésüket.

A megbocsátás hete elõtt három héttel pos-
táztuk ki az elsõ értesítõket. A korai dátumot az
indokolta, hogy az esetlegesen megváltozott cím-
rõl visszaérkezõ leveleket idõben ki tudjuk kül-
deni a másik címre is.

A megbocsátás hetét meghirdettük az egyete-
mi fórumokon, a kerületi és az országos médiá-
ban is (pl. MTI), reklámoztuk a könyvtár hon-
lapján. Próbáltuk személyesen is megszólítani
olvasóinkat, telefonon, illetve e-mailben is jut-
tattunk el hozzájuk információkat.

Az olvasókat megpróbáltuk visszakeresni adat-
bázisunkban korábban rögzített telefonszámaik
vagy munkahelyi címük alapján, de felkutatá-
sukra igénybe vettük az interneten elérhetõ on-
line telefonkönyvet is.

A kiküldött levelek tizenegy százaléka min-
den általunk ismert címrõl visszajött, ezeket a
kölcsönzéseket jelenleg behajthatatlanként tart-
juk nyilván (ez a visszavárt könyvek tizenkét
százalékát jelenti).

Vidéki olvasóinkra is gondolva felajánlottuk,
hogy a dokumentumok postai úton is visszaküld-
hetõk. Az érintettek húsz százaléka élt is ezzel a
lehetõséggel. Mód volt arra is, hogy az elveszett
könyveket másik példánnyal pótolhassák (eddig
huszonhárom mû esetében volt így). Ha nem
tudták beszerezni a hiányzó dokumentumokat,
pótlási díj fizetése ellenében állományunkból tö-
röljük azokat.

A megbocsátás hete a régi tartozások felszá-
molása, rendezése szempontjából sikeresen zá-
rult, a visszakért könyvek tizenhét százaléka is-
mét könyvtárunkban van. Az egyhetesre terve-
zett akciónk idõtartama nem volt elég ahhoz,

hogy minden olvasónk visszajuttassa
hozzánk a dokumentumokat A kezde-
ményezés után két-három héttel is
kapunk vissza (postán és személyesen)
dokumentumokat.

Voltak olvasóink, akik nem hasz-
nált könyveiket nekünk ajándékozták
(pontosan tizenötöt).

Érdekességek:
• Egy dokumentumot olyan ol-

vasótól kaptunk vissza, akinek koráb-
ban kézbesíthetetlenként visszajött a le-
vele.

• Kiskunhalasra küldtük el a fel-
szólítást, és három hét múlva Gyõrben
adták postára a könyveket.
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• Volt olyan olvasónk, aki mind a BME
könyvtárának, mind az OMIKK-nak tartozott
könyvekkel. (A könyveket mindkét helyrõl a
könyvtárak egyesítése elõtt kölcsönözte.)

• Az egyik könyvben benne maradt az ol-
vasó kölcsönzõjegye, kölcsönzési bizonylata,
és az egyik néhány éve küldött felszólítás is!

• Bár az akciót szeptember 16-án indítottuk
és ez a dátum minden levélben fel volt tüntet-
ve, egy héttel hamarabb már kaptunk vissza
könyveket.

• Több olvasó azonnal újra beíratkozott a
könyvtárba.

• Volt olyan olvasó, aki a könyvtártól két
kilométerre lévõ postán adta fel az ajánlott kül-
deményét.

• Több könyv érkezett vissza a meghirdetett
határidõ utolsó napján gyorsfutárral.

A megbocsátás hete lezárult, de ezzel még
nem ért véget a munkánk. Szeretnénk minden
olvasót elérni és lehetõségeink szerint minden
tartozást felszámolni. Arra törekszünk, hogy a
következõ év elejére új stratégiát dolgozzunk ki
a késedelmes ügyek kezelésére, ezzel is kiküszö-
bölve, hogy olvasóink hosszú ideig tartozhassa-
nak könyvtárunknak dokumentumokkal.

Ézsiás Anikó–Molnár Anita

BME OMIKK olvasószolgálati osztály

Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

E lap hasábjain 2000 októbere óta már többször
beszámoltunk azokról a kapcsolatokról, melyek
könyvtárunk és a megyénkkel szomszédos or-
szágok magyar könyvtárosai között alakultak ki.
Igyekeztünk arról is tájékoztatni a kollégákat,
hogy a könyvtárunk által határon túli kollégák
számára szervezett továbbképzéseken, amire a
közeljövõben már hetedik alkalommal kerül sor,
milyen központi témákat választottunk. Hírt ad-
tunk azokról a továbbképzésekrõl/kurzusokról is,
melyeken mi, nyíregyházi könyvtárosok, illetve
más anyaországi szakemberek vettek részt Be-
regszászon. Különösen megható volt az az él-
ménybeszámoló, amit az egyik kárpátaljai kollé-
ganõ vetett papírra a megyebeli iskolai könyvtá-
rosokkal közösen szervezett, Szurdokpüspökibe
kihelyezett vidám hangulatú, de sok tanulsággal
járó napokról. Kisebb publicitást kapott az a

programsorozatunk, amit A nagy könyv kereté-
ben bonyolítottunk: írókkal, költõkkel, színmû-
vészekkel jártuk Szatmárt, a Bereget és a Felvi-
déket.

Az évek során nem csupán könyvtáros és
könyvtáros között, hanem az egyes témákhoz
különbözõ szakterületekrõl meghívott elõadók
között is nagyon szép, ügytámogató kapcsolat
alakult ki. Ezekbõl szinte természetesen jött a
gondolat is, hogy ha már külön-külön mindenki
próbálja ereje, tehetsége szerint a határon túli
könyvtárosokat, illetve rajtuk keresztül az olva-
só határon túli magyarokat segíteni, akkor te-
gyük ezt együtt. A közös elhatározás, hogy be-
jegyeztetjük a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyv-

tárosokért Alapítványt, tavaly nyáron érlelõdött
meg bennünk. Tettük ezt azzal a céllal, hogy a
tõlünk telhetõ módon, keresve más jó szándékú
támogatókat is, segítsük a Kárpátalján magyarul
vagy magyar nyelven is oktató iskolák könyvtá-
rai magyar nyelvû állományának fejlesztését és
az ott dolgozó kollégák továbbképzését.


