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Sikerrel zárult a tíz alkalomra tervezett csa-
ládi programsorozat a Móricz Zsigmond Vá-
rosi Könyvtárban, Tatán. A családunk
könyvtára rendezvényre összességében há-
romszáznyolcvanöten jöttek el, és ebbõl há-
romszázhatan be is iratkoztak. Bizony nagy
utat járt be könyvtárunk az elmúlt több mint
egy évben, vagyis 2010 novemberétõl 2012
februárjáig. 

Amikor elindítottuk ezt az olvasótoborzó
programot, még a színcsíkos kölcsönzési
rendszert alkalmaztuk. Az olvasók négy ti-
kettel kölcsönözhették ki a maximum hat
könyvet. Kölcsönzéskor a könyvtáros kivette
a könyvekbõl a kölcsönzõ kártyákat, ezek
mellé kerültek a tikettek az olvasó számával,
aláírásával.  Ez a kölcsönzési rendszer csak
arra a kérdésre adott választ, hogy egy olva-
só mely könyveket kölcsönözte ki, de arra
nem, kinél van egy bizonyos könyv, és mikor
hozzák vissza. Az audiovizuális, azaz az AV-
tagsági érvényességét – amivel a DVD-ket,
CD-ket kölcsönözhették – még egy kártyács-
kán rögzítettük.

Hogy mi minden változott az elmúlt más-
fél évben? 2011. november elsejétõl elérhetõ
online katalógusunk az interneten keresztül.
2012 januárjától átálltunk a számítógépes
kölcsönzésre, a Textlib integrált könyvtári
rendszer segítségével. Ezáltal a kölcsönzés-
hez kapcsolódó folyamatok felgyorsultak, a

könyvtár dokumentumai között naprakészen
és pontosan lehet keresni, a kölcsönzésekrõl
való tájékozódás is leegyszerûsödött. A kü-
lönbözõ kölcsönzési határidõket könnyû 
követniük az olvasóknak, mert egy blokk-
nyomtató segítségével listát adunk a köl-
csönzött dokumentumok címérõl és határ-
idejérõl. Az elõjegyzések várakozási ideje 
jelentõsen rövidült, hiszen a számítógép 
automatikusan figyelmezteti a könyvtárost
erre a dokumentumra már várakoznak. Az új
könyvtártagsági kártya vonalkódos, külle-
mében esztétikus, több információt tartalmaz
elõdjénél. Az AV-tagságot a megfelelõ állo-
mány beállításával már számítógépen rögzít-
jük. Talán szigorúbbak lettünk a késedelmi
díjakat illetõen, hiszen azt már nem mi, ha-
nem a Textlib számolja ki, de bízunk benne,
hogy olvasóink elfogadják az új rendet, cse-
rébe a sok új szolgáltatásért. 

Mindezekhez már csak üde színfoltként
járult a könyvtár küllemében való megújulás,
amely a könyvtárosok kreativitásának, ösz-
szefogásának és nem utolsó sorban fizikai
erejének köszönhetõ. Sajnos ez még nem az
épületre, hanem a belsõ, ízléses elrendezés-
re, új, világos terek kialakítására vonatkozik.
Reméljük, a modern elvárásoknak megfele-
lõ, az olvasói igényeket kielégítõ új könyv-
tárépület felépítése sem várat már sokáig
magára!

Programunk a TÁMOP-3.2.4-08 jelû 
európai uniós támogatással valósulhatott
meg. ■

✒✒    Dományi Zsuzsa

A családunk könyvtára – Az új rend


