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Kedves Kollégák!

Mi, a szakmában tevékenykedő könyvtárosok látjuk, 
hogy mennyit változott a könyvtárak világa az elmúlt évti-
zedben. A szolgáltatási palettánk dinamikusan változott, 
a minőségre törekvés konkrét cselekvésekben tetten 
érhető, a könyvtárak több ezer rendezvény házigazdái, 
módszertanunk bővült, az olvasóvá nevelés hatékonysága 
fokozódott, és még sorolhatnánk a pozitív változásokat.

A társadalomban élő könyvtárkép 
is módosult és pozitív irányban, mert 
árnyaltabb a megítélésünk és több 
szolgáltatásunkat is ismerik a könyvtár-
használók, de ennek ellenére tovább kell 
dolgoznunk azon, hogy még reálisabb  
képet alkossanak rólunk.
Úgy gondoljuk, hogy ezt 

1. új és szerethető,
2. érdeklődést kiváltó,
3. nem intézményhez, hanem a  

könyvtár szakma egészéhez köthető,
4. mobil eszközökön is futó 
5. szolgáltatási platformmal hatékonyab-

ban tudjuk elérni. 
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Tájékoztató a korona-
vírus idején  nyújtott 

szolgáltatásokról
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Ezért új könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portált készí-
tettünk, melynek hármas hívószava: 

1. „Tudás.” (tudáspont) 
2. „Élmény.” (élménypont) 

3. „Kapcsolat.” (kapcsolatpont)

A portál március 3-án indult el a konyvtarak.hu  10   felületen.

Célunk az volt a fejlesztéssel, hogy 
elsősorban a fiatalok számára mutassuk 
meg a könyvtárak sokszínűségét. Ezért 
összegyűjtöttük azokat a szolgáltatáso-
kat, amelyek ráirányítják a könyvtárakra 
a figyelmet. Megszólítunk mindenkit, aki 
érdeklődik a kultúra, az olvasás iránt, és 
aki szívesen lenne a könyvtárak állandó 
partnere.

A honlap szakmai koncepcióját a 
Könyvtári Intézet fiatal munkatársai ké-
szítették el, a megvalósítást az OKR pro-
jekt támogatta. A koncepció lényeges 
eleme, hogy közösen használt, a könyv-
tári rendszer egészét pozitívan láttató, 

felhasználóbarát felület jöjjön létre, mely dinamikusságá-
val valóban alkalmas érdemi hatásváltozás kiváltására. A 
könyvtári rendszer sikeressége emeli az egyes könyvtárak 
sikerét, de fordítva is igaz, az egyes könyvtárak is hozzáte-
hetnek az ellátási rendszer magas színvonalú, érdeklődés 
kísérte működéséhez.

A most létrejött portált is együttműködéssel, közös 
munkával tudjuk igazán profi módon működtetni.
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A könyvtárak.hu 
népszerűsítéséhez 
használható anyagok
és a cikk végén a logó
Forrás: könyvtárak.hu

Könyvtárak Pont Neked

• Könyvtári programajánló

• Kérdezd a könyvtárost!

• „Veszíts el egy könyvet!” játék

• Gyermekirodalmi ajánló

• Térképes könyvtárkereső

• MOKKA: könyvtári e-katalógus

• Tematikus digitális gyűjtemények

• Érdekességek
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Jelen pillanatban az alábbi funkciók érhetőek el a portálon:
1. Könyvtárkereső. (A keresést helymeghatározás, 

térképes alkalmazás, a Magyarországi Könyvtárak 
Adatbázisából átvett fontos adatok – pl. nyitvatartás, el-
érhetőség stb. – támogatják.)

2. Legfrissebb híreink. (Érdekességek a könyvtárak, az 
információs technológiák világából.)

3. Gyerekirodalmi ajánló. (Hasznos segítség, válogatási 
lehetőség a pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek, 
nagyobb testvéreknek a gyermekeknek szóló értékes iro-
dalomból. Az ajánló adatbázisa tájékoztatásra, tájékozó-
dásra és dezideráta készítésre egyaránt alkalmas.)

4. Eseménynaptár. (A naptár az ország könyvtáraiban zaj-
ló programokra hívja fel a figyelmet. Megtudhatjuk hol, 
mikor, milyen tematikájú és című könyvtári program zajlik 
az országban.)

5. Veszíts el egy könyvet! játék. (Amikor a játék egyben 
olvasás és az olvasás egyben játék. Ráadásul az „elvesz-
tett” könyvvel másokat tudunk megajándékozni. S ki ne 
szeretne jót cselekedni?)

6. Digitális könyvtárak, tematikus honlapok. (Ezen a fe-
lületen valamennyi könyvtár elérhetővé teheti az általa 
digitálisan létrehozott tematikus gyűjteményeket. A 
pedagógusok is kiválóan használhatják az itt felhalmo-
zott, „fogyasztásra előkészített” tartalmakat, melyeket a 
könyvtárak osztanak meg az élethosszig tartó tanulásban 
résztvevőkkel, életkoruktól függetlenül.) 

7. Könyvkereső. (Hátterében a MOKKA adatbázis talál-
ható.)

8. Kérdezd a könyvtárost. (Az online tájékoztató szolgál-
tatás bármiről kérdezhető, bárhonnan elérhető.) 

9. Tények a könyvtárakról. (Infografikák segítségével 
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osztunk meg hiteles információkat Magyarország legna-
gyobb intézményi közösségéről és a könyvtárhasználók 
táboráról.)

A honlap még színesebbé, információkban még gazda-
gabbá és pontossá tétele, az egyes könyvtári tevékenysé-
gek láthatóságának növelése természetesen nem lehet 
egyetlen intézmény felelőssége, és ezt a felelősséget a 
létrehozó Könyvtári Intézet sem tudja magára vállalni.

Minden könyvtár erejéhez mért hozzájárulására számí-
tunk. Mivel is tudnak Önök hozzájárulni a portál hatékony, 
adataiban korrekt működéséhez?

Három fontos lépéssel:
1. A Magyarországi Könyvtárak Adatbázisában az Ön 

könyvtáráról található és most elérhető adatok azonnali 
aktualizálásával, a későbbiekben az adatok karbantartá-
sával. (Ha ebben szüksége van segítségre, keresse biza-
lommal Horváth Adriennt: horvath.adrienn@oszk.hu 
a Könyvtári Intézet munkatársát) 11

2. Újszerű szolgáltatásaikról, érdekes programjaikról 
rövid hírek, ismertetők írásával és feltöltésével. A könyv-
tárában létrehozott digitális kiállítások, gyűjtemények, 
e-tananyagok linkjének és rövid leírásának feltöltésével. 
A Gyermekirodalmi ajánlóba könyvajánlók feltöltésével, 
vélemények írásával az egyes művekhez. Minden feltöl-
tött tartalom az Ön könyvtárát is reklámozza egyben!

3. Google naptár létrehozásával (ha még nincs), és a 
Könyvtári Intézettel történő megosztásával. A naptárba 
felvett rendezvények fogják alkotni Magyarország legtar-
talmasabb kulturális ajánlóját. Az országban mindig van 
legalább száz könyvtár, ahol éppen rendezvény zajlik. (A 
megosztási linket a konyvtarak@oszk.hu-ra várjuk.)
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Természetesen a fenti, legfontosabb lépéseken túl is 
támogathatja a portált, azaz a könyvtári ellátás közös si-
kerét. Elsősorban azzal, ha a későbbiekben is figyel a „há-
rom fontos lépés” megtartására. Ezen kívül:

1. Örömmel vesszük, ha a saját felületein reklámozza ol-
vasóinak a könyvtárak.hu  10   honlapot, ha a szolgáltatások 
igénybevételét ajánlja az olvasóknak. Ehhez az Intézet 
papír alapú vagy honlapról letölthető plakátokat tud biz-
tosítani, melyeket kihelyezhet faliújságra, saját honlapra, 
Facebook oldalra, hírlevélbe, egyéb felületekre. 

2. Támogatja közös céljainkat azzal is, ha a Veszíts el egy 
könyvet! játékot megszervezi / reklámozza saját könyvtá-
rában. 

3. Az is szerencsés lehet, ha mindezekhez a feladatokhoz 
felelőst jelöl ki, akivel az Intézet közvetlenül is együtt tud 
működni.   

 Észrevételeit örömmel fogadjuk a konyvtarak@oszk.hu 
e-mail-címre. Bízva a sikeres együttműködésben és a kö-
zösen elért eredményekben,

üdvözlettel:
Fehér Miklós

igazgató
Könyvtári Intézet  
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