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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.
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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!


