A Balassi Bálint Megyei Könyvtár
és Közművelődési Intézet
2011. évi beszámolója
és
2012. évi munkaterve

3100 Salgótarján, Kassai sor 2.

I. BEVEZETŐ

2011-es év második félévétől az új fenntartóhoz való kerülés határozta meg szakmai és gazdálkodási feladatainkat.
2012. január 1-től a Nógrád Megyei Kormányhivatal Intézményfenntartó Központja lett az új fenntartónk.
Az átadás - átvétel valamennyi munkafázisában aktívan, a rendelkezésünkre álló információk birtokában tettük
meg adatszolgáltatási feladatunkat.
Mindezek mellett, valamennyi nehézségünk ellenére bátran mondhatjuk, hogy feladatainkat a tőlünk elvárt módon, magas szintű szakmaisággal és átgondolt munkaszervezéssel oldottuk meg.
Munkánkkal, együttműködő magatartásunkkal, partneri hozzáállásunkkal kifejeztük azt, hogy számunkra nagyon
fontos a könyvtári a közművelődési és a Palócföld kiadói feladatvégzése.
Szervezeti felépítésünk alapján Molnár Éva igazgató asszony közvetlen irányítása alá tartoznak a következő
területek: gazdasági tevékenység, informatikai tevékenység, közművelődési tevékenység, rendezvényszervezői
tevékenység és a Palócföld folyóirat. Ludasi Tünde igazgatóhelyettes a Dokumentum- és információszolgáltató
osztály osztályvezetői feladatait is ellátja. Kinevezett osztályvezetőként Ferik Ibolya a Megyei szolgáltató és
módszertani osztály irányítója.
Szakmai feladatvállalásunkban olyan szolgáltatásokat, rendezvényeket, programokat igyekeztünk megvalósítani
2011-ben is, amelyek valamennyi olvasói réteg igényeinek messzemenőkig megfelelnek.
Szerény költségvetési támogatásunk ellenére ebben az esztendőben is racionálisan, ésszerűen gazdálkodtunk, a
költségvetési támogatást úgy használtuk fel, hogy hiány abban nem keletkezett.
Szakmai munkánkban nagy segítségünkre voltak megnyert sikeres pályázataink, melyek által olyan fejlesztéseket, könyvtárszakmai programokat tudtunk megvalósítani, melyek számos elismerést, olvasói, látogatói megelégedést vívtak ki a 2011-es esztendőben.
Szakmai feladatvállalásunk megvalósításában kerestük az együttműködő partnerek támogatását, azokkal együttműködési megállapodások aláírására került sor. Civil szervezetek, iskolák, kulturális intézmények nyilvánították
ki partneri együttműködésüket, ezzel is jelezve azt, hogy könyvtárunkkal szeretnének együttműködni, fontos
számukra a könyvtár jelenléte.
A változások közepette soha nem feledkeztünk meg arról, hogy látogatóink, olvasóink igénylik a könyvtári szolgáltatásokat, fontos számukra ez a kulturális színtér. Sokszor erőn felül, anyagiak hiányában is végeztük kultúraközvetítő tevékenységünket, hogy a hozzánk betérők a színfalak mögött történt dolgokból, nehézségeinkből
minél kevesebbet érzékeljenek.
Mi könyvtárosok valljuk, és hisszük, hogy valamennyi változás és nehézség ellenére munkánkat az olvasók és
látogatók igazolják vissza, akik jelenlétükkel igazolják munkánk szükségességét.
Országosan is az egyik legkisebb létszámmal működő intézményként büszkén mondhatjuk el azt, hogy a szakmai és gazdálkodási feladatainkat méltó módon, a szakmaiság megtartása mellett végeztük el a 2011-es esztendőben.

2

II. INTÉZMÉNYÜNK GAZDÁLKODÁSA
Intézményünk gazdálkodása a 2011-ben eredményesen zárult. Részben önálló gazdálkodásunk során 2011. június 30.
napjáig a Megyei Gyermekvédelmi Központ gazdasági részlegével, majd 2011. július 1. napjától, mint önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményként a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala gazdasági szervezetével együttműködve a naprakészség, a kölcsönös tájékoztatás, a segítőkészség
volt a meghatározó.
A könyvtári, a közművelődési és a szerkesztőségi feladatok pénzügyi hátterét a gazdasági ügyintéző rendkívüli leterheltségével tudtuk biztosítani. Az épület működtetése, a bevételi célok teljesítése csak a technikai személyzet és a
szakalkalmazottak többletvállalásával, együttes munkájával sikerült.
A 2011. évi munkatervi javaslatban részletesen megfogalmazott feladatokat, teljesítettük.
A területen dolgozó kollégák biztosították a szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges gazdasági hátteret, a
zavartalan működéshez szükséges feltételeket.

Gazdasági ügyintéző
2011. június 30. napjáig ellátta az intézmény gazdálkodása során felmerülő pénzügyi, nyilvántartási, kontírozási,
munkaügyi, bérgazdálkodási, nyilvántartási, anyagbeszerzési feladatokat.
A személyzeti és munkaügyi nyilvántartások a törvényi előírásoknak való megfelelés érdekében az KIR rendszeren belül történik.
Tervezési, jelentési, illetve beszámolási kötelezettségünknek úgy a felügyeleti szerv, mint az APEH felé határidőben eleget tett, a gazdasági központtal együttműködve.
Vezeti a kötelezettségvállalási nyilvántartást.
Statisztikai adtaszolgáltatási kötelezettségünknek eleget téve elkészítette a beruházási, közbeszerzési, energiafelhasználási statisztikákat az előírt gyakorisággal.
2011. július 1. napjával intézményünk újból önállóan gazdálkodó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézménnyé alakult.
A gazdasági feladatok egy része az adózással kapcsolatos ügyek, a személyzeti ügyek, munkaügyek a KIR rendszerrel együtt a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdasági szervezetéhez került.
Bevezetésre került a Saldo Integrált Gazdálkodási Rendszer, amiben az intézmény költségvetési, gazdálkodási
adatainak feldolgozása és nyilvántartása történik a gazdasági szervezettel együttműködve.
A pályázatok pénzügyi tervezéséhez segítséget nyújtott, beszerezte a szükséges hatósági igazolásokat, figyelemmel kísérte, illetve nyilvántartást vezet a pályázati pénzek felhasználásáról, elkészítette a pénzügyi beszámolókat.
Továbbra is komoly többlet feladatot jelent a kistérségi társulásokkal megkötött, a könyvtári szolgáltatás ellátására irányuló munkálatok kapcsán felmerülő adminisztratív feladatok ellátása. A salgótarjáni, a szécsényi, a
rétsági, a pásztói, a balassagyarmati, bátonyterenyei kistérségi társulás is intézményünkön keresztül kívánta
biztosítani kistelepülései részére a könyvtári szolgáltatást, amely a kistérségi könyvtári szolgáltatások feltételei-
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nek megteremtésére, csereállomány kialakítására megnyert pályázati illetve normatív támogatások teljes körű
ügyintézésére terjed ki.
Többlet feladatot jelent az Európai Uniós pályázatok (TIOP záró elszámolás, TÁMOP, HUSK záró elszámolás)
lebonyolítása, pénzügyi elszámolása.
A költségvetési keretszámok tükrében a gazdasági központtal, valamint az önkormányzat gazdasági szervezetével együtt működve irányítottuk az intézmény időarányos pénzügyi gazdálkodását, szükség esetén intézkedtünk
a kiadások visszafogásáról.
A növekvő számú rendezvények (TÁMOP programhoz kapcsolódóan is) és bérbeadások kapcsán részt vett a
termek előkészítésében, berendezésében, a rendezvények kapcsán pedig a lebonyolításban is.
A gépkocsivezető-karbantartó munkaidejének egyre nagyobb hányadát lekötötte a személy-, illetve könyvszállítás (ellátórendszer bővülése miatt), amelyből adódóan a hibabejelentések fogadása, illetve a hibák megszüntetésére tett intézkedések a gazdasági ügyintézőre hárultak át.

Gondnok, gépkocsivezető, karbantartó
Tevékenységi körének megfelelően ellátta az intézmény zavartalan működését biztosító üzemeltetési, karbantartási, munkákat, gondoskodott a cégautók szervízeléséről és futásáról. A kiadásra kerülő helyiségek berendezését,
technikai eszközökkel való ellátottságát biztosította.
A hiba-bejelentési napló alapján folyamatosan zajlik a hibaelhárítás. Kisebb feladatokat a karbantartó kollégával,
míg a nagyobb volumenű „speciális” szakértelmet megkövetelő munkákat (fűtés, telefon, számítógép meghibásodás) pedig külső szolgáltatóval oldottuk meg.
Az egyre növekvő számú rendezvények és bérbeadások kapcsán részt vett a termek előkészítésében, berendezésében, technikai háttér biztosításában.

Titkárnő
Végezte az intézmény, iktatási, postázási, gépelési feladatát.
Biztosította az információk továbbáramlását.
Végezte a vezetői értekezletek jegyzőkönyvezését.
Nyilvántartást vezetett az intézmény pályázati tevékenységéről, és ezekről havi jelentést készített a fenntartó felé.
Részt vett a rendezvények bérbeadások kapcsán a termek berendezésében, és lebonyolításában.
A szombati ügyeleti munkában rendszeresen részt vett.
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2011. évi könyvtári, közművelődési, szerkesztőségi és egyéb támogatások:
Balassagyarmati Kistérségi Társulás

Mozgókönyvtári szolgáltatás

1100

Nemzeti Kulturális Alap

Palócföld folyóirat megjelent.

1500

Nemzeti Kulturális Alap

Könyvtári eszközfejlesztés

Nemzeti Kulturális Alap

Családi Könyvtári napok

1490

Nemzeti Kulturális Alap

Művészprogramok tájoltatása

1680

Nemzeti Kulturális Alap

Közművelődési programok

1000

Nemzeti Kulturális Alap

Dokumentum beszerzés börtön

200

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Dokumentumvásárlás támogatása (ODR)

150

Országos Idegennyelvű Könyvtár

Szakfelügyelet

Pásztói Kistérségi Társulás

Mozgókönyvtári szolgáltatás

4350

Rétsági Kistérségi Társulás

Mozgókönyvtári szolgáltatás

5940

Salgótarjáni Kistérségi Társulás

Mozgókönyvtári szolgáltatás

6720

Bátonyterenyei Kistérségi Társulás

Mozgókönyvtári szolgáltatás

2450

Salgótarjáni Megyei Jogú Város

Ünnepi Könyvhét rendezvényeinek támogatása

540

48

80

Önkormányzata
Szécsényi Kistérségi Társulás

Mozgókönyvtári szolgáltatás

Települési polgármesteri hivatalok

Dokumentum beszerzés (ellátó)

Működési célra átvett pénzeszközök

4400
786
32434

összesen
OKM

TÁMOP 3.2.4 Nógrádi Kincsestár: Olvasás-

42979

Tanulás- Információ- Tudás a Nógrád Megyei
Köz- és Szakkönyvtárakban.
Nehéz költségvetési évet tudhatunk magunk mögött, hiszen a gazdálkodásunk az átszervezés miatt újból
változott.
Takarékos gazdálkodásunk eredményeként intézményünk teljesíteni tudta a költségvetésben vállaltakat.

5

III. AZ INTÉZMÉNY OSZTÁLYAINAK TEVÉKENYSÉGE
MEGYEI SZOLGÁLTATÓ ÉS MÓDSZERTANI OSZTÁLY
A Megyei Szolgáltató és Módszertani Osztály munkáját 2011-ben is a
területi szolgáltató munka határozta meg. Mozgókönyvtári szolgáltató
központunk 64 településen biztosított mozgókönyvtári ellátást, 4 helyet
pedig más formában láttunk el. Kitűzött célunk volt a szolgáltatás intenzitásának növelése, gyakoribb és rendszeresebb dokumentum ellátást
biztosítva a településeken. Sajnos a múlt évben a csökkenő normatív
Változó világ, megújuló könyvtárak
Szakmai nap

támogatás révén kevesebb dokumentumot tudtunk beszerezni, így nagyon
fontos volt, hogy a szolgáltatás színvonalának stabilitását a cserealkalmak

gyakoribbá tételével kompenzáljuk. Osztályunk munkáját 2011-ben 2x4 hónapi időtartamra segítette egy fő a
közcélú foglalkoztatás keretében.
Fontos célunk volt még az intézmény sokoldalú és sokféle lehetőséget kínáló TÁMOP pályázatának segítése. Az
állomány retrospektív feltárása mellett örömmel működtünk közre a különböző olvasásnépszerűsítő rendezvények előkészítésben, szervezésében és lebonyolításában. A program segítségével értékes, színes programokat
juttathattunk el különböző formában a megye szinte minden településére.
Az intézmény segítségével képzéseken vehettünk részt hallgatóként, illetve oktatóként.

A 2011-ben végzett feladatok részletesen
Általános feladatok


könyvtári és közművelődési statisztikai adatok gyűjtése, javítása, feldolgozása



érdekeltségnövelő támogatás adatainak összegyűjtése, továbbítása



könyvtári nyomtatványok biztosítása



adat- és információszolgáltatás, tájékoztatás könyvtárosok és
fenntartók részére



szakmai segítségnyújtás könyvtárosoknak



szakmai nap szervezése a megye könyvtárosai számára



az intézmény működésével, rendezvények előkészítésével lebonyolításával kapcsolatos feladatok végzése



hallgatóként munkatársunk marketing, ill. szakfelügyeleti tanfolyamon vett részt



oktatóként szerepet vállaltunk az intézmény által könyvtárosok számára szervezett Corvina-használati,

Családi olvasónapló díjkiosztó

valamint az olvasók számára szervezett internet tanfolyamon


a Hírforrásban hírt adtunk munkánkról, eredményeinkről



szombati napokon ügyeleti szolgálatot végeztünk az olvasószolgálat meghatározott pontjain



részt vettünk a Karancs-Medves Közkincs Kerekasztal munkájában és rendezvényein.
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TÁMOP pályázatból adódó feladataink:


Családi olvasónapló pályázatot készítettünk 2-4. osztályos
tanulók számára. A pályázatra a megye 15 iskolájából 183
pályázat érkezett be. A sikeres pályázókat egy rendhagyó
díjkiosztó ünnepségre hívtuk meg, ahol Bosnyák Viktória
Írónővel találkozhattak a résztvevők.



Bekapcsolódtunk a pályázat keretében megtartott könyvtári
órák programjába, mely szintén új lehetőséget és feladatot
adott számunkra. A ságújfalui általános iskolából 8 alkalommal 167 tanuló és kísérőik vettek részt foglalkozásain-

Író-olvasó találkozó - Nógrádsáp

kon.


Aktív résztvevőként csatlakoztunk a Lázár Ervin éjszakája című rendezvényt lebonyolító csapathoz.



Segítettük, szerveztük a megye településein zajló rendhagyó irodalomórák, közönségtalálkozók lebonyolítását.



Részt vettünk a megyei könyvtár állományának retrospektív feltárásával kapcsolatos feladatokban.

Területi ellátással kapcsolatos feladatok


2011-ben 68 könyvtár számára biztosítunk dokumentum ellátást.



A 64 mozgókönyvtári ellátott település mellett két nyilvános
könyvtár számára is szolgáltattunk külön megállapodás alapján,
emellett elláttuk a balassagyarmati börtönt és a Baglyaskő Idősek Otthonát is.



2011-ben 1 település – Vanyarc - csatlakozott újként ellátott településeink körébe.



A közmunkaprogram átszervezése kapcsán közel 20 helyen volt
könyvtáros váltás ellátott településeinken, mely megnehezítette
az év kezdetét. Az új könyvtárosokkal való kapcsolatépítés, és

Állományellenőrzés - Karancsság

segítésük nagy odafigyelést igényelt. Év végére szerencsére stabilizálódott a helyzet, és biztosítani lehetett az ellátás folyamatosságát.


Munkánk financiális alapja 2011-ben is a mozgókönyvtári normatíva volt, melynek felhasználása, ütemezése folyamatos
egyeztetést kívánt a kistérségekkel. Ennek ellenére sem volt
zökkenőmentes a finanszírozás.



Elkészítettük a társulások számára a szakmai beszámolókat és
megkötöttük a 2011-re szóló megállapodásokat az ellátásról.



Folyamatosan és ütemesen, emellett a beérkező igények maximá-

Állományellenőrzés - Mohora

lis figyelembevételével végeztük a szolgáltatást, biztosítottuk a
rendszeres dokumentumcserét.
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 Munkatársaink kb. 250 alkalommal mintegy 13500 kötetet szállítottak ki a települési könyvtárakba.


Állománygyarapításra kb. 10 millió Ft-ot fordítottunk, ebből
5840 db dokumentumot vásároltunk.



Az új dokumentumok beszerzése, feldolgozása és nyilvántartásba vétele mellett könyvtáraink saját
helyben lévő állományának gondozását, apasztását és ellenőrzését is végezzük. 2011-ben az alábbi településeken segítettünk:



-

Selejtezést, állományrendezést végeztünk Palotáson, Csécsén, Ipolytarnócon.

-

Állományellenőrzésre és az állomány vonalkódozására került sor Kutasón, Mohorán.

-

Új nyilvántartás kialakítására került sor Karancsságon.

Több könyvtár kapott nagyobb volumenű ajándékkönyvet. Ezeket átválogattuk, a használhatókat feldolgoztuk és nyilvántartásba vettük
-



Sóshartyán, Horpács, Szente, Piliny, Ságújfalu, Ipolytarnóc, Kutasó számára.

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel közösen sikeres pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz állománybővítésre.

Összességében a 2011-es esztendőt értékelve eredményes évet zártunk. Hagyományos és új feladatainkat is sikerrel
teljesítettük.

DOKUMENTUM- ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÓ OSZTÁLY


A Dokumentum- és információszolgáltató osztály 2011-ben 6
részleggel működött.



Megújuló feltételekkel, új munkamegosztásban, de a régi elhivatottsággal, magas színvonalon szolgáltuk ki látogatóinkat.



A 2010. évre vonatkozóan statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségünknek a törvény előírásainak megfelelően eleget tettünk.



A 140-es Törvényben meghatározott feladatainkat elláttuk. Állományunkat gyarapítottuk, feltártuk, látogatóinknak magas színvonalon biztosítottuk a könyvtári ellátást és a könyvtári szolgáltatásokat.



Intézményi megbeszéléseken, munkaértekezleteken, osztályértekezleteken, részt vettünk, munkánkkal, magatartásunkkal és hozzáállásunkkal segítettük az intézmény működését. Ennek érdekében rendszeresen vállaltunk
plusz feladatokat is.



Folyamatosan végeztük a napi működéshez kapcsolódó állományrendezési, és szolgáltatási feladatokat.



Lehetőségeinkhez mérten megvásároltuk a gyűjtőkörünkbe tartozó új megjelenésű dokumentumokat, állományba vettük és feltártuk a kötelespéldányként, ill. ajándékpéldányként megküldött könyvtári anyagokat.



Állománygyarapítási feladatainkat nehéz körülmények között, de magas szakmaisággal végeztük.



Valamennyi szolgáltató terünkben szombati ügyeletet biztosítottunk.



A részlegek kollégái egymás munkáját kölcsönösen segítették és szükség esetén, egymást helyettesítették.



A felsőoktatásban részt vevő hallgatók kötelező gyakorlatát szerveztük, és munkájukat irányítottuk.
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Osztályunk munkáját egy közcélú foglalkoztatott kolléga segítette, akinek munkavégzésére, napi jelenlétére
nagy szükség volt, mert az alacsony szakalkalmazotti létszám mellett csak ezzel a támogatással tudtuk feladatainkat teljesíteni.



Sikeres pályázatot készítettünk a Pénzügyi-gazdasági témájú dokumentumok (könyvek, folyóiratok) beszerzésére.



ODR támogatásunkat 2011-ben is az előírásoknak megfelelően felhasználtuk és határidőre elszámoltunk.



Az NKA Könyvtárszakmai Kollégiumához benyújtott sikeres pályázatunk, eredményeként új bútorokat, eszközöket vásárolhatott intézményünk. Ennek köszönhetően, új szolgáltatási térrel, új funkcióval gazdagodott
könyvtárunk. Ezáltal olvasóink számára egy tanuló övezetet tudtunk kialakítani.



A Hírforrásba, könyvtárunk módszertani lapjába aktuális szakmai tevékenységünkhöz kapcsoló elemző, öszszefoglaló, módszertani írásokat, cikkeket készítettünk.



A TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan állományrevíziót végeztünk és megkezdtük az állományellenőrzéshez
kapcsolódó előkészítő feladatainkat. Könyvállományunk elektronikus feltárása a támogatásnak köszönhetően
99 %-ossá vált. A TÁMOP pályázat keretében, teljessé tettük elektronikus katalógusunkat a könyvállományunkra vonatkozóan. A pályázat segítségével lehetőségünk nyílt a retrospektív feldolgozás munkálatainak felgyorsítására. Az első félévben a raktári, a második félévben pedig a kölcsönzőben lévő
könyvek kerültek gépi feldolgozásra. Összesen 100.000 db dokumentumot sikerült elektronikusan feltárnunk, ennek eredményeként 47 ezer rekorddal gyarapodott Corvina adatbázisunk.



A munkálatok során részleges állományellenőrzést végeztünk.



A Márai programhoz csatlakoztunk. Sikeresen megvalósítottuk és lezártuk az első fordulót. Ennek köszönhetően 1019 db dokumentummal, 2.372.168,- Ft értékben gyarapíthattuk állományunkat. A hosszú évek óta
alacsony dokumentumvásárlási keretünkből adódó hiányokat pótolni tudtuk a program segítségével.

Együttműködéseink, kapcsolataink:


Egész évben szorosan együttműködtünk a megye és a város intézményeivel, civil szervezeteivel, csatlakoztunk
kezdeményezéseikhez, ill. közösen szerveztünk programokat.



A Salgótarjánban működő civil szervezetekkel együttműködési
megállapodásokat kötöttünk, s ennek keretében írásban is kinyilatkoztattuk, hogy kölcsönös támogatással és közös gondolkodással,
közös munkálkodással dolgozunk céljaink megvalósításán.



Végeztük a Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagszervezeti
vezetőiként, tagjaiként a szakmai feladatainkat: a Nógrád megyei szervezetet működtettük, beszámolót, munkatervet készítettünk, programokat, továbbképzéseket
szerveztünk, országos viszonylatban képviseltük Nógrád megye könyvtárosait. A decemberi hónapban
tisztújítást tartottunk.



Együttműködtünk a Nógrád Megyei Népművelők Egyesületével.



Kiadókkal, könyvterjesztőkkel, könyvkereskedőkkel egész évben folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, figyeltük kínálatukat.



Folyamatosan szolgáltattunk adatokat a fenntartóink kérésének megfelelően.
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A megyei intézményeknek, majd a megyében működő könyvtárak számára idén is felajánlottuk a fölöspéldányainkat, segítettük a dokumentumok elszállítását.



Befogadtuk azokat a gyűjteményeket, amelyek az intézményhálózatok átszervezése miatt ellátatlanul
maradtak. pl. Baglyasaljai Ált. Iskola Könyvtára



Az iskolákkal és óvodákkal a kapcsolatfelvételt megszerveztük, a látogatások ütemezését elkészítettük.



Feldolgoztuk és szolgáltattuk a Tankönyvbemutató-hely dokumentumait, valamint továbbítottuk a tankönyvbemutató-hely adatait a TIE-nek (Taneszköz-bemutatók Információs Egyesületének)



Végeztük a megyei cikk adatbázis számára a sajtófigyelést.

Osztályunkhoz kötődő programok, rendezvények, képzések:


Javaslatot tettünk, helyt adtunk, megszerveztük, lebonyolítottuk a 2011. évi őszi könyvtári hét rendezvényeit.



Az Internet Fiesta 2011-es programjához csatlakoztunk.



Megrendeztük 2011-ben is a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati vetélkedő megyei fordulóját.



Végeztük a Balassi-díjjal kapcsolatos kuratóriumi feladatainkat és megszerveztük a díjátadó ünnepséget.



Segítettük, támogattuk, részt vettünk a Folklór fesztivál szervezésében és programjain.



Jeles napokhoz, világnapokhoz havonta kiállítást építettünk dokumentumállományunkból.


Az Ünnepi Könyvhét rendezvényeinek megszervezése és a
könyvárusítás együtt valósult meg a múzeum és a levéltár
kollégáival.



Részt vettünk a megye és intézményei által kiadott dokumentumok árusításában, jelen voltunk a megyenapon.



Gyermekrészleg 2011-ben is megszervezte, és megtartotta a
nyári szünidei foglalkozásokat.



MKE továbbképzést tartottunk az új keretek között működő JAMKK-ban.



Csoportokat fogadtunk, a könyvtár és szolgáltatásismertetést folyamatosan végeztük egész évben.



A TÁMOP keretében megvalósuló Edit néni programsorozat a gyermekkönyvtár sikeres rendezvénye
volt 2011-ben is. Számos csoportos foglalkozást illetve irodalmi programot tudtunk megvalósítani az osztály
kollégáinak közreműködésével. A pályázatnak köszönhetően egész évben színes programokkal és irodalmi rendezvényekkel, vártuk fiatalabb és idősebb használóinkat egyaránt. Pl. könyvtári órák, Lázár
Ervin éjszakája, irodalmi műsorok, színházi előadások, író-olvasó találkozók, internet tanfolyamok,
kézműves foglalkozások. Valamennyi rendezvényünk nagy sikerrel zajlott.



Idén is nagy sikerrel csatlakoztunk a Gyermekek Jogainak Hete programsorozatához.



Téli szünidei programokat, illetve adventi programokat szerveztünk, kedves ajándék kíséretében mondtunk köszönetet hűséges könyvtártagjainknak és segítő támogatóinknak.

A fentiek figyelembevételével az egyes részlegek feladatvégzése a következőképpen alakult:
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NYILVÁNTARTÁSI PONT


Folyamatosan végeztük alapfeladatainkat a beiratkozás és a
kölcsönzés adminisztrációját, szolgáltatásként működtettük a
faxolást, készítettük a napi forgalmi statisztikát valamint a késedelmes olvasók felszólítását. Az olvasók adatainak számítógépre való felvitele és az önkiszolgáló pult beindításához
szükséges vonalkódozás folyamatos volt. Végeztük a Hirdetőfal és Könyvsziget rendben tartását és a sajtófigyelést.



Kedvezményes beiratkozásokra 2011-ben 3 alkalommal került
sor: Valentin-nap, Nőnap, Országos Családi Napok alkalmából. Októberben Megbocsátás hetét tartottunk, melynek keretében a késedelmes könyveket az olvasók büntetlenül visszahozhatták.



Folyamatosan végeztük a késedelmes kölcsönzési határidőkkel kapcsolatos ügyintézést.



Részt vettünk az intézmény egyéb munkálataiban is: állományrendezés; retrospektív adatbázisépítési
munkálatok előkészítése.



Programjavaslatot adtunk le az Országos Könyvtári Napokra, Adventi naptárba, 90 éves Salgótarján
programsorozathoz, szakmai konferenciához. Részt vettünk a munka- és osztályértekezleteken.

Érvényes beiratkozással rendelkező olvasók
14 éven aluli:

4509

14 éven felüli:

9471

Összesen:

13980

Látogatók száma: (2011. 01.01-12.31.)
14 éven aluli:

15064

14 éven felüli:

49485

Összesen:

64549

Kölcsönző látogatók száma: (2011. 01.01-12.31.)
14 éven aluli:

4755

14 éven felüli:

26591

Összesen:

31346

Kölcsönzött állományegységek száma: (2011. 01.01-12.31.)
14 éven aluli:

4978

14 éven felüli:

77740

Összesen:

82718
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NYELVI ÉS ZENEI RÉSZLEG


Mindennapi munkánk közé tartozott az olvasók, zenehallgatók kiszolgálása, tájékoztatása, kölcsönzés (DVD, CD, videokazetta, könyv, hangoskönyv, kotta, nyelvi hang- és képanyag), szkennelés, színes nyomtatás, csoportok fogadása, a
zenei részleg és a látássérültek rendelkezésére álló szolgáltatások és eszközök kezelése, a nyelvi részleggel és az INFOTÁR-SALGÓ-val kapcsolatos feladatok ellátása.



Napi szinten segítettük a nyilvántartópultban az olvasók kiszolgálását, csoportok beiratkozását, a statisztika (gépi, ill. összesítés) elkészítését.



Folyamatosan végeztük a könyvek, hangoskönyvek, DVD-k, CD-k sorolását, állományrendezést, illetve
a sajtófigyelést.



Részt vettünk márciusban a kölcsönző; a raktár állományrendezési munkálataiban. Decemberben az adventi rendezvények előkészítésében segédkeztünk.



Az új beszerzésű CD-k, DVD-k rekordját, ha szükséges volt kiegészítettük, nyomtattunk hozzájuk kölcsönzői és raktári cédulát, illetve felszereltük őket.



Januárban 2 db számítógép került részlegünkhöz az olvasóteremből. Az egyik a nyelvtanulók, a másik a zenehallgatók rendelkezésére áll. Erre részben a nagyobb kínálat, új lehetőségek, szolgáltatások (nyelvtanárok és tanulók helyben használhatják nyelvi hangzó anyagunkat, internetes zenehallgatás) miatt, részben a zenehallgató
készülékek, és fejhallgatók rossz technikai állapota miatt került sor.



A nyelvtanulók kiszolgálását segíti szintén a februárban elkészült idegen nyelvi hangzóanyag- jegyzék.



A Liszt Ferenc-év alkalmából intézményünk ingyenes tablókat
kapott, melyek a zeneszerző életútját, munkásságát kísérik végig. Ennek segítségével egy egész évben megtekinthető kiállítást rendezhettünk.



2011-ben az év második felében kevésbé tudtuk állományunkat
új zenei CD-vel és filmekkel gyarapítani. Adódott ez abból,
hogy az eddig bevált beszerzési forrásunkat az új gazdasági
rendelkezés miatt meg kellett változtatnunk. Sajnos a Kello-nál lévő kínálat (könnyűzenei CD és kölcsönzési joggal ellátott filmek terén) sokkal gyengébb az előzőnél. Természetesen ez befolyásolta kölcsönzések számát is. Több nyelvi CD-t, illetve a videomagnók kiszorulásával kevesebb videokazettát
kölcsönöztek.

2011-ben kölcsönzött dokumentumok száma:
Hangoskönyv

217 cím

CD (zenei + nyelvi)

322 db

DVD, videokazetta

368 db
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A „Mozihétvégék” című rendezvénysorozatunk keretében 2011-ben 39 film került vetítésre
2011 vetítéseinek adatai (gyerek + zenei):
Vetítések száma

153 db

Résztvevők száma

1662 fő

2011-ben csak 3 alkalommal került sor házikölcsönzésre, 5 klubba vittünk házhoz könyveket, DVD-ket, CD-ket
és hangoskönyveket:


„Várkapu” Idősek Klubja, Salgóbánya



„Naplemente” Idősek Otthona. Somoskőújfalu



„Aranykor” Idősek Klubja, Salgótarján



„Baglyaskő” Idősek Otthona, Pálfalva



„Félsziget” (Értelmi Fogyatékosok) Napközi Otthon, Salgótarján

Az intézmények kérése, igénye figyelembevételével igyekszünk válogatni dokumentumaink közül. Munkánkat
segítette a 2011-ben újonnan vásárolt CD-kel kiegészült hangoskönyvjegyzék is.
2011-ben házikölcsönzés során kölcsönzött
dokumentumok száma:
DVD
115 db
CD

43 db

Nyelvi-zenei részleg statisztikája, 2011.:
Kölcsönző:

395

Helybenhasználó:

7739

A látogatók száma összesen (fő):

8134

A kölcsönzött állományegységek száma (db):

911

A részleg kollégájának érdekképviseleti feladatokat végez a Közalkalmazotti Tanácsban és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Nógrád Megyei Szervezetének titkáraként.

Idegen nyelvi részleg és közhasznú információ
2011-ben az angol nyelvkönyvek tematikusan elrendezett állománya a katalógusban is jelölésre került. Összesen
mintegy 900 címhez került új, az elhelyezésre vonatkozó tárgyszó.

Rendszeres feladatok


Az idegen nyelvi állomány gondozása, rendezése, a különféle
nem hagyományos dokumentumok (szemléltetőeszközök, képanyag, hangzóanyagok) kiajánlása, kapcsolattartás a helyi
nyelvtanárokkal, az igények folyamatos felmérése.



Az idegen nyelvi és a zenei tájékoztatás valamint a közhasznú
információszolgáltatás ellátása, az adatbázis gondozása, személyes, telefonos és online módon.
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Részvétel a Libinfo, a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása tevékenységében, alkalmankénti válaszadással. Dezideráták készítése rendeléshez, vásárláshoz. Előjegyzések felvétele, kiértesítés.



Könyvtári órák tartása, és használó képzéssel kapcsolatos feladatok.



Információs kiadványok összeállítása.



Kiadvány szerkesztési munkálatok, plakátok, meghívók, egyéb tájékoztató anyagok.



irodalomkutatás, műsorszerkesztés.

ITS Tájékoztatás:
A kérdések száma 2011-ben:
Telefonos

Személyes

Január

53

22

Február

61

55

Március

48

59

Április

43

64

Május

45

51

Június

48

42

Július

15

20

Augusztus

82

43

Szeptember

39

53

Október

50

61

November

45

62

December

37

50

E-mailben érkezett kérdések: 15
A részleg aktívan feladatot vállalt az intézményi rendezvények megvalósításában.
(Edit néni könyvespolca, Internet Fieszta, Liszt Ferenc évforduló, Folklórfesztivál kiadványai, Országos Családi
Könyvtári Napok, Gyermekek Jogainak Hete, Ifjú Zenebarátok Napja

GYERMEKRÉSZLEG
A 2011-es évben a gyermekrészleg tereit többször átrendeztük, kerestük
a lehetőségeket, megoldásokat, hogy a gyermekkönyvtárat vonzóbbá
tegyük a használók számára. Nagy gonddal készítettük dekorációinkat:
ötletes, színes díszeket készítettünk farsangra, húsvétra, halloweenre,
télapóra. Karácsonyra kidíszítettük ablakainkat, és (óriás) könyvajánló
adventi naptárral vártuk a gyerekeket.Végeztük alapfeladatainkat:
A 14 éven aluli olvasók egyénre szabott foglalkoztatását: segítettük őket
tanulmányaikban, versenyekre való felkészülésben, pályázati munkában, házi dolgozatok elkészítésében, feladatsorok megoldásában, az Internet- és számítógép használat elsajátításában, segítséget nyújtottunk olvasmányaik
kiválasztásában, programokat biztosítottunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Tájékoztató tevékenységet folytattunk, információt szolgáltattunk, segítettük a gyermekolvasókat az információs műveltség fejlesztésében, a
könyvtárhasználat és az önálló ismeretszerzés elsajátításában.
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A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatását: rendszeres látogatóink voltak az
Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ tanuló csoportjai (logopédia csoport, tanulásban és értelmében akadályozottak csoportjai, fogyatékos gyermekek), a Baglyasi Anyaotthonban élő gyermekek csoportjai.
Csoportos könyvtárhasználat szervezését: folyamatosan fogadtuk a csoportokat a város és kistérsége, a megye
iskoláiból, óvodáiból. Rendszeresen szerveztük a könyvtárlátogatást, könyvkölcsönzést, irodalom- és olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat tartottunk.
STATISZTIKAI ADATOK 2011.
Kölcsönzés (csoportos)

57 csoport

1215 fő

Könyvtárlátogatás

31 csoport

515 fő

Foglalkozások (tematikus)

47 csoport

1025 fő

135 csoport

2755 fő

Mesefilmvetítés

44 alkalom

333 fő

Rendezvények

53 alkalom

2030 fő

ÖSSZES

Programok:
Edit néni könyvespolca elnevezésű programsorozat P. Kerner Edit előadóművész közreműködésével.
Célunk volt olyan értékmegőrző, közösségi, komplex program megvalósítása, ahol az irodalom, a kézművesség, a zene, a játék egyaránt a gyermekek fejlődését segítették. A TÁMOP támogatásával valósíthattuk meg
a programsorozatot. 2011-ben összesen 20 foglalkozás került megrendezésre, amelyen 672 gyermek és szülő vett részt.
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny - felső tagozatos és
középiskolás tanulók részvételével. Közös szervezés a Nógrád Megyei
Pedagógiai – Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézettel. A verseny célja a tanulók információs műveltségének és azon belül is a könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és
kreativitásuknak fejlesztése.
Internet Fiesta Internetes mesebirodalom c. foglalkozás 2. osztályos tanulók részvételével (25 fő).
Tavaszi szünet - Színező, társasjátékok, mesefilm vetítés.
Gyermeknapi előzetes, Nyári szünidei foglalkozások - augusztus 1-12.
Népmese Napja Nagypapák, nagymamák Benedek Elek meséket olvastak fel óvodásoknak.
Őszi Könyvtári Napok Mesejóga szervezése, iskolai csoport meghívása, lebonyolítás segítése.
Gyermekek Jogainak Hete, Télapó-est, Téli varázslat A KiViSZI Színházi Műhely és utánpótlás csoportjainak karácsonyi műsora kisiskolásoknak.Karácsonyfa díszítés, méhviaszgyertya készítés, karácsonyi mesék.

Kiállítások:
Modell- és makett kiállítás. A Palló Ifjúságsegítő Egyesület által meghirdetett Ablakomból a világ c. rajzpályázat legjobb alkotásai. Kézimunkák
legjobbjai - SKÁID Gagarin Tagintézmény alsó tagozatos tanulóinak
kézműves és képzőművészeti munkái.
Edit néni könyvespolca c programsorozaton résztvevő gyermekek által készített alkotások kiállítása.
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Lázár Ervin éjszakáján készült illusztrációk Lázár Ervin mesékhez, Nyári élmények, emlékek – a nyári szünidei kézműves foglalkozásokon készült munkák, Népmese Napja alkalmából kiállítás Benedek Elek műveiből,
régi mesekönyvekből, retro játékokból,
Művelődés Hete – A tanulás ünnepe Salgótarján Gyermekeiért Baráti
Kör által meghirdetett rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetése, legjobb alkotások kiállításának megnyitója. Őszi levélképek – falevelekből
készült alkotások, Téli mesekönyvek, Játékkiállítás.
A gyermekkönyvtári események, rendezvények, csoportos látogatások
adminisztrációját, összesítését folyamatosan végeztük.
Naprakészen gondoztuk az információs táblát.
Helyismereti figyelést végeztünk.
A részleg kollégái érdekképviseleti feladatokat végeztek: szakszervezet, MKE helyi szervezete, az Élet és Tudásfa Olvasókör, a Balassi-díj Kuratórium.
Szervezői, koordinálói voltunk a munkahelyi egészségfejlesztés projektnek.

KOJNOK NÁNDOR OLVASÓTEREM- ÉS HELYISMERETI RÉSZLEG
Folyamatos volt a tájékoztatás az Olvasóterem és a Helyismereti gyűjtemény kézikönyv-állományából, kurrens
és bekötött folyóirataiból és a különböző adatbázisokból.

Mindennapi feladatok


Az olvasóterem állományának retrospektív feltárása



A raktárból régi évjáratú folyóiratok felhozatala



Folyóiratok napi többszöri érkeztetése

A rendelkezésre álló vásárlási keretből 222 db könyvvel és egyéb dokumentumtípussal közel 845.589 Ft értékben gazdagodott a részleg. A Márai-program keretében megrendelt dokumentumokból is részesült az Olvasóterem. Ebben az évben az olvasóteremben kaptak helyet a könyvtár dedikált dokumentumai. Folyamatos volt a sajtófigyelés. A Virtuális Olvasóteremben felügyelete, olvasók segítése.
Jogtár adatbázisunkat is egyre többen használták a gyors változások miatt.

Irodalomkutatást végeztünk Civil társadalomról, Civil szervezetek forrásteremtése, Civil szervezetek támogatási formái, eszközei témákban.

Évfolyam dolgozati témákhoz segítséget adtunk, könyvek és cikkek összegyűjtése.
Az olvasóteremben helybenhasznált dokumentumok száma 2011. január-december
Távhasználat
(telefon, e-mail)
Látogatók száma*
Könyv, folyóirat, jogtár, bekötött folyóirat
használata
Referensz kérdés

27
4360
30.023
456

*A látogatók számát csak augusztustól regisztráljuk
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2011-ben is folytatódott az Olvasóterem állományának retrospektív feltárása, a pályázati munkákhoz kapcsolódóan. A folyóiratokkal kapcsolatos teendőket az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan végeztük: elsősorban
érkeztetés, számlák leigazolása, rendelés, reklamáció. Az Olvasóterem állománya helyben használható, ezzel
szemben lehetőséget adunk Olvasóinknak 3 napos hétvégi kölcsönzésre. Többen éltek ezzel a lehetőséggel, ezáltal folyóiratból 74 db és könyvből 71 db került kikölcsönzésre. Az év elején kikerült a weboldalunkra az aktuális
kurrens folyóiratlista, így olvasóink és más intézmény is láthatja kínálatunkat.
A tavalyi évben készült egy felmérés a folyóiratok helyben használatával kapcsolatban. Egy hónapon keresztül
mértük a folyamatos olvasottságot. Ebben az esztendőben is folytatódott az elmúlt év folyóiratainak tk-zása.
Amíg a bekötött folyóiratok véglegesen a polcra kerülnek, több munkafázis szükségeltetik (Folyóiratok rendezése, összekötése, szalagok méretre vágása, Tk-borító feliratozása, leltározás, polcra sorolás), ezért nagyon megérezzük kötészetünk hiányát. Az idén 248 db folyóirat csomag készült el, melynek leltári értéke 635.500 Ft.
Könyvtárlátogatás és különböző rendezvények kapcsán több általános- és középiskolai csoportot fogadtunk a
részlegben.

Tematikus kiállítások tárlókban


Kertészkedjünk címmel



Sütés-főzés a szabadban



Nemzeti parkjaink, természeti értékeink címmel

Az Internet Fiesta című programsorozat keretében foglalkozást tartottunk középiskolásoknak, Gutenbergtől az ekönyvig címmel. A Gyermekek Jogainak Hete c. rendezvénysorozat keretében szintén foglakozást tartottunk
általános iskolás 3-4. osztályos tanulóknak Jó játék a szójáték: Játékos foglalkozás a közmondásokkal és szólásokkal címmel, 2 alkalommal.

Helyismereti részleg
Lehetőségeinknek megfelelően teljességre törekedve gyűjtöttük a helyismereti tartalmú dokumentumokat. Az igényeket, megjelenéseket követve elsősorban vásárlással és kötelespéldányokkal gyarapodott a
könyvállomány. Saját gyűjtésünk eredményeképpen folyamatosan gazdagodott aprónyomtatvány-gyűjteményünk is, mely a kutatók számára
szintén fontos forrásként szolgál. Ez a gazdag állományrész, valamint a
tartalmilag feltárt folyóiratanyag adja szolgáltatásaink hátterét.
Az országos és helyi sajtóanyag nógrádi vonatkozású közleményeinek feldolgozása, helyi adatbázisba történő
építése teremti meg azt a háttérbázist, melyre tájékoztató munkánkat alapozni tudjuk. A helyi tartalmú információk szisztematikus feltárásával, az év során általunk beépített 3541 rekord segítségével valóban egyedi, naprakész szolgáltatást tudunk biztosítani a könyvtárhasználók széles körének. A hagyományos dokumentumokon túl
egyéb dokumentumtípusokra alapozva (mikrofilmek, fotók, képeslapok, plakátok, aprónyomtatványok, adatbázis
stb.) nyújtottunk segítséget diákoknak, helyismereti kutatóknak, társintézményeknek, szakmai szervezeteknek
megyehatárokon túl is.
A személyes segítségen túl kiszolgáltunk telefonon valamint e-mailben érkezett igényeket.
Számos témában végeztünk irodalomkutatást, témafigyelést dolgozatok, szakdolgozatok, pályázatok, publikációk készítéséhez.
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Konkrétan a következő témákban:
A helynévkutatás módszertani kérdései, helynevek, dűlőnevek a palóc területeken. A készülő 2012-es Palóc
Kalendáriumhoz palóc irodalmi anyagot válogattunk (vers, próza, néprajz) valamint Jeles napok címmel évfordulós anyagot készítettünk. A Karancs-Medves és a Cseres-hegység (szakdolgozathoz)A Szerdatársaság Irodalmi Kávéház 2011-es programjához fotókat, portrékat gyűjtöttünk Nógrád megye irodalmi és képzőművészeti
életének jeles alakjairól. Segítséget nyújtottunk a váci piarista gimnázium részére palóc mesék elemzése témában
érettségi tétel kidolgozásához. Segítséget nyújtottunk egy budapesti könyvtár (Széna téri) kérésére Nagy Zoltán
mesegyűjtőről. Snétberger Ferenc és a Roma Zenei Kollégium (budapesti újságíró kérése) Nógrádi Nemzetközi
Folklórfesztivál, Novohrad-Nógrád Geopark (egyetemi szakdolgozathoz), A rendszerváltás Magyarországon és a
Független Jogász Fórum (főiskolai szakdolgozathoz), Salgótarján belvárosának kialakulása, fejlődése. Városfejlődés, városkép az 1960-as évektől napjainkig (budapesti egyetemisták kutatómunkájához), Hátrányos helyzetű
gyerekek a salgótarjáni kistérségben (főiskolai szakdolgozathoz), A Salgótarjáni Öblösüveggyár története (publikációhoz), Kortárs regionális irodalom, nógrádi költők, életmű, vers, elemzések, értelmezések (magyar érettségi tétel kidolgozásához), Szőlészet, bor-és pincegazdálkodás témában grafikák, rajzok keresése (Nógrádi Történeti Múzeum részére pályázathoz), Ünnepek, bálok a kiegyezés utáni Nógrád vármegyében (dolgozathoz)
Marschalkó Zsolt irodalmi munkássága, életműve (publikációhoz), Az SBTC, a vidék legjobb csapata (19711972), A Nógrádker, valamint az előd Iparcikk-Kiskereskedelmi Vállalat története és Institórisz András munkássága (emlékkönyv összeállításához), Jubilál a Liszt Ferenc Kamarakórus (publikációhoz), A balassagyarmati
önkéntes tűzoltó-egylet története (Szakdolgozathoz), Módszertani segítség nyújtása a Pásztói könyvtár részére.,
Karancs-kápolna a sajtóban (M. Szabó Gyula kérése), Jeszenszky Kálmán balassagyarmati plébános élete és
munkássága (egyetemi szakdolgozathoz) stb.

Egyéb


Könyvtári órákat tartottunk a Váci Mihály Gimnázium valamint a rimaszombati általános iskola csoportjai részére



A Madách Imre Gimnázium csapatának felnőtt csapattagjaként részt vettünk az „Öreg kontinens fiatal
polgárai, avagy ki tud többet a varázslatos Palócföldről” című honismereti vetélkedőn.



Könyvkiállítást rendeztünk a Bóna Kovács Károly Galériában a helyismereti gyűjtemény és az olvasóterem legszebb, legújabb dokumentumaiból.



Könyvtárunk magyar nyelvű könyveket juttatott el ajándékba a csángó magyarok Szeret-Klézse alapítványa részére.



Az Országos Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében felvállaltuk az október 7-i program
megszervezését, mely összefogás eredményeképpen valósult meg. Meghívtuk a könyvtárba DumaIstván András moldvai csángó magyar néprajztudóst, költőt. Megszerveztünk egy délelőtti rendhagyó történelemórát középiskolás diákoknak, melynek ő volt a vendége, valamint egy délutáni találkozót
felnőttek részére. A program támogatóinak megnyertük a Salgótarjáni Főplébániát, valamint a Salgótarjáni Erdély Kört és a Magyarok Világszövetségét. Mindkét program igen sikeres volt, délelőtt 180 középiskolás diák volt értő hallgatója, délután mintegy 100 felnőtt. A programhoz kötődően a csángó
magyarok történelmét és kultúráját bemutató kiállítást készítettünk.



Az október 8-i tudáspróbára komplex feladatsort dolgoztunk ki.
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A Gyermekek Jogainak Hete alkalmából játékos irodalmi foglalkozásokat tartottunk Mesebeli csalafintaságok a palócföldön címmel. A foglalkozásokon a SKÁID Beszterce lakótelepi tagiskola, valamint a Gagarin Általános Iskola 4. osztályos csoportjai vettek részt 25-25 fővel. A foglalkozások alapján a gyerekek által készített rajzokból kiállítást rendeztünk.

.



Dr. Praznovszky Mihály életműanyagát együvé rendeztük a raktárban..



A Könyvtárosok világnapja alkalmából, Pál József emlékére, valamint a Világjáró Klub Assisirendezvényére figyelemfelkeltő tárlókat rendeztünk be a könyvtár dokumentumaiból.



Mértük a helybenhasználatot a helyismeretben és az olvasóteremben.



Július végéig elláttuk a virtuális olvasóterem felügyeletét, segítséget nyújtottunk a gépek használatához,
a nyomtatáshoz.

Forgalmi adatok:
Telefon, e-mail:
Személyes használat:
Könyv és periodika:
Egyéb:
Helybenhaszn. összesen:

82
6220
14582
2695
17277

FELNŐTT KÖLCSÖNZŐ
A 2011-as esztendő –az Önkéntesség Nemzetközi Éve - számos új feladatot
fogalmazott meg a részlegnek. Elkészült a Kémia Nemzetközi Évéhez és az
Erdők Nemzetközi Évéhez könyveket ajánló kiállítási rész, amelyen keresztül egész évben ajánlottuk és kínáltuk a könyveinket olvasóinknak. Forgalmas, és érdeklődésre számot tartó volt ez a kezdeményezés. Sok olvasónak
segítettünk a kutatásmódszertan átadásával, az önálló keresés lehetőségeinek
bemutatásával. Segítettünk a Táncsics Napok tanulmányi verseny során a
középiskolás tanulóknak., illetve a Fedezzük fel Nógrád megyét versenyen is jelen voltunk könyvtáros segítőként civil szervezetek csapatai mellett.
Sok segítséget kértek és kaptak azok a szlovákiai olvasók is, /Selye János Egyetem losonci tagozata/ akik – véleményük szerint a jó szakirodalmi ellátás miatt – egyre gyakrabban és nagyobb számban keresnek meg bennünket. Rendszeresen elláttuk Szerdatársaság és egyéb városi irodalmi rendezvényeket is dokumentum háttéranyaggal.
Felkerestük azokat a középiskolákat, akikkel évek óta jó kapcsolatot ápolunk, felajánlva segítségünket könyvtári órák,
könyvtárbemutatók megtartására.
Részt vettünk a Gyermekek Jogainak Hetén is, könyvtári órákat tartottunk Mátyás király udvarában címmel. Az órákhoz puzzle-val, közmondásokkal, találós kérdésekkel, mese dvd-vel, történetekkel készültünk, igyekeztünk minél
érdekesebbé tenni a foglalkozásokat.
Ebben az évben is megkerestek bennünket olvasóink irodalomkutatás miatt. Néhány példa a keresett témák közül:

Irodalomkutatási témák:
Czakó Gábor munkássága, Szeretetté szelídült szerelem (szeretet, szerelem időskorban- előadáshoz);
Legaza Pál élete és működése;Munkaerőkiválasztás-munkaerőfelvétel; A „Kiégés – szindróma” (bourke – out);
Családon belüli erőszak;
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Irodalomgyűjtést a következő témákban végeztünk:
A pénz szerepe és kialakulása, Salgótarján története; Magyarország gazdaságtörténete a 20.században, Ady
publicisztikája ; a reklám hatása a gyermekekre,falusi turizmus Elektromos kereskedelem; A női szerepek változásai a 19-20században,;az Internet és a számítógépes játékok hatása a kisiskolásokra; turisztika, idegenforgalom és szállodaipar.,Dzsentriábrázolás az irodalomban.
Egész évben készítettük ajánló, figyelemfelhívó havi ajánlatunkat. A következő témák jelentek meg:


Merre visz az utam címmel útinaplók, útikönyvek, messzi tájakon játszódó regények ajánlása



Csecsemőgondozás, gyermeknevelés



Uniós könyveink ajánlása az Európai Uniós Elnöki tagság okán



Misztikus rejtélyek nyomában



Aki a virágot szereti



Zöldség, gyümölcs, fűszernövény a kertben



Érettségizőknek ajánljuk



Utazz velünk a múltba-legnépszerűbb történelmi könyveink ajánlása



Egy kis boszorkányság és mágia



Adventtől karácsonyig

Saját könyvanyagunkból rendezett könyvajánlásokkal segítettük könyves ünnepeinket, évfordulós programjainkat.
Készült tárló Március 15.-re, A költészet napjára, a Könyvtárosok Világnapjára, Az Írás-olvasás Világnapjára. Megemlékeztünk Ranschburg Jenő és Jorge Semprun haláláról. Folyamatosan segítettük az elektronikus információkban
való eligazodást, tanítottuk a könyvtári szolgáltatások egyéni használatát. Ebben az évben is lehetőségeinkhez mérten
igyekeztünk új könyveket vásárolni, helyben és megrendelések útján, törekedve az átfedésmentes gyűjteményalakításra. Számos esetben segítettük a kölcsönzőben órát tartó pedagógusok munkáját könyvek ajánlásával, kikeresésével.
Az olvasók által visszahozott könyvek napközbeni, folyamatos visszasorolásával ebben az esztendőben is az volt a
célunk, hogy az olvasók minél előbb kézbe kaphassák az általuk keresett könyvet.
Fokozottan figyeltünk a sajtófigyelésünkre, a találatokat a helyismereti kollégáknak továbbítottuk.

Nagyobb munkákban való részvétel:


Állományrendezés



Állományrevízió



Dokumentumok előkészítése a retrospektív adatbázis építéshez.



Raktári dokumentumállomány rendezése

FELDOLGOZÓ RÉSZLEG
Feladataink végzését 2011-ben is a munkaköri leírásunkban rögzített szempontok határozták meg.
Aktualitás szerint végeztük a beérkezett megrendelések egyeztetését Az intézményünkbe érkező dokumentumokat a vonatkozó jogszabályok és házi szabályzatok alapján elektronikusan állományba vettük, feltártuk és a kölcsönzés számára szükséges szereléssel elláttuk. Speciális feldolgozási igényük miatt kiemelkedtek az
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Ellátóközponttól, a baglyasi iskola könyvtárától átvett dokumentumok, a Tankönyvbemutató számára megküldött tankönyvek, a Helyismereti részleg által vásárolt képes levelezőlapok, valamint a Márai-program dokumentumai.
Márai-program I. ütemében könyvtárunka került dokumentumok:
Típus

Számlaszám

Tényirodalom
I. ütem

92332575

Szépirodalom
I. ütem

92332574,
92335053

Nyilvántartási szám

Dokumentum szám

Érték

366747-367143, illetve
SCD 6076-SCD6086 leltári
szám
367156-367718, 367719367722, illetve SCD6087SCD6136 leltári szám

407 db dokumentum,
ebből 396 db könyv,
11 db hangzó anyag
612 db dokumentum,
ebből 562 db könyv,
50 db hangzó anyag.

1 180 458,-Ft

Összesen

1019 db dokumentum, ebből 958 db
könyv, 61 db hangzó
anyag,

1 191 710,-Ft
(1 180 720,-Ft,
+ 10 990,-Ft)
2 372 168,-Ft

A Márai program keretében érkezett dokumentumok nyilvántartásba vétele befejeződött 2011. november 23-án.
Raktári nyilvántartásunkat folyamatosan építettük és gondoztuk. Állományunk frissítése, aktualizálása és a retrospektív feltárás érdekében 2011-ben az átlagosnál nagyobb mennyiségű dokumentumot töröltünk avult, rongált
és fölöspéldány címen. A dokumentumok kivezetésre kerültek az egyedi címleltárkönyvekből, a törlési jegyzékek elkészültek. A részleg munkavégzését 1 fő közcélú foglalkoztatott kolléga segítette. A Corvinában nem
szereplő dokumentumok a hagyományos DOS-alapú törlési programmal készültek.
Folyamatosan végeztük a dokumentumok átirányításával, jelzetmódosításával kapcsolatos munkafolyamatokat,
követve a felhasználói igényeket, elősegítve a dokumentumok hatékonyabb használatát. Vezettük a csoportos
nyilvántartást, az állományra vonatkozó statisztikai adatokat igény szerint szolgáltattuk. Részt vettünk az intézményünkbe járó időszaki kiadványok helyismereti-helytörténeti szempontú sajtófigyelésében.
Elláttuk a szombati ügyelet biztosításához kapcsolódó feladatainkat. Több alkalommal részesei voltunk kölcsönzői, raktári állományrendezésnek. Jelen voltunk szakmai napokon, különböző szintű munkamegbeszéléseken, az
intézményünkben rendezett sokszínű programokon, szükség szerint elvégeztük az ehhez kapcsolódó háttérfeladatokat.

Állomány statisztika
A munkafolyamat végzése során 2011-ben is, törvényi előírásnak megfelelően szolgáltattuk a központi könyvtári
statisztika dokumentumállományunkra vonatkozó adatait. Év közben folyamatosan biztosítottuk az állományra
vonatkozó aktuális statisztikai adatokat.

2011. évi gyarapodás beszerzési típusonként:
Megnevezés
Ajándék
Saját
Köteles példány
Vásárlás - költségvetési keret
Vásárlás – ODR támogatás
Vásárlás – Érdekeltségnövelő tám.
Közp.támogatás – Márai program
Egyéb
Összesen

Mennyiség (db)
1.626
0
13
1672
25
263
1019
248
4.866

Összeg (Ft)
1.940.859, - Ft
0
27.300,- Ft
2.950.910,- Ft
71.000, - Ft
606.000, - Ft
2.372.168, - Ft
635.500,- Ft
8.603.737, - Ft
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2011. évi gyarapodás tartalom szerinti bontásban:
Szakirodalom
Szépirodalom
Gyermekirodalom
Összesen

3.020 db
1.224 db
622 db
4.866 db

2011. évi gyarapodás dokumentumtípusonként:
Hangzó dokumentum
Kotta
Könyv
Sorozat
Elektronikus dok. (szg. fájl)
Térkép
Vizuális dokumentum
Időszaki kiadvány (bek. fi.)
Egyéb dokumentum
Összesen

169 db
14 db
4.090 db
18 db
46 db
11 db
270 db
248 db
4 866 db

2011. december 31-i könyvtári állomány dokumentumtípus szerint:
Hangzó dokumentum
Kotta
Könyv
Sorozat
Elektronikus dok. (szg. fájl)
Térkép
Vizuális dokumentum
Időszaki kiadvány (bek. fi.)
Egyéb dokumentum
Összesen

16.192 db
464 db
226.784 db
101 db
362 db
200 db
3.536 db
18.905 db
11.776 db
278.320 db

2011. december 31.-ei könyvtári állomány tartalom szerinti bontásban:
Szakirodalom
Szépirodalom
Gyermekirodalom
Összesen

177.895 db
80.298 db
20.127 db
278.320 db

Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat
129.068.805,54 Ft

KÖZMŰVELŐDÉSI OSZTÁLY
Szaktanácsadás, szakértői tevékenység
Szaktanácsadó és szakértői munkánk fókuszában, 2011-ben is a települési és nemzetiségi önkormányzatok, közművelődési intézmények, művelődési közösségek és egyéb kulturális szervezetek közművelődési
feladatellátó tevékenységének segítése állt.
Kistérségi szakmai segítő munka


A közösségi kezdeményezések támogatására közösségfejlesztő szakmai műhelyeket szerveztünk 13 alkalommal, Bátonyterenye, Dorogháza, Mátramindszent, Mátraverebély helyszínekkel.
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Szakmai segítséget nyújtottunk a salgótarjáni és a pásztói kistérség Közkincs-kerekasztalainak működéséhez.



Közreműködtünk a salgótarjáni kistérség közművelődési stratégiájának kialakításában, az ahhoz kapcsolódó operatív programok, tevékenységek kidolgozásában.

A településekre irányuló szakmai segítőmunka


A helyi közösségi, fejlesztési, közművelődési feladatok ellátásához egyaránt módszertani segítséget
nyújtottunk a települési és nemzetiségi önkormányzatok, közművelődési intézmények, valamint a helyi
közösségek, civil szerveződések részére.



A tanácsadás többségében a települési közkulturális fejlesztésre, szakmai pályázatokra, szervezeti és
működési, munkajogi kérdésekre, statisztikai adatszolgáltatásra irányult.

Információs munka, kapcsolatépítés
Megyei intézményi szerepkörünkből adódóan az információs tevékenységünk továbbra is két irányba működött.
Egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, valamint más országos szakmai szervezetek közleményeit, információit és felhívásait közvetítettük a megye közművelődésében, művészeti életének alakításában szerepet vállaló intézmények, civil szervezetek, öntevékeny
közösségek és művészeti tevékenységet folytató alkotók felé, másrészt megyei információkat továbbítottunk az
országos szervezeteknek, megyei és megyén kívüli partner intézményeinknek.
Információs tevékenységünk fókuszában, ebben az évben is a közművelődési intézményhálózatra, művelődő,
művészeti és egyéb civil szervetekre stb. vonatkozó adatok gyűjtése, rendszerezése, frissítése, valamint a munkájukat segítő hírek, információk közreadása állt.
Az országos, megyei és helyi szakmai szervezetek, intézmények részére rendszeresen továbbítottuk az általuk
kért adatokat, információkat, véleményeket, szakmai ajánlásokat.
Országos, megyei és helyi hatókörű intézmények, szakmai szervezetek, médiák megkeresésére az alábbi területekről adtunk információs tájékoztatást:
A Nógrád megyei közművelődést érintő kutatási javaslatok (Magyar
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus -Kutatási Főosztály)
A

megyei közművelődési

feladatellátásról adatok

szolgáltatása

(MIOSZ)
Nógrád megye kiemelt művészeti rendezvényei, amatőr képzőművész
alkotói. Alkotói műhelyek, képzőművész körök feltérképezése
-

Oktatási és Művelődési Minisztérium országos szakfelügyeleti vizsgálatához Nógrád megyei adatok
szolgáltatása.

-

A XVI. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál programja. A fesztivál önálló honlapjának folyamatos
információval való ellátása, frissítése.

-

Az intézményünk által szervezett valamennyi rendezvényről, programról, eseményről rendszeresen tájékoztattuk a Nógrád Megyei Hírlapot, az MTI Nógrád Megyei Szerkesztőségét, a Salgótarjáni Városi
TV-t, a Radio Focus-t, valamint a városi programokat tartalmazó műsorfüzet szerkesztőit.
Folyamatos szakmai kapcsolatot tartottunk a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
szakembereivel, a Közösségfejlesztők Egyesületével, a Magyar Népművelők Egyesületével
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Rendszeres szakmai kapcsolatot tartottunk az ország más megyéjében működő művelődési központokkal, illetve
a Nógrád megyei társintézményekkel. Népszerűsítettük közművelődési programjaikat, konferenciáikat, pályázataikat, az általuk kért megyei intézményi adatok közreadásával segítettük rendezvényeik előkészítését, lebonyolítását.
Folyamatos szakmai kapcsolatot tartottunk a szlovákiai (Nemzeti Művelődési Központ Pozsony, Nógrádi Művelődési Központ Losonc, Közép-szlovákiai Művelődési Központ Besztercebánya, Művelődési Központt
Hrinyova), illetve csehországi és lengyel közművelődési intézményekkel.
Rendszeresen együttműködtünk a Nógrád Megyei Szlovák Kissebségi Önkormányzattal, a Salgótarjáni Szlovákok és Barátaik Egyesületével illetve a Magyarországi Szlovákok Szövetségével.
Folyamatosan figyelemmel kísértük a 2010. évi közművelődési tevékenységre vonatkozó statisztikai
adatlapok, jelentések korrekt kitöltését. Ellenőrző munkánk során számos adatszolgáltatónak nyújtottunk
korrekciós segítséget.
Rendszeresen hírt adtunk az aktuális pályázati kiírásokról, kiemelten koncentrálva az értékelt időszak nagyobb
volumenű pályázataira.
A pályázati lehetőségekről Nógrád megye valamennyi önkormányzata, valamint Internet elérhet őséggel rendelkező közművelődési intézménye és civil szervezete kapott figyelemfelhívó tájékozt atást e-mailben.
Egyéni kérésre további információkat is adtunk az érdemi munkához, s szükség esetén rendelkezésre bocsátottuk
az adott pályázat teljes vagy részleges dokumentációját.
Frissítettük és kiegészítettük a megye közművelődési intézményeit, művelődési-, művészeti egyesületeit, alapítványait, a kistérségek civil szervezeteit, valamint a települési önkormányzatok elérhetőségeit tartalmazó címlistáinkat, adatbázisainkat.
Folyamatosan töltöttük és frissítettük az Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázist
(erikanet.hu portál). A rendezvényeket, közművelődési híreket, alkotóművészeket, civil szervezeteket, előadóművészeket, kulturális intézményeket stb. gyűjtő adatbázisokba felvitt adataink mennyisége országosan az első
öt adatfeltöltő között szerepelt az év során folyamatosan
Folyamatosan gondoztuk, friss hírekkel, rendezvényeinkről készült képekkel láttuk el az intézményi web-oldal
közművelődési felületét.
A Hírforrás számára több témában is adtunk le cikkeket.
Aktívan vettünk részt a Nógrád Megyei Népművelők Egyesületének életében, közvetítettünk az országos egyesület és a területi egyesületek között. Segítettük a borsodi egyesület 3 napos szakmai kirándulásának lebonyolítását megyénkben.
Elkészítettük Nógrád megye 2011. évi rendezvény naptárát.
A rendezvényeket az Egységes Regionális Információs Közművelődési
Adatbázisban (www.erikanet.hu) és honlapunkon megjelenítettük.
Kulturális intézményeknek, közösségeknek, civil szervezetnek segítséget nyújtottunk szlovák, cseh, illetve lengyel kapcsolatok létrehozásában.
Közös szakmai projektet dolgoztunk ki és valósítottunk meg az alábbi szervezetekkel: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Fejlesztési Főosztálya és a Közösségfej lesztők Egyesülete,
Projekt: Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH) 2011. szeptember 19-25., Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
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Népművelők Egyesülete: kirándulás Nógrád megyébe, Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat:
összehasonlító olvasásszociológiai kutatás középiskolások körében, Sikeres pályázattal, az iskolával
közösen folytatott olvasásszociológiai kutatások 10 éves összesítése kézirat formájában elkészült, k iadásra vár, Szakértőként részt vettünk szakmai anyagok véleményezésében, művészeti versenyek, bemutatók értékelésében. Jelentős szakmai segítséget nyújtottunk a következő szervezetek tevékenység éhez: a
Heves-Nógrádi Szlovákok Egyesülete elnökségi, a CIOFF Magyarországi Folklór Fesztiválok Szö vetsége, a Közösségi Kapcsolatok Alapítvány, a Magyar Olvasástársaság, Közösségfejlesztők Egy esülete, a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete vezetősége, az Élet - és Tudásfa Olvasókör
vezetősége, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus mellett működő Nemzetiségi
szakértők tanácsa munkájában.

Képzések, továbbképzések, szakmai fórumok
Szakmai tanácskozásokat szerveztünk az alábbi témákban:
Május 4.: „TTT: Törvény – Település - Turizmus: egyedül vagy összefogva?”
November 30.: „Merre tovább..?” A közművelődési és könyvtári feladatellátás aktuális kérdései.
Folyamatosan szerveztük kollégáink részvételét az országos és megyei
szakmai tanácskozásokra, fórumokra.
Országos, megyei szakmai tanácskozásokon, rendezvényeken való részvételünk:


Január 20.: A 2010. évi statisztikai adatszolgáltatás (MMIKL, Budapest)



Február 16. NCA pályázati tájékoztató civil szervezetek részére (Városháza, Salgótarján)



Február 28.: Amator Arcium XXI. Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás szakmai megbeszélése
(MMIKL, Budapest)



Március 24 – 25.: Kárpát-medencei magyar kulturális szervezetek konferenciája (Kecskemét)



Április 16. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó (Balassagyarmat)



Április 20.: Szlovák nemzetiségi pedagógusok és amatőr művészeti vezetők továbbképzése
(Ipolynyéken és Hrusovban, Szlovákia)



Május 13 – 14.: Az olvasás össztantárgyi feladat – HUNRA Konferencia (Szombathely)



Május 17 – 19.: Magyar Népművelők Egyesületének Vándorgyűlése (Debrecen)



Június 7.: e-Kultúra Konferencia, közművelődés a közösségek hálójában (MMIKL, Budapest)



Július 1.: Szakmai tanácskozás az új civil törvény tervezetéről (Salgótarján, Civil Ház)



Július 9-10.: Népi hagyományok a színpadon – továbbképzés a hagyományőrző csoportok vezetői részére (Detva, Szlovákia)



Július 16.: „Kastélykerti Fesztivál” – Kistérségi Közösségi Nap (Kisterenye)



Szeptember 23-24.: Népmese Napja – országos konferencia (Eger)



Szeptember 26.: „Kultúr-pontok” (JAMKK, Salgótarján)



Szeptember 30.: Szakmai tapasztalatcsere-kiránduláson vettünk részt a megye több települését érintve a
megyei könyvtáros egyesülettel



Október 3.: Közösségi Ház átadása (Mátraterenye-Jánosakna)
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November 15.: Bálványos Huba emlékest



November 19.: Magyar Olvasástársaság 20. évi születésnapi ünnepsége és konferencia (Budapest,
OSZK)



November 24.: DE konferencia (Gellért Szálló, Budapest)



December 2.: Közösségi Ház átadása (Dorogháza)



December 6.: Szakmai konzultáció a megyei közművelődési intézetek vezetőivel (NEFMI, Budapest)



December 19.: Szlovák anyanyelv és kultúra megőrzése – továbbképzés a nemzetiségi pedagógusok és
népművelők részére (Besztercebánya, Szlovákia)



December 12.: Az új intézményi portál kezelése: a Dupal-rendszer– szakmai nap (Budapest)



Részt vettünk és képviseltük Nógrád megyét a MIOSZ közgyűléseken

Nagyrendezvények, amatőr művészeti tevékenységek támogatása
Pályázatok útján igyekeztünk megteremteni a feltételeket az amatőr művészeti munka támogatásához, a felmenő
rendszerű bemutatók, versenyek, minősítések megrendezéséhez.


Meghirdettük és lebonyolítottuk az ”Amator Artium” XXI.
Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás Nógrád Megyei
Tárlatát



Béren 2011. november 8-án rendeztük meg a szlovák regionális vers- és prózamondó Versenyt 87 diák részvételével.



Vanyarcon 2011. október 24-én rendeztük meg a szlovák

regionális népdaléneklési versenyt 70 énekes részvételével.


XVI. Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál: 2011. július 29–31. A fesztivál keretein belül 9 program
valósült meg 6 helyszínen, közel 700 fellépővel.



45. Nógrádi Nemzetiségi Találkozót rendeztünk 2011.július 31-én Bánkon.



VIII. Regionális Szlovák Nemzetiségi Nap megrendezésére került sor 2011. december 10-én a salgótarjáni József Attila Művelődési Központban.



Közreműködtünk az VIII. Különleges Hangszerek Nemzetközi Találkozója megszervezésében (Szeptember 23 -25, Mihálygerge, Klenóc, Egyházasgerge).



A Nógrád Megyei Fotóklubbal és a Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve fotópályázatot hirdettünk és december 6-án megnyitottuk a fotókiállítást. Tematikája: „Nógrádi
Nemzetközi Folklór Fesztivál” és „Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó, Bánk”. A fotókiállítással
egyidőben szlovák és magyar betlehemeket is láthattak az érdeklődők.



Közreműködve a Salgótarjáni Szlovákok és Barátaik Egyesületével, megszerveztük december 7-én az
adventi koszorúk készítését.



Közreműködve a Salgótarjáni Szlovákok és Barátaik Egyesületével megszerveztük december 15-én az
„Együtt jobb” című irodalmi estét szlovák nemzetiségi írókkal, költőkkel: Fuhl Imre, Fabián Éva, Bárkányi Zoltán.



„Köszönet a tiszteletért” címmel gálaprogramot szerveztünk intézményünkben december 16-án.



Közreműködtünk a „Hrinyovai tanyavilág” című fotókiállítás megszervezésében.
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Szakmai segítséget adtunk a XX. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei döntőjének lebonyolításához.



Pályázati források felhasználásával 2011-ben is folytattuk a művészeti tájoltató programsorozatot.
Együttműködő partnereink segítségével 4 színházi (Etes, Drégelypalánk, Piliny, Mátraterenye) és 5
rendhagyó zeneórai foglalkozást (Nógrádmegyer, Cered, Endrefalva, Magyargéc, Litke) valósítottunk
meg



Együttműködve a Magyarországi Szlovákok Szövetségével megszerveztük a Nógrád Megyei nemzetiségi diákok részére „Ismerd meg a gyökereidet” c. erdei iskolát a Szlovákiai Hronecben, szeptember 19
– okóber 25. között (Lucfalva, Vanyarc, Egyházasdengeleg, Terény, Nézsa, Felsőpetény).

Informatikai tevékenység
Gépparkunk színvonala a 2010-es évben a TIOP123/08/1 pályázati forrásnak köszönhetően magas színvonalúvá
a kor elvárásainak megfelelővé vált, a stratégiailag fontos helyeken mindenütt jó minőségű munkahelyekkel
rendelkezünk, ezért 2011-ben gyakorlatilag további eszközfejlesztésre most nem volt szükség. A rendszeres
szoftverkarbantartások megtörténtek, szükség esetén javításokat kellett végezni, de ez jórészt – a TIOP pályázat
közbeszerzési szerződésének köszönhetően – még a garanciális feltételek betartásával történhetett.
A konzorciumban megvalósult TIOP 1.2.3 informatikai eszközfejlesztés megvalósítása volt, mely a konzorciumi
tagokon túl érintette a megyei könyvtári informatikai hálózat jelentős részét. Konzorciumi szinten, 99.999.958
Ft-os pályázati költségvetéssel gazdálkodtunk, a pályázatra az előírt sikeres könyvvizsgálati eljárás után határidőben benyújtottuk a záró kifizetési kérelmet és a záró projekt előrehaladási jelentést, amelyet az IH elfogadott.
Ezzel sikeresen lezártuk intézményünk eddigi legnagyobb pályázati projektjét.
A TÁMOP 3.2.4 pályázat tevékenysége 2011. december 31-el szintén bezárult. Jelenleg dolgozunk a projekt
lezárásán. Folyik az előírt könyvvizsgálat, a záró kifizetési kérelem és projekt előrehaladási jelentés elkészítése.
Sikeres közbeszerzési eljárás után a fejlesztési folyamatokat rendszeresen egyeztettük a nyertes e-Corvina Kft.
munkatársaival, együttműködésben, folyamatos kapcsolattartással, egyeztetésekkel valósultak meg a tevékenységek.
Az általunk vezetett konzorcium olyan informatikai fejlesztéseket valósított meg, amelyek igazodnak a TÁMOP
3.2.4 „TudásDepó-Expressz” pályázatban megfogalmazott célokhoz, növelik a könyvtárak szerepét a formális és
nem formális képzésben, és egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak a könyvtári szolgáltatásokhoz az olvasók
számára.
A fejlesztési elképzeléseink a következő célok megvalósítását szolgálják:


Megyei szinten egységes, a kulturális, közhasznú, helyismereti és helytörténeti adatokat és digitális tartalmakat is tartalmazó adatbázis rendszer kialakítása és feltöltése az egységes országos lelőhelynyilvántartásba.



A helyi képzési és tanulási szükségletekre alapuló, a felhasználók igényeit kielégítő hagyományos és
elektronikus könyvtári szolgáltatások bevezetése.



A szolgáltatásokhoz megyei szinten egyenlő esélyű hozzáférést biztosító rendszer bevezetése.



A könyvtári online szolgáltatások távoli, 24 órás elérhetőségét egyenlő eséllyel biztosító, interaktív felület kialakítása.

Szolgáltatásaink segítségével a megyei könyvtár a konzorciumban szereplő tagkönyvtárak és a partnerségi
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kapcsolatban álló könyvtárak képesek együttműködésen alapuló, egységes szolgáltató rendszert működtetni.
Ezen szolgáltatások keretei megvalósultak a fejlesztő cég oldaláról, az üzemszerű használat kialakításán, a szükséges felhasználói oktatásokon, képzéseken dolgozunk jelenleg.
A megvalósuló konstrukcióban a megyei könyvtár kiemelt központi funkciót lát el. A megyei könyvtárban összpontosul a hardver és szoftver infrastruktúra, a megyei könyvtár gondoskodik ennek üzemeltetéséről, fenntartásáról, miközben annak használata érdekében hozzáférést biztosít a városi és szakkönyvtárak számára. A központi
rendszer jelenti a kapcsolatot az országos rendszerek felé, a helyi könyvtárak ennek segítségével vehetik igénybe
az országos szolgáltatásokat.
Fontos cél szolgáltatásaink mind szélesebb körű elérhetőségének biztosítása. Legfontosabb cél: egy megyei
tudásközpont létrehozása volt, melynek alapja a közös lekérdező felületen működő lelőhely katalógus. Egy korszerű megyei könyvtári informatikai hálózat kialakítása, a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése, az élethosszig tartó tanulás támogatása, a megye és az érintett települések, kistérségek
lakosságának minőségi könyvtári – információs ellátása, valamint esélyegyenlőségének támogatása.
A TÁMOP pályázatnak köszönhetően a „könyves” adatbázisunk 47000 rekorddal bővült az elmúlt év során,
túlteljesítve ezzel a pályázatban vállalt indikátort majd 20%-al. Ezzel könyvállományunk gyakorlatilag teljes
mértékben feltárásra került az adatbázisban. Ez nagymértékben hozzájárul a minőségi olvasó kiszolgáláshoz.
Tekintettel arra, hogy társintézményeinkben is jelentős mértékű volt az adatbázisok kialakítása és feltöltése, a
megye jelentősebb közművelődési, orvosi, felsőoktatási, múzeumi és levéltári könyvtárainak dokumentumállománya a megyei könyvtári portálon, együttesen és külön-külön is kereshetővé vált.
Folyik a megyei könyvtári portál feltöltése a rendszerben résztvevő tagkönyvtárak arculatainak kialakításával.
A központi szolgáltatási rendszerrel és rendszerfelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos fejlesztések is elkészültek, folyamatosan dolgozunk azok bevezetésén, hangolásán.
Napi munkáink:
Az intézmény informatikai szabályzata is a fenntartó belső ellenőrzési folyamat lezárásával elnyerte végleges
formáját.
A HBONE területi hálózati managementjét ellátó szakemberekkel továbbra is jó kapcsolat, rugalmasan reagálnak az észrevételekre, segítőkészségük sok esetben megnyilvánul.
Informatikai kérdésekben jó kapcsolattal rendelkezünk mind a Corvinát használó más könyvtárak munkatársaival, mind a szoftver új fejlesztőjével, illetve a Vocal egyesület munkaközösségével, rendeződni látszik tagságunk
a MOKKA Egyesületben is.
Ez évben is stabil, kiegyensúlyozott szolgáltatást nyújtott felénk a NIIF, és támogatta munkánkat a Hungarnet
Könyvtári Szakosztálya.
Összességében elmondható tehát, hogy informatikai eszközparkunk a korszerű könyvtári ellátást lehetővé teszi,
munkatársaink mindennapi munkájába mindinkább beépült és stabilan működik az informatikai eszközrendszer,
olvasóink pedig fokozottan igénylik ennek jelenlétét.
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PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet a 2011-ben is számos, új rendezvénnyel, kiállítással, programmal várta az érdeklődő közönséget. Természetesen folytattuk a már évek óta folyamatosan zajló
programjainkat, rendezvényeinket, a könyvtárhasználók megelégedésére.
A rendezvényeink látogatói, közönsége mind Salgótarján város, mind a város környéki települések irodalmat,
művészeteket kedvelő polgáraiból tevődtek össze. A távolabbi településeken élők is megtisztelték programjainkat, mivel szép számú rendezvényünk volt megyénk távolabbi településeihez kapcsolódóan is. Jelentős, a város
különböző iskoláiba járók részvétele programjainkon, mely jórészt a könyvtáros kollégák, ill. a tanárok közötti
hatékony kapcsolatnak köszönhető.

Könyves ünnepek
Ünnepi Könyvhét
2011. június 2. - Vendégünk volt Dukay Nagy Ádám Nógrád megyéből
elszármazott író. Újonnan megjelenő könyvéről Mizser Attila íróval, a
Palócföld folyóirat főszerkesztőjével beszélgetett.
2011. június. 3. - Író-olvasó találkozó Dr. Füst Antal okl. bányamérnökkel, c. egyetemi tanár, íróval. Beszélgetőtárs: Mizser Attila író, főszerkesztő.
2011. június 6. - Író-olvasó találkozó Menyhért Anna írónővel, akivel
szintén Mizser Attila beszélgetett, a program kiegészült egy rendhagyó irodalomórával.

Továbbképzések, szakmai programok
2011. szeptember 30. - Szent Jeromos-nap, a könyvtárosok védőszentjének ünnepe, ebből az alkalomból 2010ben indítottunk hagyományteremtő programot. Ebben az évben könyvtárunk vezetése, a Könyvtárosok Nógrád
Megyei Egyesülete valamint a Népművelők Nógrád Megyei Egyesülete közös szervezésében Nógrád megyei
kiránduláson vettünk részt.

Kiállítások
A Bóna Kovács Károly Galéria kiállításai
A 2011-es folytatódott az előző évben indított sorozat, amely az Értékeink

Nógrád

Megyében

sorozatcímet

viseli.

Lehetőséget

kíván-

tunk/kívánunk adni megyénk településeinek a megyei könyvtárban való
bemutatkozásra, így szélesebb nyilvánosságot biztosítva a kistelepülésen
élő művészeknek, alkotóknak, szellemi hagyományokat ápolóknak. Éves
szinten 2-4 település bemutatására van módunk.
A 2011-es évben új sorozatot is útjára indítottunk a Galériában, mégpedig a Szomszédolás című, sorozatot. Ennek keretei között határon túli települések bemutatkozására nyílott mód,
így elsőként a szlovákiai Hrinyova településről jöttek el hozzánk és mutatták be falujukat, az ott élő alkotókat.
Január 18. - január 28. - Szomszédolás – Hrinyova település bemutatkozása
Február 1. – február 18. – Zebegényi Mária „Hétköznapi csoda’ című kiállítása
Februás 22 - március 11. - Értékeink Nógrád megyében – Tar település bemutatkozik
Március 16 – április 1. – Portfóliók címmel, az Egri EVENTUS Üzleti Művészeti Középiskola, Szakiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Nógrád megyei növendékeinek kiállítása.
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Április 5. – április 22. - Értékeink Nógrád Megyében – Mihálygerge település bemutatkozik.
Május 3. – május 27. - Bakó Csaba fotókiállítása
Május 30. – június 30. Válogatás a BBMKKI szép könyveiből.
Augusztus 23. – szeptember 9. - A Nógrád Megyei Fotóklub tárlata a Magyar Fotográfia Napja alkalmából.
Természetfotók Dr. Nyíri László munkái.
Szeptember 13. – szeptember 30. -Az Amatőr Artium kiállítása.
Október 4. – október 21. - Balassi Bálint Asztaltársaság képzőművészeinek kiállítása.
Október 25. – november 11. - Értékeink Nógrád Megyében – Drégelypalánk település bemutatkozik.
November 15. – december 2. - Pásztói Athéné Alkotókör művészeinek tárlata.
December 6. – december 30. – Kincsesláda című folklór fotópályázat
díjazottjainak kiállítása.
Tárlataink szinte minden alkalommal színvonalas megnyitókkal
indultak, szépszámú közönséget vonzottak. Az Értékeink Nógrád
Megyében c. tárlatunk megnyitója egy kivétellel Becsó Zsolt, országgyűlési képviselő, Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke volt.
Egyéb kiállítás
Advent idején - Karácsony Anno… régi képeslapok, karácsonyfadíszek.

Őszi Könyvtári Napok – "Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!"
A 2011. október 3-9. között megrendezésre került könyvtári programokra idén
nem tűztünk ki külön célcsoportoknak programot, hanem bárkiknek, korhatár
nélkül szerveztük programjainkat.
Mint eddig mindig, most is, a hét napjai külön tematikát kaptak az országos szervezőktől. Az Öröklődő tudás napján találkozhattunk Szabó János néptáncpedagógussal és lányával, Ágnessel, akik kazári táncokat gyűjtöttek és rendezték
könyvbe. Könyvük címe: Zsíri, Mári, hoppsza, Sári! E könyvet mutatta be a
szerzőkkel egyetemben Dr. Csongrády Béla közíró. Szintén e tematikán belül Apáról-fiúra című beszélgetést
hallhattunk Földi Péter Kossuth-díjas festőművésztől (apa) és Földi Gergely festőművésztől (fiú) , a beszélgetés
moderátora a barát: Orbán György grafikus tanár volt. A Praktikus tudás napján Egészségnapot tartottunk könyvtárunkba, bevonva különféle egyesületeket, civilszervezeteket, egészségmegóvással foglalkozó intézetet, természetgyógyászokat, hogy adják át tudásukat, praktikus formában az érdeklődőknek. Szűrések, tanácsadások, mozgásbemutatók színesítették a napot. A Játékkal a tudásért napon a színjátszás kapott hangsúlyt. Megyénk közel
100 kisdiája láthatta Szécsi Magda: Csörgőkezű, Vödörjáró, Dobhasú c. mesejátékát. A nagyobbaknak, középiskolásoknak és felnőtteknek „Minden rendű emberi dolgokhoz” című József Attila irodalmi műsorral kedveskedtünk. A Tanulás a tudásért tematikán belül Duma István András csángó költő, író két előeadást, ill. rendhagyó
történelem órát tartott.
Tudáspróba napot is rendeztünk, e könyvtárunkkal együttműködő civilszervezetek csapatai mérték össze tudásukat, „Fedezzük föl Nógrád megyét!" címmel, a játékmester Szabó Péter tanár, újságíró volt. Ezen a napon „ A
játék az gyönyörű” mottóval Edit néni könyvespolca programot szerveztünk a gyermekeknek, valamint filmvetítést az érdeklődők részére. A hét zárónapján, a Könyves vasárnapon rendkívüli világjáró Klub keretében
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városunk polgármestere Székyné Dr. Sztrémi Melinda, országgyűlési képviselő tartott Kötődéseim Erdélyhez
címmel úti beszámolót.
Ezen a napon került sor több civilszervezettel az együttműködési szerződés aláírására is.

Világjáró Klub
2011-ben 10 alkalommal került sor, (általában) az adott hónap utolsó
keddjén, a nagyszámú közönséget vonzó Világjáró Klub programra. Érdekes előadások hangoztak el a világ különböző tájain járt előadóktól,
fotókkal, ill. filmmel illusztrálva.
Január 25. Faluhelyi László – Szlovénia
Március 1. Faluhelyi László – Szlovénia 2.
Április 12. Al Ghaoui Naima – Szenegál –Mali – Niger / Életképek
Május 24. Homoga József – Erdélyben jártunk
Június 14. Enreiter Béla – „Jártam és láttam a világban”
Augusztus 30. Varga András – Pax et Bonum / Béke és barátség
Szeptember 27. Faluhelyi László – Európa közepe: Salzburg
Október 9. Székyné Dr. Sztrémi Melinda – Erdélyi kötődéseim
November 29. Faluhelyi László – Salzkammerguti tavak
December 27. Évadzáró beszélgetés

Egyéb rendezvények
Június 7. – Balassi-díj átadó ünnepség
Június 14. Lázár Ervin éjszakája elnevezésű maratoni program kisiskolásoknak, a rendezvény a TÁMOP keretein belül került megrendezésre.
Június 24. Író-olvasó találkozó Vass Virággal, beszélgetőtárs: P. Kerner
Edit előadóművész
Szeptember 30. - Szent Jeromos-nap, a könyvtárosok védőszentjének
ünnepe - Nógrád megyei kirándulás
December 8. Sulyok László: Jecsmenik, a gumibot csinálta munkásköltő
– könyvbemutató
December 13. Adventi beszélgetés – Németh Judit református lelkésszel,
Deme Károly evangélikus lelkésszel és Varga András katolikus pappal.

Hírforrás
2011-ben könyvtárunk lapja, a Hírforrás 1 alkalommal jelent meg, melyben számot adtunk az év jelentősebb
történéseiről könyvtárunk életéből.

PR, sajtókapcsolatok
Állandó és folyamatos kapcsolatunk van a helyi és regionális írott és elektronikus médiával. A Nógrád Megyei
Hírlap, a Szuperinfó, a Nógrádi est, a Tarjáni műsor, Salgótarjáni Városi Televízió, a Rádió Focus, az MR6 (MR
Miskolci Stúdió), folyamatosan megjelenteti, közzéteszi programjainkat, rendezvényeinket, híreinket. Egy-egy
esetben az országos média is felfigyel rendezvényeinkre és hírül adja azokat (pl. Magyar Nemzet napilap, Lánchíd Rádió). Az előzőeken kívül kiemelkedően jó kapcsolatunk van Tarnóczi Lászlóval, az MR ill. a Független
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Hírügynökség munkatársával. Rendszeresen közzéteszi weboldalán könyvtárunk rendezvényeit a Tourinform
salgótarjáni irodája is. A Szlovákiában működő www.felvidek.ma magyar nyelvű honlapon is megjelennek időről-időre programajánlóink. A megye.nograd.hu weboldalon rendezvények menüpontjába rendszeresen feltöltöttük az információkat mind pályázatokról, mind a könyvtárunk által szervezett programokról. Mindezek mellett természetesen saját weboldalunk naprakészen tájékoztatja az érdeklődőket.

MUNKATERV A 2012-ES ÉVRE

Gazdasági feladatok
A területen dolgozó kollégák elsődleges feladata, hogy igazgatói irányítással biztosítsák a zavartalan működéshez szükséges feltételeket.
A napi feladatokon túl ellátják a szakmai terület munkatervében szereplő, de gazdasági területet is érintő feladatokat, melyek az intézmény működése és szakmai feladatok, rendezvények kapcsán adódnak.
Gazdasági ügyintéző:


Szabályzatok aktualizálása önköltség számítási, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat, iratkezelési szabályzat).



Felkészíti a Kincstári költségvetés összeállítására az intézmény vezetőjét és számára információt ad.



A Kincstári költségvetés tervezésben való részvétel, a MMIK-kel együttműködve.



Az előirányzat felhasználásával és módosításával kapcsolatos határozatok elkészítése, továbbítása a
MIK felé.



A pályázati támogatások egyeztetése a NMIK-kel.



Pályázati támogatásokhoz kapcsolódó költségvetés elkészítése.



Pályázati támogatások analitikus nyilvántartása.



A pályázati támogatások, kistérségi támogatások pénzügyi elszámolása.



Beruházási statisztika elkészítése.



Pénzforgalom bonyolítása (bankkártya kezelése, elszámolása, bevételek beszedése).



Szigorú számadási nyomtatványok vezetése.



Megbízási szerződések elkészítése.



Számlázási feladat ellátása, SALDO IGR rendszerben.



Távollét (táppénz, szabadság, egyéb távollét), változóbér, bérlettérítés, munkába járási költségtérítés jelentés havi elkészítése, elküldése a NMIK felé.



Kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése, egyeztetése a NMIK-kel.



Bérleti, karbantartási szerződések figyelemmel kísérése, nyilvántartásban való rögzítése.



Éves számszaki és szöveges beszámolóban való részvétel, a NMIK-kel együttműködve.



A leltározással és selejtezéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, NMIK-kel együttműködve



Kisértékű eszközök, szakmai anyagok, irodaszerek mennyiségi nyilvántartása.
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Közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában való részvétel.



Palócföld folyóirat terjesztési, gazdálkodási, pályázati tevékenységével postázásával, szerzők honoráriumával kapcsolatos feladatok végzése.



Kapcsolattartás a vállalkozásba kiadott takarítást ellátó illetékes képviselőjével.



Személyes kézbesítés (önkormányzat, polgármesteri hivatal, munkaügyi központ.).



Bizonylatok (számla, megbízási díj, szerződé, stb.) feldolgozása az SALDO Integrált Gazdálkodási
Rendszerben és a gazdasági központba történő átadása átadó-átvevő jegyzékkel.



A szakképzési hozzájárulással összefüggő nyilvántartási kötelezettség vezetése



Igény szerinti teremrendezés.

Gondnokság:


Az intézmény épületének, berendezéseinek állagáról, üzemképességéről való figyelemmel kisérése,
gondoskodása azok karbantartásáról az érvényben levő karbantartási szerződések alapján.



A biztonságos munkavégzés biztosítása.



A zavartalan működés érdekében megelőző, illetve kisebb karbantartás elvégzése a karbantartási naplóban jelzett meghibásodások alapján. Nagyobb volumenű karbantartások elvégzése esetén az intézmény
igazgatójával való egyeztetés



A személygépkocsi futás bonyolítása, menetlevél vezetése, műszaki vizsga, zöldkártya, autópálya-díj
intézése. A gépjármű napi rendben tartása, műszaki állapotának figyelemmel kisérése



A tűzvédelmi készülékekről nyilvántartás vezetése.



Az intézményi rendezvénynek előadások, kiállítások technikai előkészítése, termek rendezése.



Anyagbeszerzés

Titkárság:


Napi levelezés postázása, iktatása, irattár rendezése.



Beadott pályázatok nyilvántartásba vétele.



Pályázatok eredményességéről nyilvántartás vezetése.



Jelentési kötelezettségek teljesítése a pályázati tevékenységről.



Vezetői értekezleten jegyzőkönyvvezetés.



Vendégek ellátása, tájékoztatása.



Rendezvénynapló vezetése

Szakmai feladatvégzés
Megyei Szolgáltató és Módszertani Osztály
Osztályunk munkáját 2012-ben is a megyei területi feladatok ellátása határozza meg. A jelenlegi 68
szolgáltatóhely mellé a rétsági kistérségből 3 új település jelezte csatlakozási szándékát. A szolgáltatás biztosítását, összehangolt és folyamatos működtetését tűzzük ki célul 2012-re is. Az új csatlakozókra kiemelt figyelmet
kell fordítanunk, mert jelenlegi elhelyezésük, működési körülményeik és állományuk sem felel meg a korszerű
könyvtár követelményeinek. Sajnos a 2012. évre vonatkozó mozgókönyvtári normatív támogatás jóval alacsonyabb a korábbiaknál, ez megkérdőjelezi a szolgáltatás színvonalának szinten tartását. Az előző év tapasztalatai
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és a 2012-re szóló pénzügyi-gazdasági előrejelzések miatt sem lehetünk optimisták a szolgáltatás finanszírozásával és zökkenőmentességével kapcsolatosan. A rendszer működéséhez források szükségesek a dokumentum
beszerzésre, szállításra, helyszíni munkára. Ezért fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a kistérségekkel kötendő megállapodások nagyobb hangsúlyt fektessenek a támogatás meghatározott ütemenkénti biztosítására, hiszen
csak így biztosítható a szolgáltatás folyamatossága is. További kockázati tényező az intézmény finanszírozásának bizonytalansága. Mindezek ellenére bízunk abban, hogy az éveken át tartó építkező munkánk, mely egy jól
működő, eredményes rendszert hozott létre, s végre visszacsalogattuk az olvasókat a kiskönyvtárakba, nem fordul át a leépítés szakaszába, s lehetetlenül el újra. Munkánkkal, odafigyelésünkkel továbbra is szeretnénk segíteni a kistelepüléseket, ellátni könyvtáraikat, hiszen a települések többségében ez az egyetlen kulturális intézmény.
A területi ellátás mellett szeretnénk nagyobb részt vállalni az intézmény könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programjaiban. 2011-ben új területeken próbáltuk ki magunkat olvasóink örömére, reméljük idén is kellemes perceket tudunk együtt tölteni és újabb érdeklődőket bevonni a könyvtár programjaiba.
A könyvtárunknak is otthont adó város 2012-ben ünnepli 90. születésnapját, ezért osztályunk is szeretne bekapcsolódni a „90 éves város Salgótarján” című városi programsorozatba. 2012-ben is szeretnénk biztosítani az
intézmény szépítését, otthonosabbá tételét.
Feladataink részletesen
Általános feladatok


könyvtári és közművelődési megyei statisztikai adatok bekérése, ellenőrzése, feldolgozása
Felelős: Ferik Ibolya, Vadász Péter



érdekeltségnövelő támogatás adatainak összegyűjtése, továbbítása
Felelős: Ferik Ibolya, Vadász Péter



Határidó: folyamatos

az intézmény bejárati övezetének szépítése, dekorációja, barátságosabb belső terének kialakítása
Felelős: Kellerné Kovács Katalin, Persikné Bakos Eszter



Határidő. 2011. október 31.

az intézmény működésével, rendezvények előkészítésével kapcsolatos feladatok végzése
Felelős: Molnár Éva



Határidő: folyamatos

kistérségi szakmai napok szervezése a megye könyvtárosai számára
Felelős: Ferik Ibolya, Vadász Péter



Határidő: folyamatos

szakmai segítségnyújtás könyvtárosoknak
Felelős Ferik Ibolya, Persikné Bakos Eszter



Határidő: folyamatos

adat- és információszolgáltatás, tájékoztatás könyvtárosok és fenntartók részére
Felelős Molnár Éva, Ferik Ibolya



Határidő: 2012. március 31.

könyvtári nyomtatványok biztosítása
Felelős: Persikné Bakos Eszter



Határidő: 2012. március 31.

Határidő: folyamatos

iskolai és községi könyvtárosok számára megrendezendő Corvina-használati tanfolyam szervezése, lebonyolítása oktatás
Felelős: Ferik Ibolya,. Győriné Mojzes Anikó



Határidő: 2012. április 30..

Szombati napokon ügyeleti szolgálat biztosítása
Felelős: Kellerné Kovács Katalin, Persikné Bakos Eszter, Vadász Péter

Határidő: folyamatos
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Olvasásnépszerűsítő rendezvények évfordulókhoz kapcsolódóan (költségvetési források híján egyéb támogatások függvényében)


Indiánok nyomában észforgató-könyvforgató pályázat Karl May (1842-1912) születésének 170., halálának 100. évfordulója tiszteletére
Felelős: Molnár Éva, Módszertan



Határidő: 2012. május 24.

Indiánok éjszakája: a 2011-ben elindult játékos programsorozatot szeretnénk folytatni, melynek keretében a résztvevők szellemi és ügyességi próbákon vehetnek részt, s a könyvtárban tölthetik az éjszakát
(2012. június 8.)
Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya



Határidő: 2012. június 8.

Május 25. fantasztikus törülközőnap Douglas Adams (1952-2001) tiszteletére, a tudományosfantasztikus irodalom népszerűsítése mellett színes programokkal várjuk az érdeklődőket.
Felelős: Módszertan



Határidő: 2012. május 25.

Nagy „Fehér Klára” Nap gyermekeknek, világjáróknak és minden érdeklődőnek.
Kapcsolódva a könyvtár Világjáró klub című sorozatához (szeptember 25.)
Felelős: Módszertan



Határidő: 2012. szept. 25.

Leonardo da Vinci (1452-1519) születésének 560. évfordulója alakalmából könyvtári foglalkozás
Felelős: Persikné Bakos Eszter

Határidő: 2012. október 31.

Területi ellátással kapcsolatos feladatok
Szervezzük, működtetjük a területi ellátást


megkötjük az ellátásról szóló megállapodásokat a kistérségekkel és az önkormányzatokkal
Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya,



rendszeresen biztosítjuk az állománycserét
Felelős: Vadász Péter, Ferik Ibolya



Határidő: 2012. február 15.
Határidő: folyamatos

végezzük a települések számára a dokumentum beszerzést, feldolgozást és a nyilvántartások kezelését, adatbázis építését
Felelős: Módszertan



Határidő: folyamatos

felkeressük a csatlakozni szándékozó könyvtárakat (Szátok, Felsőpetény, Tereske, Varsány) felmérjük a könyvtárak jelenlegi állapotát, megtervezzük a szolgáltatás beindítását
Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: 2012. március 30.

Végezzük tagkönyvtáraink állományának gondozását, apasztását, ellenőrzését


Állományellenőrzést végzünk
Felelős: Módszertan
Határidő:
-

Mátranovákon

2012. március

-

Sóshartyán

2012. augusztus

-

Vanyarcon

2012. május-június

-

Szalmatercs

2012. november
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Állományrendezést, selejtezést végzünk
-

Szátokon

2012. április

-

Kállón

2012. október

A Balassagyarmati Fegyház és Börtönnel közösen benyújtott pályázat lebonyolítása, szakmai és pénzügyi elszámolása
Felelős: Rideg Zsoltné, Ferik Ibolya

Határidő: 2012. március 31.

Dokumentum - és Információszolgáltató Osztály
Legfontosabb folyamatosan végzett feladatunk, az intézményünkbe személyesen érkező látogatók kiszolgálása,
azaz a napi könyvtári ellátás biztosítása.
E mellett természetesen nagyon fontosnak tartjuk az e-mailben, telefonon, levélben és egyéb formában jelentkező olvasói és szakmai kérések maximális kiszolgálását is.
Végezzük a könyvtár közi kölcsönzést, a közhasznú információszolgáltatást.
Egyéni igények alapján dokumentum és információkeresést és –szolgáltatást végzünk.

Napi feladatunk:


A használói igények, kérések kielégítése, a felénk megfogalmazott kérdések megválaszolása, a kérdező
információhoz juttatása, s a kért adatok az olvasói igénynek megfelelő formában való átadása.



Olvasás, illetve könyvtárhasználatot népszerűsítő programok kínálata, könyvtárpropaganda tevékenység.



Gyermek és felnőtt csoportok fogadása, tájékoztatás a könyvtári szolgáltatásokról, használó képzés, olvasóvá nevelés.



Az aktív könyvtárhasználók számának növelése.



A könyvtári állomány gyarapítása, az elektronikus katalógus építése, a használók nyilvántartása.



Segítségnyújtás a formális és informális és non-formális oktatás szereplőnek, résztvevőnek.



Könyves akciók, ünnepek, programok szervezése.



Szabadidős foglalkozások, tevékenységek kínálata.



Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése és kihasználása.



Kapcsolattartás, együttműködés társintézményekkel, egyesületekkel, civilekkel.

Ennek megfelelően részletes feladataink és munkatervünk:
A Dokumentum- és információszolgáltató osztály munkájának irányítása, szervezése, a könyvtári szolgáltatási
rend biztosítása.
Határidő: folyamatos

Felelős Ludasi Tünde

Ügyeleti beosztások, illetve kiemelt feladatok kapcsán a munkarend és a feladatbeosztások elkészítése, a munkavégzés szakmai irányítása.
Határidő: folyamatos

Felelős: Ludasi Tünde
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A dokumentum beszerzéssel kapcsolatos feladatok összefogása, irányítása, végzése.
Határidő: érelemszerű

Felelős: Ludasi Tünde

Folyamatosan kapcsolattartás a közbeszerzés nyertes pályázójával, a KELLO-val.
Határidő: folyamatos

Felelős: Ludasi Tünde

A könyvpiaci kínálat folyamatos követése, figyelése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Ludasi Tünde

Dokumentumvásárlásra fordítható pénzeszközök felhasználásának ütemezése, a felhasznált összegek naprakész
nyilvántartása.
Határidő: folyamatos

Felelős: Ludasi Tünde

Rendelési igények, desideráták begyűjtése a részlegektől.
Határidő: folyamatos

Felelős: Ludasi Tünde

A dokumentum megrendelésekkel kapcsolatos teendők végzése, internetes dokumentumrendelés, kiszállítások
átvétele, számlák leigazolása.
Határidő: folyamatos

Felelős: Ludasi Tünde

A központi támogatások (érdekeltségnövelő támogatás és az ODR támogatás) felhasználása, szakmai beszámolók elkészítése.
Határidő: értelemszerű

Felelős: Ludasi Tünde

Éves statisztikai adatlap kitöltése a BBMKKI-ra vonatkozóan.
Határidő február

Felelős: Ludasi Tünde, Kapás Tünde

Ajándékba kapott dokumentumok, kötelespéldányok átvétele, irányítása.
Határidő: folyamatos

Felelős: Ludasi Tünde

Pályázatok figyelése, aktuális pályázatokhoz javaslattétel, ill. lehetőség szerint azok elkészítése.
Határidő: folyamatos

Felelős Ludasi Tünde

A Márai-programmal kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás.
Határidő: értelemszerű

Felelős Ludasi Tünde

Felnőtteket célzó internet tanfolyamok, felhasználóképzések szervezése.
Határidő: alkalomszerű

Felelős Ludasi Tünde

TÁMOP pályázathoz kapcsolódó fenntartási kötelezettséggel kapcsolatos olvasószolgálati feladatok irányítása,
ütemezése, végzése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Ludasi Tünde

Munkaköri leírások, minősítések, beszámolók, munkatervek, szakmai anyagok előkészítése, illetve elkészítése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Molnár Éva, Ludasi Tünde

Együttműködési megállapodások előkészítése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Ludasi Tünde

Regionális pályázati együttműködés az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral
Határidő folyamatos

Felelős: Molnár Éva, Ludasi Tünde

Országos rendezvényeken, programokon való részvétel, kiemelten a megyei könyvtárigazgatók tagozati üléseik
Határidő folyamatos

Felelős: Molnár Éva, Ludasi Tünde

A mindenkori fenntartóval való folyamatos kapcsolattartás, információnyújtás, egyeztetések, tárgyalások lebonyolítása
Határidő folyamatos

Felelős: Molnár Éva, Ludasi Tünde
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Nyilvántartási pont
2011-12-es tasakok rendezése és ellenőrzése, illetve a 2009-es tasakok, mutatók selejtezése, 2010-es tasakok
kiválogatása.
Határidő: augusztus

Felelős: Hajdara Istvánné

Gépesített előjegyzés, olvasó e-mailben való kiértesítése folyamatos végzése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Hajdara Istvánné

E-mailben és telefonon kért hosszabbítások intézése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Hajdara Istvánné

A retrospektív feldolgozásba tartozó könyvek figyelése és ideiglenes lappal való ellátása kölcsönzés esetén.
Illetve a kölcsönzésből visszakerült könyvek vonalkóddal való felszerelése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Hajdara Istvánné

Önkiszolgáló pult üzemeltetése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Hajdara Istvánné

A „Könyvsziget” folyamatos gondozása
Határidő: folyamatos

Felelős: Hajdara Istvánné

A Palócföld kiadványainak árusítása.
Határidő: folyamatos

Felelős: Hajdara Istvánné

A beiratkozási, olvasói nyilvántartások vezetése és az olvasói adatok, köztük az olvasók e-mail címeinek folyamatos rögzítése számítógépen.
Határidő: folyamatos

Felelős: Hajdara Istvánné

A napi statisztika vezetése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde, és a nyilvántartó pultban szolgáltatók

Faxolás olvasók részére.
Határidő: folyamatos

Felelős: Hajdara Istvánné

A késedelmes olvasóknak gépi felszólítók nyomtatása.
Határidő: folyamatos

Felelős: Hajdara Istvánné

Nyelvi - zenei részleg
Éves beszámolók, munkatervek, statisztikák elkészítése.
Határidő: január-február

Felelős: Ludasi Tünde, Kapás Tünde

Hangoskönyv-, CD jegyzékének kibővítése.
Határidő: február

Felelős: Kapás Tünde

A részleg átalakítása, új szolgáltatási terek kialakítása.
Határidő: április-május

Felelős: Molnár Éva, Ludasi Tünde

„90 éves Salgótarján” programsorozathoz kapcsolódva:
 Helyismeret által digitalizált régi salgótarjáni képek folyamatos vetítése a földszinti térben
Határidő folyamatos

Felelős, Győriné Mojzes Anikó, Kapás Tünde

 T. Pataki László „Salgótarján – Völgyváros” című filmjének vetítése iskolai csoportoknak
Határidő: folyamatos, ill. igény szerint

Felelős: Kapás Tünde, Merényiné Marton Judit
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Időszaki kiállítások a zenei részlegben:
 Újdonságokból válogatás
 Évfordulók: Básti Lajos, Latinovits Zoltán, Gáll István, Kodály Zoltán
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde, Merényiné Marton Judit

Kiállítás filmvetítéssel: „40 éves a Liszt Ferenc Kamarakórus” címmel. A kiállítás és a megnyitó szervezésében
való részvétel.
Határidő: november

Felelős: Kapás Tünde, Szabóné Kereskényi Gabriella

Honlapunkra könyvajánlók: (ezeket a faliújságunkra nyomtatott formában is kitesszük)


Nyelvtanulóknak ajánljuk! címmel sorozatot indítunk különböző témákban (pl. érettségizőknek, vizsgázóknak, szókincsfejlesztéshez stb.), különböző nyelvek tanulásához ajánlunk könyveket, hanganyagokat.
Határidő: alkalmanként


Felelős: Merényiné Marton Judit, Kapás Tünde

Hangoskönyvajánló
Egy-egy hangoskönyv formájában is megjelent mű és szerzőjének bemutatása

Határidő: alkalmanként

Felelős: Kapás Tünde

Foglakozások:
A nyelvtudás kincset ér! Játékos kutatás a nyelvkönyvek között. Célközönség: 3-4. osztály
Határidő: igény szerint

Felelős: Kapás Tünde, Merényiné Marton Judit

Lengyel Dénes és a régi magyar mondák. Foglakozás filmvetítéssel.
Határidő: igény szerint

Felelős: Gyermekrészleg és Zenei-nyelvi részleg

Kodály Zoltánra emlékezünk.
Határidő: igény szerint

Felelős: Kapás Tünde, Merényiné Marton Judit

Programokkal kapcsolódunk a Gyermekek Jogainak Hetéhez.
Határidő: november

Felelős: Molnár Éva, Ludasi Tünde

Ifjú Zenebarátok Napja
Határidő: december eleje

Felelős: Kapás Tünde, Nagy Mónika

Mozihétvégék, filmvetítés szombatonként. Mikszáth Kálmán évforduló kapcsán, a műveiből készült filmek
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde és a szombati ügyeletesek

CD-k és az olvasók által visszahozott dokumentumok (köztük a retrospektív munkálatok alatt kikölcsönzött
dokumentumok) Corvina adatbázisba való felvitele.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde

DVD- és videó vetítéseket tartunk iskoláknak, csoportoknak és egyéni olvasóknak.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde, Merényiné Marton Judit

Házikölcsönzés.
Határidő: kéthavonta

Felelős: Holtai Zsuzsa, Kapás Tünde

Rendezvényekhez kiadványok, szórólapok, meghívók, feliratok készítése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde

Irodalomkutatás (film- színházművészet, zenei elemzés, zenei válogatás).
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde

Nyomtatási, szkennelési feladatok.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde
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Az idegen nyelvi, zenei és hangoskönyv gyűjtemény dokumentumainak raktári rendjéről folyamatosan gondoskodunk.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde

Rendezvényekhez, évfordulókhoz zenékkel, programokkal kapcsolódunk, és technikai segítséget nyújtunk.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde

Igény szerint iskolai tananyaghoz és rendezvényekhez, civilszervezetek felkérésére műsorokat állítunk össze.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde

Könyvtárlátogató csoportok fogadása, kalauzolása az intézményben. A Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és
Informatikai Szakközépiskola csoportjai számára könyvtári bemutatók megtartása. Kapcsolattartás a pedagógusokkal, igényfelmérés.
Határidő: igény szerint

Felelős: Merényiné Marton Judit

A nyilvántartási pont feladatainak meghatározása és koordinálása.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde

Napi statisztikák, havi beszámolók készítése.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde

Részt veszünk az MKE Nógrád Megyei Szervezete és a Közalkalmazotti Tanács és a könyvtár vezetőségi ülésein, munkálataiban.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde

Folyamatos kapcsolatot tartunk kulturális és képző intézményekkel, a város öregek otthonaival, a Vakok és
Gyengénlátók Nógrád Megyei Szervezetével.
Határidő: folyamatos

Felelős: Kapás Tünde

Gyermekrészleg
A gyermekolvasók színvonalas könyvtári ellátása érdekében végezzük alapfeladatainkat
Határidő: folyamatos

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Ápoljuk a kapcsolatot a város általános iskoláinak pedagógusaival, az óvodák óvodapedagógusaival, az intézmények vezetőivel:


tematikus foglalkozások bővítése több intézmény bevonásával, kapcsolódás iskolai, óvodai programokhoz, tematikus hetekhez



közös rendezvények, programok



kiállítási lehetőség felajánlása



selejtezett könyvek, folyóiratok kiajánlása óvodáknak, iskoláknak
Határidő: folyamatos

Felelős: Ludasi Tünde, gyermekkönyvtárosok

Rendezvények, programok: keressük az együttműködési lehetőségeket intézményen belül és intézményen kívül,
pályázati tevékenységet folytatunk rendezvényeink, programjaink megvalósítása érdekében.
90 éve város Salgótarján – kapcsolódunk az intézmény programjaihoz (tematikus foglalkozások, rendhagyó
honismereti órák: várostörténeti játékok, híres salgótarjániak, neves épületek
Edit néni könyvespolca elnevezésű programsorozat folyamatos szervezése – pályázati tevékenység
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Mikkamakka Klub - Több fordulós irodalmi játékra hívjuk Salgótarján és kistérsége általános iskolás tanulóit.
I. 2012. március - június
Célközönség: Alsó tagozatos tanulók
Téma: Irodalmi évfordulók (2012) pl.: Nemes Nagy Ágnes, Gazdag Erzsi, Méhes György, Gárdonyi Géza,
Mikszáth Kálmán, Szepes Mária
II. 2012. szeptember-december
Célközönség: Felső tagozatos tanulók
Téma: Irodalmi évfordulók (2012) pl.: Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Szabó Magda, Fehér Klára, József Attila, Lengyel Dénes
Bod Péter Országos Könyv- és Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulóinak lebonyolítása,
Internet Fiesta, Gyermeknap - családokat célzó programok, akciók, kedvezmények, Ünnepi Könyvhét ifjúsági
programjai – író-olvasó találkozó, Népmese Napja , Őszi Könyvtári Napok , Gyermekek Jogainak Hete , Ifjú
Zenebarátok Napja , Télapó-est, Téli Gyermekkönyvhét , Adventi, karácsonyi programok, Szabadidős programsorozatok: tavaszi, nyári, téli szünidei kézműves foglalkozások
Határidő: aktualitásának megfelelően

Felelős: Ludasi Tünde, gyermekkönyvtárosok

Kiállítások:
Január: Autók, amelyekkel játszottak is – Játékkiállítás
Január - Február: Kedvenc olvasmányélményem - SKÁID Gagarin Tagiskola tanulóinak rajzkiállítása
Március: Régi mesekönyvek
Április: SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola rajzkiállítása
Május: Játékkiállítás
Június-július: Edit néni könyvespolca programsorozaton készült alkotások
Augusztus: Nyári szünidei foglalkozásokon készült alkotások
Szeptember: Népmese Napja: Benedek Elek mesegyűjteményei
Október: Salgótarján óvodáinak kiállítása
November: Salgótarjáni Modellezők Baráti Köre: modell-és makett kiállítás
December: Télapó, Advent, adventi naptár, karácsony
Folyamatos: Évfordulók 2012, Jeles napok, Ünnepnapok
Határidő: aktualitásának megfelelően

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Részt veszünk a retrospektív katalógus konverzió munkálataiban
Határidő: folyamatos

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Szolgáltatjuk a Tankönyvbemutató-hely dokumentumait a pedagógusok részére, illetve tájékoztatunk a gyűjteményből.
Határidő: folyamatos

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Naprakészen gondozzuk az állományt, biztosítjuk a raktári rendet.
Határidő: folyamatos

Felelős:gyermekkönyvtárosok

Gyűjtőmunkát végzünk: ünnepnapokhoz, jeles napokhoz, iskolai rendezvények programjainak összeállításához.
Határidő: folyamatos
Felelős: gyermekkönyvtárosok
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Naprakészen gondozzuk az információs táblát, évfordulókhoz kapcsolódóan figyelemfelkeltő könyvajánlást
készítünk.
Határidő: minden hónap 1-e

Felelős: Holtai Zsuzsanna

Összeállítjuk havi programjainkat a városi programfüzetbe.
Határidő: minden hónap 18-a

Felelős: Nagy Mónika

Részt veszünk a házi kölcsönzés szervezésében és lebonyolításában.
Határidő: negyedévente

Felelős: Holtai Zsuzsanna

Folyóiratokból helyismereti figyelést végzünk.
Határidő: folyamatos

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Folyamatosan mérjük a helybenhasználatot.
Határidő: folyamatos

Felelős: gyermekkönyvtárosok

Részt veszünk továbbképzéseken, szakmai napokon, az intézmény rendezvényein, a szakszervezeti bizottság, a
MKE helyi szervezetének tevékenységében, koordináljuk a munkahelyi egészségfejlesztés projektet.

Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti Gyűjtemény
Mindennapi feladataink
A tájékoztató feladatok folyamatos ellátása az Olvasóterem és a Helyismeret állományából.
Határidő: folyamatos

Felelős: a részleg munkatársai

Biztosítjuk a részleg állományának rendjét. A könyvek a kurrens és bekötött folyóiratok, egyéb dokumentumok
folyamatos gondozása.
Határidő: folyamatos

Felelős: a részleg munkatársai

Az Olvasóterem retrospektív feltárása.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Zalánfi Zsuzsanna

Helyben használat folyamatos mérése
Határidő: folyamatos

Felelős: a részleg munkatársai

Ellátjuk a fénymásolás és nyomtatás feladatait
Határidő: folyamatos

Felelős: a részleg munkatársai

Az időszaki kiadványok folyamatos érkeztetése, a hiányzó példányok pótlása reklamálása a kiadónál.
Határidő: folyamatos
Felelős: Zalánfi Zsuzsanna és Gecse Zsuzsanna
A folyóiratok megőrzése érdekében tékaborítókban való elhelyezés, feliratozás, majd a lapok beleltározása.
Határidő: alkalomszerű
Felelős: Zalánfi Zsuzsanna és Gecse Zsuzsanna
A kurrens és bekötött folyóiratok listájának aktualizálása, kollégáknak e-mailban elküldése, gondoskodás a weboldalra való kikerülésről
Határidő: folyamatos

Felelős: Zalánfi Zsuzsanna

Az állományunkból kivont folyóiratokból folyóirat-börze rendezése.
Határidő: negyedévente

Felelős: Zalánfi Zsuzsanna

Gondozzuk a nem hagyományos dokumentumokat, gondoskodunk aprónyomtatvány-gyűjteményünk bővítéséről
és rendszerezéséről.
Határidő: folyamatos

Felelős: Gecse Zsuzsanna
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A szerzeményezéshez dezideráta-jegyzéket készítünk Új dokumentumainkat tárlókban, weboldalunkon népszerűsítjük olvasóink számára.
Határidő: folyamatos

Felelős: a részleg munkatársai

Végezzük a sajtófigyelést, tartalmilag feltárjuk a helyi közleményeket. Építjük az adatbázist.
Határidő: folyamatos

Felelős: Gecse Zsuzsanna

Információkkal, dokumentumokkal és tanácsadással segítjük a helyismereti kutatókat, honismereti pályázatok,
tanulmányi versenyek résztvevőit.
Határidő: folyamatos

Felelős: a részleg munkatársai

Irodalomkutatást, gyűjtőmunkát végzünk szakdolgozatok, dolgozatok, publikációk készítéséhez.
Határidő: folyamatos

Felelős a részleg munkatársai

Együttműködünk társintézményekkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, alkotói műhelyekkel. Segítjük a
helyi és megyei rendezvényeket.
Határidő: folyamatos

Felelős a részleg munkatársai

Kiszolgáljuk a telefonon és e-mailben érkező kéréseket.
Határidő: folyamatos

Felelős: a részleg munkatársai

90 éve város Salgótarján Kapcsolódunk az emlékév eseményeihez
90 év 90 kérdés: Feladatsort állítunk össze a város közintézményeiről, iskoláiról, kulturális színhelyeiről civil
szervezetek és diákok részére
Határidő: május

Felelős: Molnár Éva, Ludasi Tünde, Gecse Zsuzsanna és Zalánfi Zsuzsanna

90 év Salgótarjánról. Kiállítás és rendhagyó foglalkozás diákoknak
Határidő: március-december

Felelős: Molnár Éva, Ludasi Tünde, Gecse Zsuzsanna és Zalánfi

Zsuzsanna
Mikszáth Kálmán születésének 165. évfordulója alkalmából irodalmi foglalkozás diákok részére. A foglalkozásokat a bejelentkezések szerint tartjuk.
Határidő: április vége

Felelős: Gecse Zsuzsanna és Zalánfi Zsuzsanna

185 éve született Fráter Erzsébet, Madách Imre felesége. Lidércke címmel irodalmi foglakozást tartunk középiskolás diákok részére
Határidő: december

Felelős: Gecse Zsuzsanna és Zalánfi Zsuzsanna

Egyéb feladataink
Középiskolákkal folyamatos kapcsolattartás, csoportok fogadása és részükre, könyvtár-népszerűsítő előadások
tartása. Igény szerint szakórákhoz dokumentum-előkészítés, katalógushasználat, digitális könyvtárak használatának tanítása
Határidő: aktualitásának megfelelően

Felelős: a részleg munkatársai

Programjaink és a részlegekkel kapcsolatos friss információk megjelenése a helyi műsorfüzetben és a könyvtár
weboldalán
Határidő: aktualitásának megfelelően

Felelős: a részleg munkatársai

A szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett részvétel országos és helyi szakmai rendezvényeken valamint
szakmai szervezetek munkájában (MKE NMSZ és KKDSZ helyi alapszervezet)
Határidő: aktualitásának megfelelően

Felelős: a részleg munkatársai
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Országos rendezvények helyi megvalósításában való részvétel, foglalkozások tartása, kiállítások rendezése (pl.
Őszi könyvtári napok, Gyermekek Jogainak Hete, Internet Fiesta)
Határidő: aktualitásának megfelelően

Felelős: a részleg munkatársai

Felnőtt kölcsönző
Tájékoztatási feladatokat látunk el, az érdeklődők számára ismertetjük az intézmény szolgáltatásait. Bemutatjuk
a dokumentumállomány főbb részeit, útbaigazítást nyújtunk. Felhívjuk a figyelmet könyvtárunk honlapjára.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

Végezzük a szaktájékoztatási feladatokat, irodalomkutatást végzünk, bibliográfiát állítunk össze igény szerint. A
beérkező kérdésekről és kérésekről teljes körű dokumentációt készítünk.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

Az Info*Tár*Salgó keretében közhasznú információt kutatunk és szolgáltatunk, személyesen, telefonon és emailen keresztül.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

Kiemelt figyelmet fordítunk a Corvina katalógus népszerűsítésére. Bemutatjuk és megtanítjuk használatát, igény
szerint segítséget nyújtunk a keresésben.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

Használóképzés: bevezetjük olvasóinkat az irodalomkutatás alapjaiba. Katalógusrendszereket, könyvtári adatbázisokat mutatunk be, keresésmódszertani és informatikai segítséget nyújtunk.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

A kölcsönzői állomány rendjét biztosítjuk. Az eligazító feliratokat szükség esetén aktualizáljuk. A kiemeléseket
folyamatosan gondozzuk, felülvizsgáljuk, az aktuális igények szerint alakítjuk.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

Ellátjuk a Virtuális Olvasóterem felügyeletét, a gépek és a programok használatához segítséget nyújtunk.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

Tájékozódunk a könyvpiac kínálatáról, a KELLO aktuális jegyzékeiből rendelési listát állítunk össze és továbbítjuk. Deziderátát vezetünk.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

Segítséget nyújtunk a kölcsönzőbe kerülő könyvek feldolgozásban, szerelési munkálataiban.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

Helyismereti folyóirat figyelést végzünk.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

Könyvtárszakos hallgatókat fogadunk. Szervezzük gyakorlati munkájukat, biztosítjuk a szakmai felügyeletet,
szükség esetén értékelést adunk.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Molnár Éva, Ludasi Tünde

A statisztikai adatgyűjtést naponta vezetjük és összegezzük.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

A könyvajánlót folyamatosan frissítjük a napi, heti aktualitáshoz igazodva.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

Évfordulókhoz, rendezvényekhez kapcsolódóan könyvkiállításokat, ajánlókat készítünk.
Határidő: Aktualitásnak megfelelően

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

44

Részt veszünk szakmai továbbképzéseken, rendezvényeken.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

Tartjuk a kapcsolatot a középiskolákkal, és szervezzük a csoportokat könyvtárbemutatóra, tematikus foglalkozásokra, rendezvényeinkre. A tanárok körében népszerűsítjük pedagógiai gyűjteményünket.
Tanulmányi versenyekre, pályázatokra, érettségihez ajánló bibliográfiákat állítunk össze.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

A Gyűjtőköri Szabályzatot felülvizsgáljuk és javaslatot nyújtunk be az átdolgozására.
Határidő: Június 30.

Felelős: Molnár Éva, Ludasi Tünde

A helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, társaságokkal kapcsolatot tartunk. Aktuális rendezvényeinkről,
programjainkról tájékoztatást adunk. Csoportok számára könyvtárbemutató tematikus foglalkozásokat tartunk.
Határidő: Folyamatos

Felelős: Bodor Tiborné, Szűcs Margit

A Márai program pályázati támogatásából író-olvasó találkozókat rendezünk
Határidő: Június 30.

Felelős: Molnár Éva, Ludasi Tünde, Szabóné Kereskényi Gabriella, Rideg

Zsoltné
2012-ben aktuális események, évfordulók
Könyvkiállítások, tematikus foglalkozások, kvízjátékok, bibliográfiák – kivitelezés lehetőség szerint.
Tematikus képernyőkímélők futtatása
Január
80 éve született Szilvási Lajos „Emlékmentés – fedezzünk fel újra egy régi kedvencet!”
Február
Bod Péter tricentenáriuma „A Magyar Athenas”
Március
Internet Fiesta, Friss levegő – új élet – szokjunk le a dohányzásról!
Egészségügyi könyvek, önsegítő irodalom bemutatása
„Üzenetek, vallomások a dohányzás szenvedélyéről”
Április
75 éve hunyt el Juhász Gyula „A költő üzeni – idézetposta”
Örkény centenárium „Egyperces holmik: tárgy-rejtvény” (a játék leírása mellékelve)
Május
Az egerészölyv éve Közös foglalkozás a Magyar Madártani Egyesülettel, ornitológiai könyveink bemutatása.
Június
125 éve született Karinthy Frigyes
Ünnepi Könyvhét
Augusztus
Üdvözöljük a londoni olimpiát!
Szeptember
70 éve hunyt el Móricz Zsigmond
Október
Őszi Könyvtári Napok

45

November
125 éve született Áprily Lajos „A költő üzeni – idézetposta”
December
75 éve hunyt el József Attila „A költő üzeni – idézetposta”

Feldolgozó részleg
Az intézményünkbe különböző beszerzési forrásokból bekerülő dokumentumok érkeztetése, leltározása, felvitele
az adatbázisba
Felelős: Handó Péterné, Várkonyi Edit

Határidő: folyamatos;

Az új dokumentumok bélyegzése, leltári számainak végigírása, mágnescsíkkal, színcsíkkal és raktári jelzettel
ellátása, raktári lapok szerkesztése, nyomtatása és kitöltése
Felelős: Várkonyi Edit, Handó Péterné

Határidő: folyamatos;

A raktári katalógus folyamatos építése és gondozása
Felelős: Handó Péterné

Határidő: folyamatos;

Az állománymozgások regisztrálása a dokumentumokon, az elektronikus és a raktári nyilvántartásban
Felelős: Handó Péterné, Várkonyi Edit

Határidő: folyamatos;

Az állományból való kivonások törlési munkafolyamatainak elvégzése (törlés a leltárkönyvekből, az adatbázisból, törlési jegyzék készítése)
Felelős: Várkonyi Edit

Határidő: aktualitás szerint;

Az állományból való kivonások utómunkálatainak elvégzése (raktári lapok visszaszedése a raktári katalógusból)
Felelős: Handó Péterné

Határidő: aktualitás szerint;

Az állományra vonatkozó statisztikai adatok vezetése, szükség esetén szolgáltatása
Felelős: Várkonyi Edit

Határidő: aktualitás szerint;

Az állományellenőrzéssel kapcsolatos feladatok végzése, ütemterv szerint
Felelős: Handó Péterné, Várkonyi Edit

Határidő: aktualitás szerint;

Részvétel a helyismereti sajtófigyelésben
Felelős: Várkonyi Edit, Handó Péterné

Határidő: folyamatos;

Beosztás szerint részvétel a szombati ügyeletben
Felelős: Várkonyi Edit

Határidő: beosztás szerint.

KIÁLLÍTÁSOK:
2012-ben folytatni kívánjuk a 2010-ben elindított és, mind a kiállítók, mind a közönség körében igen népszerű
kiállítás sorozatot, az Értékeink Nógrád megyében c., valamint a 2011-ben indított Szomszédolás nevet viselő
kiállítás sorozatot is, mely Magyarország határain túli településeknek ad bemutatkozási lehetőséget intézményünkben. Természetesen a hagyományainkat is megtartjuk, és a helyi vagy távolabb élő kiállítók is teret kapnak
a galériában, ahol kiállíthatnak.
Bóna Kovács Károly Galéria tervezett tárlatai:
Február: Fotó és képeslap kiállítás a 90 éves város programsorozathoz kapcsolódva
Március: Értékeink Nógrád Megyében, Szenográdyné Végh Erzsébet (Szécsény)
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Április: Tőzsérné Balázs Mária
Május: Értékeink Nógrád Megyében
Június: Raktárban őrzött kincseink- a BBMKKI dokumentumaiból
Augusztus: Gobelin, Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület éves tárlata
Szeptember: Balassi Bálint Asztaltársaság éves kiállítása
Október: Varróné Jánosné
November: Liszt Ferenc Kórus ereklyéinek kiállítása,
December: Görgey Gabriella felvidéki festőművész
Éves rendezvények:
Intézményünk kapcsolódik az év folyamán aktuális országos, megyei, városi rendezvényekhez, itt kiemelten
Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulójához. Szándékaink szerint elindítunk egy új sorozatot, Karriertörténetek címmel.
Folytatjuk a Világjáró Klub rendezvényeit.
Hírforrás:
Ez évben is 1- 2 alkalommal kívánjuk megjelentetni a Hírforrás c. módszertani lapot.
Határidő: 2012. június 6. és 2011. december10.
Egyéb:
Balassi-díj átadó ünnepség megszervezése, lebonyolítása.
Szent Jeromos, a könyvtárosok védőszentje napjához kötődően szakmai nap szervezés. (szept. 30.)
A Palócföld folyóirat főszerkesztőjével közös író-olvasó ill. könyvbemutató sorozat indítása, az Írószövetség ill.
a Szépírók Társasága támogatásával.
Az év folyamán megemlékezések tartása irodalmi, közéleti, tudós nagyjaink évfordulóiról.
Németh Judit református lelkésszel, Deme Károly evangélikus lelkésszel és Varga András katolikus pappal beszélgetések Húsvét előtt, a Házasság hetében és Adventkor.
„90 éve város” Salgótarján városa által meghirdetett rendezvénysorozathoz kapcsolódva az alábbi programokat
tervezzük:


Karriertörténetek – Salgótarjáni születésű emberek életútjának, karrierjének megjelenítése találkozókon
keresztül. (Alapi István, Pataki Kati, stb. Liptay Katalin, Varga Edit stb.)
A tervezett időpontok: negyedévente (március, június, szeptember, december)



Virtuális séta Salgótarján neves épületei körül – felső tagozatos tanulóknak rendhagyó honismereti óra.
Tervezett időpontok: folyamatos, iskolákkal egyeztetve bejelentkezés alapján

Olvasószolgálati munka:
A könyvtárközi kölcsönzés folyamatos biztosítása. Bevezetésre került a MOKKA-ODR közös adatbázis, annak
megismerése, használata. Továbbképzés a megye városi könyvtárosainak és kistelepülési könyvtárosainak az új
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ODR felület (www.odrportal.hu) megismerése érdekében. Részvétel az éves ODR-konferencián, ill lehetőség
szerint más szakmai fórumokon, továbbképzéseken.
Felelős: Szabóné Kereskényi Gabriella

Határidő: folyamatos

Közművelődési osztály
Szaktanácsadás, szakértői tevékenység
Kiemelt feladatunk a megye területén működő kistérségek, települési-, nemzetiségi és etnikai kisebbségi
önkormányzatok, közművelődési intézmények, öntevékeny közösségek, kulturális civil szervezetek segítése
művelődési céljaik megvalósításában.
Kistérségi szakmai segítő munka
Határidő: értelemszerűen

Felelős: B. Szolnoki Ildikó, valamennyi szakalkalmazott

Szakmai segítséget biztosítunk a megyében működő KÖZKINCS Közművelődési Kerekasztalok működéséhez.
Határidő: folyamatos

Felelős: Molnár Éva, B. Szolnoki Ildikó

A településekre irányuló szakmai segítő munka


Különös figyelmet fordítunk a nemzetiségi és etnikai kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek
szakmai segítésére, közművelődési, közösségi céljaik megvalósításának támogatására.
Határidő: folyamatos



Felelős: Dr.Egyedné Baránek Ruzsenka, valamennyi szakalkalmazott

Folytatjuk a Közösségfejlesztő Szakmai Műhelyek szervezését, lebonyolítását.
Határidő: folyamatos



Felelős: B. Szolnoki Ildikó

Tájoltató program segítségével élő zenei és színházi előadásokat viszünk a hátrányos helyzetű településekre
Határidő: folyamatos



Felelős: Máté Lászlóné

Lehetőségeink szerint részt veszünk az országos, regionális szakmai napokon, szakmai tájékoztatókon
Határidő: folyamatos

Felelős: minden szakalkalmazott

Információs munka, kapcsolatépítés
1.

Az információk nyilvánosságra kerülésének hagyományosan kialakult módjai mellett, minden vonatkozásban törekszünk az elektronikus információs bázis folyamatos építésére, a közvetítés széleskörű alkalmazásának biztosítására.
Határidő: folyamatos

2.

Felelős: Máté Lászlóné, valamennyi szakalkalmazott

Folyamatosan gondozzuk és frissítjük intézményünk honlapján a közművelődéssel kapcsolatos információkat, valamint az Erikanet portálján található megyei adatbázisainkat hírekkel, rendezvényekkel.
Határidő: folyamatos

3.

Felelős: minden szakalkalmazott

Elkészítjük Nógrád megye 2012. évi rendezvénynaptárát.
Határidő: 2011. január 25. illetve folyamatos

Felelős: Máté Lászlóné
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4.

Figyelemmel kísérjük osztályunk és a megyei közművelődési intézmények, civil szervezetek 2011.
évi statisztikai jelentését.
Határidő: 2012. április 15.

5.

Felelős: Vadász Péter, Máté Lászlóné, Szolnoki Ildikó

2012. tavaszán a Művelődési Intézettől visszakapott országos adatokból elkészítjük a megyei statisztikai elemzést.
Határidő: 2012. április 1.

6.

Felelős: Máté Lászlóné, Szolnoki Ildikó

Részt veszünk a MIOSZ (Megyei Intézmények Országos Szövetsége) és a Magyar Népművelők
Egyesülete Választmánya munkájában.
Határidő: folyamatos

7.

Felelős: Máté Lászlóné, Szolnoki Ildikó

Közművelődés szakos hallgatókat fogadunk az idén is szakmai gyakorlatra.
Határidő: folyamatosan

8.

Felelős: minden szakalkalmazott

Aktív egyesületi életet szervezünk a Nógrád Megyei Népművelők Egyesületével.
Határidő: folyamatos

Felelős: minden szakalkalmazott

Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorá-

9.

tussal, az országos szakmai szervezetekkel, a megyei és megyén kívüli társintézményekkel
Határidő: folyamatos

Felelős: valamennyi szakalkalmazott

Képzések továbbképzések, szakmai fórumok
1.

Folyamatosan tájékoztatjuk kollégáinkat a felnőttképzési lehetőségekről, szakmai tanácskozásokról.
Határidő: értelemszerűen

2.

Felelős: B. Szolnoki Ildikó, valamennyi szakalkalmazott

Közművelődési szakemberek, közösségi munkások részére szakmai napokat szervezünk.
Határidő: 2012. december 31.

3.

Felelős: B. Szolnoki Ildikó

A Nógrád Megyei Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve regionális nemzetiségi továbbképzéseket szervezünk.
Határidő: 2012. április, július, október

4.

Felelős: Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka

A nógrádi szlovák nemzetiségi iskolák tanulói részére megszervezzük az „Ismerd meg a gyökereidet” erdei iskolát Szlovákiában
Határidő: 2012. szeptember, október

Felelős: Dr.Egyedné Baránek Ruzsenka

Nagyrendezvények, amatőr művészeti tevékenységek támogatása
Pályázatok útján igyekszünk megteremteni a feltételeket az amatőr művészeti munka segítéséhez, a felmenő
rendszerű bemutatók, versenyek, minősítések megrendezéséhez.
1.

Az ”Amator Artium” XXI. Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás Nógrád Megyei Tárlatáról az
országos Esszencia kiállításra továbbjutott műveket gondozzuk: újra begyűjtjük és segítünk eljuttatni
az országos tárlatra azokat
Határidő: 2012. április – május

2.

Felelős: Máté Lászlóné

Szakmai segítséget nyújtunk a XXI. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Nógrád
Megyei Bemutatójának megszervezéséhez.
Határidő: 2012. március - április

Felelős: Máté Lászlóné
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3.

Megvalósítjuk a 2011-ben pályázaton nyert művészeti tájoltató programunkat. 2012 májusáig 6 általános iskola diákjaival ismertetjük meg a „Muzsikáló Percek” elnevezésű, ingyenes zenei ismeretterjesztő programot, és 6 településre viszünk élő színházi produkciót.
Határidő: 2012. május 31.

4.

Felelős: Máté Lászlóné

XIX. Nógrád Megyei Néptáncantológia
Határidő: 2012. május (Mihálygerge)

5.

Regionális Szlovák Népdaléneklési Verseny
Határidő: 2012. május. (Vanyarc)

6.

Felelős: Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka
Felelős: Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka

Regionális Szlovák Vers- és Prózamondó Verseny
Határidő: 2012. május (Nézsa)

Felelős: Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka

III. Szlovák Gyermek Találkozó Novohradské lipky
Határidő: 2012. június 05.(Alsópetény)
7.

46. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó Bánk
Határidő: 2012. augusztus 5.

8.

Felelős: Dr.Egyedné Baránek Ruzsenka

Regionális Szlovák Nemzetiségi Nap
Határidő: 2012. november. 24 (Salgótarján)

9.

Felelős: Dr.Egyedné Baránek Ruzsenka

Felelős: Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka

Szomszédolás: Besztercebánya
Határidő 2012. november

Felelős: Dr.Egyedné Baránek Ruzsenka,
Szabóné K. Gabriella

Informatikai terület
Általános feladatok:
Az előző évekhez hasonlóan, folyamatosan kell végezni az alábbi feladatokat:


Hardver és szoftver üzembiztonság fenntartása



Rendszerfelügyelet mind a hálózatok, mind pedig az adatbázisok tekintetében



Adatvédelem, Vírusvédelem



Új fejlesztések bonyolítása, ezek eredményeinek a meglévő rendszerhez igazítása



Ad-hoc jelentkezõ feladatok megoldása, mint pl. hibajavítás, eseti programkészítések, lekérdezések, stb.



Vocal Egyesületi tagsággal, illetve Hungarnet tagsággal kapcsolatos teendők ellátása



WEB lapok frissítése
Határidő: folyamatos

Felelős Győriné Mojzes Anikó

Egyéb feladatok:


TÁMOP pályázat informatikai záró projekt előrehaladási jelentés elkészítése, projektdokumentáció öszszeállítása, digitalizálása.
Határidő: március 31.



Fejlesztések átvétele, elhelyezése, szolgáltatásba adása, szükség esetén a használat betanítása.
Határidő: június 30..



Felelős: Győriné M. A., Szabó A.
Felelős: Győriné M. A.

Internet kapcsolat felügyelet.
Határidő: folyamatos

Felelős: Győriné M. A.
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Együttműködés a többi szervezeti egység munkatervében megjelenő, informatikai rendszerszervezési
vonatkozású feladatainak megvalósításában.
Határidő: folyamatos



Weblapjaink karbantartása, konzorciumi portál építésének felügyelete.
Határidő: folyamatos



Felelős: Győriné M. A.

Szoftverlicenszek pontos követése, a hálózati op. rendszerek mind magasabb szintű alkalmazására
Határidő: folyamatos



Felelős: Győriné M. A.

Felelős: Győriné M. A.

A Corvina adminisztrációs moduljának mind finomabb hangolása a folyamatos üzemeltetés tapasztalatihoz igazítva.
Határidő: folyamatos



Felelős: Győriné M. A.

Adatbázisaink érvényességi vizsgálatai, redundáns rekordok eltávolítása, a retrospektív katalóguskonverzió informatikai szakmai felügyelete és támogatása.
Határidő: folyamatos



Felelős: Győriné M. A.

Megyei szinten egységes, a kulturális, közhasznú, helyismereti és helytörténeti adatokat és digitális tartalmakat is tartalmazó adatbázis rendszer feltöltésének szakmai iránymutatása az egységes országos lelőhely-nyilvántartásba, a helyi képzési és tanulási szükségletekre alapuló, a felhasználók igényeit kielégítő hagyományos és elektronikus könyvtári szolgáltatások bevezetése, a szolgáltatásokhoz megyei
szinten egyenlő esélyű hozzáférést biztosító rendszer bevezetése, könyvtári online szolgáltatások távoli,
24 órás elérhetőségét egyenlő eséllyel biztosító, interaktív felület kialakítása.
Határidő: december 31.

Felelős: Győriné M. A.

Salgótarján, 2012. március 11.

Molnár Éva
igazgató
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