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Itt keleten...
Könyvtárügy – járványügy

A járványhelyzetre való tekintettel, áthidalva a kényszerű 
zárvatartást, több könyvtár új szolgáltatásokat vezetett be. 
A COVID-19 járvány idején is működő szolgáltatásokról átfo-
gó, országos képet ad a konyvtarak.hu térképes megjelenítés 
formájában. Országosan megosztják azokat az új vagy régi-új 
lehetőségeket, amelyekkel ebben az időszakban az olvasók 
rendelkezésére állnak az intézmények. 
 Sajnos a COVID-19 járvány életünket átszabta, a rendezvénye-
ket sorra le kellett mondanunk, a programközlés tehát pillanatnyi-
lag okafogyott. Amit azonban ebben a helyzetben is megtehetünk 
azt itt, Nyírbátorban, a Városi Könyvtárban meg is tesszük:
• Folyamatos állományunk gyarapítása! Tehát a zárvatartás 

ideje alatt újonnan megjelent és gyűjtőkörünkbe tartozó do-
kumentumok mindegyike elérhető lesz olvasóink számára, 
a nyitást követően.

• Az új beszerzések feldolgozása, állományba vétele a pos-
tai csomag átvételét követően azonnal megkezdődik, ez a 
munkafolyamat sem szünetel, ezzel felkészülten ér minket 
akár egy azonnali nyitás is.

• A zárt ajtók mögött is Olvasóinkért dolgozunk: frissítjük ál-
lományunkat. Kivonjuk az inaktív állományrészeket, a több-
példányos, nem forgó dokumentumokat raktárba irányítjuk, 
vagy törlésre jelöljük, a technikai avulást mutató példányo-
kat másodpéldány híján restauráljuk, egyébként kivonjuk 
állományunkból.

• Külső és belső raktárainkat – kemény 
fizikai munka árán – felszabadítot-
tuk a feleslegesen tárolt anyagoktól, 
hasznavehetetlen eszközöktől, új te-
ret nyerve ezzel az élő, folyamatosan 
megújuló és gyarapodó kölcsönzőtéri 
állományegységnek.

• Annak érdekében, hogy könyvá-
ri integrált rendszerünk, a Hunté-
ka – és ezáltal online katalógusunk 
is – könnyen használható és friss, 
naprakész legyen, otthonról is dol-
gozunk: egységesítjük a személy-
neveket, megszabadítva felesleges 
helyfoglalásoktól, és jól visszakeres-
hetővé téve ezzel rendszerünket.

• Reményeink szerint – ennek a nehéz 
időszaknak az elmúltával – számos, izgalmas rendezvény 
zajlik majd falainkon belül, ahol újra örülhetünk az együtt 
töltött időnek. Ezek előkészítése is folyamatosan zajlik: ve-
télkedők, „mesés” foglalkozások anyaga formálódik papíron; 
díszletek, ajándékok megtervezésével, kézműves foglalko-
zások kidolgozásának kíséretében.

 Félreértés ne essék: a mi munkánk, hétköznapjaink csak 
az olvasóinkkal teljesek igazán! De ezt a kényszerű időszakot 
is meg kell próbálnunk okosan az előnyünkre fordítani, tehát 
egy percig sem unatkozunk. A mielőbbi találkozás reményé-
ben tartalmas és türelmes várakozást kívánunk minden ott-
hon maradt, de hozzánk vágyódó Olvasónknak!

Szláma Gabriella

Üres székek…üres padok…üres tanter-
mek…üres iskola. Lehetne iskolai szünet 
is, de ez most valami teljesen más. Egy 
láthatatlan és egyben hívatlan látogató 
érkezett a nagyböjt idején iskolánkba, 
s e látogató miatt változott meg a min-
dennapi életünk. Az iskola nem zárt be, az 
oktatás folyamatos. 
 A különleges helyzetben átgondolt 
döntésekkel, a nevelőtestület tagjaival 
– akik között többen iskoláskorú gyere-
kek szülei – közösen fogalmaztuk meg 
a digitális oktatás bevezetéséhez szük-
séges elveket. Tudtuk, hogy nehéz lesz, 
hogy átgondoltan kell feladatot adnunk 
a gyerekeknek. A pedagógusok hetente 
egy alkalommal megosztják tapasztala-
taikat a digitális oktatás kapcsán, s azok 
a kollégák, akik szülőként is érintettek, 
szintén megteszik ezt. A beszámolókban 
olvasottak teszik lehetővé a finomhan-
golást, az újratervezést. Az érettségi előtt 
álló diákjainkban sok a kérdés, nagy a bi-
zonytalanság. A megnyugtató szavak, a 
jól ismert felkészülési módszerek segítik 
őket a várakozás idején.

 Az új oktatási rend megszervezése-
kor fontosnak tartottuk, hogy a kialakí-
tott szokások ne változzanak. Az otthoni 
tanulás, a bezártság idején szükség van 
lelki támaszra, lelki feltöltődésre. Babály 
András atyának, iskolánk lelkivezetőjének 
a nagyböjti gondolatait, az iskola kápol-
nájában celebrált szentmiséit videóüze-
net formájában juttattuk el minden 
tanulóhoz és dolgozóhoz. A keresztút ál-
lomásainak végigjárására szintén virtuá-
lis módon volt lehetősége a családoknak. 
 „Az élet nem áll meg.” – sokszor hall-
juk ezt a biztatást. Valóban nem, csak ki-
csit más, kicsit nehezebb, kicsit szívszorí-
tóbb. Az iskolában a feladatok, a határidők 
nem változtak. Épül az óvoda, készül az 
óvodai eszközbeszerzéshez szükséges 
lista, szervezzük az óvodai és általános 
iskolai beiratkozást, végezzük a gimná-
ziumi jelentkezések határidős feladatait, 
szervezzük az érettségi vizsgát minden 
lehetőségre felkészülve, készítjük a helyi 
tantervet, elindítottuk az iskolai eszközök 
beszerzését, tervezzük a sportpályát és 
az iskolai udvart. 

 Az élet valóban nem állt meg, csak a 
szereplők kerültek más térbe. Most ér-
tettük meg igazán, hogy mennyire fontos 
a személyes jelenlét az oktatásban. Sze-
retünk beszélgetni, együtt nevetni tanít-
ványainkkal a tantermekben, folyosókon, 
szeretünk viccelődni egymással a tanári-
ban, szeretünk iskolába járni mi, felnőttek 
is. Egy hosszú és tartalmas tanév után 
diák és tanár együtt várja a jól megér-
demelt szünetet. Most közösen várjuk, 
hogy minél hamarabb visszatérhessünk 
az iskolába. Diákjaink várják, hogy belép-
hessenek a tantermekbe, leülhessenek 
a padokhoz a saját székeikre. Én nagyon 
várom, hogy újra élettel teljen meg az 
iskola. S addig? Készülök a végzősök bú-
csúztatására, a tanév zárásának tervezé-
sére, az új tanév indítására, s arra, hogyan 
köszönöm meg a diákoknak, a szülőknek 
és a pedagógusoknak az együttműkö-
dést, a közös munkát.
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Gimnáziumi élet a járvány idején


