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1. Bevezető

A 2020 júniusában - a koronavírus-járvány terjedési kockázatának csökkentésére szolgáló eszközök

beszerzésére  -  beadott  pályázatunkban  a  könyvtárban  működő  csoportok  és  rendezvények

bemutatását követően így indokoltuk a beszerzések szükségességét: 

„A fenti felsorolás nem csak azt mutatja meg, milyen élettel teli hely a könyvtár, de azt is, hogy az

óvintézkedéseket  úgy  érdemes  megtervezni, hogy  az  ne  csak  a  könyvkölcsönzésre  korlátozódjon,

hanem a személyes kontaktusokra is. Nem csak a könyveket kell olykor fertőtleníteni, de akár egész

tereket is. Egy mobil ózongenerátor segítségével nem csak a visszahozott könyveket, de igény esetén a

könyvtár területeit  is tudjuk majd fertőtleníteni, így akkor is hasznát fogjuk venni az eszköznek, ha

megszűnik a közvetlen vírusveszély. A plexifalak különösen azon munkatársak védelmében fontosak,

akik  állandó  és  közvetlen  kapcsolatban  vannak  az  olvasókkal,  akik  kölcsönzik  és  visszaveszik  a

könyveket.” 

Akkor épp a járvány első hullámának végét vártuk, és nem is sejtettük, hogy novemberben ismét be

kell zárni a könyvtárat. Sajnos ez történt:: a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében november

11-től ismét bezárt a könyvtár, a bezárás feloldásáról a beszámoló írásakor még nincs szó. 

Az átmeneti időszakban az alábbi szolgáltatásainkkal várjuk a könyvtárhasználókat:

• Könyvet  házhoz!  (Igényüket  olvasóink  e-mailben  vagy  telefonon  jelezhetik:

konyvtar@justhvk.hu vagy justhvk@gmail.com, tel.: (68) 413-696) 

• KönyvtárPont  (A Petőfi Művelődési  Központ  bejáratánál, minden hétköznap 10-től  13 óráig.

Beiratkozás, félretett  könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek  kölcsönzése, kölcsönzött  könyvek

leadása, új igények jelzése...) 

• Fénymásolás,  nyomtatás  (a  KönyvtárPonton  keresztül,  munkatársaink  segítségével.  A

nyomtatandó dokumentumot elküldhetik e-mailben is.) 

• Házi audio- és videofelvételek digitalizálása 

A szolgáltatásokat a jogszabályoknak megfelelve alakítottuk ki, a pályázat által beszerzett eszközöket a

panedémia különböző szakaszaiban használtuk, használjuk, és fogjuk használni. 

Jelen beszámoló megtalálható a könyvtárunk honlapján (http  s  ://www.justhvk.hu/  ), valamint feltöltöttük

a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra is (https://hungaricana.hu/). 
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2. A megvalósítás 

A  Közgyűjtemények  Kollégiuma  026/204/20  számú  döntése  értelmében  a  Támogatáskezelő

189.900,- Forint összegű vissza nem térítendő támogatást folyósított a könyvtárunknak, így minden

előzetes elképzelésünket meg tudtuk valósítani, sőt, azon túl is tudtunk fejleszteni, amire szükség is

volt: a második hullám újabb kihívások elé állította a könyvtárat.  Az eszközök beszerzése a korábban

bekért árajánlatok alapján gyors volt és akadálymentes. 

A 200x75 cm-es plexifalakat olyan olvasószolgálati munkaállomásokon helyeztük el, ahol rendszeres

és közvetlen kapcsolatban vagyunk a könyvtárhasználókkal; így került védőfal a kölcsönzőpultra (2 db),

a szabadpolcos tájékoztató pultra (1 db) és a gyermekkönyvtár kölcsönzőpultjára (2 db). A plexifal nem

csak itt  segített:  a  novemberi  zárást  követően KönyvtárPontot  létesítettünk  a  könyvtár  bejáratánál,

amikor  is  az  egyik  plexit  átmenetileg  ott  helyeztük  el,  hogy  védje  a  munkatársaink  és  a

könyvtárhasználók egészségét. 

Az  ózongenerátor  beszerzéséhez  több helyről  kértünk  árajánlatot, mindenhol  leírtuk, milyen  célból

szeretnénk azt megvásárolni. A forgalmazó a Silver 4000 készüléket ajánlotta azzal kiegészítve, hogy

egy külön erre a célra elzárt helyiségbe kell elhelyezni a könyveket szellősen, így az ózon jobban átjárja

és nagyobb felületen érintkezik a könyvekkel.  

A  plexifalak  árai  nem változtak  az  előzetes  árajánlathoz  képest, az  ózongenerátort  ugyanakkor  az

eredeti tervhez képest 30 000 forinttal olcsóbban megvásárolhattuk. Ezért 2020. szeptember 15-én

szerződésmódosítási  kérelemmel  fordultunk  a  Támogatáskezelőhöz:  a  fennmaradó  összegből

érintésmentes digitális lázmérőket vásároltunk, a pályázat témájánál maradva, a koronavírus-járvány

terjedési  kockázatának  csökkentése  érdekében.  A  felhasználási  jogcím  módosítását  a

Támogatáskezelő  a  79275/20  iktatószámú  levelében  hagyta  jóvá.  Az  egyik  lázmérőt  a

gyermekkönyvtárban, a másikat a felnőtt könyvtárban helyeztük el. 

3. Köszönetnyilvánítás

A koronavírus-járvány rendkívül  nehéz helyzetbe hozta a könyvtárunkat is.  Bár a mi munkánkra is

hatással  volt  a  bizonytalanság  és  félelem,  mégsem  zárkóztunk  be,  és  miközben  számtalan

háttérmunkát elvégeztünk – pl részleges állományellenőrzés; online olvasói kérések megválaszolása; a

koronavírussal  kapcsolatos  hiteles  források  gyűjtése,  megosztása;  új  dokumentumok  beszerése,

feldolgozása;  podcastok  készítése;  közösségi  oldalaink  működtetése;  helytörténeti  kutatások,

archiválás;  önkéntes  munka  stb.  –  folyamatosan  azon  voltunk,  hogy  kapcsolatban  maradjunk

olvasóinkkal, és eleget tegyünk a Küldetésnyilatkozatunkban megfogalmazott alábbi feladatainknak: 

„Megkülönböztetés  nélkül,  mindenki  számára  lehetővé  tesszük  az  általunk  gyűjtött,  megőrzött,
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feldolgozott  és  szolgáltatott  dokumentumokhoz  és  az  információhoz  való  szabad  hozzáférést.

Biztosítjuk  az  esélyegyenlőséget  a  társadalomból  bármilyen  okból  kiszoruló,  hátrányos  helyzetű

emberek számára. Támogatjuk az egész életen át tartó tanulást, segítjük a különböző szintű oktatási

programokban  résztvevők  felkészülését.  Lehetőséget  biztosítunk  a  szabadidő  tartalmas  és  kreatív

eltöltésére, hozzájárulunk a felnőttek és a gyermekek olvasási kultúrájának fejlődéséhez.” 

Köszönjük  a  Nemzeti  Kulturális  Alapnak,  hogy  a  támogatásnak  köszönhetően  biztonságosabb

körülmények között dolgozhatunk és szolgáltathatunk. 

Orosháza, 2021. január 07. 

Buzai Csaba 

    könyvtárigazgató
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1. sz. melléklet: A pályázatról megjelent cikkek, tudósítások gyűjteménye 

• Nyertes pályázatok /  [Buzai  Csaba].  -  In.  Justh Zsigmond Városi  Könyvtár honlapja (2020.

augusztus 10.) [https://blog.justhvk.hu/blog/?p=17272] 
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• Ózongenerátorra is nyertek forrást / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 75. évf., 186.

sz. (2020. augusztus 10.). – p. 4. 

• Plexifalakat vesz a városi könyvtár / Cs. I. [Csete Ilona]. – In. Békés Megyei Hírlap, 75. évf., 192.

sz. (2020. augusztus 17.). – p. 4. 
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2. sz. melléklet: Fotók az új eszközökről 
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