
A vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyv-
tár nyerte el az Év Könyvtára 2009 címet. Az
elismerést Schneider Márta, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium kulturális szakál-
lamtitkára adta át november 4-én az intéz-
mény vezetõjének, Gyöngyösi Zsuzsanná-
nak.

A díjazott könyvtár sikerességét jelzi,
hogy a 4623 lélekszámú településen az el-
múlt évben kétszázzal tudták növelni a be-
iratkozott olvasók számát. A szolgáltatások
hátterében egy kicsi (a könyvtár teljes sze-
mélyzete mindössze öt fõ), de hatékonyan
mûködõ szervezet áll, amelynek tagjai nagy
elhivatottsággal és lelkesedéssel végzik
munkájukat.

A beérkezõ pályázatokat elbíráló szakmai
bizottság véleménye szerint az intézmény
különös hangsúlyt fektetett az informatikai
infrastruktúra fejlesztésére. Ennek megfele-
lõen az országos könyvtári stratégiához 
illeszkedõ helyi stratégiai tervben kiemelt
szerepet kapott az információs és kommuni-
kációs technológiák, valamint az ezekre épü-
lõ szolgáltatások fejlesztése, melynek ered-
ményeként számos helyi és távoli elérésû
szolgáltatáshoz biztosítanak hozzáférést. 
A könyvtár e-Magyarország pontként is mû-
ködik, így a felhasználók az e-közigazgatás
szolgáltatásait is elérik.

A hagyományos szolgáltatások fejlesz-
tése terén az intézmény különösen jelentõs
eredményeket ért el a mozgókönyvtári fel-
adatok ellátásában. A Vasi Hegyhát Több-
célú Kistérségi Társulás megbízásából 23
községben biztosítanak könyvtári szolgál-
tatást.

A könyvtár speciális szolgáltatásokat
nyújt a Vas Megyei Idõsek Otthona lakóinak,
valamit a fogyatékkal élõ könyvtárhaszná-
lóknak.

Az intézmény rendkívül hatékonyan hasz-
nálta ki az elmúlt évben a pályázati lehetõsé-
geket. 11 nyertes pályázatuk között szerepel
épületfelújításra, infrastruktúrafejlesztésre
és rendezvények lebonyolítására kapott tá-
mogatás is.

Forrás: www.okm.gov.hu

Gratulálunk a kollégáknak, és további sike-
reket kívánunk! 
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Átadták 
az Év Könyvtára 2009 címet

Gratulálunk!

2009. október 10-én a Magyar Nemzeti
Múzeum dísztermében Oláh György No-
bel-díjas kémikus adta át a Bolyai János
Alapítvány közgyûjteményi díját Rozson-
dai Marianne-nak, a az MTA Könyvtár
Kézirattár és Régi Könyvek Gyûjteménye
vezetõjének és Egyed Ákos professzor-
nak, a másfél évszázados jubileumát ün-
neplõ Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöké-
nek.

Rozsondai Marianne a kézirattár alkotó
közösségének élén kifejtett tevékenysége,
Egyed Ákos az EME mûködésének az
egyetemes magyar tudományba illesztése
elismeréseként kapta a díjat.

Bács-Kiskun Megye Tudományos Dí-
jának kitüntetettje Balogh Mihály János,
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Mú-
zeum nyugalmazott fõigazgatója, tanár
(Kunszentmiklós), négy évtizedes kima-
gasló szakmai munkásságáért, számos
megjelent publikációjáért, Kunszentmik-
lós a XXI. század közepén címû könyve
megírásáért, a helyi könyvtár feltárásá-
ban, katalogizálásában és megmentése ér-
dekében végzett fáradhatatlan tevékeny-
ségéért.

Gratulálunk, és további sikereket kívá-
nunk!
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