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77 nap után nyitott ki a „fapados
könyvtár”
Feketsné Kisvarga Anita
Id. Dr. Bibó István etnológus, filozófus és
könyvtárigazgató (1877-1935) szerint a népszokásokban a 7-es számnak jelentős szerepe van. A
legtöbb esetben valamiféle sokaságra, jelentős
mértékűségre, hosszú idejűségre utal. Ugyanakkor, ha tárgyakra vonatkozik, akkor általában
olyan összefüggésben találkozunk vele például,
hogy valamely dologból hétnek kell lennie ahhoz, hogy a várt eredmény bekövetkezzék. Ezen
túlmenően sok esetben szerencse is fűződik hozzá. A 77-es számmal pedig a nagy távolságot és
a sokféleséget fejezi ki a néphagyomány.1
77 nap – ennyi ideig volt zárva a József Attila
Megyei és Városi Könyvtár a járványveszély
miatt. Hosszú idő ez vagy rövid? Mi, könyvtárosok talán nem érzékeltük annyira hosszúnak. A
bezárás ideje alatt viszonylag gyorsan átálltunk a
home office-ban megvalósítható munkafolyamatok végzésére, ugyanakkor az irodákban is
rendszeres ügyeletet tartottunk, miközben folytattuk megszokott tevékenységeinket. Folyamatos volt az állománygyarapítás, a fiókokban zaj1

Dr. Bibó István: A számok jelentése és a gondolkodás alapformáinak története
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/
hidverok/bibo.html, letöltés ideje: 2020.06.24.

lottak a selejtezések, ellenőriztük, javítgattuk a
katalógusunkban a rekordokat, digitalizáltuk és
feldolgoztuk a helytörténeti dokumentumaink
egy részét, podcast-rádiót hoztunk létre, mely
napi rendszerességgel szolgáltatott meséket,
szépirodalmi szövegeket, retró lapszemléket,
környezettudatossággal kapcsolatos információkat az érdeklődő hallgatók számára.

A JAMKAPU applikációnk

Elérhetővé tettük a JAMKAPU androidos alkalmazást, mellyel játékra és helytörténeti sétára
hívtuk az app használóit. Elárasztottuk honlapunkat a könyvajánlókkal, ezzel is fenntartva a
kapcsolatot olvasóinkkal. E sokféle tevékenység
végzése során észre sem vettük, mennyire repül
az idő.
Olvasóinktól viszont rendszeresen kaptuk az
érdeklődő telefonokat, leveleket, hogy mikor
nyitunk már ki. Sokan megosztották velünk,

mennyire hiányzik nekik az új könyvek illata,
szükségük lenne kedvenc írójuk frissen megjelent művére, egyáltalán olvasnivalóra, mert már
minden náluk lévő könyvtári könyvet elolvastak.
Sokak számára bizonyára hiányzott a rutin, hogy
a napot a könyvtárban kezdjék a friss sajtó elolvasásával, vagy a munkahetet itt zárják, hogy
DVD-filmek és regények kölcsönzésével biztosítsák önmaguk számára a jól megérdemelt hétvégi pihenést. Nekik a 77 nap valószínűleg hoszszú időnek bizonyult.

Információk a nyitásról. Kép: jamvk.hu

Nem volt hát kérdés, hogy amint a járványhelyzet ezt lehetővé teszi, az EMMI szakmai javaslatainak figyelembevételével „résnyire nyitjuk”
könyvtárunk kapuját. Erre június 2-án került sor.
„Fapados könyvtárunk” szűkített nyitvatartással,
korlátozott szolgáltatásokkal és mindössze egy
helyszínen, a Béla király körtéri épületében állt a
látogatók rendelkezésére. A megszokottnál jóval
rövidebb ideig, keddtől péntekig 13.00 és 18.00
óra között vártuk a látogatókat. Mivel még nem
tudtunk lehetőséget biztosítani az olvasótermek
szabad használatára, a könyvtárból kölcsönözni
vágyóktól olvasmánylistákat vártunk e-mailben.
Természetesen nyitvatartási időben a tájékoztató
kollégák is segítséget nyújtottak az olvasói
könyvigények összeállításához. Az igénylisták
leadását követő két munkanap alatt összegyűjtöttük a kért könyveket nemcsak a szép- és szakirodalmi részlegünkről, hanem a Szent Borbála téri

gyermekkönyvtárunkból is, majd kikölcsönöztük
a kérelmező nevére. A könyveket bezacskóztuk,
hogy az így összeállított könyvcsomagok a szépirodalmi részlegben várják olvasójukat. A lejárt
határidejű könyvek visszavétele sem a megszokott módon történt. Olvasóinkat arra kértük,
hogy csomagolják be a visszahozott könyveket,
és a csomagra írják rá nevüket, tagsági számukat.
Erre azért volt szükség, mert a könyvtárba viszszakerülő könyvek először 72 órás karanténba
kerültek, és csak ez után vettük vissza őket elektronikusan is az olvasóktól. Nem szerettük volna,
hogy a visszavett dokumentumok karanténba
helyezése korlátozza a könyvtárlátogatót abban,
hogy ismétlten kölcsönözzön, ezért a kiadható
maximális dokumentum-számot tízről húszra
emeltük.
A „fapados könyvtár” további két kedvezményt
tartogatott olvasói számára. Az egyik az volt,
hogy a járvány miatti bezárás alatt keletkezett
késedelmi díjakat természetesen nem számoltuk
fel. Sőt, a nyitás után is meghosszabbítottuk a
türelmi időt: július 6-ig vártuk vissza a lejárt
határidejű könyveket anélkül, hogy a késedelmi
díjat elkértük volna az olvasóktól. Másik kedvezményünk pedig a tagság ingyenes és automatikus meghosszabbítása volt nemcsak 77 nappal,
- ameddig a könyvtár zárva volt -, hanem plusz
egy héttel, tehát 84 nappal.

Olvasóink tájékoztatása a teendőkről. Kép: jamvk.hu

A „fapados könyvtár” három hétig üzemelt ezen
a módon, és a számadatok arról tanúskodnak,
hogy a nyitásra valóban sok olvasónk várt már.
Június 2. és június 20. között összesen 579 sze-

mélyes látogatója volt a könyvtárnak, ami a szűkített nyitvatartást figyelembe véve különösen
nagy számnak mondható. E három hét alatt 264
olvasó összesen 1664 dokumentumot kölcsönzött. 640 olvasónál lévő, 3242 dokumentum kölcsönzésének határidejét hosszabbítottuk meg.
411 látogatónktól 2233 dokumentumot vettünk
vissza. Összesen 946 olvasó számára végeztünk
valamiféle tranzakciót, 7139 esetben. E-mailben
153-an, személyesen pedig 80-an jutatták el hozzánk igénylistájukat 2.
A „fapados könyvtár” működtetése beváltotta a
hozzá fűzött reményeket. Olvasóink számára
elérhetővé váltunk, még ha csak szűkített formában is. Az egészségügyi előírásokat maximálisan
betartva tudtuk megoldani a kölcsönzést, a viszszavételt és a szaktájékoztatást. A munkafolyamatok átszervezésével pedig megoldottuk a
szolgáltatások gördülékenységét biztosító hátteret, hogy az olvasók várakozás nélkül, vagy csak
minimális várakozással jussanak hozzá kedvenc
olvasmányaikhoz. Mind a járványveszély alatti
munkáinkkal, mind pedig a könyvtár újranyitásával megfeleltünk a 77-es szám néphagyomány
szerinti jelentésének: a bezárás ideje alatt sokféle
munkát végeztünk, majd a nyitás után eredményesen oldottuk meg a ránk váró feladatokat.
Mindeközben lehet, hogy hosszú belső utazást is
tettünk a járvánnyal kapcsolatos félelmeink leküzdésével, önmagunk és mások iránti felelősségérzetünk erősödésével, kapcsolataink átértékelésével. De ez már egy másik cikk témája lehetne.

Hullámhossz - JAMK podcastek a
home office idején
Mikolasek Zsófia

Hirtelen kellett bezárnunk márciusban, hirtelen
kerültünk home office-ba és hirtelen engedtük el
az olvasóink kezét. Sok helyen elmondtam, és
2

Az adatokat Magaláné Kovács Andrea és Sutáné
Csulik Andrea gyűjtötte.

most is hangsúlyozom: bár tudtunk a kényszerű
zárva tartás alatt munkát találni magunknak (maradt a következő hullámra is bőven), a mi létünket, munkánkat az olvasók, a felhasználók alapozzák meg. Ezért is igyekeztünk átköltözni a
virtuális térbe, hogy jelen legyünk, hogy erősítsük hangunkkal, létünkkel a nehéz helyzetben is
a minket szeretőket.

A zárva tartás alatt is nyitottan! Kép forrása: jamvk.hu

Ennek a virtuális költözésnek a része volt a
JAMK podcast életre hívása is. Régóta benne
motoszkált a kollektív tudatunkban egy könyvtári rádió létrehozása, de alkalom, idő, energia nem
volt rá. Most lett.
Podcastjeink a Soundcloudon és a Facebookon
elérhetők. Villámgyorsan kitaláltuk, hogy milyen
típusú adásokat szeretnénk, embert találni volt
tán a legnehezebb. Olyan kollégát, aki vállalja a
hangját a nagyvilág előtt.
Nézzük hát, milyen fejezetei vannak adásainknak.
Könyvtárosok mesélnek: itt a gyerekekre fókuszáltunk elsősorban (persze a mese minden korosztály számára erősen ajánlott), a felolvasó kollégák (Feketsné Kisvarga Anita, Szebenyiné
Zantleitner Zsuzsa, a külsős Számadó Emese és
jómagam) nagy lelkesedéssel válogatták a mesé-

ket: magyar népmeséken kívül nagyon sok más
nép meséje is a repertoárra került.

válogatásában Tari-Székely Karola és Szikszai
Edina volt nagy segítségemre.

JAMK Podcast néven futottak a felnőtteknek
szóló felolvasások. A Decameron a helyzetből
adódóan egyértelmű volt, ennek prezentálását én
vállaltam magamra. Rejtő Jenő évfordulós volt,
ebben az évben volt születésének 115 éves évfordulója. A szintén aktuális Vesztegzár a Grand
Hotelben című művét a komáromi DélibábSzínház „öregjei” olvasták fel: Horváth Szonja,
Horváth Zora, Győrfi Anna, Győrfi Dániel és
Kreft Horváth Márk. A középiskolásokat is megcéloztuk. A szőke ciklont Buti Nikolett 15 éves
diák adta elő az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében. Közös nagy kedvencünket, a Svejket
pedig Cserteg István olvasta- olvassa fel remek
előadással.

A Zöldsarok rovat hétvégenként jelentkezett.
Zöld hírek, zöld praktikák és zöld mesék fértek
ebbe a fejezetbe.
Megpróbálkoztunk Góbéságokkal, ebben Szabó
Károly székelyudvarhelyi könyvtáros kollégánk
volt nagy segítségünkre. (Karcsi az egész munkában hatalmas szerepet vállalt, a megjelenések
zömét ő szerkesztette, vágta, látta el zenével.)
Aztán visszatértünk a home office-ról, meg is
nyitottunk, először fapadosan, majd teljes üzemben, újra találkozhattunk olvasóinkkal, így energiánk nem maradt a napi megjelenésekre. Nem
akartuk azonban elengedni ezt a szolgáltatásunkat, ezért átalakítottuk. A kultúra hőmérő a társadalom fenekében – mondta Rainer Werner
Fassbinder filmrendező, ezért az új forma a
Kultúrhőmérő címet kapta. Ebben a hetente jelentkező podcastben meghagytuk a retro lapszemlét (immár hetekre lebontva, és mindig csak
egy témát, egy kiemelkedő eseményt körbejárva), az Ökosarkot hírekkel és zöld mesékkel. Új
rovatként jelentkezik a Beszélgetések, mellyel
elsősorban helytörténeti érdekességeket, aktualitásokat hallhatnak az érdeklődők.
A technikai háttér is egyre erősödök. Míg kezdetben akár telefonnal, tablettel vettük fel az
anyagokat, úgy mára kialakítottunk egy kétmikrofonos kis stúdiót, melynek segítségével akár
Skype beszélgetéseket is tudunk rögzíteni. És
végül nézzük a számokat, azt, hogy a közel március közepétől eltelt három hónap alatt hányszor
jelentünk meg az éterben. Hallgassanak, hallgassatok bennünket, és várjuk az ötleteket, javaslatainkat a beszélgetéseinkhez!

Válogatás podcastjainkból

A napi retro lapszemle nagy falat volt. Minden
nap az Arcanum és a Hungaricana adatbázisokban keresgéltünk aznapi, de korábbi években
megjelent cikkeket, híradásokat. A legrégebbi
felolvasott cikk 1837-ből való volt. A cikkek
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Next elit – avagy minden generációt
vár a Helischer József Városi Könyvtár

fogadja a belépőt, és programok esetén kényelmesebb nézőtér áll majd rendelkezésre.

Schmöltz Margit
A Helischer József Városi Könyvtár olvasótermének padlója a járványügyi helyzet miatti zárva
tartás idején megújult. A könyvtár munkatársai
négy alkalommal, kézről kézre adogatva mozgatták át az állományt, hogy végül minden ismét a
helyére kerülhessen. A nagy kopásállóságú parketta világossá, otthonosabbá teszi az olvasótermet. A
kanton tölgy fantázianevű felület nem nyeli el a
port, így egészségesebb környezetben várják látogatóikat.

Kép forrása: Helischer József Városi Könyvtár

A felnőtt olvasóteremben saját kuckót hoztunk
létre a legkisebbeknek, ahol játszhatnak, olvasgathatnak, míg a szüleik olvasnivalót keresgélnek. A
hangulatos, párnákkal berendezett kis dobogó biztosan a gyerekek kedvence lesz.

A megújult olvasói tér Esztergomban.
Kép forrása: Helischer József Városi Könyvtár

A könyvtári feliratok is egységes arculatot kaptak.
Habár az olvasói tér polcai, bútorai ugyanazok, az
új elrendezésnek köszönhetően sokkal tágasabb tér

A tinédzserek is külön zugot mondhatnak ezután
magukénak. Övék a „next elit” övezet, ahol számukra válogatott könyvek, képregények, magazinok várják őket.

A kényszerű zárva tartás alatt nem szünetelt a kölcsönzés sem. Hetente egyszer az önkormányzat
segítségével házhoz szállították a kért dokumentumokat. Az olvasók nem csupán egy adag könyvet, hanem levéllel kísért, ajándékhoz hasonló
módon összekészített csomagot kaptak. A könyvtár online játékokkal, kvízekkel is igyekezett olvasói kedvében járni.

Kép forrása: Helischer József Városi Könyvtár

A könyvtár június 23-án ismét megnyitotta kapuit.
Régi és új olvasóikat egyaránt meglepetésekkel és
nagy
szeretettel
fogadják.
Részletek: vkesztergom.hu

