Könyvtárak és olvasók: összetartozunk – a nemzeti könyvtár és az országos
könyvtárszakmai szervezetek oltásregisztrációs felhívása
„A mennyország olyan hely lehet, ahol a hét hét napján,
a nap huszonnégy órájában nyitva áll a könyvtár.”
Alan Bradley
Magyarország nemzeti könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár és a hazai könyvtárakat,
könyvtárosokat, információs szakembereket tömörítő országos könyvtárszakmai szervezetek az
alábbi felhívást teszik közzé.
A világ és benne a könyvtárak talán legnagyobb kihívása a napjainkban is tartó koronavírusjárvány okozta új körülmények és korlátok mindennapi leküzdése, megoldása. Most, amikor az
elzártság és elzárkózás korszakát éljük, a szokottnál is nagyobb szükségünk van arra a lelki
táplálékra, amelyet a könyv jelent, s azokra a hiteles információkra, amelyeket könyvtáraink
közvetítenek. Fontos cél, hogy a kultúra megtartó ereje – a hagyományos és az elektronikus
könyveken keresztül – a könyvtárak zárvatartása idején is minden magyar ember otthonában
érezhetővé váljon, továbbra is felüdülést, bölcs derűt és tudást közvetítve a könyvtárhasználók
számára.
Amint azt a Könyvtári Intézet felmérései is bizonyítják, a hazai könyvtárak szerepe a
kulturális feladatok ellátásában e nehéz időkben is jelentős. A járványhelyzet okozta korlátozások
miatt a korábbi, hagyományos ellátási modelleket felülírva hamar kreatív megoldásokat,
alternatívákat kellett találnunk. Nemcsak saját szervezeti működésünk változott meg – nagyobb
szerepet kaptak a távmunkában is végezhető tevékenységek, erősödött a munkafolyamatok
digitalizálása –, hanem szolgáltatási palettánkat is szükséges volt átgondolnunk.
Országszerte könyvátvételi pontokat létesítettünk, rendezvényeinket és kiállításainkat
átköltöztettük az online térbe, idős vagy akadállyal élő olvasóink igényeit számos településen a
könyvek házhoz szállításával szolgáljuk ki. Amíg személyes részvételt igénylő szolgáltatásaink
száma jelentősen visszaesett, online tartalomszolgáltatásainkat csaknem megdupláztuk, és a webes
felületen folytatott kommunikációnkat jelentősen megerősítettük. Ott vagyunk blogokon,
honlapokon, közösségimédia-felületeken, gyűjteményeink eddig nem látott mértékben érhetők el
az internet segítségével.
Ugyanakkor ahhoz, hogy valódi könyvtárról és tudásközösségről beszélhessünk, –
rendezett gyűjteményeink és szakképzett könyvtárosaink mellett – elengedhetetlenek Önök, az
olvasók, akiknek szolgálata hivatásunk lényege minden időben. Hisszük, hogy kölcsönösen várjuk
a korlátozások nélküli találkozás lehetőségét. Most mindannyian tehetünk ezért.
Csaknem egy évvel a veszélyhelyzet első kihirdetése után a járvány elleni védekezés döntő
szakaszához érkeztünk, és a tömeges oltások megindulásával minden lehetőségünk megvan arra,
hogy mihamarabb újraindítsuk megszokott szolgáltatásainkat.
Olvasóink és munkatársaink egészségének megőrzése mindannyiunk számára elsődleges.
Intézményeink és közösségi tereink biztonságosságának alapvető feltétele, hogy az országos
átoltottság aránya elérje a szükséges mértéket. Ezért kérjük, hogy tájékozódjanak az oltásról a
https://vakcinainfo.gov.hu weboldalon, és jelentkezzenek oltásra.
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