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1. Helyzetkép
1.1. A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári ellátás
megszervezése
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az 1997. évi CXL. törvény 64. § alapján
szabályozott széles szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres
szolgáltatás-szervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati
segítségnyújtást jelent.
Beszámolónkat a törvényi, jogszabályi háttérnek megfelelően, a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer ajánlásának figyelembevételével készítettük el.
Nógrád megye területe 2544 km2, ez az ország területének mindössze 2,7%-a, ezzel Nógrád a
második legkisebb területű megye ugyanakkor az ország legkisebb lélekszámú megyéje.
Településszerkezetére jellemzőek az aprófalvak, többségük lakossága 1000 fő alatti (79
település). A megyében 6 város és 125 község van, a községek mindegyikében 5000 lakosnál
kevesebben élnek.
Ebben az évben is közös érdekünk volt az, hogy a kistelepülések számára folyamatosan
biztosítani tudjuk a minőségi és korszerű kulturális szolgáltatásokat.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2013 óta egyedüli szolgáltatóként látja el a megye
kistelepüléseit. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez, (továbbiakban KSZR) 2013 óta
folyamatos a csatlakozási szándék, a megye kistelepülései fontosnak érzik a megyei
könyvtárral való együttműködést.

2015-ben újabb csatlakozókkal bővült a Nógrád megyei KSZR hatóköre, így az ellátott
települések száma 8 új könyvtárral bővült, így 113 településen tudtunk jobb körülményeket,
magasabb ellátási színvonalat biztosítani. Az eredményeket és a pozitív visszajelzést mutatja,
hogy 2016-ra újabb 5 település jelezte csatlakozási szándékát.
2015-ben újabb csatlakozókkal bővült a Nógrád megyei KSZR hatóköre, így az ellátott
települések száma 8 új könyvtárral lett több, így 113 településen tudtunk jobb körülményeket,
magasabb ellátási színvonalat biztosítani. Az eredményeket és a pozitív visszajelzést mutatja,
Az új csatlakozók között két olyan település volt - Zabar és Szilaspogony -, ahol korábban
több évtizede működött utoljára könyvtár. Örömmel töltött el bennünket az a lelkes és
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szeretetteljes fogadtatás, amellyel mindkét településen birtokba vették a segítségünkkel
kialakított szolgáltató helyet a helyiek.
Más szolgáltató helyeink is megújultak, megújulnak. A Nemzeti Kulturális Alap 2015. évi
szakmai eszközfejlesztési pályázatára nagyon nagy érdeklődés mutatkozott. A helyszíneken
felmértük a lehetőségeket, segítséget nyújtottunk a pályázatok elkészítésében. A sikeres
pályázat segítségével 3 település könyvtára újult meg, de több településen saját erőből és a
megyei könyvtár segítségével is egyre javultak a működési feltételek. A múlt évben nagy
hangsúlyt fektettünk arra, hogy a fenntartókat felkeresve közösen keressünk megoldásokat és
együtt határozzuk meg a fejlesztés irányát.
A múlt évben több helyen új könyvtár került kialakításra. Új, lényegesen jobb körülmények
közé került a bánki, a karancsaljai, a szentéi, a litkei, a dorogháza-újtelepi és a pataki
könyvtár, teljes épület felújításra került sor Szalmatercsen és Nógrádszakálon.
Szakmai munkánk legnagyobb elismerése és sikere az, hogy a 2015-ben csatlakozókkal
együtt elértük, hogy a megye 125 kistelepüléséből 118 helyen vagyunk jelen. A lefedettség
94%-os, további növekedés csak minimális mértékben várható. Az önálló települések
többsége képes önálló nyilvános könyvtárként szolgáltatni.
Szakmai munkánk legnagyobb elismerése és sikere az, hogy a 2015-ben csatlakozókkal
együtt elértük, hogy a megye 125 kistelepüléséből 118 helyen vagyunk jelen. A lefedettség:
94%-os, további növekedés csak minimális mértékben várható. A önálló települések többsége
képes önálló nyilvános könyvtárként szolgáltatni.
A KSZR nyújtotta lehetőségek sok feladatot jelentenek a könyvtárnak, de a megújuló
könyvtárak szakmai öröme kárpótolja leterheltségünket.
Mindezek mellett a településekért végzett munka nagy felelősség is. Minden település egyedi
elbírálást igényel, többszöri helyszíni, napi kapcsolattartási feladatokat ró a kollektívára.
Szakmai munkánk végzése kapcsán azt tapasztaljuk, hogy a kistelepüléseknek nagy
szükségük van a megyei könyvtár koordináló, ellátást végző munkájára.
2015-ben 5 helyet tudtunk úgy megújítani és átadni, hogy adott településeken a könyvtári
szolgáltatások minőségi, folyamatos biztosítása hosszabb távra megoldottá vált.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az önkormányzatokkal szorosan együttműködve javítsuk a
szolgáltatási feltételeket és az egész megyében biztosítsuk az egységes és minőségi
szolgáltatást.
A rendszer működtetését 4 fő könyvtáros és kulturális közfoglalkoztatottak végzik, technikai
hátterét 1 db személygépkocsi és korszerű számítógépes infrastruktúra biztosítja a megyei
könyvtárban, a könyvtári munkafolyamatok végzését a Corvina integrált könyvtári rendszer
segíti.
A településeken a kulturális közfoglalkoztatás pozitívan befolyásolta a helyi szolgáltatást,
minimálisra csökkent a hosszabb-rövidebb ideig szünetelő könyvtárak száma.
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1.2. Nógrád megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban
Könyvtárak
Könyvtárellátási
Szolgáltató helyek

könyvtárak
száma (db)
38

Lakosságszám
összesen
10707

-

-

megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
501 - 1000 lakosú településen
-

41

29419

-

-

megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
1001 - 1500 lakosú településen
megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
1501 - 5000 lakosú településen

17

20601

17

31901

113
-

92628
-

megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
0 - 500 lakosú településen
-

Összesen
Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi
önkormányzattal kötött megállapodás alapján
A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat
együttesen ellátó szolgáltató helyek száma
ebből megkötött megállapodások
száma

18
-

A megyében lévő kistelepülések száma, ahol jelenleg nincs semmilyen könyvtári ellátás 0 db
2015-ben a szolgáltatóhelyek száma 113-re nőtt, ami 9 %-os növekedést jelent.
Az előző évhez képest a könyvtári szolgáltató helyek száma 8 településsel nőtt. Az ellátandó
lakosok száma ennek megfelelően nőtt, de a megye összlakossága sajnálatosan csökkenő
tendenciát mutat. A népesség csökkenése a lakosság elöregedése főleg a kistelepülésen
mutatkozik meg nagyobb mértékben.
A 8 új csatlakozó település közül 3 helyen korábban egyáltalán nem volt könyvtári
szolgáltatás, ezeknek a rendszerbe történő integrálásával a megye minden településén
lehetővé vált a könyvtárhasználat.
Ellátott helyeink döntő többsége 84 %-a 1500 lakos alatti kistelepülés.
A fenntartók valamennyi településen biztosítanak könyvtári szolgáltatásra alkalmas helyet,
ezért a legkisebb településeken sincs szükség könyvtárbuszos szolgáltatásra.
Az új szogáltatóhelyek egyharmada 500 lakosnál kisebb településeken található, ahol nagyon
jelentős közösségformáló erővé, valódi közösségi hellyé vált a könyvtár. A nagyobb
településeken is egyre fontosabb kulturális és közösségi szerepet kapnak a szolgáltatóhelyek.
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A KSZR általi lefedettség a községek számához viszonyítva 94%-os, a falvakban élő lakosság
számához (114.137 fő) 81 %-os.
Nemzetiségi önkormányzattal ebben az évben sem kötöttünk megállapodást, mert nincs a
megyében nemzetiségi önkormányzat által működtetett könyvtár.
A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat együttesen ellátó szolgáltató helyek
száma az előző évhez képest 2-vel gyarapodott.

KSZR szolgáltató helyek Nógrád megyében
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1.3. Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken

Személyes használat

Az összesből Internet
használat

Telefon, fax, e-mail

OPAC. honlap

Kölcsönzött dokumentumok

IIelyben használt
dokumentumok

Regisztrált használók

Személyes használat

Kölcsönzött dokumentumok

Helyben használt
dokumentumok

Ebből 14 éven aluliak száma

Regisztrált használók

Összesen
1-500
lakosú
településen
501 - 1000
lakosú
településen
1001 - 1500
lakosú
településen
1501 -5000
lakosú
településen

92628
10707

12003
2658

91811
22162

28382
7583

838
658

84
10

106698
23577

57347
13899

4721
689

47989
10388

55612
10271

35771
6217

29419

4325

31851

12290

0

0

37163

10429

1799

15589

17482

6146

20601

2334

18483

5080

148

74

14995

12878

1074

8513

7425

10224

31901

2686

19315

3429

32

0

30963

20141

1159

13499

20434

13184

Lakónépessége

Település

Olvasók száma összesen

A KSZR központjaként megyei könyvtárunk jelentős erőket és anyagi forrásokat fordított arra 2015-ben is, hogy könyvtámépszerüsítő
kiadványokkal, játékokkal, rendezvényekkel hívja fel a figyelmet az olvasásra, a könyvtárhasználatra.
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A regisztrált használók száma nagy örömünkre növekedést mutat a településeken.
A pozitív eredmények köszönhetők a sikeres rendezvényeknek, a felújított könyvtári
tereknek, a könyvtáros személyének, a rendszeres nyitva tartásoknak is. Mind e
mellett évek tapasztalata az, - és ebben az évben is ez mutatkozik meg - hogy a KSZR
rendszere olyan szemléletbeli váltást is tudott eredményezni, amely révén a
könyvtárhasználat terén is új tendenciák mutathatók ki.
Bár a személyes használatok száma összességében csökkent (az adatok nem
tartalmazzák a rendezvények résztvevőinek számát, ezeket külön szerepeltetjük), de
ezen belül jelentősen emelkedett az internethasználat mértéke minden 500 főnél
nagyobb településen. Köszönhetően az olvasói számítógépek gyarapodó számának a
könyvtárakban.
Egyre többen veszik igénybe távolról is a könyvtárat, használják a honlapot, telefonon,
e-mailen is kérdeznek.
A kölcsönzött kötetek száma is emelkedést mutat különösen a legkisebb és a
legnagyobb településeken szembeötlő a változás.
A helybenhasznált dokumentumok száma szintén a két szélső kategóriában növekedett
a leginkább.
A kistelepülések legintenzívebb használói a 14 éven aluliak. Tapasztalataink szerint,
amíg a felnőtt lakosság inkább saját otthonában szeret olvasni, addig a fiatalok
többsége kihasználja a helybenolvasás, a közösségi játékok, internet nyújtotta
lehetőségeket a szolgáltató terekben. A 14 éven aluliak esetében az 1000 lakosnál
nagyobb településeken mutatkozik növekedés a regisztrált használók tekintetében. A
kisebb településeken sajnos a demográfiai mutatók a népesség fogyását mutatják,
különösen nagy probléma az alacsony születésszám, amely a könyvtárhasználók
enyhén csökkenő számában is megmutatkozik.
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1Humán erőforrás
Személyi feltételek a kistelepüléseken

órák száma hetente átlagolva

napok száma kéthetente átlagolva

órák száma kéthetente átlagolva

főfoglalkozású közalkalmazotti
jogviszonyban összesen

főfoglalkozású közalkalmazotti
jogviszonyban átlagolva
(fö/települések száma)

részmunkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban összesen
részmunkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban átlagolva
( ío/tclcnülcsck száma )

megbízási díjas összesen

megbízási díjas átlagolva
(fö/telcpülésck száma)

közcélú, közhasznú foglalkoztatott
összesen (fő)

közcélú, közhasznú foglalkoztatott
(fö/településck száma)

önkéntes összesen

önkéntes átlagolva (fö/települések
száma)

képesítése megfelel a jogszabályi
előírásainak (%)'átlagolva

1-500
lakosú
településen
501 - 1000
lakosú
településen
1001 - 1500
lakosú
településen
1501 - 5000
lakosú
településen

A szolgáltató helyen dolgozó kollégák

napok száma hetente átlagolva

Összesen

Könyvtári)
usz nyitva
tartási

Lakónépessége

Település

Nyitva
tartási

92628

3,6

13,5

0

0

10

0,09

27

0,24

44

0,39

34

0,30

28

0,25

0,85

10707

3,4

13

0

0

1

0,026

6

0,16

17

0,45

11

0,29

15

0,39

0,82

29419

3,2

11,7

0

0

3

0,073

12

0,29

17

0,41

9

0,22

9

0,22

0,90

20601

4,4

14,7

0

0

3

0,17

5

0,29

5

0,29

7

0,41

2

0,12

0.88

31901

4,2

18

0

0

3

0,17

4

0,24

5

0,29

7

0,41

2

0,12

0,76

A humán erőforrás kérdése a kistelepüléseken az egyik legnehezebb kérdéskör. A szakmai
irányelvek és a könyvtárunk törekvése egybe esik a tekintetben, hogy a könyvtáros
személyének kulcsfontosságú tényezőnek kell lenni a könyvtári ellátás rendszerében.
A szolgáltatás stabilitásához az is hozzájárult, hogy a kulturális közfoglalkoztatás segítségével
csökkent a könyvtárakban a fluktuáció és a bizonytalanság. Javult a személyi ellátottság, és
megnőtt a feladatot ellátók aktivitása, érdeklődése. Sok esetben emelkedett a nyitva tartási
órák száma, hatékonyabban működtek a könyvtárak.
Örömmel tapasztaltuk, hogy főként a kulturális közfoglalkoztatási programnak köszönhetően
stabilizálódtak a könyvtárakban a személyi feltételek, sok esetben új, érdeklődő diplomás
vagy legalább érettségizett fiatalok kerültek a könyvtárakba.
Az előző évihez képest duplájára nőtt a főfoglalkozású könyvtárosok száma, igaz az arányuk
az összeshez képest így sem éri el a 10%-ot. 30 %-ra nőtt a közfoglalkoztatottak száma, és az
önkéntesek száma is emelkedett. Csökkent viszont a részfoglalkozásúak aránya, szinte
változatlan a megbízási díjasok száma.

Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
működéséről
5. § (1) g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat
ga) 1500 fö alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel,
gb) 1500-2500 fö közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel.
gc) 2500 fö feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel
és könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.
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A könyvtárosok képesítése többnyire megfelel a jogszabályban meghatározottaknak. A
megyei átlag 85%, a legrosszabb -75 %-os az arány - a legnagyobb települések esetében, de
ott a legszigorúbbak a követelmények is.
Az év során törekedtünk arra, hogy a könyvtári feladatok hatékonyabb végzéséhez
információval, segítségnyújtással, tanácsadással legyünk jelen.
Figyelemmel kísértük a nyitva tartási idők alakulását, úgy tapasztaltuk, hogy több településen
magasabb óraszámban, és több napon volt látogatható a könyvtár. A korábban jellemző heti
2-3 nap helyett 35%-ban, heti 5 nap vagy annál többször volt nyitva a könyvtár, 38 % a 3-4
napot nyitva tartottak száma. A hétvégi nyitva tartási kötelezettség kezdetben nem volt
népszerű, később esetleg más programmal összekötve pozitív eredményt mutatott és
jellemzően a szombati napra esett. A nyitvatartási órákat tekintve is nőttek az óraszámok. A
könyvtárak közel 30%-a legalább 20 órát, 11 könyvtárban 40 órát vagy annál többet tartottak
nyitva. A könyvtárak mintegy fele - a legkisebb településeken - 10 óránál rövidebb ideig, de
a 6 óránál kevesebbet nyitva tartottak száma minimális.
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1.4. A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei
Az épület állapota
(település db)

A könyvtári
helyiség/helyiségek
állapota
(település db)

A
könyvtári
bútorzat
állapota
(település db)

a

'<L>
>
N

<D
"O
c

S-.

O)
C-

Biztonságtechnikai
eszközök
(település
db)

1/5
o
t:o
C

cc

cc
75
'C3

m

0

m

CC

O

^cc

<D
1

SQ

megoldott

elfogadható

felújított

felújítandó

elfogadható

felújított

felújítandó

2015-ben felújított

elfogadható

felújítandó

felújított

2015-ben felújított

A könyvtári tér alkalmai
befogadására (I/N)

11

38

35

0

50

63

30

50

32

1

35

37

36

5

6240

34

46

27

6

72

27

86

1-500 lakosú
településen
501 - 1000
lakosú
településen
1001 - 1500
lakosú
településen
1501 - 5000
lakosú
településen

10707

2

1

4

15

16

0

17

21

8

18

12

0

11

13

12

2

1719

11

14

9

4

18

8

30

29419

5

6

2

13

15

0

15

26

11

17

12

1

12

14

12

3

1998

13

19

7

2

28

11

30

20601

4

5

0

5

3

0

9

8

7

7

3

0

8

5

4

0

1496

6

5

6

0

14

3

14

31901

0

6

5

5

1

0

9

8

4

8

5

0

4

5

8

0

1027

4

8

5

0

12

5

12

>

fejlesztendő

könyvtárbusz

18

2015-ben felújított

egyéb

11

nem megoldott

egyéb
kulturális
intézménnyel
egy

92628

Lakónépessége

Összesen

Település

IKSZT épületében

A nyilvános könyvtári szó

<L>

oktatási intézménnyel
közös épületben________

A
szolgáltató
hely külsöbclsö
akadályment
esítésc
megoldott
(település
db)

önálló épületben

A szolgáltató hely infrastrukturális feltételei
A szolgáltató hely működése
(település db)
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Nógrád megyében minden kistelepülésen található szolgáltatóhely, az önkormányzatok nem
igényeltek könyvtárbuszos megoldást, fontosnak tartották, hogy legyen a településen egy
kisebb-nagyobb közösségi hely, ahol a könyvtári szolgáltatások igénybe vehetők.
Ellátott könyvtáraink többsége nem önálló épületben helyezkedik el. Iskolában csak 18
szolgáltatóhely került kialakításra, IKSZT-ben 11 könyvtárunk működött. A könyvtárak
harmada a művelődési házzal közös épületben, másik harmada pedig egyéb, többségében a
polgármesteri hivatal épületében helyezkedik el. Különösen igaz ez az 1000 lakos alatti
kistelepülések esetében.
A külső-belső akadálymentesítés a szolgáltatóhelyek 44 %-ban megoldott, további pályázati
források segíthetik az arányok javítását.
Az épületek, könyvtárhelységek állapota javult, több helyen volt kisebb nagyobb felújítás.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az önkormányzatok is egyre inkább fontosnak érzik a megfelelő
környezet biztosítását. Keresik a pályázati lehetőségeket nagyobb rekonstrukció, épület
felújítás megvalósításához. Az épületek 70%-a felújított vagy elfogadható állapotú. A
könyvtárhelyiségek esetében is hasonló az arány. A könyvtári bútorzat felújításához
segítséget nyújtunk. Támogatjuk az önkormányzatok NKA-hoz benyújtott pályázatait annak
érdekében, hogy minél több helyen sikerüljön megújítani a berendezést, célszerű és esztétikus
belső tereket kialakítani, melyek nemcsak könyvtári, de közösségi célokat is szolgálnak. A
könyvtárak alapterülete nem nagy, átlagosan 55 m2, 64%-uk alkalmas csoportos
rendezvények befogadására. Biztonságtechnikai
eszközök terén jelentős a lemaradás, de elsődleges célunk a könyvtári terek és a számítógépes
infrastruktúra kialakítása, megújítása.
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1.5. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása
Nógrád megye Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2015. évi költségvetési támogatásának felhasználási
terve
kiadások
Személyi jellegű kiadások összesen
Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön kívüli és
munkaidőn túli feladatra

800 000 Ft

Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és közreműködőinek
megbízási díjai

200 000 Ft

Személyi juttatások járulékai összesen
Személyi juttatások járulékai

összesen

%

1 000 000 Ft

1,13%

Tény 2015.
kiadások

összesen

%

2 174 500 Ft

2,47%

528 404 Ft

0,60%

2 174 500
Ft

270 000 Ft

0,31%

270 000 Ft

528 404 Ft

Dologi kiadások összesen

86 876 300 Ft 98,56%

85 443 736 Ft

96,93%

Dokumentumszolgáltatás

26 650 000 Ft 30,23%

21 471 584 Ft

24,36%

21 246 084 Ft

24,10%

2 279 600 Ft

2,59%

21 013 535 Ft

23,84%

Dokumcntumbcszerzés összesen

26 500 000 Ft 30,06%

Könyv

21 000 000
Ft

Folyóirat, napilap

2 500 000 Ft

18 038 606
Ft
3 087 653
Ft

Nem hagyományos dokumentumok

3 000 000 Ft

119 825 Ft

Könyvtárközi kölcsönzés - egyedi dokumentumokra vonatkozó
kérések teljesítése (postaköltség, csomagolás stb.)

150 000 Ft

Információszolgáltatás

Adattárak, adatbázisok szolgáltatás díja (pl. EBSCO),
honlap fejlesztés, retrospektív feldolgozás, konverzió,
oktatásban, képzésben résztvevők információellátásának segítése
Helyismereti információk biztosítása, digitalizálás
Közösségi szolgáltatás

225 500 Ft
5 500 000 Ft

6,24%

2 279 600
Ft

5 500 000 Ft
13 000 000 Ft

14,75%
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Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség elsajátításának,
használóképzés, tanulási folyamatok támogatása, ODR-MOKKA
működéséről tájékoztatás

4 000 000 Ft

3 650 960
Ft

Olvasásfcjlesztö, ismeretterjesztő, a könyvtár szolgáltatásait
népszerűsítő programok, kulturális, közösségi rendezvények, egyéb
programok, kiállítások szervezése

9 000 000 Ft

17 362 575
Ft

Könyvtárosképzés, továbbképzés

Könyvtári személyzet rendszeres képzése, továbbképzése, szakmai
napok költségei (tanfolyamok költsége, utazás, csoportos étkezés)

1,93%

3 800 000 Ft

4,31%

1 700 000 Ft

Szolgáltatások szakmai anyagköltsége
Szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz, címkék,
filmulux, olvasójegy stb.

1 800 000 Ft

Kültéri és beltéri táblák, feliratok, képkeretek, betű- és szakjelzet
készlet stb.könyvkötés

2 000 000 Ft

Szolgáltatások infokommunikációs költsége
500 000 Ft

Adatátviteli célú távközlési díjak

900 000 Ft

5,67%

1,70%

600 000 Ft

647 365 Ft

Egyéb szállítási költség, csoportos utazás költsége

250 000 Ft

231 274 Ft

Postaköltség (egyéb postai küldemény)

650 000 Ft

14

6 119 596 Ft

6,94%

1 769 209 Ft

2,01%

10 696 191 Ft

12,13%

890 570 Ft
3 500 000 Ft

3 500 000 Ft

2,04%

747 504 Ft
1 457 456
Ft
3 914 636
Ft

Gépkocsi/könyvtárbusz üzemeltetés kiadásai (hajtó- és kenőanyag,
biztosítás, szerviz)

Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség, közbeszerzés költsége
Egyéb általános költségek
Irodaszerek, egyéb nyomtatvány

1 796 510 Ft

655 320 Ft

1 500 000 Ft

Szolgáltatások egyéb kiadásai

0,95%

1 141 190
Ft

3 600 000 Ft

Szolgáltatások szállítási költsége

840 399 Ft

840 399 Ft

5 000 000 Ft

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Szoftvcrüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás díja

1 700 000 Ft

3,97%

10 696 191
Ft
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Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai
államháztartáson belülre - szolgáltatás vásárlása városi könyvtártól
Szolgáltatások marketing eszközei
Szolgáltatást népszerűsítő, tájékoztató kiadványok,
programmeghívók, hirdetés, reklámköltségek

9 000 000 Ft

17 376 300 Ft

19,71%

17 376 300
Ft

Szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége

2 665 133 Ft

3,02%

17 017 479 Ft

19,31%

2 665 133
Ft

9 000 000 Ft

Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei
Fejlesztő játékok, eszközök
kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak,
számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök

10,21%

17 017 479
Ft
0 Ft

0,00%

0 Ft

0,00%

0 Ft

0,00%

0 Ft

0,00%

Számítástechnikai nagyértékü eszközök, szoftverek
Szállító jármű vásárlása
Szoftver- és adatbázis fejlesztés
Egyéb
Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tétel

Támogatás összesen

88 146 300 Ft

15

88 146 640 Ft
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A Balassi Bálint Megyei Könyvtár
2015-ben 113 település ellátását
végezte. A települések nagy része
hátrányos helyzetű kistelepülés, ahol
fontos szerepe van a megyei
könyvtárnak abban, hogy minőségi
színvonalon történjen a szolgáltatás,
az infrastruktúra, a felszereltség, a
bútorzat a belső terek kialakítása mai
követelményeknek megfelelő legyen.
A 2015. évben rendelkezésünkre álló
keretet igyekeztünk tudatosan és a
lehető
leggazdaságosabban
felhasználni.
Az összeg jelentősebb részét 24%-át
dokumentum beszerzésre fordítottuk.
Ugyan
kevesebb
összegben
vásároltunk könyveket, viszont nagyobb igény mutatkozott a folyóiratokra.
Szintén jelentős összeget (24%) fordítottunk a közösségi programokra, használóképzésre. Ebben az
esztendőben is egyre nagyobb igény és kérés mutatkozott a rendezvények iránt, egyre több
résztvevőt vonzottak programjaink.
Fontosnak tartottuk a KSZR és a könyvtár népszerűsítését, ezért az egységes kiadványok és reklám
anyagok mind ezt a célt szolgálták.
Az összeg harmadik jelentősebb részét 20% kisértékü tárgyi eszközök beszerzésére fordítottuk.
Az év elején elkészült igényfelmérés alapján számítástechnikai eszközök, nyomtatók, televízió,
kiegészítő célbútorok, könyvtári felszerelések és fejlesztő játékok kerültek átadásra a
kistelepülésekre.
Minden településre elkészíttettük a nyitvatartási táblákat az előírásnak megfelelően.
A tervezés és felhasználás során törekedtünk arra, hogy a szakmai szempontok figyelembevételével
és a jogszabályok betartásával a leghatékonyabban használjuk fel a támogatást szem előtt tartva a
helyi adottságokat és igényeket.________________________________________________________
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2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások
2.1. Állománymenedzsment
2.1.1. Gyűjteményfejlesztés
darabszám
8502
0
310
15

Könyvbeszerzés
Hangoskönyv beszerzés
Folyóirat, heti-, napilap
Nem hagyományos dokumentum (DVD)
Egyéb
Összesen

-

értéke Ft-ban
18.047.606
0
3.123.353
119.825
-

21.290.784

A gyüjteményalakítási munkánk során arra törekedtünk, hogy a szolgáltatás alapját képező
gyűjtemény nagysága és összetétele elsősorban a helyi lakosság igényeihez igazodjon.
Az állomány frissítése és az újdonságokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében igyekeztünk
minden településen legalább négy alkalommal jelen lenni, a gyűjteményt alakítani.
A dokumentum beszerzés összege 2015-ben is az egyik meghatározó tétele volt a rendelkezésünkre
álló támogatás felhasználásának. A beszerzést a jogszabályoknak megfelelően közbeszerzés
keretében bonyolítottuk le, 2015-ben partnerünk a Libri Könyvkereskedelmi Kft. volt, amely 36%os kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosított számunkra. Gazdag kínálata, rugalmas
szolgáltatásai segítették a gyors és kiszámítható gyarapítást. A rendelés során törekedtünk arra,
hogy a dokumentumok kiválasztásánál érvényesítsük a települési könyvtárosok által jelzett
igényeket, kéréseket. Követjük az új megjelenéseket, figyeljük a beérkezett jelzéseket. Törekedtünk
arra, hogy minden településen hozzáférhetők legyenek a különböző korosztályok, olvasói csoportok
által keresett, kért dokumentumok.
A helyismereti, helytörténeti dokumentumállomány kialakítására ebben az esztendőben kiemelt
figyelmet fordítottunk. A helyi értékeket tartalmazó könyv dokumentumok mellett a Nógrád
Megyei Hírlap, a Palócföld folyóirat, a Salgótarjáni Városlakó is helyet kapott minden ellátott hely
könyvespolcán.
Előrelépést tudtunk tenni a folyóiratok területén is, ahol nőtt az előfizetésre fordított összeg és a
címek száma is. A folyóiratokat az előző évihez hasonlóan a Magyar Postától rendeltük meg,
kivéve néhány lapot, melyet a kiadónál fizettünk elő. Az egységes megrendelés segíti az
előfizetések követését, az esetleges reklamációk következetes kezelését.
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458204
76200

0
0

58,9%
75%

3,18%
3,8%

84,5%
89%

55%
73%

29419

133106

0

52,4%

3,41%

86%

52%

20601

118729

0

43%

3,2%

84%

42%

31901

130169

0

54,6%

1.7%

79%

54%

Vonalkódolás (0 % nincs, 100 % teljes
mértékben megoldott)

A szolgáltató hely dokumentumállománya
elektronikus katalógusban:
teljes mértékben feltárt (100 %)
részben feltárt (becslés %-ban)
nem érhető el (0 %)

Raktári jelzetek megfelelősége (0 % nincs,
100 % teljes mértékben megoldott)

Elektronikus nyilvántartásba vett
dokumentumok (%-ban)

92628
10707

Selejtezett dokumentumok százalékos
aránya (becslés %-ban)

A településen helyben lévő
dokumentumok száma (csereletét nélkül)

Összesen
1-500
lakosú
településen
501 - 1000
lakosú
településen
1001 - 1500
lakosú
településen
1501-5000
lakosú
településen

Lakónépessége

Település

2.1.2. Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása

A könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása, ennek keretében a beszerzett újdonságok
nyilvántartásba vétele, elektronikus katalógusban való közzététele az interneten, állományellenőrzés
elvégzése, szükség szerint kivonás az állományból
A beszerzett dokumentumok feldolgozása, nyilvántartása, feltárása és szolgáltatása mellett fontos
feladatunk a szolgáltatóhelyek saját állományának gondozása, karban tartása, szolgáltató
képességének biztosítása. A helyszíni munkák megtervezésénél figyelembe vettük a beérkezett
igényeket, az épületek, könyvtárhelyiségek felújításával kapcsolatos esetleges állománymozgást és
a bútorfelújítás, új könyvtárak kialakításához kapcsolódó (örömteli) feladatokat.
Ezen szempontok alapján állományellenőrzést és selejtezést Alsótoldon, Bánkon, Szalmatercsen,
Nógrádszakálon, Magyargécen, Endrefalván és Szécsénkén végeztünk. Valamennyi településen
valamilyen fejlesztés, felújítás is történt.
Selejtezésre, az állomány átválogatására, az elhasználódott, idejét múlt dokumentumok kivonására
Cserhátsurányban, Karancsalján, Őrhalomban, Kétbodonyban, Szarvasgedén és Karancslapujtőn
került sor.
Valamennyi településen átvizsgáltuk az állomány nyilvántartásokat, elvégeztük az ellenőrzéssel,
törlésekkel kapcsolatos adminisztrációkat.
Cserhátsurányban, illetve Karancsalján új nyilvántartás kialakítását kezdtük meg, mert a korábbi
hiányos vagy pontatlan volt.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a fenntartók egyre inkább igénylik a segítségünket az állományok
megtisztításánál, egyre kevésbé tiltakoznak a régi használatlan dokumentumok kivonása esetén.
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Szintén pozitív hatása volt annak is, hogy 2015-ben a települések mintegy fele saját keretből is
szerzett be dokumentumot, ezek feldolgozásában, nyilvántartásba vételében szintén segítettünk, és
az új beszerzéseket feltártuk elektronikus katalógusunkban.
A települések helyben lévő állományát gyarapította az NKA támogatásával beszerzett Jókai,
Gárdonyi és az Irodalmi Nobel-díjasok sorozat, melyeket a múlt év során juttattunk el a
könyvtárakba.
Folyamatosan dolgozunk a könyvtárak állományának retrospektív feltárásán is, 2015-ben
Nógrádmegyer, Cered, Csécse, Varsány és Nemti állományának feltárására került sor, ezáltal
lehetővé vált az interneten keresztül ezen állományok keresése, elérése. Szintén nagy előnye a
feltárásnak, hogy megkönnyíti, hatékonyabbá teszi az állományellenőrzések munkálatait is.
Az állományok feltárása, az ellátóközpont csereállományának nyilvántartása, a letétek kezelése a
Corvina integrált könyvtári rendszer segítségével történik.
Kettős funkciójú könyvtárak esetében a gyűjtemény alakításánál és gyarapításánál arra törekedtünk,
hogy az igazodjon a nevelési-oktatási programhoz, a tanulók és pedagógusok igényeihez.
2.2. Dokumentumszolgáltatás
Könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban2:
A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött
dokumentumok száma:
eredetiben
elektronikusan
fénymásolatban

80
79
1
0
0

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer esetében sikerekről és sikertelenségekről egyaránt
beszélhetünk.
Sikerként és eredményként számolhatunk be arról, hogy az ODR esetében nagyon eredményes volt
a tájékoztató munkánk, a PR tevékenységünk. Több szakmai napon, továbbképzésen helyeztünk
erre a témára jelentős hangsúlyokat, tettünk lépéseket a rendszer hatékonyabb működtetése
irányába.
Sikertelenségünket az jelentette, hogy a települések többsége nem rendelkezik önálló
regisztrációval az ODR rendszerben. Kéréseiket, igényeiket e-mailben jelzik, így kéréseik nem
szerepelnek a hivatalos statisztikában. 2015-ben 20 településről érkezett be a 80 könyvtárközi kérés.
A következő évben erre még inkább hangsúlyokat kívánunk fektetni.

2.3. Információs szolgáltatás
A megyei könyvtár, mint a kistelepülések ellátásának központja, nagyon fontosnak tartja, hogy az
aktuális információk minél szélesebb körben, időben eljussanak a településekre. Legyen az
tájékoztatás jellegű, jogszabályi alapú vagy éppen pályázatokkal kapcsolatos is.
Az információ átadás leggyakoribb formája az e-mailes megkeresés. Tájékoztató,
információszolgáltató munkánknak a másik nagyon fontos eleme, a szakmai napokon,
továbbképzéseken történő információ átadás. Ekkor nyílik arra is lehetőség, hogy a könyvtári
adatbázisokról, a településre vonatkozó helyismereti gyűjtemény kialakításról, a digitalizálásról is
szót ejthessünk.

2 Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza
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Azt már a települési önkormányzatok jelentős részénél sikerült elérni, hogy saját honlapjukon
helyet kaphasson a könyvtári szolgáltató hely, hírt adhasson magáról. A megyei könyvtár honlapján
nagyobb részben a szolgáltató helyek programjai jelennek meg.
Az oktatásban, képzésben résztvevők számára kiemelt figyelmet fordítunk. Könyvtárközi
kölcsönzés segítségével minden igényelt dokumentumot biztosítani tudunk az érdeklődők számára.
Fontos partnereink az általános iskolák, akik házi versenyekhez, házi olvasmányok példányszám
kiegészítéséhez kérnek segítséget.
Az általános iskolás csoportok is szívesen keresik fel a megyei könyvtár gyermekkönyvtárát, ahol
megismerkednek egy nagyobb könyvtár nyújtotta szolgáltatásokkal, lehetőségekkel.
Középiskolás csoportok foglalkozásokon, tanfolyamokon sajátíthatják el az önálló
információkereséshez szükséges ismereteket.
Könyvtárunkban a tájékoztató kollégák segítségével lehetőség van segítséget kérni kutatáshoz,
szakdolgozat készítéshez, ha szükséges egyénileg is foglalkoznak az olvasókkal, a szakirodalom
biztosítása mellett bemutatják és segítik a könyvtár saját és könyvtárból elérhető adatbázisok
információinak elérését.
A helyismereti részlegben gyűjtjük a Nógrád megyére vonatkozó híreket, kiadványokat,
információkat. Részlegünk kedvelt célpontja a helyismereti kutatóknak. Gyűjtjük a települések saját
kiadványait, és a róluk szóló információkat is. A sajtóban megjelent helyismereti tárgyú cikkeket a
Helyismereti cikkadatbázisban tárjuk fel, mely elérhető könyvtárunk honlapjáról. Szintén
helyismereti tárgyú eredménye intézményünknek - és nagy népszerűségnek örvend - a Nógrád
Megyei Hírlap több évtizedes évfolyamának digitális formában történő hozzáférhetősége, mely
honlapunkról elérhető.
Folyamatosan dolgozunk a Palócföld c. irodalmi lap régebbi évfolyamainak digitalizálásán is.
A KSZR-re vonatkozó információkat könyvtárunk honlapján adjuk közre. Az oldal folyamatosan
korszerűsödik, a KSZR önálló aloldalt kapott, ennek feltöltése, aktualizálása folyamatban van. Bár
sok információ és az aktualitások szerepelnek már az oldalon, technikai okokból a
szolgáltatóhelyekre vonatkozó adatok még nem kerültek fel. Reméljük sikerül informatív, a
szolgáltatásra és a szolgáltató helyekre vonatkozó friss információkkal feltölteni az oldalt. Jelenleg
a szolgáltatás ismertetése, dokumentumtár, hírek, aktualitások és a rendezvénypaletta érhető el az
oldalról.
Az információk gyors áramoltatásához, a szolgáltatás, az eredmények népszerűsítéséhez igénybe
vesszük a könyvtár közösségi oldalát. Olvasásnépszerüsítő játékunk számára saját közösségi oldalt
indítottunk, amelyet felhasználunk a szolgáltatás és a szolgáltatóhelyek híreinek, eseményeinek
bemutatására is.
Nagy igény mutatkozik a használóképzésekre, főként a digitális írástudás képzéseinkre nagy a
kereslet. Kisebb és nagyobb településeken egyaránt szívesen fogadják tanfolyamainkat. A
résztvevők köre az 50 év feletti korosztályból kerül ki, 70%-ban nők vállalkoznak képzésre.
Az intézmény mobil eszközparkja segítségével bármely településen tudunk kihelyezett tanfolyamot
tartani, 2015-ben 13 alkalommal 168 fő vett részt számítógépes képzésen.
Kiemelten fontosnak tarjuk a folyamatos, napi kapcsolattartást a könyvtárosokkal és a
fenntartókkal. Rendszeresen Figyeljük a könyvtárakat érintő jogszabályokat, ajánlásokat, pályázati
kiírásokat és azokat továbbítjuk a könyvtárosok, fenntartók felé. Egyre inkább törekszünk a
személyes találkozásra, a kapcsolatépítésre, mivel így nagyobb hatékonysággal tudunk egyeztetni a
fejlesztésekről, a településeket érintő további elképzelésekről és arról, hogy milyen szerepet játszik
ebben a könyvtár.
Rendszeresen tájékoztatjuk a fenntartókat és a könyvtáros kollégákat szakmai programjainkról,
eredményeinkről, levélben, szakmai rendezvényeinken, közösségi oldalunkon és nyomtatott
formában a Könyvtár/Tér című tájékoztató kiadványunk segítségével. Törekszünk arra, hogy
ezeken a fórumokon egy-egy települési könyvtár is lehetőséget kapjon a bemutatkozásra.
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2.4. Közösségi szolgáltatások
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2015-ös év folyamán is biztosította a megye településein élő
lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket, egyéb
programokat, digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokat. Mindezzel hozzájárult az
olvasáskultúra fejlesztéséhez, támogatta az olvasást, a tanulást, a közösségi életet, valamint segítette
a civil önszerveződéseket. A szolgáltató helyeket bevonta az országos és térségi szakmai
programokba.
A program típusa, mely a KSZR
szolgáltató könyvtár szervezésében
valósult meg

Vetélkedők, versenyek
Könyvtárbemutató
Tanítási óra iskolai csoportoknak
Könyvtári óra iskolai csoportoknak
Játékos tevékenység
Tanfolyam, tréning
Előadás, konferencia
Kiállítás
Könyvbemutató
Műsoros, szórakoztató rendezvény
Hangverseny
Filmvetítés
Használóképzés
Digitális kompetenciafejlesztés
Egyéb
Összesen
A programok, melyek egyéb
szervezésben, egyéb forrásból
valósultak meg a szolgáltató helyen
(helyi pályázat, helyi
önkormányzat, egyéb)
Rendezvények száma
Ebből a használóképzést szolgáló
rendezvény
Összesen

KSZR állami
támogatásból
forrásból
lebonyolítót
t programok
száma

és saját

2

résztvevők
száma
összesen
(fő)
64

-

-

-

-

79
3

5047
111

-

Európai Uniós és hazai
támogatásból
lebonyolítót
t programok
száma

résztvevők
száma
összesen
(fő)

-

107

3
-

-

-

-

190

17312

-

-

-

-

-

-

13
5

168
195

Lebonyolító
tt
programok
száma

Résztvevő
k száma
összesen
(fő)

39

1136

-

-

334

24140

Március elején tájékoztattuk a kistelepülések fenntartóit és könyvtárosait új formában, megújult
tartalommal, színes küllemű kulturális palettánk megjelenéséről.
Összességében a 295 színes, igényes előadás 23004 résztvevőt vonzott, hozott be a falvak
könyvtáraiba, segítette a kulturált szórakozást, az ismeretszerzést és a lakosok közötti összetartozás
élményét. Mindez a megállapodást aláíró települések 65,5 %-át érintette.
Kiemelten kezeltük a gyermekek számára szervezett programokat, de a felnőtt korosztály
megszólítása is hangsúlyos volt. Mindezek mellett arra is ügyeltünk, hogy ezek a rendezvények az
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esélyegyenlőséget is biztosítsák. Bárki ingyenesen részesülhessen - nemre, korra, identitásra való
tekintet nélkül - a kistelepülések lakói számára biztosított programokból.
Április és május hónapokban 78 programra került sor, különösen a gyermeknap környékére kérték a
rendezvényeket. A nyár nyugodtabb volt, bár az igények összességének 18,3 %-a ekkor zajlott. A
programok jelentős részére szeptembertől került sor, november és december hónapokban viszont
sűrűn követték egymást az előadások. A négy hónapban az összes program 49,5 %-a zajlott.
Az eseménynaptárban foglaltak alapján megfigyelhető, hogy az igényelt programok túlnyomó
többsége a Gyermeknap és a Mikulás - Karácsony időszakára tevődött. Úgy tapasztaltuk, hogy még
a legkisebb településen is fontosnak tartják a gyermekek kulturális élményhez juttatását, legalább a
legfontosabb ünnepekhez kapcsolódóan. Szintén fontos azokon a kistelepüléseken is a jelenlétünk,
ahol sem óvoda, sem iskola nem működik, sőt a lakosság összetételét tekintve is inkább az idősebb
korosztály a jellemző. Ezeken a településeken főként az Idősek Napja alkalmával kérték a
programokat.
A rendezvények kínálata során a közvetlen élményszerzésre törekedtünk, így lehetősége volt a
településeknek a mai magyar gyermekirodalom képviselőit író-olvasó találkozókra meghívni. Több
településen látták vendégül Telegdi Ágnest, Nyulász Pétert, a Csillaghúr Együttest, de megyei
alkotókkal is találkozhattak az érdeklődő gyerekek rendhagyó óra keretében.
Gyermekeknek összeállított programjaink között továbbá szerepeltek néphagyományokhoz,
népzenéhez kapcsolódó előadások, a megye földtani-geológiai értékeit bemutató programok. Fontos
volt számunkra, hogy lehetőséget adjunk helyi előadók számára a megye értékeinek bemutatására.
Az év folyamán 79 alkalommal került sor ezekre a rendezvényekre, melyeken 5047 gyermek vett
részt.
A szórakozás terén is kínáltunk programokat a gyermekek számára. Megzenésített versekkel,
gyermekkoncerttel a Garabonciás Együttes és a Buborék Együttes szórakoztatta a gyermekeket.
Több korosztály részére is kellemes kikapcsolódást biztosító bábelőadások rendkívül kedveltek
voltak. Elsősorban az interaktív műsorokat szeretik a gyermekek, melyek során ők is részesei
lehetnek a történetnek. Színvonalas előadásban részesítette a nézőközönséget a Batyu Színház és a
MiaManó Színház. A gyermekek szórakoztatását 87 alkalommal biztosították az előadók.
A fentiekből kiolvasható, hogy a gyermekeknek szóló programok az összes lezajlott program 56,3
%-át teszi ki.
A településeken a felnőtt lakosságnak rendezett programok között nagy számban voltak a műsoros
szórakoztató rendezvények főként helyi művészekkel Bohács István aranykoszorús magyarnótaénekes, Tóth Tibor és müvésztársai, de említést érdemel Fabók Mariann remek színházi programjai
is. Ezek az előadások sok helyen a falunapon, Idősek Napja alkalmával kerültek megrendezésre.
Szívesen fogadták felnőtt körökben a téli ünnepkör meghittebbé tételére a Garabonciás Együttes
koncertjeit is.
Az ismeretterjesztő előadások a lakosság érdeklődésével összhangban voltak, főleg az
egészségügyi, természetgyógyászattal kapcsolatos témájúak voltak népszerűek.
Digitális kompetenciafejlesztő foglalkozásokat elsősorban a felnőttek számára szerveztünk,
leginkább az idősebb korosztályt céloztuk meg.
Több visszajelzésben megköszönték a színvonalas programot, jelezve, hogy az eladósodott
önkormányzatok számára nagy segítséget jelentett a KSZR támogatása, hiszen saját forrás
hiányában nem tudtak volna semmilyen kulturális programot biztosítani a település számára.
Bárna polgármestere így ír köszönő levelében:
„Tisztelt igazgató Asszony! Mindenekelőtt szeretném tisztelettel megköszönni az elmúlt évben
nyújtott segítségét! A Könyvtár által biztosított rendezvények nagymértékben járultak hozzá a
település kulturális életének a mélypontról való kizökkentéséhez. Az előadások alkalmával minden
korosztály megtalálhatta a saját maga számára megfelelő szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. A
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programok hozzájárultak a faluban jelentős problémát jelentő generációs szakadék áthidalásához, a
közösségépítéshez. A falusi szintű rendezvényekbe integrálva bárki, és mindenki számára
betekintés nyílt különféle műfajú előadásokba, együtt szórakozhatott fiatal, idős. További
együttműködésünkben bízva tisztelettel: Oravecz Roland polgármester”
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében a településekre szervezett programokhoz
egységes biankó plakátot és meghívót is készítettünk, melyeket honlapunkról tölthettek le a
kollégák. Sokan éltek is a lehetősséggel, így még hatékonyabban tudták népszerűsíteni a
rendezvényeket.
A dokumentáláshoz kérdőív/adatlap kitöltését kértük, valamint a rendezvényen készült fotók
eljuttatását a Megyei Könyvtárba.
Kiemelt rendezvényeknek tekintettük az országos rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó
programokat (pl. hitemet Fiesta, Országos Könyvtári Napok), amelyekhez nagy örömünkre évről
évre egyre több könyvtár csatlakozik.
A külső előadók segítségével megrendezett programok mellett munkatársaink is tartottak
gyermekfoglalkozásokat az óvodások számára több településen. Szintén nagy sikere volt az
Erdőkürtön és Szécsénkén megrendezett Könyvtári pikniknek.
2015-ben is folytattuk az előző évben nagy népszerűségre szert tevő Filu, hoz a könyvtár
kabalakutyájához kapcsolódó játékunkat, megújult formában. Az Olvasd Filuval a hónap könyvét
című játékunk havonta ajánlott könyveket felnőtteknek és gyerekeknek. Az ajánlott könyvekhez
kérdések kapcsolódtak, a helyes válaszok beküldőit kisebb ajándékokkal jutalmaztuk.
2.5. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a
fogyatékossággal élők számára
A KSZR keretében elsősorban a látássérültek számára tudunk szolgáltatásokat biztosítani.
Öregbetüs könyvekkel és hangoskönyvek széles választékával tudjuk a jelentkező igényeket
kielégíteni. A hangoskönyvek lejátszásához CD lejátszót is tudunk biztosítani.
A megyei könyvtárban lehetőség van további technikai eszközök, nagyítók, beszéltető szoftver
igénybe vételére is.
Honlapunknak is van akadálymentes formátuma.

2.6. Szakmai képzés, továbbképzés
2015-ben a KSZR könyvtárosok számra két alkalommal szerveztünk KSZR műhelynapot.
Május 26-án Ipolytarnócon tartottunk nagyon sikeres rendezvényt a kistelepülési könyvtárosok
számára. Célunk volt olyan fontos információk megosztása volt, melyek minden könyvtárat
érintenek. A házigazda település bemutatkozása után szó esett a KSZR 2015. évi terveiről,
szervezési kérdésekről, az igényfelmérések tapasztalatáról, az új rendezvénypaletta bemutatásáról, a
statisztikai adatszolgáltatás tapasztalatairól. A költségvetési törvény könyvtárakra vonatkozó
előírásai és az időközben megjelent Ajánlás a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséhez
kiemelt témaként szerepelt.
A programon 31 könyvtáros vett részt a megye különböző könyvtáraiból.
Október 1-én Orhalomba szerveztük a következő műhelynapot. Ennek fő témáját az Országos
Könyvtári Napokra való közös felkészülés adta, melynek eredményeképpen rendkívül sikeresnek
nevezhető a megye OKN-en való részvétele. A szakmai program emellett az év során végzett
felmérések eredményének értékeléséről (elégedettségmérés, nyitva tartás) és az aktuális KSZR
információk megosztásáról szólt. A program további részében a helyi nevezetességekkel
ismerkedtünk. A résztvevők száma 39 fő volt.
Nagyon sikeresnek és eredményesnek értékeljük ezeket a programokat, mert hozzájárulnak a
rendszeres információáramláshoz, egymás értékeinek, eredményeinek megismeréséhez, emellett
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erős csapatépítő jelleggel is bírnak. Nagyon fontosnak érezzük ezeknek a programoknak a
folytatását. Úgy tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, az igény ezekre az alkalmakra.
November 9-én az MKE Nógrád Megyei Szervezete és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár közös
szakmai napjára került sor „Könyvtárosok a közösségért” címmel. A rendezvény vendége és
előadója Gerencsér Judit, az MKE főtitkára volt.
A résztvevők száma 35 fő volt.
November 23-án a megyei könyvtárban a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szerveztünk
megyei szakmai napot, melyre a megye valamennyi könyvtárosát meghívtuk. A programra olyan
előadókat hívtunk, akik tapasztalataik mellett olyan új információkat, ismereteket osztottak meg
velünk, amely elősegíti a további munka tervezését, új ötleteket, lehetőségeket mutatott meg
számunkra. Sörény Edina, az EMMI főtanácsosa többek között a várható EU-s pályázati
lehetőségeket mutatta be számunkra, Fehér Miklós a Könyvtári Intézet osztályvezetője a statisztikai
adatbázisokat mutatta be számunkra, dr. Voit Pál, a tatabányai József Attila Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója egy egyedülálló új kezdeményezésről a Zöld Könyvtárról szólt, az ötlet
megszületésétől a könyvtári stratégiába való beépülésig.
Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója a 2015-ben kialakított és megújult
könyvtárakat mutatta be. Ferik Ibolya, a könyvtár osztályvezetője ismertette a könyvtárak
minőségirányításának bevezetéséről szóló Ajánlást.
A tartalmas és információkban gazdag napon 47 fő vett részt, örömmel tapasztaltuk, hogy a KSZR
könyvtárosok mellett a városi és nyilvános könyvtárak könyvtárosai is képviseltették magukat.
Szakmai képzést az érdeklődők alacsony száma miatt nem indítunk, az érdeklődők számára a
Budapesten induló képzéseket ajánljuk.
A kollégák előnyben részesítik és igénylik az egyéni konzultációt. Erre lehetőséget adunk előzetes
bejelentkezéssel, de igény szerint a településen is segítséget nyújtunk. Figyelemmel kísérjük az új
könyvtárosok munkáját, segítünk a betanulásnál. Emellett arra törekszünk, hogy a letéti cseréket
mindig szakképzett könyvtáros bonyolítsa, aki segítséget, információt tud nyújtani a helyszínen.
Mindezek nem helyettesíthetik a módszertani látogatásokat, amikor találkozunk a fenntartókkal és a
könyvtárosokkal is.
Egyéni konzultáció formájában több könyvtárosnak segítettünk a Corvina integrált rendszer
megismerésében, használatának elsajátításában.

2.7. Eszközbeszerzés
A szolgáltató
helyeken már
meglévő eszközök
száma összesen

Beszerzett eszköz megnevezése3

Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei
Fejlesztő játékok, eszközök
Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak
Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök
részletezve:
asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros)
asztali számítógép+monitor használók számára
hordozható számítógép (könyvtáros)
hordozható számítógép (használók számára)
szervergép

' a táblázat sorai tetszés szerint bövíthetöek
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2015-ben
beszerzett
eszközök
darab
száma az
állami
támogatás
felhasznál
ásával
185
475

14
46

2
28
10

2014-ban
beszerzett
eszközök
darabszáma
egyéb
forrásból
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projcktor
nyomtató
multifunkciós eszköz (nyomtató, szkenner)
digitális fényképező
televízió
CD lejátszó
E-book olvasó
Vonalkódolvasó
Laminálógép
Fejhallgató
Flipchart tábla
Vezetéknélküli router
Szünetmentes tápegység
mikrofonszett
számítástechnikai szoftver
GPS navigáció
Hordozható hangfal
Hálózati adattároló
Külső merevlemez
Szolgáltatások beruházása, fejlesztése
Számítástechnikai nagyértékü eszközök:
asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros)
asztali számítógép+monitor használók számára
hordozható számítógép (könyvtáros)
hordozható számítógép (használók számára)
projektor
nyomtató
szkenner
DVD lejátszó
televízió
számítástechnikai szoftver
szállító jármű vásárlása
szoftver- és adatbázisfejlesztés
egyéb

3
2
8
3
2
9
10
10
1
10
2
1
1
2
1

Szállítójármű vásárlása

1

8
1
1

40
1
1
1
1

15

A szolgáltatások minőségi fejlesztésében az eszközbeszerzés nagy jelentőséggel volt jelen 2015ben.
Az eszközök beszerzésénél nagyon tudatos könyvtárszakmai munkát kellett végezni,- az esetek
többségénél helyszíni ellenőrzéssel is, -mert a lehetőségek olykor rossz irányba vitték el az
igényeket.
A fenntartókkal, könyvtárosokkal egyeztetve döntöttük el, hogy mely könyvtárban milyen
fejlesztést végezzünk. Arra törekedtünk, hogy minden könyvtárban legalább alapszinten biztosított
legyen a komfortos, igényes, szakmailag elfogadott szolgáltatási környezet. Természetesen számos
szolgáltató helyen nem elégséges az alapterület, de úgy igyekeztünk alakítani, hogy az
állománycsoportok áttekinthetőek legyenek, az olvasó és tanulóhelyek biztosítása megfelelő legyen,
a kiscsoportos foglalkozások megtarthatók legyenek.
Természetesen igény szerint más eszközöket, nyomtatót, projektort, digitális fényképezőgépet is
vásároltunk. Több település számára könyvtári bútorokat, polcokat, íróasztalokat szereztünk be.
Nagy hangsúlyokat fektettünk a dekorációk beszerzésére is, (képek, párnák, térítők, dossziék, stb.)
amely elemek a könyvtárak barátságosabb megjelenését, célszerűbb kialakítását, célozták meg. A
könyvtárak ezáltal megújult, vonzó terekké váltak.
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2.8. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás
A kistelepülési megállapodásokban az anyagi források szűkössége és a humánerőforrás hiánya miatt
nem vállaltunk további szolgáltatást.
3. Szolgáltató könyvtár
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Nógrád megye kistelepülésein 2013 óta egyedüli szolgáltatóként
biztosítja a KSZR szolgáltatásokat.
A szolgáltatás háttérbázisa a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a megye legnagyobb nyilvános
könyvtára. A közel 300.000 kötetes állomány mellett rendelkezik egy kifejezetten a kistelepülési
ellátás céljára létrehozott és rendszeresen gyarapítón csereállománnyal. Ennek jelentős része az
ellátott könyvtárakban van kihelyezve igény szerinti mennyiségben, negyedévente vagy igény
szerint gyakrabban frissítünk.
Raktárunkban lehetőséget biztosítunk a helyszíni válogatásra is, emellett biztosítjuk a válogatás
lehetőségét az elektronikus katalóguson keresztül is.
A dokumentumok szállításához és a helyszíni munkavégzéshez 1 db személygépkocsival
rendelkezünk. Az évek során kiépült az informatikai háttér, amelynek segítségével az irodai
feladatok, a feldolgozás, adatbázisépítés, logisztika, valamint a letétek kezelése szervezhető,
végezhető. A gyarapítás, feldolgozás, katalogizálás és letétek kezelése a Corvina integrált könyvtári
rendszer segítségével zajlik.
Rendelkezünk olyan nagy teljesítményű szerverrel, amely lehető teszi a települési könyvtárakban is
a Corvina rendszer használatát.
15 laptopból álló mobil eszközparkunk segítségével igény szerint bármely településen tudunk
kihelyezett digitális írástudás képzést tartani.
Megújult honlapunkon a KSZR saját aloldalt kapott, nagyobb lehetősége van a szolgáltatásról szóló
hírek, események, aktualitások közzétételére, információszolgáltatásra.
A KSZR szolgáltatást elsősorban a Megyei Szolgáltató és Módszertani Osztály munkatársai végzik.
A 4 fős csapatból 3 fő felsőfokú, 1 fő középfokú szakképzettséggel rendelkezik, a munkájukat
közcélú munkatársak segítik. A szolgáltatás biztosítását szükség esetén az egész intézmény
kollektívájának bevonásával végzik.
Könyvtárunk az országban a legkisebb szakmai létszámmal és a legalacsonyabb költségvetéssel
rendelkező megyei könyvtár, amelynek ugyanolyan feladatokat kell ellátnia, mint a jobb helyzetben
lévő hasonló intézményeknek. Tevékenységünket, feladatellátásunkat a fenntartó saját forrásból
sajnos nem támogatja, csak a munkatársak elkötelezettségére, teherviselésére alapozni a szakmai
munkát nem biztosítja a hosszú távú minőségi feladatellátást.

4. Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Nógrád megyében egyedüli szolgáltatóként biztosít KSZR
szolgáltatásokat a megye 113 kistelepülésén.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár minőségpolitikájának elveit a KSZR szolgáltatások területén is
érvényesítjük.
Intézményünk dokumentumokhoz és információkhoz való korlátozás nélküli hozzáférés érdekében
arra törekszik, hogy szolgáltatásai lakóhelytől függetlenül, így a kistelepülésen élők számára is
elérhetők legyenek.
Ennek érdekében egyre több településre terjesztjük ki a KSZR szolgáltatás hatókörét, melynek
révén a helyi igények megismerésével, felmérésével kiegyensúlyozott, magas színvonalú
szolgáltatásokat biztosítunk.
A könyvtárellátási szolgáltató rendszerben a stabil működés és minőségi szolgáltatás alapja a
tevékenységünket szabályozó jogszabályoknak, munkaterveknek, belső szabályzatoknak
figyelembe vétele és betartása.
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Munkánk egyik meghatározó eleme a partnerközpontúság, a partnerekkel, fenntartókkal,
könyvtáros kollégákkal ápolt szoros kapcsolatot. Rendszeres az információcsere a könyvtárosokkal,
a fenntartókkal való találkozásra is nagy hangsúlyt fektetünk. Örömmel tapasztaltuk a múlt évben
elindított intenzívebb jelenlét eredményeit a könyvtárak körülményeinek javulásában. Több
könyvtárban is sikerült elindítani kisebb-nagyobb fejlesztést, költözést, amely révén méltóbb,
többfunkciós közösségi hellyé válhatott a könyvtár.
A fenntartókkal szoros együttműködésben sokat teszünk a működési, technikai feltételek
javításáért a településeken, és gondoskodunk az ellátás végzéséhez szükséges informatikai és
infrastrukturális feltételek biztosításról. Előzetes igényfelmérés alapján bútorfejlesztéssel,
számítástechnikai eszközök beszerzésével valamint kisértékü eszközök, játékok, dekorációk
segítségével hozzájárulunk a szolgáltató helyek megújításához, otthonosabbá tételéhez. A
szolgáltatóhelyeken egységes dizájn kialakítására, de nem uniformizálásra törekszünk. Sajnos nagy
a lemaradás és a különbség az egyes szolgáltatóhelyek bútorzatát, felszereltségét illetőn, törekszünk
ezek kiegyenlítésére, de ebben partnerséget várunk el a fenntartó önkormányzatoktól is.
Megélénkült az érdeklődés az NKA szakmai eszközfejlesztési pályázata és más esetleges épület
felújítást lehetővé tevő pályázati források megszerzése iránt. Könyvtárunk támogatja és segíti az
ilyen és hasonló fejlesztések előkészítését, megvalósítását.
A javuló működési feltételek mellett a szolgáltatás rendszerszerűségét is szeretnénk demonstrálni az
egységes kiegészítőkkel, dekorációkkal, táblákkal, promóciós anyagokkal. Ugyanezt a célt
szolgálják a honlapunkról letölthető egységes plakátsablonok, dokumentumok, nyomtatványok.
Nagy figyelmet fordítunk a településeken dolgozó kollégák segítésére is, képzésekkel, egyéni
konzultációkkal és módszertani látogatásokkal segítjük munkájukat. Kiemelném a szakmai
továbbképzések, de különösen a KSZR mühelynapok jelentőségét, amely az információátadás
mellett nagyon fontos közösségépítő és ösztönző erővel bír. Hatására sokkal aktívabbak,
kezdeményezőbbek lettek a könyvtárosok.
Rendkívül sikeresek voltak a múlt évben a KSZR keretében szervezett olvasásnépszerüsítő,
kulturális és közösségi programjaink is, sikerült színvonalas programokat kínálnunk, igaz, hogy
forrásokat kellett erre a területre átcsoportosítanunk.
Használóképzéseink során is arra törekedtünk, hogy a résztvevők számára használható tudást
nyújtsunk.
Rendszeresen vizsgáltuk partnereink elégedettségét. A múlt év elején zárult le a
szolgáltatóhelyeken az olvasók és a könyvtárosok elégedettségmérése. Ennek eredményeit
felhasználjuk a terezésnél.
Valamennyi rendezvényünkről, képzésünkről kitöltetünk elégedettségi kérdőívet, annak érdekében,
hogy javítani, változtatni tudjunk.
Igényfelméréseket a fenntartók és a könyvtárosok esetében végzünk célzatosan, ezek általában
konkrét kérdésre, dologra irányulnak.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai tevékenység jelentős része a megyei könyvtárban zajlik,
(állománygyarapítás,
feltárás,
nyilvántartások
kezelése,
letéti
cserék
előkészítése,
rendezvényszervezés, informatikai háttér biztosítása). Ily módon a folyamatok figyelemmel
kísérhetők, lehetővé teszi azok áttekintését, módot ad az esetleges korrekcióra. Munkánk végzése
során nagyon sok feladatot kell megoldanunk, ezért feltétlen szükséges ezek tervezése, ütemezése.
Nem nélkülözhetjük az éves tervek mellett a rendszeres havi tervezést sem. Szükséges a folyamatok
pontos áttekintése, mivel nem minden feladatra áll rendelkezésünkre szakképzett könyvtáros.
A megbízható szolgáltatások egyik alapja a nyilvántartások pontos naprakész kezelése, és a
szolgáltatásra vonatkozó események dokumentálása.
Az eseményekről weboldalunkon és a közösségi oldalainkon is beszámolunk.
Minden más, a szolgáltatással összefüggően keletkező dokumentumokat községenként tartjuk
nyilván.
Az adott szolgáltatóhely számára beszerzett és a megyei könyvtárban nyilvántartásba vett
eszközökről átadás-átvételi nyilatkozatot készítünk.
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A szolgáltatás keretében lezajlott rendezvényekről, használóképzésről készült fényképes
beszámolót és az elégedettség dokumentumait is községenként gyűjtjük.
Az átadott kisebb tárgyak, irodaszerek és kreatív anyagok átadása is átadás-átvételi nyilatkozat
ellenében történik.
A letétként átadott dokumentumok nyilvántartása a Corvina integrált rendszer segítségével történik,
az átadás letéti lista ellenében történik.
A szakmai programokról, képzésekről jelenléti ív készül.
A rendszer működésének az egységes megjelenés, és a biztonságos, stabil működtetés mellett fontos
eleme a gazdaságosság, mely több szinten is érvényesül. A nagy tételű kedvezményes beszerzések
mellett megfelelő ütemezéssel a kiszállítások, helyszíni munkák is ésszerűen koordinálhatok. A
szakmai feladatok egységesen egyszerre végezhetők, nem aprózódnak szét, és az ellátás
működtetéséhez szükséges informatikai tárgyi eszközök a lehető leghatékonyabban
működtethetők.
A magas színvonalú szolgáltatások biztosítása mellett szükséges azok megismertetése, tudatosítása
nemcsak a jelenlegi partnerek, de a potenciális használók és a nagyközönség számára.
A helyi sajtóval jó kapcsolatot ápolunk, rendszeresen jelennek meg hírek, cikkek
tevékenységünkről.
Megújult honlapunkon egyre több információt találhatnak az érdeklődők a szolgáltatásról, a
szolgáltatóhelyekről és az ott zajló eseményekről. Olvasásnépszerüsítő játékunkra vonatkozó
információk miatt is sokan keresik fel az oldalt.
Intézményünk Facebook oldalán is rendszeresen tudósítunk az eseményekről, és a szolgáltatás
jelképévé vált „Filu” Facebook oldalán is megjelennek az aktualitások.
A szolgáltatást népszerűsítik azok a promóciós anyagok, irodaszerek, apró ajándékok és dekorációk,
amelyeket a szolgáltatóhelyen használati tárgyként vagy az olvasók jutalmazására is
felhasználhatók.
Intézményünk vezetése elkötelezett a kistelepülési szolgáltatások területén is minőségi
szolgáltatások biztosításának. Az elmúlt 10 évben, de 2013-tól érzékelhetően javultak a KSZR
szolgáltatás jóvoltából a könyvtárak működési feltételei és szolgáltatásai.
A helyi közösség hangsúlyos tényezője lett, könyvkölcsönző helyből többfunkciós közösségi
hellyé vált. Az igényes belső terek, felszereltség, internet, új könyvek, folyóiratok és a kisebb
nagyobb rendezvények, programok miatt szívesen időznek a használók a könyvtárban. Civil
szervezetek, kis közösségek is helyet kapnak, otthonra találnak a kiskönyvtárakban.
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5. Eseménynaptár

Eseménynaptár a 2015. évben szervezett és lezajlott programokról
2015. április 01.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Lucfalva
Nagybárkány

2015. április 02.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Felsőpetény
Keszeg
Nézsa
Nőtincs

2015. április 05.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert

Csécse

2015. április 13.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Bér
Erdőkürt
Vanyarc

2015. április 14.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Nógrádkövesd
Szügy

2015. április 15.
Nyulász Péter: Interaktív verses foglalkozás 5-8 évesekkel író-olvasó találkozó

Patvarc

2015. április 16.
Mizser A. - Nagy Cs.: Kell egy csapat, avagy ... - Rendhagyó óra

BBMK

2015. április 17.
Mizser A. - Nagy Cs.: Kell egy csapat, avagy ... - Rendhagyó óra
Zombori Ottó : Csillagászat az ürkorszakban - Ismeretterjesztő előadás

Őrhalom
Szendehely

2015. április 20.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó

Cered
Mohora
Őrhalom

2015. április 21.
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó

Piliny

2015. április 22.
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros - Bábszínházi előadás

Herencsény

2015. április 23.
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó

Berkenye

2015. április 24.
Zombori Ottó: Csillagászat az ürkorszakban - Ismeretterjesztő előadás
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó

Cered
Sámsonháza

Nógrád megye

KSZR beszámoló 2015

2015. április 25.
Tóth Tibor és müvésztársai: Operett műsor
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár új szolgáltató helyének ünnepélyes átadása

Bánk
Bánk

2015. április 27.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Endrefalva
Nógrád

2015. április 30.
MiaManó Színház: Ludas Matyi - Interaktív gyermekszínházi előadás

Buják

2015. május 01.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert
Buborék Együttes - Gyermekkoncert
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor
Tóth Tibor és művésztársai - Operett műsor

Dorogháza
Keszeg
Keszeg
Rimóc

2015. május 05.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert

Endrefalva

2015. május 06.
Tóth Tibor és művésztársai: Rajzfilmslágerek - mesezenék - Gyermekműsor

Varsány

2015. május 07.
Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok - Ismeretterjesztő előadás
Telegdi Ágnes: O. azok a csodálatos állatok - író-olvasó találkozó
Siposné Pál Gabriella: Jó étvágyat! - Ismeretterjesztő előadás
Telegdi Ágnes: Barnabás meséi - író-olvasó találkozó

Cered
Ecseg
Karancslapujtő
Kishartyán

2015. május 08.
Siposné Pál Gabriella: Jó étvágyat! - Ismeretterjesztő előadás

Szarvasgede

2015. május 09.
Zombori Ottó: Csillagászat az ürkorszakban - Ismeretterjesztő előadás

Alsótold

2015. május 10.
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros - Bábszínházi előadás

Csesztve

2015. május 11.
Zombori Ottó: Csillagászat az ürkorszakban - Ismeretterjesztő előadás
Buborék Együttes - Gyermekkoncert

Nógrádmegyer
Szendehely

2015. május 13.
Batyu Színház: Csimota varázslatos doboza - Papírszínház

Szécsényfelfalu

2015. május 14.
Novohrad-Nógrád-Geopark természetvédelmi értékei - Ismeretterjesztő előadás

Bércéi

2015. május 16.
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor

Mátraszele

2015. május 18.
Telegdi Ágnes: O, azok a csodálatos állatok - író-olvasó találkozó
Telegdi Ágnes: O. azok a csodálatos állatok - író-olvasó találkozó

Ipolytarnóc
Szügy

2015. május 19.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert
Zombori Ottó: Csillagászat az ürkorszakban - Ismeretterjesztő előadás

Karancskeszi
Varsány
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2015. május 20.
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó

Litke
Rimóc

2015. május 21.
Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok - Ismeretterjesztő előadás

Litke

2015. május 23.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert

Nógrádkövesd

2015. május 25.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert
Tóth Tibor és müvésztársai - Musical műsor

Nógrádsipek
Nógrádsipek

2015. május 26.
Telegdi Ágnes: Ó. azok a csodálatos állatok - író-olvasó találkozó
Telegdi Ágnes: Ó, azok a csodálatos állatok - író-olvasó találkozó

Bércéi
Berkenye

2015. május 28.
Garabonciás Együttes: Mondok, mondok éneket - Koncert
Garabonciás Együttes: Mondok, mondok éneket - Koncert
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó

Bér
Mátraszele
Tar
Terény

2015. május 29.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert
Tóth Tibor és müvésztársai: Rajzfilmslágerck - mesezenék - Gyermekműsor
Buborék Együttes - Gyermekkoncert
Novohrad-Nógrád-Geopark természetvédelmi értékei - Ismeretterjesztő előadás
Batyu Színház: Jancsi és Juliska - Bábszínházi előadás
Tóth Tibor és művésztársai: Rajzfilmslágerck - mesezenék - Gyermekműsor
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár új szolgáltató helyének ünnepélyes átadása

Bárna
Karancsság
Magyarnándor
Mátranovák
Sámsonháza
Zabar
Zabar

2015. május 30.
Garabonciás Együttes: Mondok, mondok éneket - Koncert
Batyu Színház: Csimota varázslatos doboza - Papírszínház
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Garabonciás Együttes: Mondok, mondok éneket - Koncert
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó

Cserháthaláp
Hont
Kazár
Kishartyán
Szécsénke
Tolmács

2015. május 31.
Tóth Tibor és müvésztársai: Rajzfilmslágerek - mesezenék - Gyermekműsor
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó

Ipolytarnóc
Szécsényfelfalu

2015. június 02.
MiaManó Színház:Mesék Mátyás királyról- Interaktív gyermekszínházi előadás

Varsány

2015. június 03.
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros - Bábszínházi előadás

Magyarnándor

2015. június 04.
Könyvtári piknik: Vidám délután irodalommal, játékkal, kvízzel
Zombori Ottó: Mi közünk a csillagokhoz? - Ismeretterjesztő előadás

Erdőkürt
Mátraterenye

2015. június 05.
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros - Bábszínházi előadás

Csitár
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Buborék Együttes - Gyermekkoncert
Garabonciás Együttes: Mondok, mondok éneket - Koncert
Zombori Ottó: Mi közünk a csillagokhoz? - Ismeretterjesztő előadás
Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok - Ismeretterjesztő előadás

Erdőkürt
Kálló
Magyarnándor
Szügy

2015. június 06.
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros - Bábszínházi előadás
Tóth Tibor és müvésztársai: Rajzfilmslágerek - mesezenék - Gyermekműsor
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros - Bábszínházi előadás

Hollókő
Szalmatercs
Szente

2015. június 07.
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor
MiaManó Színház: Ludas Matyi - Interaktív gyermekszínházi előadás

Buják
Karancsberény

2015. június 12.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert

Mohora

2015. június 13.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Szente

2015. június 14.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert

Vanyarc

2015. június 15.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
MiaManó Színház: Lúdas Matyi - Interaktív gyermekszínházi előadás

Karancsalja
Mátramindszent

2015. június 17.
Zombori Ottó: Mi közünk a csillagokhoz? - Ismeretterjesztő előadás

Szarvasgede

2015. június 18.
Zombori Ottó: Mi közünk a csillagokhoz? - Ismeretterjesztő előadás

Szécsénke

2015. június 19.
Tóth Tibor és müvésztársai: Irodalom a zenében, zene az ... - Rendhagyó óra
Siposné Pál Gabriella: Jó étvágyat! - Ismeretterjesztő előadás

Egyházasdengeleg
Szendehely

2015. június 20.
MiaManó Színház: Lúdas Matyi - Interaktív gyermekszínházi előadás
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Egyházasgerge
Karancslapujtő
Mátranovák

2015. június 27.
Tóth Tibor és müvésztársai - Musical műsor

Karancskeszi

2015. június 28.
Tóth Tibor és müvésztársai - Musical műsor

Terény

2015. július 04.
MiaManó Színház:MiaManó Manóföldjén- Interaktív gyermekszínházi előadás
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor
Tóth Tibor és müvésztársai - Musical műsor
Batyu Színház: Csimota varázslatos doboza - Papírszínház
Garabonciás Együttes: Az én szívem játszik - Koncert

Csitár
Ecseg
Herencsény
Karancsberény
Kozárd
Kozárd

2015. július 11.
Tóth Tibor és müvésztársai: Rajzfilmslágerek - mesezenék - Gyermekműsor

Csécse
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2015. július 16.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Kisecset

2015. július 22.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Csesztve

2015. július 25.
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor
Buborék Együttes - Gyermekkoncert
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor

Egyházasgerge
Iliny
Iliny

2015. augusztus 01.
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor
Tóth Tibor és müvésztársai - Musical műsor
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor

Bárna
Bárna
Hont
Mátramindszent

2015. augusztus 15.
MiaManó Színház: Ludas Matyi - Interaktív gyermekszínházi előadás
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor

Kisecset
Lucfalva
Lucfalva

2015. augusztus 20.
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor
Garabonciás Együttes: Az én szívem játszik - Koncert
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor
Tóth Tibor és müvésztársai: Irodalom a zenében, zene az ... - Rendhagyó óra
Tóth Tibor és müvésztársai - Musical műsor

Bánk
Karancslapujtő
Piliny
Piliny
Szalmatercs

2015. augusztus 22.
MiaManó Színház: Ludas Matyi - Interaktív gyermekszínházi előadás
Misztrál Együttes - Koncert

Alsótold
Hollókő

2015. szeptember 04.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár új szolgáltató helyének ünnepélyes átadása

Szalmatercs

2015. szeptember 05.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor

Szarvasgede
Szilaspogony
Szuha
Szuha
Szuha

2015. szeptember 07.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Mátramindszent
Mátraterenye

2015. szeptember 10.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert

Nagybárkány

2015. szeptember 16.
MiaManó Színház: Lúdas Matyi - Interaktív gyermekszínházi előadás

Szécsényfelfalu

2015. szeptember 18.
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor

Kishartyán

2015. szeptember 19.
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Bohács István: „Galambszívet örököltem... - Nótamüsor

Kozárd

2015. szeptember 25.
MiaManó Színház: Mesék Mátyás királyról - Interaktív gyermekszínházi előadás
Siposné Pál Gabriella: Jó étvágyat! - Ismeretterjesztő előadás

Berkenye
Diósjenő

2015. szeptember 26.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Nemti

2015. szeptember 29.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert

Patvarc

2015. október 01.
MiaManó Színház: A három kismalac - Interaktív gyermekszínházi előadás
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor
Bohács István: „Galambszívet örököltem...’ - Nótamüsor

Cserháthaláp
Erdőkürt
Magyarnándor
Nógrádkövesd
Nógrádmegyer

2015. október 02.
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Bohács István: „Galambszívet örököltem...’ - Nótamüsor

Csitár
Nógrádsipek
Tar

2015. október 03.
Bohács István: „Galambszívet örököltem...’ - Nótamüsor

Szécsénke

2015. október 05.
Mutasd be Budapest nevezetességeit - játékos vetélkedő
Like! - kedvenc könyvek kiállítása
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Hagyományaink, szokásaink
Filu matiné: játékos mesefoglalkozás óvodásoknak
Könyvtári séta iskolásoknak
Magyar Népmese Napja
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Mackó mesék - kiállítás
Őszi falevelek - könyvtári foglalkozás időseknek
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
MiaManó Színház: Rémusz bácsi meséi - Interaktív gyermekszínházi előadás
Zombori Ottó: Mi közünk a csillagokhoz? - Ismeretterjesztő előadás

Bárna
Cered
Csécse
Csécse
Dorogháza
Felsőpetény
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancslapujtő
Litke
Litke
Nőtincs
Patvarc
Piliny
Terény

2015. október 06.
MiaManó Színház: Lúdas Matyi - Interaktív gyermekszínházi előadás
A Magyar Golgota
Itt van az ősz - gyermekfoglalkozás
Első napom a könyvtárban
Szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése nyugdíjas korban
Babák és mamák a könyvtárban
A könyv jó barát - tanít és szórakoztat
Filu matiné: játékos mesefoglalkozás óvodásoknak

Cered
Endre falva
Felsőpetény
Mihálygerge
Őrhalom
Orhalom
Tar
Zabar

2015 október 07.
MiaManó Színház: Rémusz bácsi meséi - Interaktív gyermekszínházi előadás
Könyvjelző: Ügyes kezek a könyvtárban
Madách Imre Csesztvén

Bércéi
Cered
Csesztve
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Könyvtári séta óvodásoknak
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár új szolgáltató helyének ünnepélyes átadása
Buborék Együttes - Gyermekkoncert
Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok - Ismeretterjesztő előadás
Meseóra a könyvtárban
Könyvtári show
Játsszunk együtt!
Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok - Ismeretterjesztő előadás

Felsöpetény
Karancsalja
Mátraterenye
Nógrádinegyer
Őrhalom
Sámsonháza
Szalmatercs
Varsány

2015. október 08.
Verseljünk együtt!
Vers és Tea Irodalmi Kör
Telegdi Ágnes: Barnabás meséi - író-olvasó találkozó
Könyvtári játék- és könyvvásár
Jön már az ismerős, széllábú deres ősz...- vetélkedő
Könyvbemutató
Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok - Ismeretterjesztő előadás
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros - Bábszínházi előadás
Nógrádinegyer- Ősz a könyvtárban
Ismerkedés a könyvtárral
Erezd jól magad a könyvtárban - könyvtári vetélkedő gyereknek
MiaManó Színház: MiaManó olimpiája - Interaktív gyermekszínházi előadás
Batyu Színház: Elvarázsolt fazék, avagy mesék a konyhából - Bábszínházi előadás
Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok - Ismeretterjesztő előadás

Berkenye
Csécse
Diósjenö
Dorogháza
Endrefalva
Karancslapujtő
Mátranovák
Nógrád
Nógrádinegyer
Nógrádszakál
Őrhalom
Rimóc
Vanyarc
Vanyarc

2015. október 09.
Szüreti kiállítás
Magyar Népmese Napja
Biztonságos!?
Filu matiné: játékos mesefoglalkozás óvodásoknak
Zombori Ottó: Mi közünk a csillagokhoz? - Ismeretterjesztő előadás
MiaManó Színház: Mesék Mátyás királyról - Interaktív gyermekszínházi előadás
Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok - Ismeretterjesztő előadás
Bohács István: „Galambszívet ö r ö k ö l t e m. - Nótamüsor
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros - Bábszínházi előadás
Zombori Ottó: Csillagászat az ürkorszakban - Ismeretterjesztő előadás
Mesés, verses vetélkedő
Tóth Tibor és müvésztársai: Kacsoh P.:János Vitéz rövidített koncertszerű daljáték
MiaManó Színház: Csalavári Csalavér- Interaktív gyermekszínházi előadás
„Hol volt, hol nem volt”
Palóc népmese - előadás
Spirituális utazás
A mese ereje
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár új szolgáltató helyének ünnepélyes átadása
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros - Bábszínházi előadás
Siposné Pál Gabriella: Jó étvágyat! - Ismeretterjesztő előadás

Bárna
Buják
Cered
Ecseg
Ecseg
Egyházasdengeleg
Egyházasgerge
Ipolytarnóc
Kálló
Karancsberény
Karancsság
Márkháza
Mátramindszent
Mohora
Nemti
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Nógrádszakál
Szécsényfelfalu
Szilaspogony
Szuha
Tar

2015. október 10.
Bohács István: „Galambszívet örököltem...’ - Nótamüsor
Könyvtári játékos vetélkedő
Buborék Együttes - Gyermekkoncert
MiaManó Színház: Lúdas Matyi - Interaktív gyermekszínházi előadás
Nyitott könyvtári nap
Zombori Ottó: Magyarok égen és földön - Ismeretterjesztő előadás
Életre keltett könyvtári polcok
Novohrad-Nógrád-Geopark természetvédelmi értékei - Ismeretterjesztő előadás

Alsótold
Cserháthaláp
Hollókő
Fiont
Kisbágyon
Kisecset
Kozárd
Kozárd
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Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros - Bábszínházi előadás
Tóth Tibor és művésztársai - Musical műsor
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor
Ötórai tea
Könyvtári piknik: Vidám délután irodalommal, játékkal, kvízzel
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Fabók Mancsi Bábszínháza: Kapós Böske pajzán históriája - színházi előadás
Fabók Mancsi Bábszínháza: Kapós Böske pajzán históriája - színházi előadás

Lucfalva
Mátraszele
Szalmatercs
Szarvasgede
Szécsénke
Szente
Szügy
Tolmács

2015. október 11.
Tóth Tibor és müvésztársai: Kacsoh P.:János Vitéz rövidített koncertszerű daljáték

Sámsonháza

2015. október 14.
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Nyulász Péter: Hogyan járjunk verslábon? Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Nyulász Péter: Hogyan járjunk verslábon? -

Dorogháza
Endrefalva
Kálló
Kishartyán
Nagybárkány
Őrhalom

író-olvasó találkozó
Ismeretterjesztő előadás
Ismeretterjesztő előadás
író-olvasó találkozó

2015. október 15.
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó

Szarvasgede

2015. október 16.
Telegdi Ágnes: Ó, azok a csodálatos állatok - író-olvasó találkozó

Csesztve

2015. október 17.
Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok - Ismeretterjesztő előadás
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
MiaManó Színház: Mesék Mátyás királyról - Interaktív gyermekszínházi előadás

Buják
Herencsény
Nógrádsáp

2015. október 20.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra
Nyulász Péter: Hogyan járjunk verslábon? - író-olvasó találkozó

Berkenye
Szendehely

2015. október 21.
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor

Szilaspogony

2015. október 23.
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor

Cserháthaláp

2015. november 06.
MiaManó Színház: Lúdas Matyi - Interaktív gyermekszínházi előadás

Csesztve

2015. november 09.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Karancsság

2015. november 10.
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros - Bábszínházi előadás

Rimóc

2015. november 17.
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó

Diósjenő

2015. november 18.
Jászberényi Péter: Ősi keleti gyógymódok - Ismeretterjesztő előadás

Szalmatercs

2015. november 19.
MiaManó Színház: Mesék Mátyás királyról - Interaktív gyermekszínházi előadás

Karancskeszi
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2015. november 21.
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor

Egyházasdengeleg

2015. november 23.
Palócokról palócoknak - Rendhagyó óra

Nógrádsáp

2015. november 26.
MiaManó Színház: A Mikulás Pillangó Országban - Interaktív gyermekszínházi előad.

Szilaspogony

2015. november 27.
Mizser A. - Nagy Cs.: Kell egy csapat, avagy ... - Rendhagyó óra
Garabonciás Együttes: Az én szívem játszik - Koncert
Tóth l ibor és művésztársai - Operett műsor
Fabók Mancsi Bábszínháza: Kapós Böske pajzán históriája - színházi előadás
Garabonciás Együttes: Az én szívem játszik - Koncert

Diósjenő
Iliny
Karancsalja
Karancsberény
Litke

2015. november 28.
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótaműsor

Dorogháza
Egyházasgerge

2015. november 29.
Fabók Mancsi Bábszínháza: A székely menyecske és az ördög - színházi előadás
MiaManó Színház: A három kismalac - Interaktív gyermekszínházi előadás

Erdőkürt
Szente

2015. december 03.
Buborék Együttes - Gyermekkoncert

Nógrád

2015. december 04.
MiaManó Színház: A Mikulás Manóföldjén - Interaktív gyermekszínházi előadás
Garabonciás Együttes: Játék karácsonykor - Koncert
Garabonciás Együttes: Játék karácsonykor - Koncert
Buborék Együttes - Gyermekkoncert
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
MiaManó Színház: A három kismalac a Mikulásnál - Interaktív gyermeksz. előadás
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
MiaManó Színház: A Mikulás Manóföljén - Interaktív gyermekszínházi előadás

Ecseg
Egyházasdengeleg
Herencsény
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Nógrádkövesd
Patvarc
Tar

2015. december 05.
Garabonciás Együttes: Játék karácsonykor MiaManó Színház: A Mikulás Manóföljén Garabonciás Együttes: Játék karácsonykor Garabonciás Együttes: Játék karácsonykor -

Dorogháza
Sámsonháza
Szécsénke
Tolmács

Koncert
Interaktív gyermekszínházi előadás
Koncert
Koncert

2015. december 06.
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
Tóth Tibor és művésztársai - Operett műsor
MiaManó Színház: A Mikulás Manóföljén - Interaktív gyermekszínházi előadás

Hont
Nógrádsáp
Őrhalom

2015. december 07.
Batyu Színliáz: Ezüsterdő lakói - Bábszínházi előadás
Buborék Együttes - Gyermekkoncert

Cserháthaláp
Szügy

2015. december 08.
Batyu Színház: Mikulás a Meseerdőben - Bábszínházi előadás
Batyu Színház: Mikulás a Meseerdőben - Bábszínházi előadás

Edrefalva
Karancsság
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2015. december 11.
Batyu Színház: Ezüsterdő lakói - Bábszínházi előadás
Batyu Színház: Mikulás a Meseerdőben - Bábszínházi előadás
Buborék Együttes - Gyermekkoncert

Mohora
Nagybárkány
Nógrádmegyer

2015. december 12.
Csillaghúr Együttes - író-olvasó találkozó
MiaManó Színház: Betlehemes játék - Interaktív gyermekszínházi előadás

Hollókő
Kisecset

2015. december 13.
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor

Csécse
Csitár

2015. december 15.
Batyu Színház: Mikulás a Meseerdőben - Bábszínházi előadás

Szilaspogony

2015. december 16.
MiaManó Színház: A Mikulás Manóföljén - Interaktív gyermekszínházi előadás
Garabonciás Együttes: Játék karácsonykor - Koncert
Garabonciás Együttes: Játék karácsonykor - Koncert

Bárna
Karancsalja
Nógrádsáp

2015. december 17.
Bohács István: „Galambszívet örököltem...” - Nótamüsor

Terény

2015. december 18.
MiaManó Színház: Betlehemes játék - Interaktív gyermekszínházi előadás
MiaManó Színház: Betlehemes játék - Interaktív gyermekszínházi előadás
MiaManó Színház: Betlehemes játék - Interaktív gyermekszínházi előadás

Bércéi
Kálló
Nógrádsipek

2015. december 20.
Garabonciás Együttes: Játék karácsonykor - Koncert
Garabonciás Együttes: Játék karácsonykor - Koncert

Buják
Ipolytarnóc

2015. december 21.
Garabonciás Együttes: Játék karácsonykor - Koncert

Alsótold

2015. december 23.
Tóth Tibor és müvésztársai - Operett műsor

Felsőtold

Digitális írástudás tanfolyamok 2015:
résztvevők száma:

IdÖDont:

Helyszín:

2015. március 19.
2015. március 20.

Mihálygerge
Mihálygerge

11 fő
10 fő

2015. március 26.

Kisecset

12 fő

2015. május 12.
2015. május 13.

Galgaguta
Galgaguta

11 fő
11 fő

2015. november 16. Szécsénkc
2015. november 17. Szécsénke

15 fő
18 fő

2015. november 19. Őrhalom

16 fő
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16 fő

Örhalom

2015. november 24. Tat2015. november 25. Tar

12 fő
13 fő

2015. december 2.
2015. december 03.

12 fő
11 fő

Buják
Buják

13 alkalom
168 fő összesen

KSZR műhelynapok, szakmai nap 2015:
2015. május 26.

Tpolytarnóc

31 fő

2015. október 01.

Őrhalom

39 fő

2015. november 23.

BBMK

47 fő

3 alkalom
107 fő összesen
Olvasd Filuval a hónap könyvét
KSZR települések programok + módszertanos szervezésű és lebonyolítási! programok:

74 KSZR településen megrendelt és teljesített programok:
Módszertanos szervezésű és lebonyolításit programok:
iMódszertanos digitális írástudás/számítógépes tanfolyam:
iMódszertanos KSZR mühelynapok, szakmai nap:
OKN települések saját szervezésű programjai:
mindösszesen:

rendezvény:
269
10

13
3
39
334

résztvevők száma:
22463
266
168
107
1136
24140

OKN 2015. október 05-11.
Alsótold
Bércéi
Cered
Csecse
Csitár
Diósjenő
Ecseg
Egyházasdengeleg
Egyházasgerge
Erdőkürt
Hollókő
Hont
Ipolytarnóc
Kálló
Karancsalja
Karancsberény
Karancslapujtő

10.
07.
06.
05.
02.
08.
09.
09.
09.
01.
10.
10.
09.
09.
05.
09.
05.

15.00
10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
16.00
10.00
10.00
11.00

15.30
15.00 vagy 16.00
17.00
10.óra 30
13.00
16.00
15.00

Bohács István / Nótamüsor
MiaManó Színház / Rémusz bácsi meséi
MiaManó Színház / Ludas Matyi
Csillaghúr Együttes / író-olvasó talákozó
Csillaghúr Együttes / író-olvasó talákozó
Telegdi Ágnes / Barnabás meséi
Zombori Ottó / Mi közünk a csillagokhoz?
MiaManó Színház / Mesék Mátyás királyról
Jáaszberényi Péter / Ősi keleti gyógymódok
Csillaghúr Együttes / író-olvasó találkozó
Buborék Együttes / Koncéit
MiaManó Színház / Lúdas Matyi
Bohács István / Nótaműsor
Csillaghúr Együttes / Író-olvasó találkozó
Csillaghúr Együttes / Író-olvasó találkozó
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros
Csillaghúr Együttes / író-olvasó találkozó
39

idősek
gyerek
gyerek
gyerek
gyerek
gyerek
vegyes
gyerek
gyerek
gyerek
gyerek
gyerek
felnőtt/idősek
gyerek
gyerek
gyerek
vegyes

68
139
154
130
26
39
50
59
110
46
48
59
62
107
74
84
138
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Karancsság
Kisecset
Kozárd
Litke
Lucfalva
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mohora
Nógrád
Nógrádmegyer
Patvarc
Piliny
Rimóc
Sámsonháza
Szalmatercs
Szécsénke
Szécsényfelfalu
Szente
Szuha
Szügy
Tar
Terény
Tolmács
Vanyarc
Vanyarc
Varsány
45 település

09.
10.
10.
05.
10.
09.
08.
10.
07.
09.
08.
07.
05.
"05."
08.
11.
10.
03.
09.
10.
09.
10.
09.
05.
10.
08.
08.
07.

10.00
14.00
15.30
10.00
10.00
18.00
8.45
17.00
10.00
15.00
11 óra 15
14.00
11.00
10.00
10.00
15.00
18.00
14.00
14.30
15.00
10.00
18.00
15.00
14.00
15.00
9.00
18.00
17.00

Szécsénke
Karancsalja
Szilaspogony
Zabar
Ecseg
Dorogháza
6 település
51 település

10.
07.
09.
06.
09.
05.

14.00
13.00
14.00
10.00
10.00
10.00

Zombori Ottó / Csillagászat az ürkorszakban
Zombori Ottó / Magyarok égen és földön
Drexler Szilárd / Novohrad Nógrád
Palócokról palócoknak
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros
Tóth Tibor / János Vitéz (nov. 20. volt megtartva)
Jászberényi Péter / Ősi keleti gyógymódok
Tóth Tibor / Musical műsor
Buborék Együttes / Koncert
MiaManó Színház / Csalavári Csalavér
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros
Jászberényi Péter / Ősi keleti gyógymódok
Palócokról palócoknak
MiaManó Színház / Rémusz bácsi meséi
MiaManó Színház / MiaManó olimpiája
Tóth Tibor / János Vitéz
Bohács István / Nótamüsor
Bohács István / Nótamüsor
Tóth Tibor / Operett műsor
Csillaghúr Együttes / író-olvasó találkozó
Batyu Színház: Hófehér és Rózsapiros
Fabók Mancsi Sz. / Kapós Böske
Siposné Pál Gabriella
Zombori Ottó / Mi közünk a csillagokhoz?
Fabók Mancsi Sz. / Kapós Böske
Batyu Színház : Elvarázsolt fazék, avagy
Jászberényi Péter / Ősi keleti gyógymódok
Jászberényi Péter / Ősi keleti gyógymódok

Könyvtári piknik : Vidám délután irodalommal
A BBMK új szolgáltató helyének ünnepélyes átadása
A BBMK új szolgáltató helyének ünnepélyes átadása
Filu matiné : Játékos mesefoglalkozás óvodásoknak
Filu - matiné : Játékos mesefoglalkozás óvodásoknak
Filu - matiné : Játékos mesefoglalkozás óvodásoknak

gyerek
29
vegyes
42
felnőtt
35
gyerek
52
vegyes
33
vegyes
82
gyerek
16
felnőtt
47
gyerek
139
gyerek/vegyes
62
gyerek
35
felnőtt/idősek
12
gyerek
27
gyerek
85
gyerek
44
vegyes
36
idősek
45
idősek/vegyes
43
felnőtt/idősek
80
vegyes
50
gyerek
38
felnőtt
48
felnőtt
28
gyerek
16
felnőtt
22
gyerek
70
felnőtt
27
14
felnőtt
2709 fő
vegyes
vegyes
vegyes
gyerek
gyerek
gyerek

26
53
28
31
46
34
218 fő
2927 fő

OKN ossz. BBMK+települések:
51 + 39 = 90 település

2927 + 1136 = 4063 résztvevő

Salgótarján, 2016. március 29.

Molnár Éva
igazgató

40

