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 Gondolatok a könyvtárról
Salgótarjánban

Nekünk, könyvtárosoknak, mindig is volt és lesz
is gondolatunk a könyvtárról. Számunkra soha
nem szûnõ érzés lesz a könyvek iránti mély tisz-
telet és elhivatottság. Egyik küldetésünkként
fogalmazzuk meg: „A könyvtárat használják, ne
dicsérjék!” Mégis jólesõ érzés, ha munkánkról
elismeréssel szólnak, törekvésünket méltányol-
ják. Errõl az örömünkrõl adhatok számot akkor,
amikor egy olvasói felmérés részeredményeinek
ismeretében vallok arról, olvasóink hálásak és
elégedettek könyvtárunkkal. Örömmel mondhat-
juk el magunkról, hogy az amúgy szerény szol-
gáltatásokra fordítható költségvetési keretünket
minden esztendõben eredményes és elismert
pályázatainknak köszönhetõen sikerül kiegészí-
tenünk. Így volt ez a tavalyi esztendõben is,
amikor olvasói elégedettségi vizsgálatra sikerült
anyagi forrást teremtenünk. Ennek segítségével
kaptunk olyan visszajelzéseket olvasóinktól, lá-
togatóinktól, melyekre méltán lehetünk büszkék.
Szakmai és emberi elismerések minõsítették
munkánkat.

A sikerek mellett is sokszor lenne okunk el-
keseredettségre, hiszen neves szakemberünk,
Nagy Attila olvasásszociológus eredményeit fel-
használva mondhatjuk azt, hogy amíg 1964-ben
a 18 éven felüliek hatvan százaléka állította azt,
hogy évente legalább egy könyvet elolvas, addig
2005-ben már csak negyven százalékuk véleke-
dett így.

Mindezek mégsem szegték a könyvtárosok
kedvét, a könyvtárak kitárják kapuikat évrõl évre
rendezvények, programok kapcsán is.

Versenyképes ország, versenyképes könyvtá-

rossal. A könyvtárak örök reneszánsza. Nekünk

bejössz, ha a könyvtárba bejössz! Ezek a mottók
és a mögöttük lévõ igen értékes programok szol-
gálják azt, hogy örömére és hálás megelégedé-
sére legyünk olvasóinknak.

2008-ban a Biblia és a reneszánsz éve jutta-
tott eszünkbe számos olvasónknak élményt nyúj-
tó programot és rendezvényt, reméljük, 2009-
ben ugyanilyen lelkesen tudunk kapcsolódni a
magyar nyelv évéhez is.

A múltbéli és a jelenlegi szolgáltatásainkat
is mindig a megfogalmazódó olvasói igények-
hez próbáltuk alakítani. A valahol tanulókat

tanulási segédletekkel, szakkönyvekkel, szak-
dolgozatokhoz, évfolyamdolgozatokhoz nyúj-
tott sokrétû szolgáltatásokkal, kötészeti lehe-
tõségekkel, könyvtári órákkal, rendezvények-
kel is várjuk.

Odafigyelünk a nálunk kikapcsolódást kere-
sõkre is, akik kiemelt állományrészeinkben kap-
nak érdekes olvasnivalót a romantika, a krimi, a
fantasztikus irodalom körébõl, de a természet-
gyógyászat, a csecsemõgondozás, az egészséges
életmód és a házi barkácsolás témája is a kínált
szolgáltatások között van.

Igyekszünk aktívan reagálni a változások-
ra, és beszerezni olyan dokumentumokat is,
melyek speciális rétegeket hivatottak szolgál-
ni. Vannak hangos könyveink cédé formában
is, biztosítunk nagyítókat, öregbetûs könyve-
ket a gyengén látó olvasóinknak, rendszeresen
járunk az öregek napközi otthonaiba, végzünk
házi kölcsönzést is.

A folyóirat-állományunkat évente gondoljuk
újra, hogy még teljesebben tudjuk kiszolgálni
használóinkat. Már nem csak papírformában kí-
náljuk olvasásra a periodikumokat, hanem az
interneten elérhetõ folyóiratokat is biztosítjuk
használóinknak. A 2009-es esztendõben nagyobb
hangsúlyt kívánunk fektetni a szórakoztató té-
mákra: nõi magazinok, egészséges életmód, la-
káskultúra, divat stb.

Közhasznú információszolgáltatásunk mûkö-
désébe igyekszünk minden olyan információt
beépíteni, amellyel segíthetjük Nógrád megye és
Salgótarján város érdeklõdõ olvasóit a közérde-
kû információk nyújtásában.

A tizennégy éven aluli olvasók könyvtári el-
látásának széles és színes palettája olyan rendez-
vényekrõl, programokról, szolgáltatásokról szól,
melyekben a gyermek nemcsak jól érezheti
magát, de értékes információkat is vihet magá-
val a tarsolyában tanulásához és otthoni kikap-
csolódásához is.

Helyismereti és helytörténeti részlegünk
igyekszik begyûjteni minden olyan Nógrád me-
gyei információt, mely a legteljesebben adja
vissza megyénk, városunk történéseit. Könyv,
periodika, hangzó dokumentumok, képeslapok,
plakátok kisnyomtatványok egész sora várja a
kutatókat, valahol tanulókat, az érdeklõdõket.

A nálunk nem fellelhetõ dokumentumokat
könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be, az
azonnal ki nem elégíthetõ olvasói igényeket elõ-
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jegyzéssel, irodalomkutatással, témafigyeléssel is
segítjük.

Jelen tudunk és akarunk is lenni minden olyan
programban, mely a kultúrát, az ismeretet köz-
vetíti, és törekszik ezen értékek megõrzésére is.

Kapcsolódási pontjaink szerteágazó rendsze-
rében helyet kapnak iskolák, egyesületek, szer-
vezetek, és minden olyan kezdeményezés is,
amelynek képviselõi számára fontos az együtt-
munkálkodás könyvtárunkkal.

A közvetlen olvasói találkozási pontokon túl
a könyvtárunkban mûködõ, kistérségi ellátást
biztosító mozgókönyvtári ellátó központ a me-
gye kistelepüléseit hivatott segíteni mind szakta-
nácsaival, mind pedig dokumentumcseréin ke-
resztül.

Olvasótáboraink évtizedes hagyományokra
épülve viszik tovább kultúraközvetítõ és megõr-
zõ szerepüket, a fiatal korosztály bevonásával.

Mûködõ egyesületeink (Élet- és Tudásfa,
Lélekpendítõk Társasága, Könyvtárosok Egye-
sülete) olyan küldetéseket fogalmaznak meg,
melyek nélkül szakmai törekvéseink nem lehet-
nének teljesek.

Intézményünk számos értékes gyûjtemény
befogadója is volt az elmúlt években. Az ÁNTSZ
szakkönyvállományát és a pedagógiai szakkönyv-
tár anyagát mára már csaknem teljes feldolgo-
zottsággal kínáljuk olvasóinknak.

A közmûvelõdési intézet könyvtárunkba ke-
rülése nem csak az együttélést jelenti intézmé-
nyünknek, hanem az együttes gondolkodást és a
közös munkálkodást is. A Folklór Fesztivál, a
szlovák versmondó verseny, a képzõmûvészeti
szabadegyetem, a kistérségi beszélgetések, az
országos képzõ- és iparmûvészeti kiállítás Nóg-
rád megyei tárlata, a megyei bábos találkozó, a
„Gyökereink” hagyományõrzõ tábor és számos
módszertani továbbképzés is olyan rendezvénye
összevont intézményünknek, ahol könyvtáros és
közmûvelõdési szakember közösen gondolkodik
megyénk kultúrájának megõrzése érdekében.

Nekünk, könyvtárosoknak, mindig is volt és
lesz is gondolatunk a könyvtárról. Számos fon-
tos dolog, szakmai feladat, vállalt szolgáltatás
nem kapott most helyet ebben a fejtegetésem-
ben. Szerettem volna szólni még helyismereti
gyûjteményünk Vertich-hagyatékáról, a Prazn-
ovszky-gyûjteményrõl, a Mikszáth- és Madách-
irodalomról, internetes tanfolyamainkról, a
könyvtárszakos hallgatókkal való foglalkozásunk-

ról, szakfelügyeleti munkánkról, uniós gyûjtemé-
nyünkrõl, Lázár Ervin meseszobánkról, Bóna
Kovács Károly Galériánkról és sok más értékes
szolgáltatásunkról is.

Mindezen hiányérzeteim ellenére azonban azzal
a jó érzéssel zárom gondolataimat a könyvtárról,
hogy remélem, olvasóink, látogatóink visszaigazol-
ják 2009-ben is munkánk szükségességét.

Molnár Éva

igazgatóhelyettes
Balassi Bálint Megyei Könyvtár

és Közmûvelõdési Könyvtár, Salgótarján

MATISZ-kitüntetések

A Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ)
nyolcadik alkalommal megrendezett e-feszti-
válján megosztott életmûdíjat kapott Drótos

László és Moldován István (Országos Széché-
nyi Könyvtár) a Magyar Elektronikus Könyv-
tár (http://mek.oszk.hu) létrehozásáért, tarta-
lomfejlesztéséért.

Az eKultúra (A magyar kulturális örökség di-
gitális megõrzése), eTudomány kategóriában az
elsõ helyet a herendi porcelánmanufaktúrát be-
mutató honlap kapta (www.herend.com).

Második lett az Országos Széchényi Könyv-
tár 100 éves a Nyugat honlapja (http://nyugat.
oszk.hu), fõszerkesztõje Mann Jolán és Rózsa-

falvi Zsuzsanna, szerkesztõje Sudár Annamária.
A harmadik helyezett a Petõfi Irodalmi Mú-

zeum reneszánsz iwiw honlapja (www. rene
szansziwiw.hu), melynek fõszerkesztõje Kom-

lóssy Gyöngyi, az Országgyûlési Könyvtár mun-
katársa.

Gratulálunk az elismeréshez és további jó
munkát kívánunk mindannyiuknak!


