
A régi nyomtatványok között található
Thuróczy János: Chronica Hungarorum címû
mûvének 1488-as brünni kiadása. Az állomány-
nak ezt a legrégebbi magyar vonatkozású, fa-
metszetekkel illusztrált díszes õsnyomtatványát41 

magyar vezér és király szöveg~zi arcképe
díszíti.

1. Szent István király fametszetes arcképe a
Thuróczy krónikában. Az uralkodó trónon ül, a
királyok nélkülözhetetlen jelvényeivel, koronát

visel, jobbjában jogart, baljában országalmát
tart: -

" Az életnek értéket csak a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk. "

(Márai Sándor)

E könyvek az egyetemen folyó tudományos
kutatást és oktatást szolgálják. A régi könyvek
történetének kutatásával, a possessori és margi-
nális bejegyzések feltárásával a könyvtár tudo-
mányos munkatársai...az 1960-as évek óta foglal-
koznak.

A balassagyannati Madách Imre Városi Könyv-
tárat 1950-ben alapították. Sokáig kis alapterü-
leten, nehéz, korszerûtlen körülmények között
mûködött. 1989-ben adták át -Reimho/z Péter
tervei alapján -az 1108 négyzetméter alapterü-
letû épületegyüttest.

Könyvtárunk feladata, hogy a városban és
vonzáskörzetében élõk számára elérhetõvé tegye
a munkához, a tanuláshoz, a kutatáshoz, a kul-
turálódáshoz és a szabadidõ tartalmas eltöltésé-
hez szükséges infonnációkat.

A könyvtár gyûjteménye közel százezer do-
kumentumot számlál, amelynek túlnyomó része
könyv. A folyóiratok száma 118, több mint négy-
ezer audio- és videokazetta, valamint CD is a
használók rendelkezésére áll.

A beíratkozott olvasók száma a 2002. év
végén 4321 fõ volt. Több mint hatvan százalé-
kuk valamilyen iskolatípusban tanuló diák. A vá-
ros 17 906 fényi lakosságának huszonnégy szá-
zaléka regisztrált olvasó, ami jelentõsen megha-
ladja az országos átlagot.

Az infonnációs társadalom korában elenged-
hetetlen, hogy lépést tartsunk a technika fejlõdé-
sével. A különbözõ könyvtári munkafolyamato-
kat a számítógép segítségével egyre gyorsabban
és pontosabban tudtuk megoldani, majd az 1999.
év végétõl könyvtárunk a TextLib integrált rend-
szert használja. A számítógépes kölcsönzés 1999
decemberétõl három gépen zajlik, s az olvasók
két tenninálon tájékozódhatnak az állományról. A

Helytörténeti Gyûjtemény anyagának digitalizálá-
sát folyamatosan végezzük, mára multimédiás CD-
ROM-on kereshetõ a Horváth Endre pénzjegy-
tervezõ, grafikusmûvész életét és munkásságát
bemutató anyag, a balassagyarmati és Nógrád
megyei képeslap-, fotó- és diagyûjtemény, vala-

mint az Összes aprónyomtatvány.

Egy másik, kéziratos' kottába kötött könyvritka-
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kért dokumentumot valamilyen okból mégsem
tudják küldeni. Lehetõségünk van elõjegyzést
kémi a mûre, vagy fénymásolatban bocsátják a
rendelkezésünkre. A tapasztalataink annyira ked-
vezõek voltak, hogya könyvtárközi kérések tel-
jesítésénél szinte kizárólag ezt a formát használ-
juk. Kéréseink zömét az ODR-adatbázis ûrlap-
ján bonyolít juk, de elõfordul, hogy e-mailt írunk
az adott intézménybe. Elsõsorban a nagy gyûjte-
ménnyel rendelkezõ könyvtárakhoz (Debrecen,
Szeged, Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Pécs),
néhány esetben speciális gyûjtõkörû intézmé-
nyekhez fordulunk (BME-OMIKK, OPKM,OIK).

A teljesitett könyvtárközi kérés ek
az elmúlt években

Könyvtárunk sokrétû tevékenységet végez,
nagy hangsúlyt fektet a tradíciók és a kultúra
ápolására, ennek jegyében színvonalas rendez-
vényeket, programokat szervez gyermek és fel-
nõtt olvasóinak egyaránt. A hagyományos szol-
gáltatások közül az egyik legnépszerûbb a könyv-
tárközi kölcsönzés, mely során az olvasók által
keresett, de könyvtárunk állományából hiányzó
dokumentumokat más, nagyobb gyûjtõkörû in-
tézményektõl kérjük kölcsön. 1998 elõtt a ha-
gyományos, papír alapú kérõ lapokat használtuk
a kérés ek továbbítására. A szolgáltatás ekkor nem
mûködött zökkenõQ1entesen, mert a kérõ lap útját
nem tudtuk nyomon követni. További hátrányt
jelentett a hosszú postai átfutási idõ, és sok eset-
ben az olvasókhoz már késõn érkezett a doku-
mentum.

Könyvtárunk életében nagy változást hozott
az 1997-es év, mert ekkor került sor az inter-
netkapcsolat kiépítésére. Ezzel a tájékozódásnak,
az információk megszerzésének új, modern for-
máját vehettük igénybe. Megismertük az
internetes adatbázisokat, a különbözõ keresési
technikákat, tájékozódtunk más könyvtárak gyûj-
teményérõl, szolgáltatásairól, igénybevettük a
világháló adta lehetõségeket az olvasói kérés ek
teljesítésénél. Ennek a korszerû technikának az
alkalmazása lehetõvé tette, hogy néhány szolgál-
tatást új alapokra helyezzünk, többek között a
könyvtárközi kölcsönzést is. Ennek elõfeltétele-
ként 1998-ban megalakult az Országos Doku-
mentumellátási Rendszer (ODR), melynek fõ
célkitûzései között szerepelt az információk és a
dokumentumok gyors hozzáférhetõvé tétele. Így
1999-tõl kezdve a könyvtárközi kölcsönzést is
az ODR igénybevételével, az interneten keresz-
tül bonyoIítjuk.

Kíváncsian ismerkedtünk az adatbázissal, el-
nyerte tetszésünket a könnyen áttekinthetõ, egy-
szerû keresési felület. Továbbá nagy elõny, hogy
kérésünket konkrétan ahhoz az intézményhez irá-
nyíthatjuk, ahol a státusinformációk alapján biz-
tosan megtalálható a keresett dokumentum. Ha-
mar megbarátkoztunk ezzel az új lehetõséggel,
és örömmel tapasztaltuk, hogy a postai átfutási
idõ is jelentõsen lerövidült. Olvasóink megelé-
gedésére még olyan dokumentumokat is megka-
punk, amelyek ritkaságnak számítanak, régi ki-
adású, értékes könyvek. A kollégákkal fol):'ama-tos 

kapcsolatot tartunk, õk rendkívül segítõké-
szek, azonnal tájékoztatnak e-mailben, hogyha a~

A szolgáltatás népszerûségét mutatja, hogya
kérések száma évrõl évre növekszik. Nagyrészt
szakkönyveket keresnek. Egy-egy téma legfris-
sebb inforrnációi a folyóiratokban jelennek meg,
ezeket fénymásolatban szerezzük meg olvasó-
inknak, akik elégedettek a szolgáltatás gyorsasá-
gával és pontosságával.

Kik veszik igénybe a könyvtárközi kölcsön-
zés lehetõségét? Elsõsorban fõiskolások, egye-
temisták, pedagógusok, kutatók. Õk azok, akik-
nek szükségük van tanulmányaikhoz, illetve mun-
kájukhoz olyan meghatározott dokumentumok-
ra, amelyek nem tartoznak szorosan könyvtárunk
gyûjtõkörébe, vagy éppen nem hozzáférhetõk.
Ez a szolgáltatás rendkívül nagy segítség az esti
és levelezõ képzésben részt vevõ hallgatóink
számára, mivel ily módon könnyen hozzájutnak
a szükséges szakirodalomhoz.

Reméljük, hogy ez a kedvezõ tapasztalat a
jövõben is megmarad, és továbbra is számítha-
tunk a kollégák segítõkészségére.

Cserni Tünde
Kosik Szilvia
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