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Mi a célja a felmérésnek? 
A COVID 19 megjelenése a könyvtárak bezárását hozta magával. Mi módszertanos 

könyvtárosok szintén otthoni munkavégzésbe vonultunk, nehezen dolgoztuk fel, hogy a 

megyében működő könyvtárakról és a könyvtárosokról sokkal kevesebb információnk van. 

Arról nem is beszélve, hogy könyvtárosként természetes lenne, hogy a látogatóink 

hiányozzanak, de nekünk a kollégáink és a vidéki látogatások is nagyon hiányoztak. Arra 

voltunk kíváncsiak, hogy egy váratlan helyzet milyen változásokat hoz a megyében lévő 

könyvtárakban. Minden nehézség ellenére a megoldandó feladatok, hogyan inspirálják a 

könyvtárosokat, hogy a megváltozott lehetőségek között is bizonyítsák rátermettségüket. A 

lakosság érdekeit is figyelembe véve, egyéb területeken is helyt álltak. 

Bízunk benne, hogy mindenki egészségben élte meg a vírusveszélyt. 

Mérésünk általános adatai 
A kérdőív kiküldésének időpontja: 2020. április 23. 

A kérdőív lezárása: 2020. május 19. 
A válaszadók száma: 58 könyvtár, a megkérdezett könyvtárak száma 77 volt. 
Módja: kérdőíves online felmérés. 

A válaszokat adó települések kategorizálása 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 78 település található. Minden településünkön működik 

könyvtár. A 78 települési könyvtárunk közül 46 településen KSZR-ben együttműködő 

könyvtár nyújt szolgáltatást, 31 könyvtár szerepel a Nyilvános könyvtárak jegyzékén. A 

kérdőív kitöltésére minden megyében működő települési könyvtár meghívást kapott, kivéve 

a megyei hatókörű városi könyvtár. Tehát a felmérésben egy könyvtár nem vett részt, a 

Verseghy Ferenc Könyvtár.  

A 77 megkérdezett könyvtárból összesen 58 válaszolt (75%) kérdéseinkre, ebből KSZR-ben 

együttműködő 31, városi könyvtár 18, községi, nagyközségi könyvtár 9. 

 

könyvtár típusa számuk a 

megyében 

ebből részt vett a 

felmérésben 

megyei hatókörű 

városi könyvtár 

1 0 

KSZR-ben működő 

könyvtár 

46 31 

városi könyvtár 21 18+1*  

községi, nagyközségi 

könyvtár 

10 9  

*Egy KSZR-ben együttműködő könyvtárunk városi rangon van. A továbbiakban Abádszalók 

települést a KSZR-ben együttműködők között értékeljük 



A könyvtár munkatársai otthonról dolgoznak? 
72,4%, vagyis 42 könyvtár válaszolt nemmel, tehát ezen könyvtárak munkatársai nem 

otthonról dolgoztak a vizsgált időszakban. Ezzel szemben 27,6%, vagyis 16 könyvtár 

munkatársai élhettek az otthoni munkavégzés lehetőségével. 

 

 
 

A könyvtár munkatársai a könyvtárban dolgoznak? 
Öt könyvtáros a könyvtáron kívül, más telephelyen is teljesített szolgálatot. Ezek zöme szociális 
intézményben zajló munka volt, illetve az önkormányzat adott feladatot a könyvtárosnak. 53 
kolléga adott igenlő választ. 
 

 

A könyvtár munkatársai a könyvtárban és otthonról is dolgoznak? 
Az 58 válaszadónak éppen a fele nyilatkozta azt, hogy otthonról is dolgozott.  
A válaszokat nem lehet statikusan értékelni, hiszen többen voltak, akik heti egy-két nap voltak 
átirányítva, megkérve a szociális terület segítésére, illetve néhány órát segítettek be 
ebédhordásba, bevásárlásban, vagy egyéb tevékenységben. Voltak olyanok, akik dolgozhattak 
otthonról, illetve időnként a könyvtárban, de besegítettek más területen is a település életébe. 
Fontos, hogy több tevékenységben is remekül megállták a helyüket a megyebeli könyvtáros 
kollégák. Amikor lehetőségük volt, a vészhelyzet idején is képviselték a könyvtárat, adtak 
információt a szolgáltatásokról. 
 



 

A bezárás ideje óta, folyik-e háttérmunka a könyvtárban? 
Az adott válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy - a válaszadók közül - minden könyvtárban 

végeztek valamilyen háttérmunkát a kollégák.  

 

 

Ha igen, jellege? (selejtezés, takarítás, állományellenőrzés stb.) 
A kollégák által végzett háttérmunkák sokféleségét támasztja alá az alábbi táblázat. Az adott 

válaszokat a táblázatban szereplő tevékenységekhez soroltuk be.  

Vélhetőleg mindenki próbálta ezt az “olvasó mentes” időszakot az elmaradt háttérmunkák 

pótlására felhasználni. A végzett tevékenységek vizsgálatakor képet kapunk arról, hogy 

milyen háttérmunkákra nincs elég idő a rendes működés, a nyitva tartás alatt. 

 

tevékenység 

megnevezése 

a tevékenységet végző 

könyvtárak száma 

a válaszadók (58) hány százaléka 

végezte a tevékenységet 

takarítás 49 84,48 

selejtezés 30 51,72 

az állomány rendezése, 

átrendezése 
22 37,93 

az állomány ellenőrzése 

(leltározás) 
17 29,31 

az állomány gyarapítása, 

feldolgozása 
13 22,41 

digitalizálás 6 10,34 

helyismereti tevékenység 4 6,89 

online tartalom előállítása 4 6,89 



festés, karbantartás, 

renoválás 
4 6,89 

irattározás 3 5,17 

pályázati tevékenység 2 3,44 

állagmegóvás 2 3,44 

dekoráció készítés 2 3,44 

dokumentumok 

aktualizálása 
1 1,72 

minőségbiztosítás 1 1,72 

újságszerkesztés 1 1,72 

digitális kompetencia 

fejlesztésének segítése 
1 1,72 

könyv kiszállítás 1 1,72 

költözés 1 1,72 

folyóirat figyelés 1 1,72 

fénymásolás 1 1,72 

általános leltár 1 1,72 

maszk készítés 1 1,72 

 

A könyvtár fenntartója kérte-e a könyvtárosokat más tevékenységre, 
egyéb feladatellátásra? Ha igen, akkor röviden fogalmazza meg! 
Az alábbi táblázat foglalja össze, hogy a könyvtárak fenntartói milyen másfajta tevékenységet 

bíztak a kollégákra a bezárás ideje alatt - feltételezzük, hogy a hagyományos könyvtári 

tevékenységek ellátása mellett. A válaszadók száma 58. 

 

szociális ügyintézés, szociális ellátás segítése 17 

65 év felettieknek maszkok kiszállítása 2 

digitális oktatás segítése (eszközök, mentorálás) 2 

kérdőívek kiszállítása időseknek 1 

lakossági szájmaszk rendelések feldolgozása, 

kiszállítása 

1 



maszkok csomagolása 1 

maszkok varrása 1 

pályázat írásához anyaggyűjtés 1 

 

A fenti táblázatban szereplő adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a települések fenntartói 

legfőképpen a szociális ellátásban kértek segítséget a kollégáktól a bezárás ideje alatt. 

A könyvtárosok bérezésében a járvány miatt történt-e változás, 
csökkenés? Amennyiben igen, kérem röviden foglalja össze, 
amennyiben ez nem sérti a személyes érdekeit. 
58 válasz érkezett. 

Három települési könyvtár munkatársainak bérezését érintette negatív értelemben a 

járványhelyzet. Tervben 5%-os bércsökkenés volt, illetve “óracsökkentésről” kaptunk hírt. 

Idézet a harmadik válaszból:” Márciusban 1 hét szabadságot ki kellett venni, ezzel együtt nettó 
-15 000-el lett kevesebb a fizetés. Áprilisban végig dolgozom. Kikötötték, nem kell könyvtári 
munkát végezni csak takarítani. Az áprilisi fizetés -41 000-el lesz kevesebb előre láthatólag. 
Május 1-től elvileg nem kell jönni dolgozni sem. Az állásidőre -136 000 forinttal lesz kevesebb 
a fizetés. :(„ 
Volt, aki nemmel válaszolt, volt, aki nem válaszolt, ott feltételezzük, nem történt a bérezésben 

változás. 

Jelen van-e a könyvtár a közösségi médiafelületeken? 
A válaszadó könyvtárak 81%-a (47 könyvtár) jelen volt a bezárás ideje alatt is a közösségi 

média felületeken. Csak 19% (11 könyvtár) nem élt ezzel a lehetőséggel. Ebből 6 KSZR-es 

könyvtár volt. Két városi könyvtár nincs jelen közösségi média felületen. 

 

 

 

Ha igen, milyen platformon? (pl.: facebook, instagram, twitter, tik-tok) 
Az alábbi táblázat azt szemlélteti, hogy az előzőekben említett 47 könyvtár milyen 

platformokon volt jelen a bezárás ideje alatt a közösségi média felületeken. Az adatokból 

látszik, hogy van olyan könyvtár, amely több lehetőséget is igénybe vett, hogy folyamatosan 

kapcsolatban maradhasson használóival. 

 



platform alkalmazók száma 

Facebook 46 

honlap 7 

Instagram 4 

Messenger 1 

telefonos könyvrendelés 1 

 

 

 

 

Adja meg a platform címeket: 
Néhány jó példával szeretnénk bemutatni a platformokat. A gyűjtött címeket egy következő 

felmérésben felhasználjuk. 
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Megmaradt-e a kapcsolat a könyvtárhasználókkal az online térben is? 
A kérdőívre a 77 megkérdezett könyvtárból 58 válaszolt. Az elmúlt évek szakmai tapasztalata 

az, hogy a könyvtárak jelentős változásokon mentek keresztül. A csendes, introvertált 

környezet, ahol a tárolás, a megőrzés, a kiszolgálás volt a fontos, mára átalakult. Nemcsak a 

közönség, de a szakma is mást igényel. 

 

A válaszadók több mint felénél megmaradt a használókkal való kapcsolat az online térben is. 

A csökkenő tendencia valószínűsíthető abból, hogy az adott könyvtárak eddig sem éltek ezzel 

a lehetőséggel, és ebben a helyzetben nem tudtak reagálni a változásra sem.  

Az elmúlt 3 hónap, amelyet a könyvtárak zárva tartottak a COVID-19 okozta járvány 

terjedésének megelőzése érdekében, sok új dolgot hozott mindenki számára. A technológia 

fejlődése, és a rengeteg új kommunikációs eszköz az eddigiekhez képest is felértékelődött, és 

megváltoztatta a tanulási, kommunikációs szokásokat.  

A változásra azonnal reagálni kellett. A fizikális tér, helyszín virtuális közösségi térré alakult 

át. A kérdőívet kitöltő könyvtárak jelentős része már használta a közösségi médiát. A 

közösség, a felhasználók számára, nem csak könyvet kell kölcsönözni, a folyamatos jelenlét 

szerepe sokkal fontosabb volt. Egyfajta funkció kell, hogy legyen a felhasználók számára a 

tartalmak létrehozása.  

A közösségi média jelenléte megváltoztatta az információszerzési szokásokat is. A felmérésből 

kiderül, hogy a válaszadó könyvtárak milyen szinten állnak a közösségi platformok 

használatában. Következtetést vonhatunk le azzal kapcsolatban, hogy mennyire figyelnek a 

használók igényeire, véleményeire. Felkészült-e a könyvtár, és a közösség az újdonságokra, a 

lehetőségek kiaknázására, még ha az egy hirtelen változás eredménye is, bár hatása hosszú 



távú.  Hagyományos marketingről nem lehet szó, hisz nem terméket árulunk, a virtuális 

jelenlét nem helyettesíti a hagyományos szolgáltatást, de a hangsúly a jelenléten van, ami nem 

mellékesen egy tökéletes önreklám, és remek közösségépítő lehet.  

A válaszadó könyvtárak legtöbbje (46) a legismertebb közösségi oldalon, a Facebook-on van 

jelen. Megvizsgálva a könyvtárak facebook profilját, a legtöbb online közösségnek az „offline” 

közösségek adják az alapját. Legtöbben tartalommegosztásra használják.  

Érdekes, hogy az Instagram-ot például csak 4 könyvtár használja. A portál egy fénykép és 

videó megosztó platform. A feltöltött tartalmat pedig akár a Facebook-on is meg tudják 

osztani. Itt lényeges lenne a napi jelenlét, talán ezért sem preferálják a könyvtáros kollégák.  

Pedig a „tagek” használatával fel lehet címkézni a megosztott képeket, rövid videókat. Aki 

pedig rákeres a címkére, az mind láthatja azokat a képeket, amiket az adott címkével 

felcímkéztek. Így pedig nem csak a követőkhöz jutnánk el, hanem jóval több felhasználóhoz.  

A könyvtárak intézményi honlapja is mérvadó. Kevés a naponta frissülő honlap tartalom, hisz 

a legtöbb település saját honlappal nem rendelkezik, leginkább a települése honlapján kap 

„helyet”.  

Nagyon sok foglalkozás került át a virtuális térbe. Médiás kollégák segítségével 

foglalkozásokat rögzítettek a könyvtárosok, amit intézményük Facebook felületén, illetve 

városuk honlapján osztottak meg. A rendszeresség mérhető, a visszajelzés pozitív. Folyamatos 

cél hogy a kapcsolat megmaradjon az olvasókkal, könyvtárhasználókkal. Jó gyakorlat, példa, 

hogy Messenger alkalmazáson keresztül informálódhattak az olvasók, kérhettek linkeket 

online olvasható könyvekről. Online eseményeket indítottak a kollégák, kvíz játékokat 

szerkesztettek (Rákóczi, Csukás István). Példát találtunk google űrlapok használatára, az 

intézményi honlapra töltött családi játékos mesefoglalkozásra is (Mesélde). 

A felmérésből is kiderül, hogy megérte online térbe helyezni a meglévő szolgáltatásokat. A 

kiemelkedő 51,7% pedig az mutatja, hogy érdemben maradt meg a kapcsolat a 

könyvtárhasználókkal. Érdemes elgondolkodni, hogy ezeket a gyakorlatokat a jövőben is 

megtartva, tovább építhető a közösség ereje. 

 

 

Milyen gyakorisággal van jelen a könyvtár a közösségi oldalakon? 
Azt mondják a marketingesek, hogy érdemes figyelembe venni a posztolásnál a követők 

számát, hisz ez meghatározza, hogy milyen gyakran készítsünk új bejegyzést. A túl gyakori 

posztolgatás elveszíti hírértékét, jóval kevesebb „kattintást” vonz be. Az elmúlt időszakban 

viszont megfordult a helyzet, hisz minden digitálisan zajlott. Az alábbi grafikon százalékos 

arányban szemlélteti a válaszadó könyvtárak jelenlétét a közösségi oldalakon. Az oldalakat 

végignézve és a százalékokat összesítve, a ritkább jelenlét a kevesebb. A folyamatos jelenlét a 

meghatározó, azon belül vannak különbségek a gyakoriságban. Van, aki a szakmai, és 

tartalomajánlás mellett a település híreit is promotálja.  



 

 
 

Milyen online tartalmakkal van jelen a könyvtár a közösségi oldalakon? 
(Többet is bejelölhet.) 
Az alábbi grafikonból kiderül, hogy a választ adó könyvtárak (50 könyvtár adott erre a 

kérdésre választ) aktuális információt osztanak meg a közösségi oldalukon. Ezt követi a 

tartalom és a szakmai ajánlás. A tartalommegosztás népszerűsége azért sem vitatható, mert 

lehetőség van az akár azonnali visszacsatolásra. A kommunikáció gyors, a tartalom 

folyamatosan változtatható. Az adott időszakban fontos volt a járványügyi helyzetről való 

kommunikáció is. 38%-ot ért el a hallassunk magunkról opció is. Ez sem véletlen, hisz egy 

vicces kép, egy pozitív gondolat, hangulatkeltés nemcsak „lájkgyűjtésre” jó, hanem fontos 

eleme a közösségi, és képmegosztó portáloknak.  

 
 

 

Milyen új szolgáltatás, jógyakorlat került kidolgozásra az elmúlt időszak 
alatt? (linkek, leírások) 
31 válasz érkezett, néhányban azt közölték a könyvtárosok, hogy „nincs új szolgáltatásunk, 

egyelöre kidolgozás alatt van, Még nem került kidolgozásra jógyakorlat”. 

 

 chat lehetőség 

 főleg infotechnikai segítségnyújtás 

 mesék felolvasása gyerekeknek, rövid történetek felolvasása felnőtteknek is, hang- és 
videofájlok formájában, rajzpályázat kiírása (terv), papírszínházi előadások 
megjelenítése, a hét egy napján könyvek kiszállítása az olvasóknak 



 Bagoly Bence bábjáték forgatókönyvíró pályázat - a nyertes pályázatokat a könyvtáros 
kollégák bábozzák el. 

 könyves nyereményjáték, mely a lezárása után felmérésként, ajánlásként fog 
funkcionálni, tovább dolgozunk majd az anyaggal 

 könyvek összekészítése és házhoz szállítása 

 mese totó, Fekete István totó, helyismereti totó, a könyvtár honlapjára feltéve 
megosztva a facebookon 

 fejtörők, kvízek készülnek a Jászágói Programok oldalra 

 https://www.facebook.com/735092586649522/photos/a.735634113262036/158707
6714784434/?type=3&theater 

 https://www.youtube.com/watch?v=8KLaBYd0AhQ&t=161s 
https://www.youtube.com/watch?v=_k3AiL7yWRU&t=31s 
https://www.youtube.com/watch?v=Al19M9QmZfE 
https://www.youtube.com/watch?v=kq9rj7xq_tk&t=282s 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGSQV-zcXgE&t=230s A Mesélde elnevezésű 
családi játékos mesefoglalkozásunkat áthelyeztük a virtuális térbe. Médiás kollégáink 
segítségével felvesszük a mesefoglalkozásokat, intézményünk facebook felületein és 
városunk honlapján megosztjuk, elküldjük a helyi óvónőknek és a tanítónőknek is, ők 
tovább osztják a gyerekeknek, családoknak. Kb hetente egyszer jelentkezünk új 
"adással". Az interaktivitás céljából találós kérdéseket teszünk fel az említett 
felületeken a gyerekeknek, üzenetben várjuk vissza a válaszokat. Nagyon sok pozitív 
visszajelzést kapunk, ezek szerint szükség van erre a szolgáltatásra, szívesen fogadják 
a gyerekek, a családok. Fontosnak tartjuk, hogy megmaradjon akár ilyen módon a 
kapcsolat olvasóinkkal. 

 olvasóink kérésére a kölcsönzött könyvek házhoz vitele 

 virtuális programok feltöltése a Facebook oldalra rendszeresen. (kézműves 
foglalkozás, mesemondás, könyvajánlók készítése) 

 idős (65 év feletti) olvasóknak könyvek házhoz szállítás 

 kérésre, idősebb olvasóinknak házhoz szállítással oldjuk meg a könyvtári ellátást 

 kvízeket készítünk (Rákóczi, Csukás István), Online események indítása 

 a könyvtár saját drive helyei és egyre gyakoribbak a játékos kérdőívek (űrlapok 
használata), a honlapon a kötelező olvasmányok 

 Messengeren keresztül informálódhatnak az olvasók, kérhetnek linkeket online 
olvasható könyvekről, és fotózva kaphatnak recepteket ételekről, desszertekről. 

 többször is verset mondtunk egy civil kezdeményezés kapcsán 

 a telefonon egyeztetett könyveket egyeztetett módon és időben kiadjuk a bejáratnál, 
illetve a 65 éven felülieknek házhoz szállítjuk 

 véradás 

 online program és a szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos programajánló 

 digitalizált könyvek ajánlása 

 digitális könyvtárhasználati órák 

 videó digitalizálás 

 ablakpárkány akció 
 

https://www.facebook.com/735092586649522/photos/a.735634113262036/1587076714784434/?type=3&theater
https://www.facebook.com/735092586649522/photos/a.735634113262036/1587076714784434/?type=3&theater


Milyen meglévő szolgáltatások kerültek online környezetbe? 
 online beiratkozás 

 a használókkal való kapcsolattartás 

 a hét egy napján könyvek, újságok kiszállítása az olvasóknak, megrendelés e-mailen 
vagy telefonon lehetséges 

 nagyon népszerűek lettek a letölthető könyvek, online elérhető adatbázisok 

 Kérdezd a könyvtárost - információ szolgáltatás online, minden könyvtárhoz kötödő 
csoportunkat online- külön facebook csoportban gondozzuk tovább, saját célzott 
tartalmakkal. 

 könyvkölcsönzés 

 konkrét megkeresésekre is dolgozatokhoz, házi feladatok megoldásához, tanulóknak e 
könyvek ajánlása , kötelezően megtekintendő filmek ,bibliográfia összeállítása 
dolgozatokhoz, online ügyintézési címek -linkek küldése 

 információszolgáltatás 

 tájékoztatás 

 telefonon és e-mailen információszolgáltatás, tájékoztatás, lejárati idő hosszabbítás, 

 a Mesélde családi mesefoglalkozásunk. DJP Pontunk tájékoztató, segítségnyújtó 
szolgáltatása 

 szabadidő, pld. torna, relaxáció, vallás, ünnepek. 

 hosszabbítás, tájékoztatás, olvasóknak elektronikus dokumentumok küldése 
szakdolgozathoz 

 folyamatban van könyvtárunk új facebook oldalának megszerkesztése, illetve a honlap 
mindig frissülő, naprakész adattartalommal való feltöltése. 

 online előjegyzés (eddig is megvolt), online beiratkozás hosszabbítás, online 
információszolgáltatás 

 beiratkozás, facebookon vagy telefonon keresztül könyvkölcsönzés (házhozszállítás), 
digitális állomány elérése a honlapról 

 olvasók kedvenc könyvei bemutatása, ajánlása 

 Hangoskönyvek ajánlása 

 tájékoztatás, információ kérés 

 kérdések megválaszolása 

 tájékoztatás, olvasószolgálat 

 könyvtárhasználati órák 

 tanulás segítése 
 

Amit nem kérdeztünk, de örömmel megosztana velünk: 
 a könyvtárhasználók segítik munkánkat, partnerek a kialakult helyzetben 

 Függőben, illetve a közeljövőben megvalósítandó elképzelések: rajzpályázat 
meghirdetése gyerekek számára; papírszínház felvétele ; helyismereti munka: a helyi 
újság cikkeinek tartalmi feltárása ; a kábel TV adásainak tartalmi feltárása, eddigi, 
hagyományos (menetrendszerű) programjaink online átalakításának lehetőségei. 

 Vigyázzatok magatokra! Jó egészséget kívánunk! 

 Egy fő könyvtáros a könyvtárban és otthon is dolgozik, az informatikus kolléga pedig 
otthonról végzi a digitalizálást. 



 Kölcsönzés házhozszállítással történik, (könyvtári állomány online elérés keresés 
lehetőségével, telefonon egyeztetve) természetesen betartva az egészségügyi 
előírásokat. 

 Próbálunk fejleszteni a bezárás alatt is (bár az nem tudni meddig tart). Virtuális Oktató 
teret szeretnénk kivitelezni szeptemberre. 

 Diákoknak sok anyagra van szükségük a pedagógus személyes tanításának hiánya 
miatt. 

 Hiányolják olvasóim a személyes találkozásokat, a könyvtári szolgáltatásokat. 

 Nagyon örülünk, hogy új könyveket ebben a vészterhes időszakban is folyamatosan 
tudjuk beszerezni és feldolgozni. 

 A kialakult helyzet ellenére, sokan érdeklődnek, hogy mikor jöhetnek könyvtárba. 

 Jó munkát kívánunk ebben a nehezített helyzetben is minden kedves kollégának! 

 A kedves olvasók így éjjel-nappal keresnek bennünket, Messengeren, Wiberen, 
telefonon, van, aki csak beszélgetni akar, sokan elkezdték a családfájukat felkutatni, 
segítünk benne linkekkel és én is megszerkesztem a családfát, el is küldöm, az Internet 
Fiesta játékait megosztjuk Messengeren személyesen megszólítjuk a gyerekeket és 
szülőket is. Virtuális segítség a hivatalos dokumentumok kitöltésében, kölcsönöztünk 
számítógépet ki az otthoni tanuláshoz, csomagot ajánlottunk fel - tisztítószerekkel - az 
egyik olvasónak aki rászoruló, varrjuk a maszkokat és kiosztottuk a MEOSZ tagoknak, 
boltosoknak, a boltba is hagytunk ingyen elvitelre. 

 A rosszban is van valami jó: ennyi időnk belső munkálatok még egyszer biztos, hogy 
nem lesz! Kihasználjuk! 

 Folyamatosan nő a Facebook-oldalunk látogatottsága, tagjainak száma. Örömmel tölt 
el bennünket, hogy már várják a nyitást. Sokuknak hiányoznak a könyvek, keresnék a 
kiskaput a kölcsönzésre. 

 Örömmel tapasztaljuk, hogy saját facebook profilunkon keresztül, vagy bevásárlás 
közben hiányolják olvasóink a könyvtári szolgáltatásokat, valamint a személyes 
találkozásokat. 

 Olvasóink hiányolják a megszokott könyvtárlátogatásokat, kölcsönzést, a személyes 
találkozásokat, programokat. Reméljük hamarosan visszatérhetünk a megszokott 
kerékvágásba. Ahogy a könyvtárosoktól ez megszokott, most is ott segítünk, ahol 
tudunk! 

 Könyvek hosszabbítása automatikus, késedelmi díjat nem számítunk fel, a programok 
átszervezése folyamatos. 

 Hiányoznak az olvasók! 

 Az NKA és fenntartónk támogatásával megvalósult felnőtt olvasóterem felújításunk 
végére értünk. Zajlik a könyvek visszapakolása (erre ez az elcsendesült helyzet nagyon 
alkalmas). Ebben a furcsa helyzetben különösen nagy boldogság számunkra, hogy 
megvalósulhatott egy nagy álmunk, lett egy korszerű, esztétikus terünk. 

 Sajátos helyzetünknél fogva, oktatási intézménnyel közös épületben, a jelen helyzet a 
fentiekre ad lehetőséget. 

 A tavasz elején elültetett "Könyvár Fája" szépen hozza a leveleit a Könyvtár udvarán :) 

 A jelen helyzetben a kölcsönzésnek ez a módja közelebb hozott bennünket az 
olvasóinkhoz. 

 Gyorsan átálltunk alkalmazkodva a helyzethez. Időhiány miatti tevékenységeinket 
pótoljuk, főleg a raktári anyag rendbetételét. Hiányoznak az olvasók!!!!. 



 Nagyon várjuk mi is és a lakosok is, hogy nyithassunk! 

 A jelenleg kialakult sajnálatos helyzetben, az intézményünkben állományellenőrzést 
folytatunk, amire maximális energiát tudunk fordítani. 

 Online Anyák napi műsorral készülünk a településen élő édesanyák és nagymamák 
részére 

 Még szerencsére egészségesek vagyunk. A munka nem állt meg még a zárt ajtók 
mögött sem. 

 Vigyázzunk magunkra és egymásra! 

 Kitartás, jó egészséget! 

 A járványügyi helyzet miatti kötelező zárva tartásra, mint lehetőségre tekintünk. 
Igyekszünk minden olyan munkát elvégezni, ami nyitva tartás mellett lehetetlen lenne. 
Az elmúlt hetekben sor került jó néhány technikai berendezés és használati tárgy 
selejtezésére. A felszabadult tereket átalakítottuk, az állományrészeket átrendeztük, 
új olvasói tér került kialakításra a kisgyermekek számára, "Mesekuckó" néven. 
Igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy modernebb, barátságosabb 
légkörű könyvtárt vehessenek birtokukba olvasóink nyitás után, amit természetesen 
már nagyon várunk. :) 

 Nem túl örömteli - kényszerszabadságolás. (Így nem igazán haladunk a betervezett 
munkákkal). 

 van idő sok virágot ültetni, a könyvtár udvarán egy olvasói kertet szeretnénk kialakítani 
az épület előtt pedig saját kézzel építünk járdát az út és a bejárat között :) 

 Telefonos, online egyeztetés után kérésre házhoz szállítjuk a könyveket. 

 Meglepő módon nem unatkozunk, szinte ugyanannyi, ha nem több munkát találunk! 
"Repesünk a boldogságtól a törvénytervezet miatt!" Mindenkinek kitarást és jó 
egészséget kívánunk! 

 időseknek bevásárlás, gyógyszer íratása, kiváltása 

 Idősebb olvasókkal telefonos kapcsolattartás. 

 A házhoz szállított kölcsönzött könyvekre megnőtt az igény! 

 Sajnos nincs olyan, amit "örömmel" tudnék megosztani. 

 Várjuk, hogy minél hamarabb nyithassunk. 

 Valamennyi könyvtáros kollégának nagyon jó egészséget, kitartást kívánok erre az 
időszakra és tartsunk ki, amíg nem nyithatunk! 

 Jó egészséget kívánok mindenkinek 

 Jelenleg nincs ilyen jellegű észrevételem. 

 Kis közösségben gyors tájékoztatás úton-útfélen is megtörténik. De emailen, telefonon 
is elérhető vagyok. Továbbtájékozódásra pedig elsősorban a megyei könyvtár 
honlapját ajánlom kiindulópontnak. Szükség esetén adott témához kapcsolódó 
nyilvános elérhetőségeket is megosztok az érdeklődőkkel. 

 A főállásom miatt minden időmet leköti a digitális oktatás. A könyvtár nyitva tartási 
ideje alatt az állomány rendezésén kívül digitális könyvtárhasználati órák anyagának 
összeállításával foglalkoztam. 

 felfigyelt a néplap egyik szerkesztője az ablakpárkányról elvihető könyvek akciójára 
amelyet megjelentetett az újságban 

 Nincs koronavírussal fertőzött beteg a településen! 
 



Összegzés 
Köszönjük a könyvtárosok, kollégáink válaszait. A megkérdezett 77 könyvtár közül 58-ból 

(75%) kaptunk válaszokat a feltett kérdéseinkre. Ez az arány igazán kiemelkedő, s ennek 

köszönhetően sikerült felvázolnunk egy valós képet arról, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye 

könyvtárai, könyvtárosai hogyan működtek, dolgoztak a járványhelyzet idején. 

Elmondhatjuk, hogy a megyében működő települési könyvtáraink egy olyan helyzetben álltak 

helyt, amelyre még nem volt példa. Bebizonyították, hogy ebben a helyzetben is elsősorban a 

lakossági igények kielégítése volt a legfontosabb feladat számukra, s megtettek minden tőlük 

telhetőt azért, hogy a kultúraközvetítésben, információszolgáltatásban és a tanulás-

támogatásban vállalt szerepeiknek minél hatékonyabban eleget tegyenek.  

A kérdésekre adott válaszok alapján azt látjuk, hogy a megye könyvtárainak többsége képes 

volt rugalmasan reagálni erre a nem várt helyzetre, és a zárva tartás ellenére a régi 

szolgáltatások átszervezésével, illetve újak kialakításával megtalálta azokat a lehetőségeket, 

amelyekkel használóikat támogatni tudta. 

 

Ráadás (mérés) 
A könyvtárak június 15-étől végre újra nyitva tarthatnak a higiéniai szabályok betartása 

mellett. Ennek kapcsán egy új kérdőív kitöltésével szerettük volna felmérni a június 15 - 

augusztus 31-ig tartó nyári időszakot.  

A felmérés időintervalluma: 2020.06.22 - 2020.06.29. 

A kérdőív kitöltésére, az előzőhöz kapcsolódóan, minden Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

működő települési könyvtár meghívást kapott. Ez alól csak a megyei hatókörű városi 

könyvtár, a Verseghy Ferenc Könyvtár volt kivétel. A 77 megkérdezett könyvtárból 61 válasz 

érkezett a felmérésre. Az eredményekből világosan látszik, hogy a 3 hónap bezárás után 

nyáron kevés kivétellel nem zárnak be a könyvtárak. Igaz, ezzel nem pótolható az elmúlt 

hónapok kiesése, de mindenki számára fontos, hogy újra a felhasználóké legyen a terep. A 

rendezvények megtartására a KSZR-ben együttműködő könyvtáraknál július 15-étől van 

lehetőség.   

 

Tervez-e nyári tábort? 
  

 
 
A kitöltő könyvtárak 67,2%-a (41) nem tervez nyári tábort. Egyéni visszajelzések alapján ennek 

a bizonytalanság a legfőbb oka, amiért nem merik a kollégák bevállalni a táborozás 

lehetőségét.  

 



Zárva tart-e a könyvtár a nyári időszakban? 
6 könyvtár tervezi a nyári időszakban, hogy bezár: 

 

 legfeljebb 1 hétre 

 június 24- július 2. 

 július 1-től csak szerdai napokon tart nyitva 

 augusztus 17-18-19 

 igen (2 könyvtár, nem tudunk időt) 
 

2 könyvtár pedig csak a szombati nyitva tartásról mond le a nyári időszakban.  

 

 

Köszönjük válaszaikat! 

 
A felmérést és a tanulmányt készítették a Verseghy Ferenc Könyvtár Területi szolgálat 
munkatársai: 

Illés Julianna, 
Litkei-Nyíri Anita, 
Némethné Matastik Magdolna. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Kaptár 

Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 

Szerkesztő: Illés Julianna (illes@vfmk.hu) Felelős kiadó: Czakóné Gacov Katalin 

Kiadja a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

5000 Szolnok, Kossuth tér 2., Postafiók 139. 
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