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I. AZ
EMBERI
ERŐFORRÁSOK
MINISZTÉRIUMA,
ILLETVE
A
KULTÚRÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. ÉVI SZAKPOLITIKA!
CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID
SZÖVEGES BEMUTATÁSA
Szakpolitikai célok 2015. évben:
2015. évi munkánkat a jogszabályokban előírt feladatoknak megfelelően, az Emberi Erő
források Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága szakpolitikai céljaihoz kapcso
lódva végeztük.
A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) ha
tározza meg. A megyei könyvtár ellátja:
a)
b)
c)
d)

a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,
a települési közkönyvtár - Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és
a megyei könyvtár - Kultv. 66. §-ában meghatározott - állami feladatait, továbbá
országos szolgáltatásként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatá
rozott feladatokat,
e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V .31.) EMMI
rendeletben meghatározott feladatokat.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár nem csak Salgótarján városában, hanem Nógrád megy
ében is meghatározó intézménye a kulturális alapellátásnak. Munkánk dicséretét jelenti,
hogy kollégánk Bodor Tiborné könyvtárosi tevékenységének elismerésére 2015-ben Balassi-díjban részesült. Mindezek mellett nagy megtiszteltetés volt intézményünk számára az
is, hogy a 2015-ös év Nógrádi Prima Primissima Díj jelöltjei között könyvtárunk, igazga
tónk is szerepelt.
A törvényben előírt alapfeladatokat könyvtárunk valamennyi osztálya és részlege magas
szintű szakmai tudással teljesítette. Ennek eredménye az a kiemelkedő látogatói létszám
(129.892 fő) amely bizonyítja és alá is támasztja azt, hogy könyvtárunk mind szolgáltatá
saiban, mind pedig programjai, rendezvényei kapcsán meg tudta valósítani, illetve növelni
tudta a kulturális értékekhez való hozzáférést.
Megyei könyvtárunk a Kultv. 66.§-ában meghatározott állami feladatai tekintetében ebben
az évben nagyot lépett előre azzal, hogy a 2014-ben elkezdett digitalizálási feladataiban
jelentős eredményekről számolhat be Palócföld folyóirat (2004-2009), Hírmondó (19931997), Hírforrás (2002-2007, Tanulmánykötetek (2db), Fotógyüjtemény (764 db).
Sikeres pályázóként 2015-ben nagy lépést tettünk előre azzal is, hogy a NKA-hoz benyújtott
digitalizálási pályázatnak köszönhetően a Nógrád Megyei Hírlap 1948-tól 2005-ig digitali
zálva vált elérhetővé használóink számára. Ezzel és számos helyi digitalizálási munkánk
nak köszönhetően intézményünk a minőségi digitális tartalmak előállítójává és közvetítő
jévé vált.
Állami feladataink vonatkozásában kiemelten kell szólni a kistelepülések ellátásának rend
szeréről. 2015-ben 5 település csatlakozott a KSZR rendszerhez.
Az NKA által támogatott eszköz és bútorfejlesztési pályázatnak köszönhetően számos tele
pülés közösségi tere korszerűsödött, vált a kulturális közösségfejlesztésre alkalmas szolgál
tatási hellyé. Ebben könyvtárunknak jelentős volt a szerepvállalása, hiszen a pályázat be
nyújtásának az egyik feltétele, a megyei könyvtártól kapott szakmai vélemény volt.
Tapasztalataink szerint azok a települések, akik ebben sikeres pályázók tudtak lenni, eny
hítettek hátrányos helyzetükön.
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Nagy előrelépésnek tekintjük könyvtárunk vonatkozásában azt is, hogy a minőségbiztosítás
terén önerőből jelentős eredményeket tudtunk elérni. Megalakult a Minőségirányítási Ta
nács (MIT), 2 fő kolléga minőségügyi továbbképzésen vett részt, Panaszkezelési Szabályzat
készült, alapdokumentumaink módosítására tettünk javaslatot, stb.
A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint
fenntartó önkormányzat kiegészítő feladatként határozta meg könyvtárunk számára a Sal
gótarjáni Értéktár működtetését. Az Értéktár Bizottság 2015-ben nagyon eredményes mun
kát végzett. Elkészült az adatok regisztrálására egy adatbázis, ahová 2015-ben 15 érték ke
rült be.
A könyvtárunkban működő Salgótarjáni Értéktár folyamatosan gyarapodó rendszere azt vi
lágítja meg, hogy városunk nagyon gazdag kulturális, szellemi, természeti, tárgyi értékekkel
rendelkezik. Öröm számunkra, hogy nagy szakmai ráfordítást igénylő munkánknak szép
eredményei vannak, melyek nem csak helyi szinten, hanem megyei, nemzeti szinten is meg
mutatkoznak. Az elkövetkező években ehhez önkormányzati anyagi forrás megteremtéséről
is gondolkodni kell, hiszen ez nem alapfeladata könyvtárunknak, hanem a fenntartó által
meghatározott kiegészítő feladat.
Eredményeink azt mutatják, hogy mind helyi, mind kistelepülési szinten maximálisan tel
jesítettünk a tekintetben, hogy szolgáltatásainkkal, rendezvényeinkkel, programjainkkal el
jussunk minden korosztályhoz és réteghez, számukra biztosítsuk az alapértékekhez való
hozzáférést.
Pozitívan tudjuk értékelni a 2015-ös évben azokat az EMMI Kultúráért Felelős Államtit
kárság által tett kezdeményezéseket, amelyeknek révén országos, szakmai konferenciákon
kaptunk irányadó információkat, hallgathattunk meg értékes előadásokat a kulturális alap
ellátásról, szakpolitikai célokról. Az itt kapott tudás és ismeret elmélyítette szakmai hitval
lásunkat, új irányokat is adott szemléletünk alakításában.
A szakpolitikai célok között szereplő kulturális közösségfejlesztés elvei mentén közösség
építő munkánkhoz hívtuk magunk mellé a civileket, a helyi alkotó közösségeket, egyesüle
teket, intézményeket. így valósult meg 2015-ben a Költészet Napja, az Őszi Könyvtári Na
pok, az Internet Fiesta, a Gyermekek Jogainak Hete is. De ugyancsak ezzel a közös össze
fogással és együttmunkálkodással tudtunk sikeresek és eredményesek lenni kistelepülése
inken is, amikor Könyvtári Piknik programra hívtuk az ellátott települések lakosait, vagy
amikor „Filu” rendezvényt hirdettünk vidéken. Munkánk azt igazolta vissza, hogy törek
véseink nem csak népszerűek voltak, de pozitív irányba is mozdították a helyiek életminő
ségét. Igényelték, igénylik többszöri vidéki jelenlétünket, elvárják együttműködő munkán
kat. Ehhez nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek felkészült, tudásukat megújító szakem
bereink, akik csak folyamatos képzés útján tudják küldetésüket teljesíteni. Ebben az évben
erre sajnos költségvetési hiányaink miatt nem tudtunk hangsúlyokat helyezni.
Könyvtárunk évek óta partnere a Losonci, Füleki könyvtárnak. Sikeres együttműködésünk
,.jó szomszédokhoz” mérten közös kiállításokban, programokban valósult meg. (2015 dec
embere: Szlovák napok a könyvtárban) Az alapellátás szomszédos országokra való kiter
jesztésének jó példájaként értelmezhető ez a projekt.
2015-ben jelen akartunk és tudtunk is lenni az oktatásban és nevelésben. A könyvtárunkban
kialakított „Tanulószoba a „Csupa Csoda” olvasónaplónk, a Baba sarok rendezvényei, az
Edit néni könyvespolca programunk mind-mind az oktatás és nevelés céljait segítették
könyvtári eszközökkel. Mindezeken túl pedig kaput nyitott a közösségfejlesztés magasabb
színvonalon való megjelenítéséhez is.
Összességében elmondható, hogy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár sikeres évet zárt, még
annak tükrében is, hogy a helyi, önkormányzati támogatás jóval alul maradt az országos
átlaghoz képest, és szakmai létszámunkban is az utolsó helyet foglaljuk el.
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II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

Az intézmény vezetésében történt legfontosabb változás: 2015. július 1-től új igazgatóhe
lyettes került a vezetési körbe.
Ez a váltás a szervezet struktúrájában is változást eredményezett. A Digitalizálási- Informa
tikai- és PR osztály, mint különálló osztály megszűnt és részlegként beleolvadt az Doku
mentum és információszolgáltató osztály szervezeti egységébe. így gyakorlatilag már csak
2 különálló osztály működik az intézményben. A Dokumentum és információszolgáltató
osztály osztályvezetője a mindenkori igazgatóhelyettes. A feldolgozó részleg munkáját, az
igazgatóhelyettes személyének változása miatt a 2. félévtől 3 fő főfoglalkozású munkatárs
végzi, mert a volt igazgatóhelyettes 2015. július 1-től ezen a részlegen dolgozik.
A Gazdálkodási és Üzemeltetési osztály 2015. április 1-jével megszűnt és az üzemeltetési
feladatokat kiszervezték az intézményből: jelenleg a Költségvetési Intézmények Gazdasági
Szolgálata végzi.
A szervezetben történt változásokat alapdokumentumunkban, a Szervezeti és Működési Sza
bályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) rögzítettük. A módosított SZMSZ-t, a Kultv. 68. §ának (3) bekezdés b) pontja alapján, az Önkormányzat véleményezésre megküldött az
EMMI-nek. A vélemény a beszámoló benyújtásig még nem érkezett meg.
A megyei könyvtárak közül országosan a legkisebb létszámmal működő intézmény va
gyunk, ezért a magas színvonalú szakmai feladatvégzés nagy munkabírást, feszített munka
tempót követelt a kollégáktól. Az intézmény foglalkoztat közcélú és kulturális közfoglalkoz
tatottakat. Az adminisztratív, az adatrögzítés, a digitalizáló és a KSZR tevékenységünk során
vesszük igénybe munkájukat.
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sőfokú végzettEgyéb alkalmazott
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Közfoglalkoztatottak száma
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5
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18
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átszám ítva teljes munkaösszesen
átszám ítva teljes munkaösszesen
átszám ítva teljes munka-

A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok
száma/megye) lakosságának száma)

18
18

2015.
2015. évi
terv
tény
25
25
3
3
19
19
19
19

19
19

19
19

3
3
3
48
50
1
5
5
6
0,00011 0,00011 0,000097

A 2015. évi engedélyezett szakmai létszámba belefoglaltuk az egyéb alkalmazottakat is.
A 2014. évi könyvtáros szakképesítéssel könyvtáros munkakörben foglalkoztatottak száma
azért mutat emelkedést 2015-ben, mert a volt igazgatóhelyettes átkerült könyvtárosi munka
körbe.
A táblázatból jól látható, hogy könyvtáros szakember ellátottságunk nagyon alacsony értéket
mutat. Ez a létszám már veszélyezteti a magas szintű szakmai feladatvégzést, illetve a jog
szabályban előírt kötelezettségek betartását.
Ebben a fejezetben az önkéntesség és az önkéntes közösségi szolgálatot teljesítő diákok
kategóriája nem egységesen értelmezett. A táblázatban az önkéntes közösségi szolgálatot
teljesítő diákok számát jelenítettük meg. Módosítjuk a táblázatban az önkéntesek számát 1
főre.

III.SZAKMAI MŰKÖDÉS

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése
Könyvtárunk gyűjtemény alakítása a jogszabályban előírt minimum szinten valósult meg.
2015-ben 12.7 M Ft-ot fordítottunk dokumentum-beszerzésre, ami azt jelenti, hogy a fenn
tartó önkormányzat kiegészítette a 10 %-os állami támogatás összegét.
A feltárás, a megőrzés és a rendelkezésre bocsájtás korszerű integrált könyvtári rendszer
segítségével valósult meg. Az e-book szolgáltatás népszerűsítésére különös figyelmet fordí
tottunk, mint ahogy a DVD és CD állományunk is nagyobb figyelmet kapott azzal, hogy
láthatóbb, az olvasók által elérhetőbb helyre került. Az olvasótermi és helyismereti állomá
nyunk teljes körű revíziója óriási feladat volt, de eredménye az olvasók eligazodását és a
helyhiány megszűntetését is szolgálta.
Könyvtárhasználóink mind máig nagyon igénylik a könyvtáros segítségét, a vele való kon
zultációt, a tájékoztatást. Önkiszolgáló pultunk, illetve az elektronikus katalógus nyújtotta
lehetőségek mellett, a használók igényt tartanak a könyvtárosok segítségére. Ezeknek az igé
nyeknek egyéni módon, és szervezett tanfolyamok segítségével is igyekszünk eleget tenni.
A szépkorúak körében kezdő, majd haladó szinten szervezett használóképzések mind azt
igazolják vissza, hogy az emberek a megszerzett tudás iráni vágyukon túl, szeretnek közös-
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ségbe lenni, valahová tartozni. Ezért is vannak könyvtárunkban havi rendszerességgel klu
bok, (Szvitamin, Egészség klub, Világjáró klub) melyek látogatói köre évről évre növekszik.
2015-ben 1936 fő látogatta klubjainkat.
Könyvtárszakmai munkavégzésünkben a beszámolt időszakban kiemelt jelentőségűek vol
tak rendezvényeink, programjaink. 2015-ben átlagban havonta több mint 10 program, ren
dezvény volt könyvtárunkban. Ez is azt mutatja, hogy intézményünk a klasszikus könyvtári
szolgáltatások mellett (könyvkölcsönzés, folyóirat olvasás, helybenhasználat stb.) nagyon
sokat tesz az olvasásnépszerüsítéséért, a látogatók és olvasók számának növeléséért. Ennek
megvalósulása nagyon sok ráfordított munkát és időt is jelentett a kollektíva részéről.
Rendezvényeinket - alacsony létszámunk és nehéz anyagi lehetőségeink figyelembe vételé
vel - úgy terveztük, hogy azok illeszkedjenek Salgótarján város lakosainak igényeihez,
mindezek mellett eleget tegyenek a szakmai elvárásoknak is. Együttműködő partnereink
szívesen kerestek meg bennünket közös programok szervezésében, rendezvények bonyolí
tásában.
Könyvtári közösségi oldalaink jól szolgálták a kapcsolatépítést, ezen túl pedig a rendezvé
nyeink meghívóinak is ingyenes, jó megjelenési formái voltak. A Facebook-on, illetve email-en keresztüli meghívások nagy részben megvalósítják, illetve kizárják a hagyományos,
olykor költséges meghívók postaköltségét.
Könyvtárunk könyvtárhasználati adatai megfelelnek, igazodnak a város gazdasági, társa
dalmi helyzetéhez. A 2014-es adatok szerint az általános iskolások száma alig több, mint
3000 fő. Ehhez képest a 14 éven aluli beiratkozok száma: 2354 fő.
Könyvtárunk használati mutatói nem maradnak el az országos átlaghoz képest. Az ország
legkisebb megyéjeként, legkisebb létszámú megyei könyvtáraként lépést tudtunk tartani a
szakmai elvárásokkal, eleget tudtunk tenni a törvényi kötelezettségünknek. Ezt bizonyította
a szakfelügyeleti vizsgálat is, és a belső ellenőrzés is.
Könyvtárunk már régen kilépett a klasszikus könyvtári szolgáltatások kereteiből. Minden
szolgáltatásunkkal igyekszünk azonnal reagálni a felénk megfogalmazódó igényekre. Befo
gadunk minden olyan kezdeményezést, amely új olvasókat, eddig nem regisztrált használó
kat hozhat be könyvtárunkba. (Finn Baráti Társaság kiállítása, Makett kiállítás, Civil Kavalkád, Idősek Akadémiája, stb.)
A megyei feladatellátásunkhoz kapott állami támogatás ütemezése és felhasználása időará
nyosan, a jogszabályoknak megfelelően zajlott. 2015-ben Nógrád megye 113 településén
volt jelen könyvtárunk. Ez arányaiban nagyon szép eredmény, hiszen Nógrádban 131 tele
pülés van, abból 5 városi könyvtár. Lefedettségünk ennek megfelelően 90%-os.
2015-ben zajlottak a gazdasági központ átszervezésének feladatai, illetve a könyvtár új igaz
gatóhelyettese is ekkor állt munkába.
Evek óta kiemelt üzemeltetési problémája könyvtárunknak az intézmény fűtése. Sajnos
2015-ben sem sikerült ezt a gondot megoldani, arra forrásokat találni.
Ebben az évben is kiemelten figyeltünk és működtünk együtt a Palócföld folyóirattal. Kiadói
feladataink mellett különösen nagy gondot fordítottunk a lap eladásának marketingjére.
Honlapunkon, közösségi oldalainkon hívtuk fel a figyelmet a lapra, annak megvásárlási és
terjesztési lehetőségeire. Régebbi lapszámokat a megye kistelepülésein népszerűsítettük.

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
2015-ben nem volt az intézmény tereit, az épületet érintő fejlesztés, felújítás.
Elengedhetetlenül szükséges az 1988-ban átadott épület felújítása, ami már munkavédelmi
előírások, jogszabályok szerint sem megfelelő. Javíthatatlanná vált elavult fűtési rendsze
rünk, többszöri alkalommal veszélyeztették szakmai működésünket a vízvezetékrendszerben
bekövetkezett meghibásodások, a villamoshálózat sem alkalmas már a megfelelő igénybe
vételre. Az elhasználódott nyílászáróink és a korszerű szigetelés hiánya a téli időszakban
ellehetetleníti a napi szolgáltatásaink igénybevételét.
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Ezeknek a hiányoknak a pótlását intézményünk saját erőből nem tudja orvosolni, ugyanak
kor aggodalommal tekintünk a jövő szakmai munkavégzésére, mivel ezek az üzemeltetési
problémák azt fogják eredményezni, hogy olvasókat, látogatókat veszítünk.
A problémák súlyosságára való tekintettel a 2016-2020. évi fejlesztési tervek között meg
kell találni a megoldásokat, ebben csak a fenntartó önkormányzat tud megfelelő lépéseket
tenni.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok
3.1 Jelentősebb eszközbeszerzések
Megnevezés

darab

Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Nyomtató
Televízió
Fényképezőgép
Hordozható hangfal
GPS navigáció
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a meg
jegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) hálózati adat
tároló
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a meg
jegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) külső merev
lemez
Szoftver (vírusvédelem, office)
Bútorbeszerzés (kiegészítő célbútorok)
IKR fejlesztés
egyéb:..............
Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)

forint

megjegyzés

-

-

-

-

-

-

40
38

5.931.916
5.643.185

8
1
1
1
1

413.512
106.807
49.149
46.406
41.529
2 TB kapacitású Dlink ShareCenter

1

116.332
1 TB kapacitású

1
40
475

22.987
1.201.166
6.715.237

14.645.041

A megvalósult infrastrukturális fejlesztések csak KSZR fejlesztésekre értendők, könyvtá
runk ezen a téren forráshiány miatt nem tudott előrelépni.

3.2 Pályázatok, projektek
2015-ben intézményünk minden pályázati lehetőséget megragadott a szakmai munka mi
nőségi fejlesztése érdekében. A megnyert összegeket elsősorban a használók által igényelt
szolgáltatásokra, rendezvényekre, programokra fordítottuk. Az elmúlt esztendőben
13.318.994,- Ft támogatást nyertünk hazai pályázati projektek megvalósítására. Európai
Uniós pályázatunk 2015-ben nem volt.

Hazai pályázatok megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert őszszeg
(Ft-ban)

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje
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Nemzeti Kulturális
Alap - Palócföld 2015.
évi megjelenéseinek tá
mogatása
Nemzeti Kulturális
Alap - Találkozási
Pontok
Nemzeti Kulturális
Alap - Országos
Könyvtári Napok Nagy Könyvtári Show
Nemzeti Kulturális
Alap - Szakmai napok
Nógrád megyében
Nemzeti Kulturális
Alap - Nógrád Megyei
Hírlap digitalizálása
(1948-2005)
EMMI - ODR támoga
tás
Brókerképző Alapít
vány - szakkönyvek vá
sárlása
ÖSSZESEN

5.582.000

2.900.000

Mizser Attila

2015. 02. 01

2015. 11. 30

724.020

300.000

Szabóné Kereskényi Gabriella

2015. 07. 01.

2016. 02. 28.

1.878.245

1.500.000

Szabóné Kereskényi Gabriella

2015. 10. 05.

2015. 10. 12.

734.300

600.000

Ferik Ibolya

2015. 10. 19.

2016.02. 22.

7.620.000

7.620.000

Nagy Mónika

2015. 10. 01.

2016. 07. 31.

250.000

250.000

Nagy Mónika

2015. 07. 01.

2015. 12.31.

148.994

148.994

Nagy Mónika

2015. 11. 01

201.04.30.

13.318.994

Európai Uniós pályá
zatok megnevezése

Pályázott
összeg

-

-

Elnyert öszszeg
(Ft-ban)

Felelős

Indulás
ideje

-

-

-

Befejezés
ideje

Egyéb, nem hazai for
rásokra épülő pályá
zatok megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert öszszeg
(Ft-ban)

Felelős

Indulás
ideje

Befeje
zés ideje

-

-

-

-

-

-

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
Szolgáltató tevékenységünket alapjaiban határozta meg a digitális tartalmak egyre növekvő
száma.
Tájékoztató tevékenységünket hármas célkitűzés jegyében végeztük:
a. ) a hagyományos források (elsősorban saját állományunk) lehető legalaposabb ismerete
és felkutatása,
b. ) a digitális források gyakorlott használata, az újdonságok naprakész ismerete,
c. ) mindezen eszközök megismertetése használóinkkal.
Legalapvetőbb tájékoztató eszközünk saját elektronikus katalógusunk.

Felnőtt kölcsönző részleg
Rendszeresen használt és bemutatott tájékoztató eszközök:
BBMK Corvina katalógus
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MOKKA
MATARKA
Antikvarium.hu (tartalomjegyzék-kutatás)
Moly.hu (olvasói értékelések, ajánlások)
OPKM katalógus
FSZEK, OSZK, DEENK katalógus
MEK - Magyar Életrajzi Kalauz
Arcanum Digitális Tudománytár
Hungaricana
EBSCO
Magyar Elektronikus Könyvtár
Digitális Irodalmi Akadémia
A felnőtt kölcsönző használói
Látogatók száma
Távhasználat (telefon, e-mail)

18.302
1.185

A használóképzés területén elsődleges volt a Corvina katalógus megismertetése, másodsorban
az adott kérdés kapcsán felmerülő adatbázisok bemutatása: mindez a referensz tevékenységbe
integrálva történt, az egyéni igényeknek megfelelően.
Az információkeresést szervezetten is oktattuk középiskolai csoportfoglalkozások és internet
használati tanfolyam keretében. Természetesen ezzel együtt járt a részleg és az állományrend
bemutatása is. Az év során egyénileg mintegy 300 esetben került sor az ismertetésre. Csopor
toknak 20 foglalkozást tartottunk, elsősorban az Internet Fiesta és a Gyermekek Jogainak Hete
alkalmából.
Tájékoztatás
Referensz kérdés
Irodalomkutatás
Összesen

Kérdések
6.550
50
6.600

Az olvasásnépszerüsítés eszközeként használtuk a könyvajánló tárlókat. A válogatásokat nap
rakészen, a mindenkori aktualitásoknak - évfordulók - megfelelően állítottuk össze: Göncz Ár
pád, Nemeskürty István, Agatha Christie. Bemutatott témáink voltak pl. természetjárás, kirán
dulás, börtönélet, holokauszt, naptári ünnepek. Az Őszi Könyvtári Napok programjához min
den nap külön tematikus kínálattal kapcsolódtunk. Az év során összesen 30 könyvajánló kiállí
tást készítettünk.
Elsárgult lapok üzenete címmel prezentációt nyújtottunk régi könyveinkből, melyeket a raktári
elhelyezés miatt kevesen ismernek. Az értékes és érdekes kötetekből havonta megújuló válo
gatást tettünk közzé, hét alkalommal pl. Várnai Zseni, Charles Dickens, Az Árpád-ház emléke
zete, Régi iskolák, máig érvényes tanulságok.
Új kiemelést hoztunk létre a young aduit irodalom számára. Immár itt találhatók a fiatalok kö
rében népszerű bestsellerek és a korosztálynak szóló tanregények.
A felnőtté válás problémáit, az első párkapcsolatokat feldolgozó kalandos, izgalmas történetek
az érettebb korosztály körében is nagyon sikeresek. A jelenleg 350 kötetes állományrészt az
egyre bővülő piaci kínálat és a fokozott olvasói igény hívta életre.
Az állomány elrendezését egy másik kiemelés kapcsán is felfrissítettük. A teljes könyvtári szak
gyűjteményt - a szabadpolcon és a raktárban is - revízió alá vettük. A mintegy 3000 kötetből
közel 500 db-ot készítettünk elő törlésre.
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Gyermekrészleg
Intézményünk gyermekrészlege könyvtárunknak az a szolgáltatási tere, amelyiknek leginkább
követnie kell a környezetünkben végbemenő változásokat, naprakésznek kell lenni az olvasásnépszerüsítés új eszközeinek és formáinak, a gyermekolvasók elvárásainak tekintetében is. Fo
lyamatosan megújuló szemléletben kell kínálni számukra dokumentumainkat, követni kell igé
nyeiket és szokásaikat. Ezeknek az elvárásoknak 2015-ben is maximálisan eleget tettünk.
A lányok szívesen olvasták a hercegnős, tündéres „rózsaszín” irodalmat még a fiúk kedvencei
a 3D-s könyvek voltak. Mindezek mellett a klasszikus illetve az értékes szakirodalom megis
mertetése sem maradhatott el. Ennek jó példáját szolgálta Csupa Csoda olvasónaplónk, amely
a világ csodáira, annak megismerésére irányította a figyelmüket.
A gyermekrészlegünkben kialakított Babasarok, a Lázár Ervin meseszoba, a 2015-ben átadott
Tanulószoba illetve a fényképezős meseparavánok, a társas és fejlesztő játékok jó példái a gyer
mekkönyvtár azon törekvésének, hogy a folyamatos újítás, a kreativitás elengedhetetlen a mai
gyermek számára ahhoz, hogy az olvasás iránti vágya fenn legyen tartva.
A legnagyobb létszámmal az általános iskola alsó tagozatos diákjai látogattak hozzánk, mind
egyénileg, mind csoportosan. Ok már tudatos könyvtárhasználók, hiszen a tanmenetben is meg
jelenik a könyvtárhasználat. Foglalkozásainkon megismerkedtek az elektronikus katalógussal,
a könyvtár honlapjával. Az iskolai csoportok 3 heti rendszerességgel jártak hozzánk tematikus
foglalkozásokra, kölcsönzésre. Nagy örömünkre szolgált, hogy 2015-ben a város két legna
gyobb létszámú iskolája (Gagarin Tagiskola, Kodály Zoltán Tagiskola) mellett már rendszeres
könyvtárlátogatókká váltak a Petőfi Sándor Tagiskola, az Uzoni Péter Gimnázium és Általános
Iskola, a bátonyterenyei II. János Pál Pápa Általános Iskola tanulói is.
Az általános iskola felső tagozatos diákjai, már inkább egyénileg keresték fel részlegünket. Ör
vendetes tény, hogy ebben az évben már a pedagógusok nyitottabbak voltak és a tavalyi évnél
gyakrabban jöttek el hozzánk egy-egy foglalkozásra, könyvtárbemutatásra.
Speciális foglalkozásokat biztosítottunk hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerme
kek számára: rendszeres látogatóink voltak az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ ta
nuló csoportjai (tanulásban és értelmében akadályozottak csoportjai, enyhén és középsúlyosán
fogyatékos gyermekek, autista csoport) akik nagy felkészültséget, figyelmet és türelmet igé
nyeltek.
Nagy sikernek könyveljük el, hogy Szlovákiából egyre több iskola látogatott el csoportosan
könyvtárunkba. Ebben az évben is jártak nálunk a fuleki, rimaszombati diákok.
Októberben új szolgáltatással leptük meg a gyerekeket. Megnyitottuk új közösségi szolgáltató
terünket, a Tanulószobát. Elhelyezésre kerültek számítógépek, kézikönyvek, tanulást segítő
eszközök, munkafüzetek. A Tanulószoba kialakítása kezdeti lépése egy komplex tudás központ
kialakításának, ahol biztosítjuk a tanítási órák utáni játszva tanulás lehetőségét.
A katalógusaink mellett leggyakrabban használt tájékoztató eszközeink:
Gyermekirodalmi adatbázis
Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája
Válogatott mesebibliográfia
A gyerekek és a pedagógusok ebben az évben 3217 referensz kérdéssel fordultak hozzánk. Pl.
Történelmi jelképek, Budapest nevezetességei, Madáretető készítése, Rajztanítás alsó tagozat
ban, stb.

10

A gyermekrészleg statisztikája:

Csoportos könyvtárlátogatás
Dokumentumkölcsönzés

Alkalom
(csoport)

Fő

129

3.316

Könyvtárlátogatás

48

927

Foglalkozás

67

1.487

Rendezvény

22

1.113

5

124

Könyvtárhasználati óra

Nyelvi - és zenei részleg
Gazdag gyűjteményünk és szolgáltatásaink segítségével ebben az évben is megszólítottunk
minden korosztályt, igyekeztünk felkelteni az érdeklődést a zene, a tánc, a film, a színház és
az idegen nyelv iránt.
A használói igények változása miatt a részlegen újításokra volt szükség. 2015-ben új szek
rényekkel gazdagodott a tér, az eddig elzárva lévő CD és DVD állományunkat szabad térben,
üvegszekrényekben kínáltuk olvasóinknak. Aktuális, folyamatosan frissülő, tematikus kiál
lításokkal, könyvajánló polcok elhelyezésével hívtuk fel az olvasók figyelmét a gyűjte
ményre.
Kiemelt feladat volt az idegen nyelvi állomány népszerűsítése. Ennek érdekében rendszere
sen tartottunk bemutatót iskolai csoportok számára a nyelvi gyűjtemény dokumentumainak
tematikus elrendezéséről, használatáról.
Zenei részleg statisztikája:
Használó/látogató (14 éven aluli)

3.142

Használó/látogató (14 éven felüli)

7.451

A látogatók száma összesen (fő):

10.593

2015-ben kölcsönzött dokumentumok száma:
CD (LP, videó, dia, kazetta, hangos
könyv) (db)
DVD (db)

1.558

Összesen

3.339

1.781

11

A „Mozihétvégék” című rendezvénysorozat keretein belül, 2015-ben 42 film volt látható. A
filmvetítések ingyenesek voltak minden érdeklődő számára. A részletes műsor megjelent
honlapunkon, a Facebook-on, a Nógrád Megyei Hírlapban, Tarjáni Műsorban, szórólapo
kon, plakátokon.
2015. filmvetítéseinek adatai
Vetítések száma (alkalom)
Résztvevők száma (fő)

45
607

Részlegünk foglalkozik kiemelten a látássérült olvasók könyvtári ellátásával.
A számukra kifejlesztett eszközök ezen a részlegen segítik könyvtárhasználatukat. Folyama
tosan biztosítottuk számukra az olvasást segítő speciális eszközeinket: különféle nagyítók,
olvasógép, stb. Személyes segítséget nyújtottunk ezek használatában. Bővítettük hangos
könyv kínálatunkat, szolgáltattuk öregbetűs és Braille-írással írt könyveinket.
2015-ben újragondoltuk házikölcsönzés szolgáltatásunkat. Annak érdekében, hogy az idős
otthonok és szociális intézetek lakói rendszeresen és gyorsabban kaphassák meg az őket ér
deklő aktuális könyvtári dokumentumokat, havi rendszerességgel végeztük ezt a tevékeny
séget. Együttműködő partnereink voltak: Aranykor Idősek Klubja, Félsziget Napközi- és
Lakóotthon, Baglyaskő Idősek Otthona, Naplemente Idősek Klubja.

Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti Gyűjtemény
A terület egyik nagy eredménye 2015-től, hogy időszaki kiadványait a Corvina Integrált
Könyvtári Rendszer JavaSer folyóiratmoduljával tartja nyilván. Az előző év novemberében
elkezdett munka eredményeként az év elejére már minden folyóirat bekerült az adatbázisba,
tehát a kurrens állomány feldolgozottsága 100 %-os. Az új modul korszerű, pontos informá
ciót nyújt a folyóiratokkal kapcsolatos kérdésekben. A Corvina online katalógusban a köny
vek mellett megtalálhatók a folyóiratok rekordjai is, amely közel 200 cím. Tájékoztató szol
gáltatásunk a folyóiratok vonatkozásában naprakész, és többcélú lekérdezésre ad lehetősé
get.
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A könyvtár kurrens időszaki kiadványai:
Cím
Előfizetett lapok száma
(Olvasóterem és Gyermekkönyvtár)

122

Ajándék lapok

63

Kötelespéldány

16

Összesen:

201

A könyvtár folyóirat állománya ebben az évben négy új címmel bővült, melyek témáját te
kintve a környezetvédelem, statisztika, fiataloknak szóló lapok körét bővítették. Új folyóira
tainkat és naponta érkező friss számokat weboldalunkon és a közösségi oldalunkon folya
matosan propagáljuk. Olvasóink megtekinthetik az aktuális kurrens folyóiratlistánkat is hon
lapunkon.
A selejtezett és a korlátozottan megőrzött folyóiratokból több alkalommal folyóiratbörzét
tartottunk.
Intézményünk felajánlotta más könyvtárak számára a gyűjteményéből törölt valamint selej
tezett dokumentumokat: Könyvek (angol és nemét nyelvű): 62 db és folyóirat: 445 db. Az
általunk készített jegyzékek felkerültek a Könyvtári Intézet fölöspéldány jegyzékeinek listá
jára.
A részleg állománygyarapítása a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában megfogalmazott irány
elvek szerint történt. Két kiemelten fontos szakterület az olvasóterem állományában a jogi
dokumentumok és a művészeti albumok. Ezek széleskörű választékát igyekeztünk bővíteni,
de nagy hangsúlyt fektettünk az év során a szociológia, az irodalom- és a nyelvtudomány
témájú könyvek beszerzésére.
Az Olvasóterem fő feladata volt 2015-ben a könyvállomány revíziója. Leválogatásra kerül
tek az avult könyvek, és a fölöspéldányok.
Az állomány nagymértékben gyarapodott, hiszen több mint 200 db könyvvel gazdagodott a
gyűjtemény, ez százalékban kifejezve kb. 42 % -os növekedést mutat. A részleg dokumen
tumaiból kiállításokat készítettünk és új könyveinket népszerűsítettük weboldalunkon és a
Facebookon.
Az Olvasóterem statisztikai adatai:
2014.
Személyes helybenhasználat (fő)

2015.

7.532

7.995

24.546

26.091

Referensz kérdések száma

455

484

Távhasználat (alkalom)
(telefon, fax, email)

273

81

Helybenhasznált dokumentumok (db)
(könyv, folyóirat, nem hagyományos dokumentumok)

A táblázat mutatói több esetben pozitív eltérést mutatnak. A látogatók számát tekintve 463
fővel többen használták a részleget, a helyben használt dokumentumok száma 1545 darabbal
nőtt, és 29 alkalommal több referensz kérdést fogalmazták meg olvasóink.
A növekedésben jelentősen benne van az a szakmai tényező is, hogy intézményünk ebben
az évben több dokumentumot tudott beszerezni, mint az előző években. Ennek hatása a hasz
nálatban mutatkozik meg elsődlegesen.
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Az iskolai csoportoknak könyvtári órákat, a részleget bemutató foglalkozásokat tartottunk,
elektronikus katalógus, online adatbázisok használatát tanítottuk. Az Internet Fiesta rendez
vény keretében „A művészet nyelve a nyelv művészete” című foglalkozásra került sor, ame
lyen a város középiskolásai 74 fővel vettek részt.
A helyismereti gyűjteményünk és szolgáltatásaink iránti érdeklődést tükrözik használói ada
taink, melyek számottevően növekedtek az elmúlt évhez viszonyítva is. A legfrissebb meg
jelenésű dokumentumokkal folyamatosan bővülő helyismereti állomány volt a tájékoztató
munka alapja, melynek kutatási hátterét jól szolgálta naprakészen épített cikkadatbázisunk
is. Tájékoztató munkánk részeként honismereti pályázathoz (Nagy Iván Honismereti pályá
zat), egyetemi és főiskolai szakdolgozatok elkészítéséhez végeztünk irodalomkutatást, segí
tettük országos és helyi kiadványok megjelenését, publikációk elkészítését. Ezek ma állo
mányunkat gazdagítják. Fogadtuk városunk és megyénk helytörténeti kutatóit, a felsőokta
tási intézmények hallgatóit. Rendkívül népszerű volt a mikrofilmes kutatás, melyet telepü
lés- ipar- és családtörténet, valamint iskola- és sporttörténet témákban végeztünk.
Rendszeres használóink, partnereink voltak:
-

-

-

A fenntartó önkormányzat, Nógrád megyei települési önkormányzatai különböző
projektek kidolgozásában, háttéranyagok elkészítésében.
A József Attila Művelődési és Konferencia Központ 2016-os jubileumi programja
ira való felkészülésben.
A Zenthe Ferenc Színház munkáját a Vertich-hagyaték szövegkönyveivel segítet
tük, valamint digitalizálásra összegyűjtöttük a Salgótarjáni Acélárugyár Petőfi Szín
játszó Szakosztálya összes plakátját (1956-1984).
A Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda rendezvényeiken, kiállítá
saikon a helyismeret dokumentumainkat használták fel a Holocaust Nemzetközi
Emléknapján valamint, „A salgótarjáni cigányság története” témájú konferenciáju
kon.
A Dornyay Béla Múzeum adatok, információk, dokumentumok „átkérésével” for
dult hozzánk.

E feladatok teljesítése rendkívüli módon megnövelte a nem hagyományos dokumentumok
(aprónyomtatványok, plakátok, fotók, adatbázis stb.) használatát.
Egyre szélesebb körben igényelték segítségünket ország- és megyehatárokon túlról is. A Lo
sonci Nógrádi Könyvtár, a Füleki Vármúzeum, a szlovákiai helytörténeti kutatók, egyetemi
hallgatók rendszeres használói gyűjteményünknek. A rimaszombati általános iskolások év
ről évre visszajárnak hozzánk helyismereti könyvtári órára. Országos napilapok szerkesztői
Budapestről, helytörténeti kutatók Győrből, Szegedről, Szolnokról, a Budapesti Kommuni
kációs Intézet munkatársai, felsőoktatási intézmények tanárai, könyvtárosai kaptak helyis
mereti információt.
Az általunk szervezett csoportos látogatások, könyvtári órák a helyi értékek megismertetését
célozták: „Helyi értékeink és az internet” témában a helyismereti adatbázisra alapozott fog
lalkozásokat tartottunk középiskolás csoportok részvételével. Előkészítettük és megszervez
tük a Nemzeti Művelődési Intézet salgótarjáni irodája felnőtt hallgatóinak helyismereti
könyvtári terepgyakorlatát. „Színes álmok mentén - Tehetségek, legendák, virtuózok” té
mában a helyi művészeti élet kiválóságait bemutató foglalkozásokat tartottunk középiskolás
osztályok részére.
Helyismereti dokumentumainkat jeles évfordulókhoz kapcsolódva kiállítások keretében is
bemutattuk az érdeklődő közönségnek valamint legújabb beszerzéseinkre ugyancsak ily mó
don hívtuk fel a figyelmet.
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Helyismereti
könyvek
gyarapodása

Cikk-adatbázis
ban
feltárt rekordok

Referensz kérdés,
irodalomkut.,
témafigyelés

Helybenhasznált
dokumentumok

>
‘W

Használók száma
(fő)

Helyismereti részleg statisztikája:

2014

4.802

18.449

752

1.977

247

2015

5.240

22.470

1.121

2.180

492

% változás

+9%

+20 %

+49%

+ 11%

+99%

Virtuális Olvasóterem
Folyamatos segítséget nyújtottunk a Virtuális Olvasótermet látogató könyvtárhasználóink
nak a gépek használatához, az irodai programok alkalmazásához, a nyomtatáshoz, az inter
netes adatbázisok kezeléséhez. 2015-ben 6778 fő látogatta internet termünket.
Ebben a szolgáltatási térben zajlottak nagy sikerű használó képzéseink, az Internet Fiesta és
a Gyermekek Jogainak Hete programsorozat jelentős rendezvényei is.
Tapasztalataink szerint az ide látogatók többsége még mindig nincs abban a helyzetben,
hogy otthonában rendelkezzen korszerű számítástechnikai eszközökkel. Ennek a szolgálta
tási térnek a kihasználtsága éppen ezért tartósan stabil.

Elektronikus tájékoztatás
Kiemelkedő feladatunk, hogy a könyvtárhasználók számára szakszerű, magas színvonalú
szolgáltatásokat nyújtsunk. Ezért a naprakész információszolgáltatás érdekében tájékoztatá
sunkat elektronikus formában is végeztük. A napi információ- és dokumentumszolgáltatást
elektronikus katalógusok, online adatbázisok, internetes források segítették. Az ezekhez való
hozzáférést nyitvatartási időnktől függetlenül, a nap 24 órájában biztosítottuk.
Weboldalunkról elérhető elektronikus katalógusaink (OPAC):
-

Könyvtári katalógus
Helyismereti katalógus
Plakátgyűjtemény
Mikszáth különgyűjtemény
Megyei Szolgáltató Rendszer BBMK Ellátóközpont és tagkönyvtárainak katalógusa
Megyei Közös Katalógus (a könyvtári portálon 13 katalógusban van lehetőség egy
idejűleg és közös keresőfelületen keresni)
Szirén Integrált Könyvtári Rendszer (Forgách-i Fiókkönyvtár)

Elektronikus tartalomszolgáltatásunk:
- e-Magyarország Pont - e-ügyintézés segítése, e-tanácsadók segítik a működést
- Virtuális Olvasótermünkben beiratkozott olvasóink számára ingyenes az internetes
tartalmak használata
- NAVA pontot működtettünk - teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum - a ma
gyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva au
diovizuális tartalmakat gyűjt

15

-

Honlapunkon, közösségi oldalainkon, elektronikus felületeken szolgáltattuk az in
formációkat
EBSCO adatbázis - angol nyelvű tematikus folyóirat-adatbázisok ingyenes haszná
lata
DVD- Jogtár - az olvasóteremben vehették igénybe a felhasználók
Weboldalunkon elérhető Digitális Könyvtár menüpont alatt tovább gyarapítottuk az
intézményünk által digitalizált helyismereti vonatkozású tartalmakat.

2015-ben 3 új adatbázissal gyarapodott szolgáltatásunk:
-

-

-

ARCANUM Digitális Tudománytár (ADT) - könyvtárunk által előfizetett, interne
ten keresztül hozzáférhető, folyamatosan bővülő számítógépes adatbázis. Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a
teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyó
irat, valamint heti- és napilap lapszámait.
Salgótarjáni Értéktár - az adatbázis létrehozásával, folyamatos építésével a helyi vo
natkozású kulturális, szellemi és tárgyi értékeinket kívántuk összegyűjteni, közzé
tenni. Weboldalunkon keresztül érhető el.
MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) - adatbázisban jelenleg 118041 re
kord kereshető vissza. Az előző években technikai okok miatt a rekordok nem je 
lentek meg, ezért tekintjük új adatbázisnak.

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2015-ben, a
megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
A könyvtár menedzsmentje a jelenlegi struktúrájában nagyon alulmarad a szakmai elvárá
sokhoz és az országos átlaghoz képest is. Az igazgató mellett az igazgatóhelyettes egy sze
mélyben látja el az olvasószolgálat vezetését is.
A menedzsmentnek még egy osztályvezetője van, aki a megyei, területi munka vezetője.
Jelen helyzetben 3 fő vezető státusz van az intézményben. Ezt nagyon alacsonynak ítéljük
meg. Csoportvezetői szinten nagy szükségét érezzük annak, hogy legyen az osztályvezetők
nek is megfelelő helyettesítője, de a könyvtár jelenlegi költségvetése ezt nem engedi meg
Minőségirányítási tevékenység:
Az intézmény szerény létszámú vezetése már 2015 előtt is igyekezett nagy hangsúlyt fektetni
a minőségirányítási rendszer bevezetésére. Az előző évek alapozó tevékenysége 2015-re
hozta meg azokat a döntési helyzeteket, amikor is el tudtuk indítani munkánkat. Két főt saját
költségünk terhére beiskoláztunk, (A munkatársak közül 1 fő sikeresen fejezte be a „Minő
ségmenedzsment a könyvtárban” című 180 órás tanfolyamot, további 1 fő a Könyvtári Inté
zet által szervezett „A minőség értékelése a könyvtárban” című tanfolyamot végezte el) és
az év második felében létrehoztuk a Minőségirányítási Tanácsot. Alapdokumentumok reví
ziójára került sor, elkészült a Panaszkezelési Szabályzat, panaszláda, ötletláda került ki a
terekbe, folytattuk kérdőíves felméréseinket.
A továbblépéshez meglátásunk szerint fenntartói támogatásra lesz szükség.
(minőségügyi szakember bevonása, további képzések)
Kommunikációs tevékenység:
Kommunikációs tevékenységünk legfőbb mozgatója 2015-ben is az volt, hogy hírt adjunk
magunkról, tegyük ezt költséghatékonyan, de eredményesen. Ennek megvalósítása érdeké
ben 80 %-ban az ingyenes lehetőségeket ragadtuk meg, míg 20 %-ban fizettünk megjelené
sünkért.
Ezt csak úgy tudtuk megtenni, hogy együttműködtünk a médiákkal, és megállapodásokban
rögzítettük egymást segítő feladatainkat.
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Saját kiadványainkkal (Könyvtár-tér, KSZR kiadványok) könyvtárunkról, illetve a megye
kistelepülési szolgáltató helyeiről kívántunk információkat nyújtani. Tapasztalataink azt mu
tatják, hogy sokkal több és rendszeresebb megjelenésre lenne szükség. Ez viszont anyagiak
kérdése.
A könyvtár által kiadott Palócföld irodalmi, közéleti, művészeti folyóiratunk kiadói felada
tait folyamatosan végeztük. Kiadói tevékenységünk mellett számos közös rendezvényt,
programot valósítottunk meg.
A városi televízió és rádió számára intézményünk igényes programjai már évek óta kiemelt
fontosságot kapnak. Rendszeres partnereink programjainkon, külön meghívás nélkül is.
A könyvtárunkban zajló eseményeket, a friss híreket a legrövidebb időn belül publikáltuk
weboldalunkon (www.bbmk.huk Facebook oldalunkon.
A kiemelt programokra postai úton és e-mailen küldött meghívókkal invitáltuk az érdeklő
dőket. Könyvtári kampányok, olvasás és könyvtárhasználatot népszerűsítő országos progra
mok, programsorozatok meghirdetésekor, sajtótájékoztatót tartottunk, vagy sajtóanyagot ké
szítettünk.
Az épület földszintjén lévő digitális felületen, elektronikus formában is folyamatosan reklá
moztuk programjainkat. Ez a fajta kommunikációs eszköz nagy népszerűségnek örvend lá
togatóink körében és beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
2015-ben 1 lapszám Könyvtár-tér, 6 lapszám Palócföld folyóirat, 1 Palócföld könyvek soro
zatban megjelenő kötet, és 1 lapszám KSZR kiadvány jelent meg.

5. Elektronikus könyvtár - digitalizálási tevékenységek megvalósulása
Intézményünk a Corvina Könyvtári Integrált Rendszer moduljait alkalmazza. Forgách-i fi
ókkönyvtárunkban a Szirén Integrált Könyvtári Rendszer fut, idővel erről is szeretnénk át
állni majd a Corvinára.
Távfelügyelet
2015-ben szerződést kötöttünk az IKRON kft-vel a Corvina adatbázisszerverek távfelügye
letére. A 2014-ben már használt PEAS ügyfélkapu rendszeren keresztül tartjuk az IKRON
kft munkatársaival is a kapcsolatot. A Monguz Kft-vel, mint a Corvina integrált könyvtári
rendszer fejlesztőjével, szintén szerződésünk van, ennek keretében kapjuk a szoftverfrissíté
seket és az adatbázisok felügyeletét, illetve segítséget szinte bármilyen, a Corvinával kap
csolatos, problémára (meghibásodás, adatlekérés, stb.).
Folyamatosan felügyeltük, működtettük, karbantartottuk a rendszert partner intézmények
ben, a megye könyvtáraiban. Napi kapcsolatban álltunk a rendszer fejlesztőivel. 13 adatbá
zist működtettünk saját szerveren.
Levelezőszerverünk, illetve a könyvtárban és a fiókkönyvtárakban levő számítógépek, esz
közök felügyeletét és karbantartását a Professional Kft. munkatársai végzik.
Weboldalunk a Winkler Informatika Kft (Lignator BT) szerverén üzemel, ez a cég fejleszti
és tartja karban a weboldal alatt futó tartalomkezelő rendszert és biztosítja a tárhelyet.
Frissítésre került az operációs rendszer az adatbázisszerveren.
Fejlesztések a távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások terén:
RSS szolgáltatás - az oldal hírei RSS-en keresztül is elérhetőek. Ennek segítségével olvasó
ink gyorsan és egyszerűen férhetnek hozzá a könyvtár híreihez, tartalmaihoz.
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Szolgáltatás

Részletek

Honlap

2015-ben meg
valósult I/N
I

OPAC

I

Weboldalunkról elérhető elektronikus katalógusaink
(OPAC):
- Könyvtári katalógus
- Helyismereti katalógus
- Plakátgyüjtemény
- Mikszáth különgyűjtemény
- Megyei Szolgáltató Rendszer BBMK Ellátóközpont
és tagkönyvtárainak katalógusa
- Megyei Közös Katalógus (a könyvtári portálon 13 ka
talógusban van lehetőség egyidejűleg és közös kere
sőfelületen keresni)
- Szirén Integrált Könyvtári Rendszer (Forgách-i Fiókkönyvtár)
- EBSCO adatbázis - angol nyelvű tematikus folyóirat
adatbázisok ingyenes használata
- ARCANUM Digitális Tudománytár (ADT) - könyv
tárunk által előfizetett, interneten keresztül hozzáfér
hető, folyamatosan bővülő számítógépes adatbázis.
Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő
digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igé
nyével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudomá
nyos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap min
den lapszámát.
- Salgótarjáni Értéktár - az adatbázis létrehozásával, fo
lyamatos építésével a helyi vonatkozású kulturális,
szellemi és tárgyi értékeinket kívánjuk összegyűjteni,
közzétenni. Weboldalunkon keresztül érhető el.
- MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) - adat
bázisban jelenleg 118041 rekord kereshető vissza.
Előző években technikai okok miatt ezek nem jelen
tek meg.
Könyvtárunk közösségi oldalát (Facebook - 2015-ben
146102 volt az éves összes elérés) naponta többször is frissí
tettük, folyamatosan tettük fel az információkat, ajánlókat a
könyvtár szolgáltatásairól, programjairól. Rólunk szóló hírek

Adatbázisok

Közösségi ol
dalak

I

a weboldalt optimalizáltuk, hogy mobil eszközökön
is kényelmesen legyen használható
Carousel (slider) került kialakításra a weboldalon,
ahol képpel ki tudunk emelni híreket, amiket az oldal
folyamatosan váltogat.
Továbbfejlesztésre került a KSZR aloldal:
külön menürendszert kapott
megjelennek alatta a települések oldalai, ahol
per szolgáltatóhely tudunk információt meg
jeleníteni
az oldal hírei RSS-en keresztül is elérhetőek
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RSS

I

megjelentek még például a Nógrádi könyvtárak, könyvtáro
sok és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei
Szervezetének oldalán.
Salgótarjáni Filu profilja alatt az olvasásnépszerűsítést végez
tük Nógrád megyében. Filu Facebook profilja 2015. decem
ber végén megszűnt. 2016. januárjában más formában jelen
tettük meg Filut, a könyvtár kabalakutyáját a közösségi olda
lon.
Megjelentünk még a YouTube videómegosztó webhelyen is.
Weboldalunk hírei RSS-en keresztül is elérhetőek. Ennek se
gítségével olvasóink gyorsan és egyszerűen férhetnek hozzá
a könyvtár híreihez, tartalmaihoz.

Digitalizálás
Digitalizáció

2014. évi
tény

Digitalizált dokumentumok (db)
- írott dokumentum (oldal)
- audiovizuális (db, ill. perc)

2015. évi terv

4.118
6.862
-

4.200
-

-

2015. évi tény

5.412
13.424
4 db/453 perc

2015. év végéig
a digitalizált ál
lományból hon
lapon hozzáfér
hető
371
4.901
-

Folytattuk a 2014-ben megkezdett digitalizálási, archiválási tevékenységünket részben a Di
gitalizálási Terv alapján, részben az éppen felmerülő szolgáltatási igények szerint. Továbbra
is elsősorban a saját tulajdonú, helyismereti jellegű kiadványok (Palócföld, Hírforrás, Hír
mondó, fotók, képeslapok, plakátok) kerültek feldolgozásra. Munkánkat professzionális
könyvszkennerrel (Zeutschel os 12000) és kisebb szkennerek segítségével végeztük. Új szol
gáltatásként jelent meg az egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó születésnapi összeállítás
(adott napi folyóiratok digitalizálása).
A Digitális Könyvtár szolgáltatásai:
-

Palócföld Archívum
Hírforrás
Hírmondó
Könyvtár-tér
Kiadványok
Évfordulónaptár 2015.
Plakáttár
Postai levelezőlapok

2015-ben pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégi
uma felhívására, helyismereti vonatkozású és tematikus gyűjtemények tömeges digitalizá
lása és internetes közzététele témában.
Az országos szakmai koncepció szerinti célkitűzés volt a megyei napilapok archiválása, eh
hez igazodva az intézmény által megfogalmazott pályázati cél, a Nógrád Megyei Hírlap di
gitalizálása. Ennek értelmében, elektronikus formában 2016. januártól már elérhető a Nóg
rád című hírlap 57 évfolyamának, 1948-2005.közötti számai. A közel 120 ezer szkennelt
oldal teljes szövegében kereshető lesz. Nyertes pályázatunk szakmailag nagy előrelépés a
digitalizálás és a helyismereti, helytörténeti szolgáltatás területén.
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Információs infrastruktúra, egyéb IKT eszközök
Könyvtárunk a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől veszi igénybe a
HBONE internet szolgáltatást. A NIIF hálózat regionális központjaként 1 Gb/s sebességű
internet érkezik hozzánk üvegszálas optikai kábelen keresztül. Ez a kapcsolat teszi lehetővé,
hogy munkatársaink és olvasóink nagy sebességű internetet használjanak.
Ebben az évben egy belső hálózaton elérhető adattároló egység (NAS) került beüzemelésre,
melyre a kollégák a digitalizált tartalmak munkafájljait, a rendezvényeken készült fotókat,
illetve a KSZR-el kapcsolatos anyagokat helyezték el.
4 szervert működtettünk. 1 levelezőszerver, 2 szerver a könyvtári adatbázisok kiszolgálója
ként funkcionált, ahol 13 Corvina adatbázis üzemelt, 1 tárolóegység a mentések tárolására,
2 web kiszolgálóként működött. Számítógépeinken jogtiszta Windows (W7, W8) operációs
rendszerek és Microsoft Office illetve LibreOffice - irodai programcsomagok, képszerkesztő
programok vannak. Egyéb segédprogramok, bővítmények, alkalmazások kapcsán igyekez
tünk ingyenesen felhasználható programokat használni.
Minden munkaállomáson egy távolról felügyelhető vírusvédelemre álltunk át.

6. Innovatív megoldások, újítások
2015-től az időszaki kiadványok nyilvántartását teljes egészében a Corvina Könyvtári In
tegrált Rendszer Java Ser moduljával végeztük.
A biztonságos internethasználat érdekében a 16 éven felüli olvasók által használható szá
mítógépek esetében is tartalomszűrést vezettünk be, szűrtük a felnőtt tartalmú (18+) web
oldalákat.
Digitalizáló tevékenységünket is folytattuk, ebben az évben újabb 159 címet tettünk közzé
Digitális Könyvtárunkban.
Régi hagyományt felújítva megjelentettük évfordulónaptárunkat, mely válogatva tartal
mazza a 2015-ös évben valamilyen kerek évfordulóhoz kapcsolódó neves személyiségek
adatait, jeles napokat, eseményeket. Adattárunk célja a könyvtárosok és rendezvényszerve
zők munkájának segítése.
Java/ACQ modul használata bevezetésre került a KSZR ellátásban. A dokumentumok ér
keztetése, állományba vétele, nyilvántartása a Corvina Könyvtári Integrált Rendszerben tör
ténik.
Létrejött a Salgótarjáni Értéktár, melyben a helyi vonatkozású kulturális, szellemi és tárgyi
értékeink gyűjteményét tettük közzé. Bővítése folyamatos volt.
Elindítottuk a Nevezetes Nógrádiak adatbázis építését, mely folyamat sajnos technikai
problémák miatt megakadt.
A Forgách-i Fiókkönyvtárunkban az összes olvasói számítógépen újabb verzióra cseréltük
az operációs rendszert, így az alkalmassá vált számítógép-használói képzések lebonyolítá
sára.
A nyelvi zenei részleg szolgáltatásaiban nyitni tudott az olvasói igények irányába azzal,
hogy a zárt szekrényes elhelyezésből dokumentumait láthatóvá tette.
A gyermekrészlegben új közösségi tér került kialakításra, Tanulószoba néven, amely kez
deti lépése egy komplex tudás központ kialakításának, ahol biztosítjuk a tanítási órák utáni
játszva tanulás lehetőségét.
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7.

Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kultv. 66.§ alapján)

7.1 Kötelespéldány szolgáltatás
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módo
sításáról szóló 2015. évi CCVII. törvény 17-18. §-a rendelkezik a kötelespéldány-szolgáltatásról, mely azonban csak 2017. január 1-jén lép hatályba. Ezt követően a szabályozásnak
köszönhetően remélhetően emelkedni fog az intézményünkhöz eljutó kötelespéldányok
száma is. Jelen helyzetben a szolgáltatás nem tölti be megfelelő szerepét.
Kisebb előrelépés ugyan történt. Elsősorban személyes kapcsolatok révén, a települési
könyvtárak könyvtárosai valamint a módszertanos kollégák segítségével. Igazi megoldást
azonban feltehetően csak a nyomdákat beszolgáltatásra ösztönző törvényi szabályozás jelent
majd.

7.2 ODR tevékenység
Kollégáink folyamatosan tájékoztatták az olvasókat az Országos Dokumentum-ellátási
Rendszer nyújtotta lehetőségekről. Népszerűsítettük az ODR szolgáltatásokat mind a megye
településein, mind az intézményünkbe betérő olvasók körében. A napi munkavégzéshez, ké
rések fogadásához és a kérések feladásához a www.odrportal.hu oldalt használtuk. A múlt
évben jelentős számú rekord került be a MOKKA adatbázisba, ennek is köszönhető a kéré
sek számának emelkedése. Az e-mailen érkezett kérések száma csökkenő tendenciát mutat,
valószínűleg egyre több települési könyvtár regisztrálja intézményét az ODR portálon. A
tőlünk indított kérések száma a múlt évben is csökkent, köszönhető ez annak, hogy olvasóink
megtalálják az őket érdeklő műveket könyvtárunkban, illetve nem mindenki vállalja a doku
mentum visszaküldésének postaköltségét.
Könyvtárunk évek óta tervezi a könyvtárközi kölcsönzés gyakorlatának felülvizsgálatát. Ta
pasztalataink szerint a következő évben ezzel kiemelten foglalkoznunk kell, ennek megfele
lően munkatervünkben is hangsúlyos szerepet kap.
ODR portálon érkezett kérések:
2014

2015

Beérkezett kérés

306

333

Adott eredetiben

213

279

52

9

0

5

265

293

119

94

88

85

11

8

0

0

99

93

Adott elektronikusan
Adott másolatban

Adott összesen
Küldött
Kapott eredetiben
Kapott elektronikusan
Kapott másolatban
Kapott összesen
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E-mail-en keresztül érkezett kérések:

Beérkezett kérés
Adott eredetiben

2014
162
122

2015
64
48

Adott elektronikusan

0

5

Adott másolatban

2

0

124
0
0
0
0
0

53
6
1
5

Adott összesen
Küldött
Kapott eredetiben
Kapott elektronikusan
Kapott másolatban

Kapott összesen

0

6

7.3 Területi ellátó munka
Területi ellátó munkánk 2015-ben is több területre irányult: egyrészt továbbra is működtet
tük a Salgótarján városrészeiben található 6 fiókkönyvtárat, másrészt, a KSZR szolgáltatás
keretein belül 113 települést láttunk el, végül szakmai koordináló tevékenységünk a megye
valamennyi könyvtárára kiterjedt.

Fiókkönyvtárak könyvtári ellátása
A fiókkönyvtárak területén arra törekedtünk, hogy a folyamatos szolgáltatást biztosítani tud
juk valamennyi peremkerületben. A Forgách-telepi, a zagyvarónai és a Salgóbányai könyv
tárban a nyitva tartás folyamatos volt, a működési feltételek jók, a szolgáltatás stabil volt. A
Beszterce-lakótelepi könyvtárban a szolgáltatás rendje az iskola munkarendjéhez igazodott,
így a nyári szünet idejére a szolgáltatás szünetelt. Somoskőben könyvtáros váltás történt,
sajnos itt a szolgáltatás körülményei (az épület állapota) főként a téli időszakban, nem biz
tosították a könyvtárhasználat komfortját. Mindezek ellenére nagy igény volt a könyvtárra,
rendszeres használói igényelték a szolgáltatás folyamatosságát. Mostoha körülmények jelle
mezték a Rónafalui könyvtárat, ahol a téli időszakban épp a körülményekre való tekintettel
a szolgáltatás szünetelt.
Valamennyi fiókkönyvtárunkban törekedtünk arra, hogy a használók számára folyamatosan
biztosítsuk a dokumentum ellátást. Havonta rendszeres letéti cserékkel biztosítottuk, hogy
az olvasók mindig megtalálhassák az őket érdeklő olvasmányokat. (2015-ben 28 alkalommal
2862 db könyvet szállítottunk ki a fiókkönyvtárakba.)
Az ünnepekre készülődve és az országos könyves és könyvtári akciókhoz kapcsolódva
könyvtári órákat és kézműves foglalkozásokat szerveztünk a Forgáchi-, a Zagyvarónai és a
Besztercei fiókkönyvtárban.
Februárban a Forgách-i fiókkönyvtárban 20 órás internettanfolyamot tartottunk az érdeklő
dők számára.
A nyár folyamán a Zagyvarónai fiókkönyvtár állományát nyilvántartásba vettük, az állo
mányt a Corvina adatbázisban kereshetővé tettük.
Allománygondozási, selejtezési munkákat végeztünk a Forgách-telepi fiókkönyvtárban.
Ugyanitt tovább folytatódott az állomány retrospektív feltárása.
Igyekeztünk a könyvtári szolgáltatások helyben történő biztosításával a városközponttól tá
vol élők könyvtárhasználatát lehetővé tenni, hiszen a kisebb településrészeken a könyvtár
biztosítja a művelődés, szórakozás és a közösségi együttlét színterét. Törekvésünket vissza
igazolják a használati adatok is. 2015-ben 7240-en látogattak el a fiókkönyvtárakba, 9.594
kötetet kölcsönöztek és 2.862 dokumentumot használtak helyben.
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Fiókkönyvtáraink könyvtárhasználati adatait a következő táblázat tartalmazza:
Fiókkönyvtár neve
Beiratk. olvasók
száma
Személyes
használók
száma
Kölcsön
zők száma
Köles. dók.
száma

összesen
ebből 14
éven aluli
összesen
ebből 14
éven aluli
összesen
ebből 14
éven aluli
összesen
ebből 14
éven aluli

Beszterce
Ltp.-i
103

197

Rónafa
lui
5

Salgóbányai
34

90

48

1

588

4.720

404

15

Zagyvaró
nai
76

Össze
sen
430

4

6

45

194

21

339

577

995

7.240

2.019

9

43

438

634

3.547

412

1.565

15

339

219

292

2.842

272

179

9

43

144

179

826

875

6.438

19

1.157

418

687

9.594

518

371

9

91

244

447

1.680

Forgách-i

Somoskői

7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
A munkák legnagyobb részét a Nógrád megye egészére kiterjedő Könyvtárellátási Szolgál
tató Rendszer szolgáltatásainak szervezése és lebonyolítása tette ki. Nógrád megye kistele
pülésein egyre népszerűbb a szolgáltatás. 2014-ben 8 új csatlakozóval bővült a rendszer, így
2015-ben 113-ra növekedett az ellátott települések száma, így a lefedettség 90%-os. Októ
berben további 5 településsel kötöttünk szerződést a 2016-os évre.
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 sze
retetteljes fogadtatás, amellyel mindkét településen birtokba vették a segítségünkkel kiala
kított 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 pá
lyázat 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 két teljesen új könyvtár került kialakításra. Új, lényegesen jobb körülmények
közé került a bánki, a karancsaljai, a szentéi, a litkei, a dorogháza-újtelepi és a pataki könyv
tár, teljes épület felújításra került sor Szalmatercsen és Nógrádszakálon.
Több mint 40 település gyarapodott számítástechnikai eszközzel, 12 könyvtárban került sor
nagyobb bútorfejlesztésre, de kisebb eszközök, bútorok, dekorációs anyagok, kreatív és író
szercsomagok minden könyvtárba kerültek.
A szolgáltatás stabilitásához az is hozzájárult, hogy a kulturális közfoglalkoztatás segítség
ével csökkent a könyvtárakban a fluktuáció és a bizonytalanság. Javult a személyi ellátott
ság, és megnőtt a feladatot ellátók aktivitása, érdeklődése. Sok esetben emelkedett a nyitva
tartási órák száma, hatékonyabban működtek a könyvtárak.
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Figyelemmel kísértük a nyitva tartási idők alakulását, úgy tapasztaltuk, hogy több települé
sen 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 jellem 
zően a szombati napra esett. A nyitvatartási órákat tekintve is nőttek az óraszámok. A könyv
tárak 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.

A megyei könyvtár sokféle szolgáltatásával biztosította a szakmai tartalmat. Rendszeres do
kumentumcserével minden településen frissítettük az állományt, 307 alkalommal 27.771 db
dokumentumot szállítottunk ki a településekre, igény szerint könyvet, DVD filmet, CD-t
vittünk ki. 87 településre összesen 310 folyóiratot fizettünk elő. A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával a Jókai, Gárdonyi és az Irodalmi Nobel-díjasok sorozatból a múlt évben 1.367
kötetet juttattunk ki a könyvtárakba. A Palócföld folyóirattal és a Salgótarjáni Városlakó
című közéleti magazinnal a helyi értékekre hívtuk fel a figyelmet.
Csereállományunkat 8.502 db dokumentummal gyarapítottuk 21 millió Ft értékben, a fel
dolgozott dokumentumokat elektronikus katalógusunkban kereshetővé tettük.
A KSZR állomány gyarapodását, az új szerzeményezéseket 2015-től elektronikus nyilván
tartásban a Corvina leltározó modulja segítségével vezettük.
Tovább folytattuk a települések állományának retrospektív feltárását, 2015-ben Nógrádmegyer, Cered, Csécse, Varsány és Nemti állományának feltárását végeztük el.
A múlt évben több könyvtárban került sor állományrendezésre, selejtezésre, állományellen
őrzésre, általában valamilyen felújítás, fejlesztés apropóján. Állományellenőrzést Alsótoldon, Bánkon, Szalmatercsen, Nógrádszakálon, Magyargécen, Endrefalván, Szécsénkén vé
geztünk.
Selejtezésre Cserhátsurányban, Mohorán, Karancsalján, Őrhalomban, Kétbodonyban,
Szarvasgedén, Karancslapujtőn került sor.
Minden település számára biztosítottuk a legfontosabb könyvtári nyomtatványokat, kelléke
ket, az adminisztrációhoz szükséges dokumentumokat.
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Fontos és a kistelepüléseken nagyon kedvelt szolgáltatásunk volt 2015-ben is a könyvtári
közösségi programok szervezése, biztosítása. Sikerült nagyon színvonalas programkínálatot
összeállítani, és számos pozitív visszajelzés igazolja, hogy érdemes volt változtatni, új elő
adókkal színesíteni a kínálatot. Továbbra is a könyvtár, irodalom és olvasásnépszerűsítés
volt a cél, a hagyományos író-olvasó találkozókat, rendhagyó órákat jól kiegészítették, a
meseszínházi, zenés-verses programok. Idén is nagy sikere volt a Nógrád Táncegyüttes népi
hagyományokat bemutató programjainak, a honismereti és ismeretterjesztő előadásoknak is.
Zenés szórakoztató programjaink sok településen szereztek kellemes, vidám percet a helyiek
számára.
Rendezvényeinkkel természetesen kapcsolódtunk az országos könyves rendezvényekhez is,
az Ünnepi Könyvhéten és az Országos Könyvtári Napok idején számos településre szervez
tünk programot. A hivatásos előadók mellett munkatársaink könyvtári piknikkel, játékos
kvízzel, óvodai foglalkozásokkal hívták fel a figyelmet az olvasásra. Megyénkben is elindult
a KönyvtárMozi szolgáltatás, melyhez 4 település csatlakozott.

A KSZR keretében szervezett 278 rendezvényünkön 22.729 fő vett részt Nógrád megyében.
Szintén pozitív tapasztalat volt a települések saját aktivitása a rendezvények területén. Az
Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok idején a KSZR rendezvények mellett na
gyon sok saját rendezvényre került sor.
Olvasásnépszerűsítő programunkat 2015-ben is folytattuk. Kicsit megváltozott tartalommal
„Olvasd Filuval a hónap könyvét!” címmel hirdettünk játékot az interneten. Szintén népszerű
volt kiskönyvtáraink körében a Gyermekkönyvtár Csupa Csoda című olvasónaplója, mely
nek népszerűsítésében, terjesztésében részt vettünk.
A használó képzés területén is sok igény érkezett, főként az idősek, nyugdíjasok részéről. 6
helyen 13 alkalommal 168 fő vett rész tanfolyamainkon, Kisecseten, Mihálygergén, Galgagután, Szécsénkén, Bujákon, Taron.
A könyvtárosok képzésére is nagy hangsúlyt fektettünk. Megyénkben alacsony a könyvtáros
végzettséggel rendelkező könyvtárosok száma, főként a KSZR-t igénybe vevő kistelepülé
seken.
Örömmel tapasztaltuk, hogy főként a kulturális közfoglalkoztatási programnak köszönhe
tően stabilizálódtak a könyvtárakban a személyi feltételek, sok esetben új, érdeklődő diplo
más vagy legalább érettségizett fiatalok kerültek a könyvtárakba.
Az év során törekedtünk arra, hogy a könyvtári feladatok hatékonyabb végzéséhez informá
cióval, segítségnyújtással, tanácsadással legyünk jelen.
Nagyon eredményesnek érezzük a KSZR mühelynapokat, melyet Ipolytarnócon és Őrha
lomban tartottunk, és ahová a megye minden pontjáról hívtuk a könyvtárosokat. Mind az
őszi, mind pedig a tavaszi programra nagyon sokan jöttek el, hiszen arra törekedtünk, hogy
a napi gyakorlatban leginkább szükséges legújabb információkkal lássuk el a kollégákat,
motiváljuk őket az előrelépésre, a segítségkérésre.
Több könyvtárból is igény mutatkozott a Corvina könyvtári rendszer használatának megta
nulására. Sajnos az érdeklődőkkel nem tudtunk tanfolyami időpontot egyeztetni, így egyéni
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konzultációs lehetőséget biztosítottunk a szurdokpüspöki, rétsági, mátranováki, Somoskőúj
falui kollégáknak.
A szolgáltatások szervezése, megvalósítása során törekedtünk arra, hogy visszajelzést kap
junk a szolgáltatásról, ennek érdekében elégedettségméréseket végeztünk. A használói elé
gedettségmérést a települési könyvtárakban 2014 végén indítottuk el. A rendezvényeinken,
képzéseinken minden estben mértünk, és a tapasztalatokat felhasználtuk a szolgáltatás javí
tására.
Fontosnak tartottuk a szolgáltatás folyamatosságának és megbízhatóságának fenntartását.
Megyei feladataink körében továbbra is szerveztük a statisztikai adatszolgáltatást, emellett
számos adatgyűjtésben, információgyűjtésben és szolgáltatásban működtünk közre (internet
ingyenessége, kulturális közfoglalkoztatás).
Az NKA segítségével 2 szakmai napot tartottunk a megye könyvtárosai számára februárban
és novemberben nagy sikerrel. Olyan témákkal és kiváló előadókkal készültünk a programra,
amely sok könyvtárost vonzott. Célunk volt, hogy a KSZR könyvtárosok mellett az önálló
községi és városi könyvtárak számára is tudjunk hasznos információkkal szolgálni. Témáink
a minőség és minőségi szolgáltatások, statisztika és statisztikai adatbázisok, a könyvtárak
szerepváltása, szerepe a közösségek életében.
A szakmai napok mellett a személyes jelenlét is fontos volt a könyvtárakban. A KSZR tag
könyvtárak mellett az önálló községi könyvtárakba is tettünk módszertani látogatásokat, ja 
vaslatainkkal segítettük a szakmai feladatok megoldását, fejlesztésekre tettünk javaslatokat.
Kapcsolódtunk az országos könyvtári akciókhoz, programsorozatokhoz. Különösen az Or
szágos Könyvtári Napok megyei koordinálása nyújtott sok sikerélményt és ebben jó partne
rek voltak a települési kollégák. Nagy odafigyeléssel segítettük a programok szervezését,
regisztrációját, a fotók feltöltését, így a megyében sok érdekes program valósulhatott meg.
Részt vettünk az MKE szolnoki Vándorgyűlésén, az országos KSZR műhelynapok esemé
nyein (Eger, Zalaegerszeg, Debrecen, Győr), a miskolci megyei könyvtár által szervezett
regionális konferencián.

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
Nógrád megyében 22 szlovák és 2 német nemzetiségi kistelepülés található. Valamennyi
tagja a megyei KSZR-nek, ezért ellátásukat is ezen a rendszeren keresztül oldjuk meg. A
megvásárolt nemzetiségi dokumentumokat a csereállományból szolgáltatjuk. A beszerzés
forrása az Országos Idegennyelvű Könyvtár, ahonnan főként szlovák és cigány nyelvű do
kumentumokat rendeltünk. Elsősorban a gyermekkönyvek, a nyelvkönyvek, a néprajzi mű
vek, versek és dalgyűjtemények keresettek. Német nyelvű műveket saját forrásból is vásá
roltunk.

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás
2015-ben is szerveztük a megyei adatszolgáltatást. Összesen 142 adatlapot rögzítettünk a
kultstat rendszerében. Saját statisztikai feldolgozást nem végeztünk.
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

B a la ssi B á lin t M e g y e i K ö n y v t á r 20 1 5 . évi b e s z á m o ló ja
8 . G a z d á l k o d á s s a l k a p c s o l a t o s f ő b b a d a t o k és é r t é k e l é s ü k
8.1 B evételi és k ia d á s i e lő irá n y z a to k a la k u lá s a
Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

2014. évi tény

2015. évi terv

- Szakm ai feladatellátás

2015. évi tény

..

eltérés %-ban
2014-hez
képest

'

Bevételek
Az intézmény működési bevétele

5 850

4 204

2 574

-56

■ebből könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem
fenntartótól származó bevételek)

2810

2 450

2614

-7

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint)

342 472

300 000

224 805

-34

•ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)

832 218

850 000

1 093 810

31

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz

208 409

195 246

205 773

-1

27 582

13 000

19 075

-31

175 054

182 246

182 246

4

80 954

88 146

88 146

9

13 126

127

-ebbőlfenntartói támogatás
-ebből központi költségvetési támogatás
■ebből kistelepülési kiegészitő(KSZR) támogatás
■ebből pályázati támogatás

5 773

■a Pályázati tám ogatásból EU-támogatás
Egyéb bevétel összesen

533

Bevétel összesen

214 259

199 450

208 880

-3

Személyi juttatás

69 273

61 637

65 887

-5

Munkaadókat terhelő összes járulék

19 783

17 638

18 967

-4

107 153

120 175

71 812

-33

43 374

268

199 450

200 040

-A

K iadások

Dologi kiadás
Egyéb kiadás

11 773

K iadás összesen

207 982

'

t :

1.

Üzemeltetési feladatellátás

Bevételek
Az intézmény működési bevétele

404

-ebből könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem
fenntartótól származó bevételekj
-ebből a késedelmi díjbevétel (forint)
-ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz

21 616

-ebbőlfenntartói támogatás

6781

■ebből központi költségvetési támogatás
-ebből kistelepülési kiegészitöfKSZR) támogatás
-ebből pályázati támogatás
-a Pályázati támogatásból EU-támogatás
Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen

0

0

22 020

K iadások
Személyi juttatás

6 769

Munkaadókat terhelő összes járulék

1 840

Dologi kiadás

11 629

Egyéb kiadás
K iadás összesen

164

0

0
Balassi B álint M egyei K ön y v tár összesen

r

20 402
;; '

Bevételek összesen

214 259

199 450

230 900

8

K iadások összesen

207 982

199 450

220 442

6
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A táblázatban szereplő adatokat a Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata biztosí
totta.
A központi költségvetésből kapott állami támogatás nem fedezi, és nem is fedezheti a könyv
tár teljes fenntartását, működtetését, a helyben végzett szakmai feladatellátást. Tárgyalásokat
és egyeztetéseket kíván az Önkormányzattal a költségvetés stabilitásának biztosítása. Bevé
teleink alulmaradása nem könyvtárszakmai okokra vezethető vissza, hanem negatív gazda
sági, társadalmi, szociális és demográfiai tényezők által determináltak.

8.2 Létszám és bérgazdálkodás
Létszámunk az előző évhez képest 1 fővel csökkent, mivel a fenntartó önkormányzat az üze
meltetéssel kapcsolatos feladatokat átszervezte és a gazdasági központ Költségvetési Intéz
mények Gazdasági Szolgálata (KIGSZ) alá helyezte. Ezáltal az 1 fő gondnok, karbantartó,
gépkocsivezető a KIGSZ állományába került át. Az átszervezés következménye, hogy csök
kent a középvezetők száma, valamint 2015-ben általános igazgatóhelyettes személyében is
változás történt.
Valamennyi munkatársunk a Kjt-nek megfelelően, de a bértábla minimumára van besorolva.
1 főnek fizettünk 30 éves jubileumi jutalmat 533 eFt értékben.
Munkába járáshoz közlekedési költségtérítést fizettünk 965 eFt értékben. Ügyeleti díj 388
eFt került kifizetésre a dolgozóknak.
Állományba nem tartozók részére 5.313 eFt megbízási díj és tiszteletdíj került kifizetésre,
aminek a fedezetéül nagy részben pályázati támogatás és KSZR támogatás szolgált.

9. Partnerség és önkéntesség
2015-ben rendszeres kapcsolatban álltunk az Önkormányzat vezetőivel, a kultúráért felelős
alpolgármesterrel, a Népjóléti Iroda vezetőjével és munkatársaival, valamint a Közgazdasági
Iroda vezetőjével és munkatársaival.
Munkakapcsolatban álltunk irányító szervünkkel, az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának
könyvtári területért felelős munkatársaival illetve a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények
Gazdasági Szolgálata vezetőjével és kollégáival.
Az országos szakmai szervezetekkel ebben az esztendőben is szorosan együttműködtünk:
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Informatikai és Könyvtári Szövetség stb. Rendezvé
nyeik, programjaik aktív résztvevői, együttműködői voltunk.
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekkel továbbra is partneri kapcsolatot
ápoltunk, közös rendezvényeket szerveztünk és közös programokon vettünk részt. Domyay
Béla Múzeum, Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft., Salgótarjáni Összevont Óvoda.
Intézményünk hagyományosan jó kapcsolatokkal rendelkezett a helyi általános és középis
kolákkal, óvodákkal. Hetente több alkalommal vettek részt az általános iskolások és óvo
dások foglalkozásainkon.
Az intézmény aktívan részt vett az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatásában. 2015 végéig
6 középiskolával kötöttünk együttműködési szerződést és 57 diákot foglalkoztattunk.
Együttműködő partnereink voltak a megye területén a kistelepülési ellátásban résztvevő önkormányzatok, azok vezetői, közbeszerzési tevékenység keretében szerződött partnereink.
Kapcsolatot építettünk a nonprofit szféra civil szervezeteivel, egyesületekkel, alapítványok
kal, nonprofit szervezetekkel.
Partnereink voltak a helyi sajtó és média munkatársai, akik rendszeresen felkeresték intéz
ményünket és közvetítettek szolgáltatásainkról.
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Határon átnyúló együttműködésünk jó példája a füleki, és a losonci könyvtárral kötött szak
mai megállapodásunk, a füleki és a rimaszombati gimnáziummal fennálló kapcsolatunk.

10. Mutatók
SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
Nyitva tartás

41,5

41,5

41,5

változás %-ban
előző évhez ké
pest
0%

Hétvégi nyitva tartás (óra)

4

4

4

0%

Munkaidőn túli nyitva tartás (óra)

4

4

8

+200%

Nyári zárva tartási idő (munkanap)

11

11

11

0%

Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a könyv
tár székhelyén) (óra)

2014. tény

2015. terv

2015. évi tény

A nyitva tartási órák meghatározásánál évekre visszatekintőén, felmérésekkel, olvasói vélemé
nyekkel tudjuk alátámasztani azt, hogy a jól bevált, olvasók által megszokott nyitva tartás ki
tudja elégíteni a használói, olvasói igényeket. Mindezeken túl a jelenlegi nagyon alacsony lét
számmal nyitva tartási idő bővítéssel nem számolhatunk.

Mutatók
Szolgáltatási feladatok - Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan
használók száma (fő)

2014. tény

2015. terv

16.194

változás %-ban
előző évhez ké
pest

2015. évi tény

n. a.

6.760

-68%

Aktív használat: az általunk lejelentett adat - értelmezési eltérésből adódik. A statisztika útmu
tatójában erre a fogalomra meghatározott definíció: itA könyvtár által nyilvántartásba vett hasz
náló, aki a beszámolási időszakban, legalább egyszer igénybe vette a könyvtári szolgáltatáso
kat. ” Ez a meghatározás tévedésre adott okot, amit most korrigálunk.

A könyvtári honlap-látogatások
száma (kattintás a honlapra)
A könyvtár honlapja (teljes webhely)
hány nyelven érhető el
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)
A könyvtári honlap tartalomfrissítésé
nek száma összesen
A könyvtár által az Országos Doku
mentumellátási Rendszerben szolgál
tatott dokumentumok száma
A könyvtárban használható adatbázi
sok száma
A Web 2.0 interaktív könyvtári szol
gáltatások száma (db)

70.622

72.000

76.417

3

3

3

31

31

31

381

400

313

-18%

389

400

346

-11%

15

15

15

2

2

3

+8%

+50%

29

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta
tásokat igénybe vevő használók száma (fó)

140.099

160.000

149.994

+7%

A könyvtári OPAC használatának
gyakorisága (használat/év) (kattintás
az OPAC-ra)
Tárgyévben a könyvtár által nyílt
hozzáférésű publikációként elérhe
tővé tett dokumentumok száma
A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként
Irodalomkutatások, témafigyelések száma
A megyei könyvtár által nyújtott, do
kumentált szakmai (megyei, illetve
országos szintű) tanácsadások száma
Fogyatékossággal élők könyvtárhasz
nálatát segítő IKT eszközök száma

58.698

62.000

52.220

-11%

110

150

159

88.585

90.000

85.450

15

20

408
21

9

11

9

Fogyatékossággal élők számára aka
dálymentes szolgáltatások száma

9

11

9

A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális
képzések száma
A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális
képzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési, információke
resési ismereteket nyújtó nem formá
lis képzések száma
A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési, információke
resési ismereteket nyújtó nem formá
lis képzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett akkreditált
képzések, továbbképzések száma
A könyvtár által szervezett akkreditált
képzéseken, továbbképzéseken részt
vevők száma
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztve
vők száma
A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket, romákat célzó, a társa
dalmi együttélést erősítő, diszkrimi
náció-ellenes, szemléletformáló, tole
ranciára nevelő és multikulturális
programok száma
A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket, romákat célzó, a társa
dalmi együttélést erősítő, diszkrimi-

75

85

102

2.532

2.800

3.377

9

12

25

296

320

511

-

-

126

150

125

2.785

3.200

4.033

4

6

18

1.140

1.200

550

-

30

náció-ellenes, szemléletformáló, tole
ranciára nevelő és multikulturális
programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett nemzeti
ségi közösségi identitást erősítő prog
ramok száma
A könyvtár által szervezett nemzeti
ségi közösségi identitást erősítő prog
ramokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett fogyaté
kossággal élők könyvtárhasználatát
segítő képzések, programok száma
A könyvtár által szervezett fogyaté
kossággal élők könyvtárhasználatát
segítő képzéseken, programokon
résztvevők száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosz
tály számára szervezett programokon,
képzéseken résztvevők száma,
A könyvtár által a nyugdíjas korosz
tály számára szervezett programok,
képzések száma,
A könyvtár oktatást, képzést, könyv
tári tevékenységeket támogató kiad
ványainak száma
Saját könyvtári hírlevél megjelenésé
nek száma
A könyvtár megjelenésének száma a
médiában
A használói elégedettség-mérések
száma, a válaszadó használók
száma/alkalom (átlag)
A megyei könyvtár koordinációjával
minősítésre készülő települési könyv
tárak száma
Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma

2

3

7

150

200

807

6

7

16

93

100

468

2

7

12

415

520

293

4

6

1

-

-

-

70

80

117

117/3

150/5

147/7

48

50

57

Az iskolai közösségi szolgálat foga
dására a köznevelési intézményekkel
kötött megállapodások száma
A könyvtárban foglalkoztatott önkén
tesek száma

6

7

6

1

1

1

A könyvtárral írásos együttműködést
kötő civil, határon túli, vállalkozói,
stb. partnerek száma
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye
lakosságának száma)
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító számítógéppel való ellá
tottsága (számítógépek száma/a me
gyeszékhely lakosságának száma)
A megyei könyvtár által biztosított
nemzetiségi dokumentumok száma

25

26

26

22/198.392
=0,00011

24/198.392
=0,00012

22/196.000
=0,00011

21/36.497
=0,00057

27/36.497
=0,00073

22/35.811
=0,00061

2.288

2.425

2.520

31

A megyei könyvtár által a kistelepü
lési önkormányzattal kötött megálla
podások számának aránya (a megyé
ben lévő kistelepülések száma/megállapodást kötött települések száma)
A megyei könyvtár által beszerzett
müvek iránti érdeklődés (a beszerzett
dokumentumok kikölcsönzésének
aránya, kölcsönzési átlag, adott doku
mentum kikölcsönzésének száma)

131/105
=0,8

131/118
=0,9

131/118
=0,9

n. a.

n. a.

n.a.

Beszerzett források

Mutatók
eFt-ban
Költségvetés
Érdekeltségnövelő támo
gatás
ODR támogatás doku
mentumok beszerzésére
Egyéb
Források összesen
Ajándék, kötelespéldány
értéke
Összesen

2015. évi tény

2015. évi terv

2014. évi tény

Változás 2014-2015
(%)

10.455

11.410

12.374

+ 18%

-

0

275

+275eFt növekedés

111

0

150

+35%

7.585
18.151

0

11.410

2.077
14.876

-73%
-18%

2.545

0

2.194

-14%

20.696

11.410

17.070

-18%

Nagyon örvendetes, hogy 2015-ben 18%-kal többet tudtunk dokumentum beszerzésre for
dítani, amelynek pozitív következménye az érdekeltségnövelő támogatásban is megmutat
kozik.
Az egyéb kategóriában a 2014-hez képesti csökkenésnek az az oka, hogy 2015-ben kevesebb
NKA illetve Márai támogatást kapott könyvtárunk.

Gyűjteményfejlesztés
Gyűjtemény szervező munkánk számára 2015-ben a korábbi gyakorlat, valamint könyvtá
runk Gyűjtőköri Szabályzata szolgált. E kereteken belül törekedtünk az olvasói igények mi
nél szélesebb körű figyelembevételére.
Táblázatunk mutatói nem tartalmazzák a KSZR-ből beszerzett dokumentumok összegét és
darabszámát, azt a megyei könyvtár területi feladatellátása fejezetben részletezzük.

Mutatók
2014. tény
Gyarapításra fordított összeg (Ft)
ebből folyóirat (Ft)
ebből CD/DVD/elektronikus doku
mentum (Ft)
A könyvtári állomány éves gyarapo
dása dokumentumtípusonként (db)

2015. terv

2015. évi tény

10.454.655
1.582.145
829.768

11.410.000
1.200.150
199.390

12.799.322
1.593.960
740.548

összesen:9.544 db
8.929 db könyv

10.117 db

összesen: 8.704 db
7.797 db könyv

változás
%-ban
előző
évhez
képest
+22%
+0,7%
-11%
-9%
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21 db hangzó
24 db kotta
5 db sorozat
9 db elektronikus
65 db térkép
150 db vizuális
224 db időszaki
117 db bekötött fi.
A gyűjteményből apasztott dokumen összesen: 1.416 db, eb
tumok száma dokumentumtípusonként
ből 1.300 db könyv,
116 db hangzó
Kötelespéldányként kapott és nyilván
19
tartásba vett dokumentumok száma
(db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe beke
1.133
rült dokumentumok száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült
247
dokumentumok száma (db)
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült
224
dokumentumok száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült doku
381
mentumok száma (db)
A megyei könyvtár esetében a tárgy
9.544/198.139
évben beszerzett egy lakosra jutó
=0,048
könyvtári dokumentumok száma (do
kumentumok száma/megye lakossága)

292 db hangzó
20 db kotta
36 db elektronikus
9 db térkép
202 db vizuális
147 db bekötött fi.
201 db időszaki
1.447 db

833 db könyv

-41%

19

11

-42%

1.200

2.183

+93%

262

492

+99%

237

232

+4%

404

678

+78%

0,05

8.704/196.000
=0,044

-8%

Köteles példány csökkenésével kapcsolatos problémára a kötelespéldány rendelet megújí
tása lehet a megoldás.
A gyarapodási mutatók:
A felvetés kapcsán felmerül a mutató táblájának félreértelmezhetősége is, mivel ebből a
táblázatból nem derül ki, hogy mennyi az összes gyarapodásból az ajándék és az egyéb
támogatás.
Erre a felvetésre a következő tábla adja meg a választ.

2014. évi gyarapodás beszerzési típusonként
Megnevezés
Vásárlás
Vásárlás kurrens fo
lyóirat nem szerepel a
csoportos leltár
könyvben

Mennyiség
(db)
3.985

117

Vásárlás összesen

4.102

Ajándék

1.593
19
12

Kötelespéldány
Saját

Összeg (Ft)
8.872.510,-

2015. évi gyarapodás beszerzési típusonként
Megnevezés
Vásárlás

Vásárlás: kurrens fo
lyóirat (nem szerepel
1.582.145,- a csoportos leltár
könyvben)
10.454.655,- Vásárlás összesen
2.526.239,- Ajándék
19.250,- Kötelespéldány
26.200,- Saját előállítás

Mennyiség
(db)

Összeg (Ft)

5.623

11.205.362

201

1.593.960

5.824

12.799.322

1.697
11
47

2.172.625
21.500
39.900
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Egyéb - NKA,
MÁRAI, Br. K.
Bekötött folyóirat
2014 évi gyarapodás
összesen

3.594
224
9.544

Egyéb (NKA, Márai,
9.099.824,- BGF)
679.500,- Bekötött folyóirat
22.805.668,-

2015. évi gyarapo
dás összesen

978

2.227.550

147

55.300

8.704

17.316.197

Jelentős mennyiségű (és értékű), általunk is megvásárolt CD, DVD, illetve elektronikus do
kumentum nem önálló kiadványként, hanem könyvdokumentum mellékleteként kerül a do
kumentumpiacra. Ezeket a CORVINA integrált könyvtári rendszer mind a nyilvántartó-mo
dulban, mind az adatbázisban könyvként kezeli, jeleníti meg - ez magyarázat lehet a köny
vek beszerzésére fordított összeg jelentős emelkedésére és a CD/DVD/elektronikus doku
mentumok beszerzési összegének csökkenésére egyaránt. (Ugyanakkor ez utóbbi dokumen
tumtípusok darabszáma jelentősen emelkedett.)
Bár darabszámban kissé csökkent a gyarapodásunk, a beszerzésre fordított összeg nőtt - ez
a dokumentumok árának emelkedését jelzi. A 2015. évi CCVII. törvény módosítja a muze
ális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvényt. Az új törvény 17-18. §-a rendelkezik a kötelespéldány-szolgáltatásról, mely
azonban csak 2017. január 1-jén lép hatályba. Ezt követően a szabályozásnak köszönhetően
remélhetően emelkedni fog az intézményünkhöz eljutó kötelespéldányok száma is. A helytörténeti szempontból jelentős kiadványok egy része megjelenik gyűjteményünkben a köte
lespéldányok számának jelenlegi csökkenése ellenére is, csak nem kötelespéldányként jutot
tunk hozzá, hanem szerzői ajándékként, vagy vásárlás útján.

Állománygyarapítás
A dokumentumok vásárlás útján történő gyarapítása a közbeszerzési eljárás lefolytatása mi
att, 2015 első 3 hónapját követően vált rendszeressé. Év elejétől ajándék dokumentumokkal,
illetve kötelespéldányokkal bővítettük állományunkat. Szállítónk 2015-ben is a Libri Shopline Nyrt. volt, közbeszerzés keretében. Más forgalmazótól csak indokolt esetben vásárol
tunk, olyan helyismereti tárgyú, illetve hangzó, képi vagy audiovizuális dokumentumtípusú
műveket, melyek a Librinél nem voltak elérhetőek.
2015. évi dokumentumgyarapodásunk a beszerzés módját tekintve a következőképpen ala
kult: 67,2 %-ban vásárlás, 20,3 % ajándék, 11,7 % egyéb mód (Márai-, NKAkönyvtámogatás), 0,5 % saját előállítás, 0,3 % kötelespéldány. Az előző évek tendenciáját
nézve ugyan mindig is a vásárlás jelentette a legfontosabb beszerzési forrást, de a tavalyi
évben, arányában is jelentősen emelkedett. Kis mértékben emelkedett az ajándékba kapott
dokumentumok aránya is. Ajándékozóként a kiadványok szerzői, kiadói-közreadói, illetve
könyvtárunk olvasói jelennek meg. Saját előállítású dokumentumaink száma is nőtt, többféle
dokumentumtípust (könyv, DVD, fotó) reprezentálva. Jelentősen csökkent viszont az
„egyéb” forrásból (ez konkrétan a Márai-program, illetve a Nemzeti Kulturális Alap könyv
támogatását jelenti) állományunkba került dokumentumok aránya, ez egyúttal magyarázatot
ad a beszerzett dokumentumok tervezettől eltérő darabszámának csökkenésére is.
A 2105-ben beszerzett dokumentumok köre - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően szinte valamennyi könyvtári dokumentumtípust lefedte. Bár változatlanul a könyvdokumen
tumok aránya a legnagyobb, nem ad okot panaszra sem a hangzó (zenei CD-k, hangosköny
vek), sem a vizuális (DVD, fotó, képeslap), sem az elektronikus dokumentumok (számító
gépfájlok, multimédiás CD-k) számának alakulása. Bár Corvina adatbázisunk nem tartal
mazza, így gépi statisztikánkban nem jelenik meg, 2015-ben sem maradt gyarapodás nélkül
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aprónyomtatvány- és plakátgyüjteményünk - a helyi rendezvényekhez kapcsolódóan, saját
gyűjtés alapján bővült.
2015. évi gyarapodásunk tartalmi megoszlása: 44 %-át a szak- és ismeretterjesztő irodalom
alkotta, 30 %-át a szépirodalom, a gyermek- és ifjúsági irodalom pedig 26 %-át.
Könyvtárunk tudatosan, tervszerűen törekszik arra, hogy az olvasóvá nevelést, az olvasás
népszerűsítést már korán, gyermekkorban elkezdje. Ennek egyik nagyon fontos eszköze, a
könyv. A kölcsönzésben résztvevő gyermekarány és a beszerzett dokumentum arány közelít
egymáshoz.
A Gyűjtőköri Szabályzatnak megfelelően végeztük 2015-ben is az állománygyarapítást, ol
vasóink igényeinek figyelembevételével.
A Felnőtt részleg széles kínálatot nyújtott mind a szórakoztató irodalom, mind a kortárs ha
zai, határon túli magyar, és külföldi szépirodalom terén. Saját vásárlásaink mellett a Máraiprogram, valamint az NKA könyvtámogatása már elsősorban nem hiánypótlásként, hanem
példányszám-bővítésként szolgált. Szakirodalmi beszerzéseink arányosak, az egyes tudo
mányágak között kiegyenlítettek voltak.
Zenei részlegünk nyelvi gyűjteménye a világnyelvek mellett a jelentősebb európai nyelve
ken is kínál olvasnivalót. Nagyobb mértékben szereztünk be a hatékony nyelvtanulást-nyelvoktatást elősegítő kiadványokat: szépirodalmat ún. „könnyített olvasmány” formájában (az
érdekes, közismert, de leegyszerűsített szövegekhez a megértést segítő feladatok, hanganya
gok is kapcsolódnak), többféle szótárat (képes szótár, értelmező szótár, többnyelvű szótár),
nyelvkönyvet, gyakorlókönyvet - ezek többségéhez hangzó anyag is kapcsolódik, CDmellékletként, vagy internetes hozzáféréssel.
A zenei gyűjtemény gyarapodását 2015-ben a kiegyensúlyozottság jellemezte, bár zenei CDk, hangoskönyvek és DVD-k vásárlására nem sok alkalommal került sor (mivel a Libri Shopline Nyrt. kölcsönzési joggal nem forgalmazza ezeket a dokumentumokat, így külön szállí
tótól vásároltuk, beszerzésük nem egyezik meg a „mindennapos” dokumentumrendeléssel).
A folyamatos és tervszerű gyarapítású zenei tárgyú, ill. a társművészetek körébe tartozó
(film-, színház-, táncművészet) könyvdokumentumok azonban sok esetben tartalmaztak CD, DVD-mellékletet, egy-egy előadóművészhez vagy műfajhoz kapcsolódóan, így ezek a do
kumentumtípusok is rendszeresen gyarapodtak a részlegben.
Az Olvasóterem állománya 596 dokumentummal gyarapodott. Általános- és szaklexikonok,
enciklopédiák mellett bővült a különféle szakterületek kézikönyv-állománya, a reprezentatív
művészeti albumok, a dedikált és reprint kiadású müvek köre, valamint az elektronikus do
kumentumok (képi vagy szöveges fájlt tartalmazó lemez, számítógépes program, multimé
diás CD) száma.
A Helyismereti gyűjtemény 2015. évi gyarapodása szintén sikeresnek mondható. A beszer
zett dokumentumok száma (492 db) csaknem a duplája a tavalyi mennyiségnek, s felöleli
szinte az összes könyvtári dokumentumtípust. A helyismereti szerzeményezés szempontjá
ból is előnyös, hogy a Libri Shopline Nyrt. antikvár árusítással is foglalkozik, így nem csak
a kurrens helytörténeti művek beszerzésére nyílt lehetőség. Igen sok olvasói (szerzői) aján
dék is kiegészítette a megvásárolt müveket.
A tavalyi évben 2183 dokumentum bővítette a Gyermekrészleg állományát (jelentős növe
kedés a 2014. évi 1133-hoz képest). Ebből 1495 a gyermek- és ifjúsági korosztály számára
íródott szépirodalom, 688 pedig ismeretterjesztő, gyermekeknek szóló szakkönyv. Ez utób
biból különösen sok a művészeti tárgyú (többek között a kreativitást elősegítő, önálló alko
tásra biztató hobbikönyvek), a természettudományos és az alkalmazott tudományokkal fog
lalkozó, de a többi tudományterület reprezentálása is arányos volt.
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2015. évi gyarapodás tartalom szerinti bontásban (kurrens folyóiratok nélkül)
Szakirodalom (db)

3.807

Szépirodalom (db)

2.513

Gyermekirodalom (db)

2.183

Összesen (db)

8.503

Apasztás
2015-ben folyamatosan zajlott intézményünk dokumentumainak tervszerű átvizsgálása, le
válogatása, csupán a 3. negyedévben nem végeztünk törlést. 5 alkalommal összesen 833
dokumentumot vontunk ki az állományból, összesen 162.645,-Ft értékben, ezek mindegyike
könyvdokumentum volt.
3 alkalommal került sor tervszerű állományapasztásra (túlnyomórészt gyermekkönyvtári do
kumentumok), és egyszer elhasználódás, egyszer pedig behajthatatlan követelés jogcímen
vontuk ki a dokumentumokat az állományból.
A gyarapítás és az apasztás egyensúlyának kérdése könyvtárunk esetében annak az elvnek
az érvényesülése mentén valósul meg, ahogyan az olvasói igények meghatározzák, ugyan
akkor a gyarapítás és apasztás értékelő által javasolt megközelítése szervezetünk vonatko
zásában nem tartható. Ennek okai objektív tényezőkre vezethetők vissza.

Beszerzett művek iránti érdeklődés
2015-ös esztendő dokumentum-beszerzési gyakorlatát az olvasói-használói igényeinek ma
ximális kiszolgálása jellemezte.
Az olvasói érdeklődés trendjei szerint vásároltunk és szolgáltattunk az alábbi témákban: kon
centrációs táborokról, deportálásokról szóló visszaemlékezések; híres emberek életrajzai,
memoárjai; ezoterikus irodalom; folytatásos történelmi lektűrök (pl. Ken Follett, íny Lorentz, George R. R. Martin); önsegítő, személyiségfejlesztő könyvek; young aduit irodalom.

A legnépszerűbb szerzők 2015-ben Nyáry Krisztián, Grecsó Krisztián, Jónás Jonasson, Dragomán György, Frei Tamás, Fábián Janka, D. Tóth Kriszta voltak. A legkeresettebb kötete
ink: Gyarmati Fanni naplója, az Évszázad-trilógia, a Szürke-trilógia, a Tíz kicsi néger (mint
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újonnan felvett házi olvasmány), Spiró György: Diavolina, Czeizel Endre: Két életem, egy
halálom, Gárdos Péter: Hajnali láz, Paula Hawkins: A lány a vonaton stb.
A kisgyermekes családok számára nagy számban vásároltunk olyan kiadványokat, amelyek
már a csecsemő, kúszó-mászó gyermekek számára is használható, így például a zenélő, kü
lönböző hangokat kiadó, sok nagy képpel ellátott keménykötésű leporellókat.
Az óvodásokat már a kinyitogatható, mozgó lapokkal ellátott könyvek bűvölik el.
A kisiskolások a rövid, vidám, de izgalmas olvasmányokat szerették. Sok sorozat jelent meg
a legkülönbözőbb témákban - válogatva igényes, minőségi dokumentumokat szereztünk be
számukra.
A tinik szívesen forgatták az ismeretterjesztő irodalmat, legkeresettebb témák a sport, a tör
ténelem, a természettudomány köréből került ki. Népszerűek voltak a hobbi könyvek, ezek
beszerzésére is nagy hangsúlyt fektettünk. A szépirodalmi művek közül kiemelkedett a misz
tikus irodalom iránti érdeklődés.
A tanulást segítő könyvek iránt is folyamatosan nagy a kereslet, szép számmal kerültek az
állományba új beszerzésű munkafüzetek, játékos feladatlapok.
A legtöbbet olvasott szerzők a kortárs magyar szerzők közül: Berg Judit, Bartos Erika, Varró
Dániel, Fésűs Éva, Finy Petra, Leiner Laura. Keresettek voltak a nagy klasszikusok mese
gyűjteményei, meséi: Grimm fivérek, Andersen, Benedek Elek, Arany László, Nagy Zoltán
stb.
Az összes kölcsönzött dokumentumok száma 2015-ben 85.450 db és ebből:
gyermekirodalom: 15.055 db
felnőtt irodalom: 67.061 db
zenei dokumentum: 3.334 db

Gyűjteményfeltárás
Mutatók

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzí
tett rekordok száma
Magyarországi Közös Kata
lógusba (MOKKA) betöltött
tételek száma
Országos gyűjtőkörű cikk
adatbázisba betöltött rekor
dok száma
Feldolgozás időtartama (egy
dokumentum feldolgozásá
nak átlagos időtartama órá
ban kifejezve)
Beérkező új dokumentumok
olvasók számára történő hoz
záférhetővé válásának időtar
tama napokban kifejezve (át
lagosan)
A gyűjtemény elektronikus
feldolgozottsága (az elektroni
kus katalógusban feltárt doku
mentumok száma a gyűjte
mény egészének %-ában)

2014. tény

2015. terv

2015. évi tény

változás %-ban előző év
hez képest

303.552

316.434

315.867

+4%

111.594

114.941

117.831

+6%

1 óra

0,8 óra

0,8óra

-33%

10 nap

5 nap

6 nap

-40%

99%

100%

99%

0%
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Állományunk nyilvántartására és feltárására 2015-ben is a Corvina Integrált Könyvtári
Rendszert használtuk.
Az intézményünkbe gyarapodásként bekerült 8.767 db dokumentum közül 8356 db-ot vet
tünk tartósan állományba. 2015-ben a Corvina adatbázisban 5.369 új rekordot készítettünk,
továbbá 4.841 példányadatot szerkesztettünk. Minden elkészített rekordot egyúttal a
MOKKA adatbázisba is feltöltöttünk. 2015-ben sor került azoknak a rekordoknak a betölté
sére, amely technikai okok miatt nem valósult meg. Ez az oka a több mint 6000 db MOKKA ba betöltött tételek számának.
Folytatódott 2015-ben is kurrens folyóirataink adatbázisba felvitele, a Corvina SER-modulja
segítségével. A helyismereti cikkadatbázis építése szintén folyamatos volt 2015-ben is; év
végére 87.618 rekordot tartalmazott. Az állományra vonatkozó statisztikai adatokat igény
szerint és a törvényi előírásoknak megfelelően szolgáltattuk.

Könyvtárhasználat
A táblázat a megyei könyvtár könyvtárhasználati adatait tartalmazza.

Regisztrált használók száma 2015.
14 éven aluli
14 éven felüli

4.406

Összesen:

6.760

2.354

Látogatók száma
Összesen
Ebből 14 éven aluli

129.836
38.846

Kölcsönző látogatók száma
Összesen:
Ebből 14 éven aluli

28.556

Kölcsönzött dokumentumok száma
Összesen:
Ebből 14 éven aluli

85.450

5.817

15.055

Tudományos kutatás
A tudományos kutatás nagyon sok időt, ráfordítást igénylő könyvtárosi tevékenység.
Erre a tevékenységre könyvtárunknak sajnos nincsenek emberi erőforrásai 22 fős szakember
gárdával. Az igény könyvtáros szakembereink részéről és használóink részéről is meg lenne,
de jelen helyzetben, amíg a létszámunkban előremutató változások nem lesznek, a tudomá
nyos kutatás könyvtárunkban nem is tervezhető.
Mutatók
Kutatómunka éves idő
alapja (munkaóra/év)
Tudományos kutatások
száma
A könyvtár összes publikáci
óinak száma és ebből a
könyvtár szakemberei által

2014. tény

2015. terv

változás %-ban
előző évhez képest

2015. évi tény

-

-

-

-

-

-

-

-

14

20

8

-43%
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készített, nyomatott vagy
elektronikus formában meg
jelent publikációk száma
Idegen nyelvű publikációk
száma
Nemzetiségi nyelvű kiadvá
nyok, publikációk száma
A könyvtár által kiadott ki
adványok száma
A könyvtár szakemberei ál
tal tartott előadások száma
A könyvtár szakemberei ál
tal elvégzett szakértői tevé
kenységek száma
A könyvtár által szervezett
konferenciák száma
A könyvtár által szervezett
konferenciákon
résztvevők száma
A könyvtár szakembereinek
konferencián való részvéte
lének száma
A képzésben, továbbképzé
sen részt vett dolgozók
száma

-

-

-

-

-

-

-

-

9

11

7

-24%

10

15

9

-10%

0

10

18

+18 növekedés

2

4

2

0%

75

150

87

+ 16%

11

12

13

+ 18%

4

3

4

0%

Rendezvény, kiállítás
Mutatók
A könyvtárban a tárgyév
ben szervezett helyi, me
gyei és országos szintű kö
zösségi programok, rendez
vények száma összesen
A könyvtárban a tárgyév
ben szervezett helyi, me
gyei és országos szintű kö
zösségi programok, rendez
vényeken
résztvevők száma
Tárgyévben szervezett kon
ferenciák száma
Tárgyévben szervezett kon
ferenciákon
résztvevők száma
A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások száma
A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások látoga
tóinak száma
Tárgyévben a családok szá
mára meghirdetett rendez
vények száma

2015. évi
terv

2014. tény

Változás %-ban az
előző évhez képest

2015. évi tény

367

370

448

+22%

20.365

21.000

22.495

+10%

2

3

2

0%

75

100

87

+16%

27

30

22

-19%

8.878

9.000

7.284

-18%

22

30

29

+32%
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Tárgyévben a családok szá
mára meghirdetett rendez
vényeken résztvevők száma
A megyei könyvtár eseté
ben az általa ellátott kistele
püléseken szervezett ren
dezvények száma
A megyei könyvtár eseté
ben az általa ellátott kistele
püléseken szervezett ren
dezvényeken résztvevők
száma
Egyéb rendezvényeken
résztvevők száma (megyei)

1.783

2.000

1.389

-22%

177

180

278

+57%

11.527

12.000

22.729

+97%

n. a.

n. a.

1.677

-

A rendezvények szervezésénél igazodtunk a különböző társadalmi rétegek igényeihez, próbál
tunk minél szélesebb felhasználói körhöz eljutni.
Programjaink, rendezvényeink megtervezésénél kiemelten figyelnünk kellett a racionális, költ
séghatékony tervezésre. Mivel költségvetésünkben nincsen erre a célra elkülönített forrás,
kénytelenek voltunk intézményekkel, civilekkel, iskolákkal úgy megszervezni programjainkat,
hogy közös erővel és együttműködéssel tudjunk sikeresek lenni. Ennek fényében valósultak
meg jelentősebb nagyrendezvényeink, mint pl. a Költészet Napja, az Ünnepi Könyvhét, az ad
venti programok.
Az együttműködés mellett programjaink megvalósulásában sikeres pályázati tevékenységeink
segítettek bennünket. (Találkozási pontok, Országos Könyvtári Napok)
Rendezvényeink statisztikája:
Felnőtt programok

Megnevezés

alkalom

fő
17

4.436

Rendezvény, foglalkozás, látogató csoport

172

7.747

Összes:

189

12.183

Kiállítás

Gyermekprogramok

Megnevezés

alkalom

fő
5

3.227

Rendezvény, foglalkozás

133

4.252

Látogató csoport

121

2.833

Összes:

259

10.312

Kiállítás

Kiemelt rendezvények
Az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumánál nyertes pályázatunkból a Talál
kozási pontok programsorozat keretében három programot valósítottunk meg: 14 éven aluli
diákoknak Vig Balázs meseíró tartott interaktív író-olvasó találkozót, a középiskolás kor
osztály számára Dr. Szilágyi Márton Kármán Józsefről tartott előadást, valamint vendégünk
volt Röhrig Géza költő, amatőr színész, a Saul fia c. film főszereplője.
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A különböző társadalmi rétegeket célzó rendezvényeink
A társadalmi hasznosság jegyében prioritásként kezeltük a civil egyesületekkel, alapítvá
nyokkal közösen szervezett eseményeket. Szoros együttműködés és több éves eredményes
munka mutatható ki a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével, akikkel az
Egészségklub programjait szerveztük. A Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviseletével Nyug
díjas Akadémia sorozatcímmel ismeretterjesztő fórumokat tartottunk.
A már évek óta folyamatosan, hónapról hónapra megrendezésre kerülő Világjáró klub ren
dezvénysorozatunkkal az utazást, úti élményt kedvelő közönséget vártuk könyvtárunkba.
A zenét kedvelők is szívesen látogatták a kéthetente megrendezésre kerülő Szvitamin klu
bot.
Több éves hagyományt folytattunk a szakrális programok tovább éltetésével is, Húsvét és
Karácsony előtt húsvéti illetve adventi beszélgetésre hívtuk az érdeklődőket. A beszélgetés
résztvevői az evangélikus, a katolikus és a református egyház egy-egy lelkésze volt.
Nem hagyományos, és nem célzottan olvasásnépszerűsítő programunk volt a Balassagyar
mati Börtön és Fegyház fogvatartó ttjainak alkotásaiból bemutatott kiállításunk. A rendez
vény olyan visszhangot kapott, hogy országos és idegennyelvü híradások is jelentőséget tu
lajdonítottak neki.

Gyermekprogramok
A Gyermekrészleg legkiemelkedőbb, családokat célzó rendezvénysorozata az Edit néni
könyvespolca elnevezésű program volt, amely 2015-ben kerek évfordulót ünnepelt. Ez a vi
dám felolvasó délelőtt mely kézműves foglalkozással egészül ki, a salgótarjáni családok
egyik kedvelt szombat délelőtti programja, immár 10 éve.
Kiemelkedő programsorozat volt a Gyermekek Jogainak Hete, melyet az Önkormányzattal
karöltve rendeztünk meg. 2015-ben az „Egyedi tehetségek a sokszínű művészetek világá
ban” volt a tematika.
Erre a hétre a város általános iskolái és középiskolái nagy számmal jelentkeztek és vidám,
szórakoztató játékok segítségével mutathatták be tehetségüket.
A tavaszi, nyári, őszi, téli kézműves táborokat szintén nagy érdeklődés kísérte a családok
részéről. Hosszú évek óta ezeknek is nagy hagyománya van részlegünkben. A tavaszi szü
netben a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódtunk, a nyári szünetben egy hetes táborban ismer
kedtek a gyerekek a legújabb kézműves technikákkal. Az őszi szünetet a levélképek, termés
képek jegyében készült alkotások határozták meg, a téli szünetben a karácsonyi ünnepkör
volt a foglalkozások középpontjában.
Az olvasási kompetenciafejlesztés jegyében Csupa Csoda „Fogd a kezem, olvass velem!”
Családi olvasónapló pályázatot hirdettünk Nógrád megye kisdiákjai számára.
Rendeztünk Mikulás ünnepséget a legkisebbeknek, szerveztünk mesejátékot óvodások szá
mára a Kerek Perec Egylet közreműködésével.

Kiállítások
Intézményünk állandó kiállítótérrel rendelkezik. A Bóna Kovács Károly Galériában ha
vonta egy kiállítást rendeztünk, elsősorban helybéli, vagy valamilyen szinten Nógrád me
gyéhez kötődő alkotó vagy gyűjtő munkáiból.
Legjelentősebb kiállításaink 2015-ben:
-

-

„Engedd, hogy jóvátegyem!” - a Balassagyarmati Fegyház fogvatartó ttjainak alko
tásaiból rendezett kiállítás, amellyel célunk a szemléletformálás alakítása volt, a hát
rányos helyzetűek integrációjának segítése.
Költészet Napja alkalmából olvasószoba kialakítása, egész napos versfelolvasással
egybekötve
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-

-

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából nagyszabású kiállításra került sor. A Magyar
Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárával és a Domyay Béla Múzeummal együtt
működve mutattunk be számos múlt századi könyvet és eredeti kéziratot.
III. Autó-modell, makett kiállítás

A civil szervezetekkel való több éves együttműködés eredményei:
-

-

a Balassi Bálint Asztaltársaság képzőművészeti kiállítása
a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület fotókiállítása a Magyar Fotográfia Napja tisz
teletére
a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete szervezésében hagyománnyá vált, hogy
a Tavasz virágai című kiállítással a nőnaphoz, az Őszikék cíművel pedig az Idősek
napjához kapcsolódóan hozzák el tagjaik kézimunkáit.
A nemzetiségi közösségi identitást erősítve, együttműködtünk a Salgótarjáni Szlo
vák Nemzetiségi Önkormányzattal, a Salgótarjáni Szlovákok és Barátainak Körével,
valamint Nógrád Megyei Magyar-Finn Baráti Társasággal.

Könyvtárunk gyermekrészlegében is folyamatosan voltak kiállítások gyermekrajzokból, iro
dalmi illusztrációkból, kézműves alkotásokból, hobbigyűjtők gyűjteményeiből.
Kollégáink rendszeresen készítettek könyvekből ajánló tárlókat, ill. évfordulókhoz, jeles na
pokhoz figyelemfelhívó könyvkiállításokat.
Az elmúlt évben kihasználtuk az elektronikus reklámfelületünket virtuális kiállítások bemu
tatására: könyvajánlók, gyermekalkotások, olvasónapló pályázat illusztrációi.

Állományvédelem
Mutatók

Állományvédelem
Tárgyévben fertőtle
nítés, kötés, javítás,
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb ak
tív állományvédelmi
intézkedésben része
sült dokumentumok
száma
Muzeális dokumen
tumok száma
Restaurált muzeális
dokumentumok
száma
Az állományvédelmi
célból digitalizált és
a konvertált doku
mentumok száma
Biztonsági jellel ellá
tott dokumentumok
száma

2014. tény

2015. terv

2015. évi tény

változás %-ban
előző évhez ké
pest

2.500

2.500

2.500

-

-

-

4.200

5.302

n. a.

n. a.

4.118

n. a.

0

+29%
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A könyvtári doku
mentumok állagának
védelmét
szolgáló
gépek száma

Dátum: Salgótarján, 2016. február 12.
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Mellékletek
1. sz. melléklet

Postacím: Palócföld Szerkesztősége
3101 Salgótarján, Pf. 13
Emai í: pa ocfoId@ gma Leóm
Tel.: 32/521-560 « Fax: 32/521-555

A Palócföld folyóirat 2015. évi

beszámolója

A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat Nógrád megye országos terjesztésű, 2015ben 61. évfolyamát megjelentető periodikája, amely egyszerre kettős célt igyekszik teljesíteni.
Egyrészt feladatának tekinti a régió (a történelmi Nógrád) irodalmi és művészeti hagyományá
nak megőrzését és átörökítését, másrészt azonban meghatározó módon jelen kíván lenni a ma
gyarországi és (földrajzi helyzetéből adódóan természetesen) a határon túli irodalmi életben is,
a kortárs irányzatok nyitott, korszerű és innovatív fórumaként. A Palócföld feladatának tekinti,
hogy a fiatal alkotók számára ne csak publikációs lehetőséget nyújtson, hanem egyfajta szakmai
közeget, műhelymunkát is jelentsen. Hasonló módon fontosnak tartjuk a laptársakkal, valamint
a hazai és határon túli írószervezetekkel, csoportosulásokkal való együttműködést, író-olvasó
találkozók, irodalmi táborok, rendezvények együttes lebonyolítását.

A fent megfogalmazott célok, feladatok 2015-ben - a Nemzeti Kulturális Alap és az Önkor
mányzat támogatásának köszönhetően - teljesültek. A tervezett 6 lapszám megjelent, a rovat
szerkezet és a rovatok tematikája a nyitottság és sokféleség jegyében valósult meg. A kávéházi
szegleten és a Próza és vidéke rovatokban olyan neves szerzők írásait, fordításait volt lehetősé
günk megjelentetni, mint például Aczél Géza, Csobánka Zsuzsa, Győri László, Hartay Csaba,
Kiss Judit Ágnes, Lázár Bence András, Nagypál István, Nyerges András, Nyilas Atilla, Sopotnik Zoltán, Szávai Attila, Szili József, Oláh András, Tandori Dezső, Turczi István, Vécsei Rita
Andrea. A határon túli szerzők szintén megtisztelték írásaikkal lapunkat, 2015-ben mások mel
lett Csehy Zoltán, Németh Zoltán, Polgár Anikó, Szászi Zoltán, Ardamica Zorán versei, prózai
művei szerepeltek. A Palócföld kiemelt feladatának tekinti, hogy megjelenést biztosítson a fi
atal, pályakezdő tehetségeknek, idén többek között Balogh Ádám, Bödecs László, Demus Gá
bor, Filó Mariann, Juhász Erika, László Liza, Sebők György írásait közöltük. A lap tárcarovatát
szintén egy fiatal, tehetséges költő, író jegyzi, Juhász Tibor Salgó Blues című sorozata az észak
magyarországi régióról mutat pillanatképeket.
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A tanulmányrovatban többnyire irodalomtörténeti és -elm életi tárgyú írásokat közöltünk, rit
kábban társadalomtudományi és nyelvészeti munkák közlését is vállaltuk. 2015-ben - a meg
előző évekhez hasonlóan - több tudományos, szakmai szempontból hiánypótló, illetve a széle
sebb közönséget is megszólító ismeretterjesztő írást sikerült megjelentetnünk. Bedecs László
Aczél Géza költészetéről közölt tanulmányt (A konyha ablakán. Aczél Géza gasztro-versei),
Horváth Kornélia Géczi János poétikáját vizsgálta ( Géczi János költészetéről és a Jutunk, de
mire, édes úr? című verséről). Számos új, rendhagyó szempontot és értelmezést vázolt fel Wirágh András tanulmánya az Éjfél című antológiáról (A harmadik kontextus. Az Éjfél-antológia
mint zárvány). Ugyancsak figyelemreméltó Romano Rácz Sándor szociológiai szempontú
elemzése a cigány-magyar együttélés kérdéseiről (.Kettős háló. Egy strukturálisan kiegyensú
lyozott, önfenntartó rendszer egy magyar cigány közösségben), valamint Sándor Anna portréja
Komoróczy Miklósról (A keleti palóc nyelvjárások egyik elfeledett kutatója: Komoróczy Mik
lós). Különösen fontosnak, jelentősnek tekintjük az utolsó lapszámban Álnév és maszk az iro
dalomban alcímen megjelentetett tanulmányokat, amelyek szlovákiai magyar és magyarországi
kutatók együttműködésének eredményeként, a Bél Mátyás Egyetemen (Besztercebánya, Szlo
vákia) megvalósult pályázat keretében jöttek létre, így egy jelentős nemzetközi tudományos
projekt bemutatására volt lehetőségünk (Németh Zoltán: Álnév és névtelenség a kultúrában, a
művészetekben és az irodalomban, Fekete Norbert: Kritikai műfajok és (ál)névhasználat a 19.
század első felében, Deczki Sarolta: Béla, az akácfa avagy a másodlagos nevek szerepe Tar
Sándor prózájában , Ardamica Zorán: Az illúzió mint maszk. Vázlat egy interszemiotikái fordí
tás karakteréről).

A Palócföld folyóirat kiemelten fontosnak tartja olyan szakcikkek és szépirodalmi alkotások
közlését, amelyek az irodalmi hagyományok ápolásához is hozzájárulnak, például az évfordu
lók okán. 2015-ben a Madách-hagyományhoz kapcsolódó írást közöltünk Szászi Zoltántól
{Csak mi lényeged?), illetve az ír regény születésének évfordulójára is reflektáltunk Kurdi Má
ria figyelemreméltó tanulmánya révén {215 éves az ír regény: Maria Edgeworth és a „nemzeti
történet”). 80. születésnapja alkalmából tanulmánnyal köszöntöttük lapunk főmunkatársát, Tőzsér Árpádot (Mizser Attila: „a fa még ott nyújtózkodott a fában ” (A Mittelszolipszizmus terei),
és az ’56-os eseményekről is megemlékeztünk {Sulyok László: Emlékképek a forradalomból).

A kritikarovatban 2015-ben is szemléztük a kortárs könyvkiadást, kritikusaink között szerepelt
mások mellett Barna Péter, Debreceni Boglárka, Kabdebó Lóránt, Petrőczi Éva, Szászi Zoltán,
Szűcs Balázs Péter. Bírálatot közöltünk többek között Bödecs László, Grecsó Krisztián, Jász
Attila, Kiss Tibor Noé, Simon Attila, Szabó Imola Julianna, Szávai Attila, Túri Tímea, Végei
László müveiről.

A szerkesztőség az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt helyezett a megjelenésre, a vizualitásra, hogy a folyóirat könyvtárgyként állhasson az olvasók rendelkezésére. 2012-ben a lap
vizuális arculata megújult: a lapterv modernebb, dinamikusabb lett, véleményünk szerint a Pa
lócföld harmonikus, olvasóbarát formát öltött. Az elmúlt évek hagyományát folytatva a borító
és a belső illusztrációk 2015-ben is egy-egy művész alkotásainak felhasználásával készültek. A
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Kép-tér című képzőművészeti rovatban képzőművész- vagy fotográfus-portrékat, illetve művé
szekkel készített beszélgetést közöltünk, többnyire a lapszám illusztrációs anyagához kapcso
lódóan. így kapott helyet Kadlót Nikolett Varga Zsolt festményeihez írt verse, a Hajas Katinka
szobrászművészt bemutató, valamint a 33. Salgótarjáni Tavaszi Tárlatról szóló esszé, Földi Pé
ter felsőmüvész kiállítás-megnyitó szövege, Nagy T. Katalin írása Kótai Tamásról, és Nagy
Csilla jegyzete Fehér László képéhez. A Találkozási pontok rovatban kortárs írók, költők, iro
dalmárok szólaltak meg (Sopotnik Zoltán, Jász Attila, Szabó András), emellett évfordulós ese
ményhez, az irodalmi kultuszhoz kapcsolódó írások (Csongrády Béla „...egypohár életvize”.
105 esztendeje hunyt el Mikszáth Kálmán), illetve a határon túli kulturális kapcsolatokat bemu
tató beszélgetések (Szászi Zoltán: Végvári vitéznek nincsen könnyű dolga. Beszélgetés Dr.
Agócs Attilával) kaptak helyet.

A lapszámok megjelenését természetesen író-olvasó találkozók, kulturális és irodalmi progra
mok kísérték. 2015-ben a helyi lapszámbemutatók mellett többek között a fővárosban és az
ország egyes nagyvárosaiban, továbbá határon túli régiókban valósultak meg. A lapszámainkat
szemlézte a litera.hu, továbbá 2015 októberében a szerkesztőség Litera-naplót is írt (Mizser
Attila, Nagy Csilla, Tóth Kinga, Földi Gergely, Juhász Tibor, Tőzsér Árpád).

A Palócföld online archívuma a wvm.palocfoldfolvoirat.hu címen elérhető, az aktuális lapszám
borítója és tartalomjegyzéke, valamint az események és hírek naprakészen megtalálhatóak a
honlapon. A teljes lapszámok a nyomtatott lap megjelenését követően, két hónapon belül hoz
záférhetővé válnak.

A Palócföld folyóirat 2015-ben egy főállású munkatárssal, egy megbízott szerkesztővel, egy
megbízott lektor/korrektorral, egy online szerkesztővel, és egy megbízott képszerkesztővel mű
ködik, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Salgótarján) kiadásában.

A Palócföld programjai, lapszámbemutatói 2015-ben

2015. január 15. Újvidék - szakmai konferencia
2015. jan u ári6. Szklabonya - Mikszáth-ünnepség
2015. január 27. Salgótarján - Madách-ünnepség
2015. március 18. Besztercebánya - Bél Mátyás Nap
2015. április 11. Losonc - Költészet napja
2015. április 24. Rimaszombat - Országos Próza- és Szavalóverseny
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2015. június 6. Salgótarján, Ünnepi Könyvhét - Juhász Tibor könyvbemutatója
2015. június 17-18. Besztercebánya - Álnév és maszk az irodalomban konferencia
2015. június 20. Budapest - Folyóiratok éjszakája
2015. augusztus 12-16. Ipolyszakállos - SZMÍT Fiatal írók Tábora
2015. október 7-8. Pozsony - Tőzsér-konferencia
2015. október 9. Csesztve - Madách-ünnepség
2015. október 10. Alsósztregova - Madách-ünnepség
2015. október 16. Salgótarján - Pál József konferencia
2015. október 26. Salgótarján - Beszélgetés Röhrig Gézával
2015. november 4. Fülek - Mizser Attila beszélgetése Dragomán Györggyel
2015. november 30. Budapest - Juhász Tibor könyvbemutatója, Mizser Attila vendég
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2. sz. m elléklet

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár főbb rendezvényei 2014-ben
FŐBB RENDEZVÉNYEK
Korosztály

Létszám (fő)

14 év
feletti

Előadások
száma (al
kalom)

Időpont

Közönségtalálkozó Röhrig Géza
költő, színésszel

X

1

2015.10.26

100

Dr. Szilágyi Márton irodalomtörté
nész, egyetemi tanár előadása Kár
mán Józsefről

X

1

2015.11.25

75

1

2015.12.12

X

30

2015.03.0205.11.

294

X

10

2015.03.0305.11.

80

X

15

2015.09.0709.21.

104

X

10

2015.09.0811.10.

115

X

17

2015.03.1903.26.

X

1

2015.05.18

X

1

2015.04.10

10

160

1

2015.04.11

40

8

X

1

2015.06.08

Kávészünet

X

1

2015.06.04

Juhász Tibor könyvbemutató

X

1

2015.06.05

Rendezvény neve

14 év
alatti

14 év
alatti

14 év
feletti

Találkozási pontok

Vig Balázs meseíró "Puszirablók"
című könyvét mutatja be

X

60

40

Internethasználati tanfolyam
20 órás tanfolyam (3 csoport) BBMK
(1 csoport - 10 alkalom)
20 órás tanfolyam (1 csoport)-Forgách-i Fiókk. (1 csoport - 10 alka
lom)
10 órás tanfolyam (3 csoport) BBMK
(1 csoport - 5 alkalom)
20 órás tanfolyam (1 csoport) BBMK
(1 csoport - 10 alkalom)
Internet Fiesta

X

Könyvháló (internethasználat)

165

271
9

Költészet Napja
Költészet Napja (koncert) Túlpart
Zenekar
Edit néni könyvespolca - Kicsiknek
a költészetről Költészet Napján

X

Balassi-díj átadó ünnepség

100

Ünnepi Könyvhét
10

50

Könyvlabirintus

X

1

2015.06.06

15

Kézműves foglalkozás

X

1

2015.06.06

12

1

2015.06.08

Dukay Nagy Adám

X

170

50

48

"Könyvtár tér" (könyvárusítás)

X

1

2015.06.0406.08.

Könyvajánló kiállítás

X

1

2015.06.06

30

Sajtótájékoztató

X

1

2015.10.05

5

Az irodalom és a foci - író-olvasó ta
lálkozó

X

1

2015.10.05

Palócföld - lapszámbemutató

X

1

2015.10.05

Emlékkiállítás és rendhagyó történe
lemóra

X

1

2015.10.06

Élj egészségesen, szeress egészsége
sen!

X

4

2015.10.07

Összefogás az egészségünkért

X

4

2015.10.07

459

Szvitamin Klub

X

1

2015.10.07

18

50

300

Országos Könyvtári Napok

59
55
25

143
458

Ne légy áldozat!

X

9

2015.10.08

757

656

Szelfizz Filuval!

X

2

2015.10.09

385

53

Tanulószoba

X

1

2015.10.09

115

23

1

2015.10.10

10

105

Ki mit Show/z!

X

10 éves az Edit néni könyvespolca

X

1

2015.10.11

60

81

Kerek Perec Egylet

X

1

2015.10.11

63

60

3

466

Könyv- és folyóiratbörze

X

7

Megbocsátás hete

X

6

Könyvajánló

X

3

Gyermekek Jogainak Hete

2015.10.0510.11.
2015.10.0510.11.
2015.10.0510.11.
2015.11.1711.21.

X

19

X

1

2015.12.04

12
297
235

224

75

25

Adventi programok
Bekopog a Mikulás
"Szomszédok közt megértés"

X

1

2015.12.11

80

Adventi beszélgetés

X

1

2015.12.15

120

ÁLLANDÓ RENDEZVÉNYEK
Korosztály
Rendezvény neve

Edit néni könyvespolca
Egészségklub

14 év
alatti

14 év
feletti

X

X

Létszám (fő)

Előadások
száma (al
kalom)

Időpont

12

alkalomszerűen
(kéthetente)

452

182

7

alkalomszerűen

45

805

14 év
alatti

14 év
feletti

49

X

2

X

31

Szvitamin

X

18

Világjáró Klub

X

9

Idősek Akadémiája
Mozihétvége

X

alkalomszerűen
folyamatos - he
tente
folyamatos kéthetente
folyamatos - ha
vonta

73
204

174
351

15

780

EGYEBEK
Korosztály
Rendezvény neve

14 év
alatti

Szakmai továbbképzés
János vitéz c. zenés keresztmetszet
Húsvéti beszélgetés a történelmi egyhá
zak képviselőivel

X

Húsvéti kézműves napok

X

14 év
feletti

Időpont

X

2

2015.11.09.
2015.11.23.

1

2015.03.12

1

2015.03.26

4

2015.04.02-07.

1

2015.05.18

X

Könyvháló

Létszám (fő)

Előadások
száma (al
kalom)

X

14 év
alatti

14 év
feletti
87

85

15
70

70
9

Tollasok és Lombosok

X

1

2015.05.08

28

Nyári szünidei foglalkozások

X

5

2015.08.10-14.

111

Őszi szünidei foglalkozások

X

2

2015.10.27-28.

55

Kerek Perec Egylet műsora

X

1

2015.12.18

60

10

Edit néni könyvespolca - Népmese
Napja

X

1

2015.09.26

29

7

Csupa csoda olvasónapló - díjátadó

X

1

2015.12.12

50

75

1

2015.12.09

"Nógrád természeti értékei" - előadás

X

23

50

KIÁLLÍTÁS
Korosztály
Rendezvény neve

14 év
alatti

Kiállítás (Autómodell-kiállítás)
Kinderfigura-kiállítás
Kiállítás (Medvesi Fotós Maraton)
Kiállítás - Tavasz virágai

14 év
feletti

Előadások
száma (al
kalom)

X

1
1

X

X

1

X

1

Létszám (fő)
Időpont
2015.01.1302.05.
2015.02.1002.28
2015.02.1203.06.
2015.03.1003.31

14 év
alatti
1320

14 év
feletti
800

260
300
310

50

Kiállítás - Visszatekintés az elmúlt évek
költészet napjára
Kiállítás - Repülőmodellek

X

1
1

X

2015.04.10-30.
2015.05.0505.28.
2015.06.02 06.17.

70

510
170

410

Kiállítás - Szent Iván éj Finnországban

X

1

Ünnepi Könyvhét - Könyvajánló kiállítás

X

1

2015.06.06

30

Kiállítás - Kanadai emlékeim

X

1

2015.06.19

63

Magyar Fotográfia Napja (kiállítás)

X

1

2015.08.18

170

Kedvenc olvasmányélményem (kiállítás)

X

1

Szünidei kézműves alkotások (kiállítás)

X

1

2015.08.0108.31.
2015.09.0110.05.

Balassi Asztaltársaság (kiállítás)

X

1

2015.09.15

Országos Könyvtári Napok - Emlékkiál
lítás és rendhagyó történelemóra

X

1

Országos Könyvtári Napok - könyv
ajánló

X

3

Kiállítás - Fehér Bot gyermekszemmel

X

1

Kiállítás - Őszikék

X

1

2015.10.0610.22.
2015.10.0510.11.
2015.10.1210.22.
2015.10.2810.31.

NET vagy KÖNYV - vetélkedő és rajz
kiállítás (alsó tagozatos óvoda)

1

X

Börtönkiállítás

X

1

Galgamenti szlovák források - kiállítás

X

1

2015.11.13
2015.11.1811.30.
2015.12.1112.31.

117

263

230

20

300

10
168
313

165
297
225

100
107

30
306
220
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3. sz. m elléklet

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár sajtómegjelenése 2015-ben
JANUÁR
1.
2.

Csongrády Béla: Útikalauz nemcsak turistáknak = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015.
január 5. 2. p.: ill.

Szepessy Gábor: Karancs-Medves
könyvbem utató

3.

Autómodell-kiállítás nyílik = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. január 12. 1. p.

4.

A nők egészsége = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. január 13. l . p.
Egészségklub

5.

Beatles a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. január 13. 2. p.
Szvit amin Klub

6.

Könyvtár olvasói tükörben = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. január 14. 2. p.
olvasói elégedettség-vizsgálat

7.

Végjáték a vásznon = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. január 15. 2. p.
m ozihétvége a könyvtárban

8.

Nemcsak a kiállítók öröme... = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. január 16. 1., 3. p. : ill.
autóm odell - makettkiállítás és vásár

9.

Gyöngyözön a megelőzésért = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. január 24. 1., 3.p. : ill.

10.

Tőzsér Viktor: „Senkit nem érhet bántódás” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. január
31. 3.p. : ill.
holokauszt-emléknap

FEBRUÁR
11.

Jégkorszak a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. február 5. l . p.
m ozihétvége

12.
13.

Holokauszt-kiállítás = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. február 6. 4. p. :ill.
Bettes Anna lesz a vendég = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. február 6. 3. p.
Egészségklub

14.

Edit néni mesél = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. február 7. 5. p. :ill.
Edit néni könyvespolca

15.

Csongrády Béla: Baltikumi magyarok = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. február 7. 5.
p. :ill.
Világjáró Klub

16.

Csütörtökön nyílik a „maratoni” kiállítás = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. február
10. l.,3 .p . : ill.
Lásd még: Ugyanott, feb ru á r 9. l . p .

17. Zenekedvelőknek... = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. február 11. l. p.
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18.

Egy vidék harmincegy felvételen = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. február 13. 1.
p.:ill.
M edvesi fo tó s maraton
Lásd még: Ugyanott, feb ru á r 6. 3.p.

19.

Edit néni könyvespolca = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. február 14. 2.p.

20.

Kéri István: Ha meglátjuk a szépséget és ez szabadsággal párosul... = Nógrád megyei
hírlap, 26. 2015. február 14. 2. p. :ill.
M edvesi fo tó s maraton 2014

21.

Ausztrálok földjén = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. február 24. 3. p.
Világjáró Klub

22.

Versek és rigmusok —Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. február 28. 2. p.

MÁRCIUS
23.

Olvasni kutyajó! = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 2. 3. p.
Ol vasás-népszerűs ítő program

24.

Könyvtári kedvezmény = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 5. 2. p.

25.

Filmet vetítenek = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 7. 4. p.

26.

Hölgyeknek féláron = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 7. 4. p.
nőnapi kedvezm ényes beiratkozás

27.

Fórum a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 10. 3.p.

28.

Érdekességek és különlegességek = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 10. 1. p.
Szvit amin Klub

29.

János vitézzel emlékeznek = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 11. 2. p.
1848/1849-es forradalom és szabadságharc évfordulója

30.

Szabó Andrea: Szépséget alkottak a mai rohanó világban = Nógrád megyei hírlap, 26.
2015. március 12. 2. p. : ill.
kézim unka kiállítás
Lásd még: Ugyanott, március 9. l.p.

31.

Ludasi Tünde: Események a Balassiban = Könyvtár/tér, 2015. március. 2-3.p. : ill.

32.

Szabóné Kereskényi Gabriella: III. Autó modell makett kiállítás a Bóna Kovács Ká
roly Galériában = Könyvtár/tér, 2015. március. 3.p. : ill.

33.

Nagy Mónika: Medvesi fotós maraton 2014 = Könyvtár/tér, 2015. március. 3-4.p. : ill.

34. Nagy Mónika: Internet-használói tanfolyam = Könyvtár/tér, 2015. március. 4-5. p.
.:ill.
35.

Fekete Lászlóné: Idősek akadémiája 2015. = Könyvtár/tér, 2015. március. 5.p. :ill.

36.

Ferik Ibolya: Olvasd Filuval a hónap könyvét! = Könyvtár/tér, 2015. március. 6.p. : ill.

37.

Persikné Bakos Eszter: Színes paletta - színes kulturális, közösségi rendezvények =
Könyvtár/tér, 2015. március. 6. p. : ill.

38.

Molnár Éva: Könyvtári szakértői feladatokat végeztek a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár kollégái = Könyvtár/tér, 2015. március. 7. p. : ill.

39.

Nagy János: Miért szeretek könyvtárba járni? = Könyvtár/tér, 2015. március. 9. p. .ill.
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40.

„Nem lesz még egyszer ilyen lehetőség” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március
12.4. p.:ill.
fejlesztés-politikai városi konzultációs fó ru m

41.

Internet-fieszta = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 18. 2. p.

42.

Beatzene a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 25. 1. p.

43.

Ökumenikus beszélgetés = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 26. l.p.
Húsvéti beszélgetés

44.

Előadást tartanak = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 26. 3.p.
Idősek Akadém iája

45.

Utazás a Loire völgyében = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. március 31. l . p.
Világjáró Klub

ÁPRILIS
46.

Kézműves napok = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. április 1. 3. p.
húsvéti kézm űves napok

47.

Költészet napja = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. április 9. 3. p.

48.

Szigeti András: „Egyetemes, mégis s a j á t o s . = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. áp
rilis 11. 1-2. p. : ill.
költészet napja

49.
50.

Gyurkó Péter: Nagyik a neten = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. április 14. 4. p. : ill.
Orvos és betege = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. április 20. 1. p.
Egészségklub

51.

„Mindenki m ásképp...” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. április 22. 1. p.
Szvit amin Klub

52.

Csongrády Béla: Örülni a létnek = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. április 25. 5. p. :ill.
Palócföld 2015/1.

53.

Óriás jávorok földjén = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. április 28. 1. p.
Világjáró Klub

54.

Csongrády Béla: A „szlovákok Petőfije” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. április 30.
6. p. : ill.
Jankó Král
L ásd még: Ugyanott, április 21. l . p .

MÁJUS
55.

Mihalik Júlia: Repülőmodellezés: játékos, sportos és szórakoztató = Nógrád megyei
hírlap, 26. 2015. május 6. 1-2. p. : ill.
Lásd még: Ugyanott, május 4. l . p.

56.

Zene a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. május 6. 2. p.

57.

Csongrády Béla: Hiánypótló kötet(ek) = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. május 9. 5.
p. : ill.

58.

Csongrády Béla: Irány a Magas-Tátra... = Nógrád megyei hírlap, 26. május 9. 5.p. : ill.
vetélkedő, Salgótarjáni Szlovák Nem zetiségi Ö nkormányzat

59.

Mesedélelőtt a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. május 15. 2. p.
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60.

Zenei érdekességek = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. május 19. 2. p.

JÚNIUS
61.

Zene a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. június 2. 1. p.

62.

Könyvünnep = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. június 3. 2. p.
Ünnepi könyvhét, 86.
Gyermekkönyvnapok, 14.

63.

„Könyvturkáló” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. június 4. 1. p.

64.

Csongrády Béla: Ünnepség a könyvutcában = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. június
5. 1., 3. p. : ill.
Ünnepi könyvhét

65.

Díjkiosztó ünnep = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. június 10. 3. p. : ill.
Balassi Bálint-díj

66.

Csongrády Béla: Finn ünnep fotókon = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. június 13. 5.
p. : ill.

67.

Csongrády Béla: Könyvünnep hétköznapi „használatra” = Nógrád megyei hírlap, 26.
2015. június 20. 5. p.
Palócföld 2015/2.

68.

A Palócföld is éjszakázott = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. június 23. 2. p.
A Palócföld is részese volt Budapesten a M úzeum ok éjszakája elnevezésű program sorozatnak

69.

Hegedűs Henrik: Csillagokról földi szemmel = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. június
26.4. p.: ill.
KSZR-program, Szécsénke
Dr. Zom bori Ottó

70.

Csongrády Béla: „Egy megkésett befogadásáért” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015.
június 27. 5. p. : ill.
Palócföld 2015/2.

71.

Csongrády Béla: „Elsöprő magyar siker” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. június 27.
5. p. : ill.
fotókiállítás

JÚLIUS
72.

Csongrády Béla: „Szentföldön jártunk” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. július 4. 5.
p. : ill.
Világjáró Klub
Lásd még: Ugyanott, jú n iu s 26. l . p.

73.

Csongrády Béla: Hazajött könyvét bemutatni = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. július
4. 5. p. : ill.
D ukay Nagy Adám: Titokbhakta

74.

„Nyaral a könyvtár” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. július 10. l . p.

75.

Csongrády Béla: Újraértelmezett örökség = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. július 18.
5. p. : ill.
Palócföld 2015/3.
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76.

Csongrády Béla: „Mikszáth világa” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. július 18. 5. p.
: ill.
múzeumi nyári tábor

AUGUSZTUS
77.

Újra nyitva = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. augusztus 4. 3. p.
nyári szünet

78.

Csongrády Béla: Egyórányi Kína = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. augusztus 22. 5.
p. : ill.
Világjáró Klub

79.

Csongrády Béla: „Páros” fotográfiák = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. augusztus 22.
5. p. ill.

80.

Zene a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. augusztus 25. 1. p.

SZEPTEMBER
81.

Zenei érdekességek = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. szeptember 9. 3. p.

82.

„Edit néni” jubilál = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. szeptember 12. 5. p.

83.

Fontos felismerni a vészjeleket = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. szeptember 14. 1.
PEgészségklub

84.

Csongrády Béla: „Menedék” az asztaltársaság = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015.
szeptember 19. 2. p. : ill.

85.

Cserkész a nagyvilágban = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. szeptember 21. 2. p.
Világjáró Klub

86.

Beatzene a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. szeptember 23. 2. p.

OKTÓBER
87.

Nyitott könyvtár = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. október 2. 2. p.
Országos Könyvtári N apok
N yitott könyvtári nap, Kisbágyon

88.

Irány a könyvtár! = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. október 3. 5. p. : ill.
Országos Könyvtári N apok

89.

Csongrády Béla: „Elszoktam az üres lapoktól” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. ok
tóber 3. 5. p. : ill.
Palócföld 2015/4.

90.

Mihalik Júlia: Legyenek megáldottak poraikban! = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015.
október 7. 2. p. : ill.
A radi vértanúk emléke
Rendhagyó történelem óra

9 1. Szabó Andrea: Bemutatók, előadások a biztonság jegyében = Nógrád megyei hírlap,
26. 2015. október 9. 1., 3. p. :ill.
Országos Könyvtári Napok, 10., Salgótarján
„ Partnerségben a biztonságos életért ” program

92.

Tízéves a „könyvespolc” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. október 9. 2. p.
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93.

Szüretitől a mackókiállításig = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. október 10. 4. p. : ill.
KSZR-program, Litke

94.

író - olvasó találkozó = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. október 10. 4. p. : ill.
K SZR-program , Karancsalja
Csillaghúr

95.

Új épületben a község könyvtára = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. október 12. 3.p. :
ill.
Karancsalja

96.

Irodalmi délután = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. október 17. 4. p. . ill.
KSZR-program, Hont

97.

Csongrády Béla: „Boldog, boldog születésnapot!...” = Nógrád megyei hírlap, 26.
2015. október 17. 5. p. : ill.

98.

Csongrády Béla: „lila csík, fehér csík” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. október 24.
5. p. : ill.
Országos Könyvtári N apok
Egressy Zoltán

99.

Várják az alkotásokat = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. október 24. 2.p.
Oszikék

100. Szőkébb pátriánkban a „Saul fia” főszereplője = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. ok
tóber 26. 2.p.
Röhrig Géza

101. Csongrády Béla: „A kultúra embere” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. október 31.
5.p. : ill.
Palócföld 2015/5.

NOVEMBER
102. Csongrády Béla: „Őszikék” operett nyitánnyal = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. nov
ember 2. 3. p.
103. Zene a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. november 3. 2.p.
104. Csongrády Béla: „Saul” dilemmái = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. november 7. 5.
p. : ill.
105. Városházai fogadóóra is lesz = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. november 11. 2. p.
Gyerm ekek Jogainak Hete

106. Könyvtárosok a közösségért = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. november 12. 4. p. : ill.
szakm ai nap

107. Szakmai napot tartottak a könyvtárosok = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. november
24. l.,3 .p . : ill.
108. Előadás Kármán Józsefről = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. november 24. 3.p.
Találkozási pontok
Dr. Szilágyi M árton

109. Alkottak a fogvatartottak = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. november 26. 4. p. ill.
„Adj esélyt, h o g y jó v á teg y e m ”
L ásd még: Ugyanott, novem ber 19. l . , p. : ill.

57

110. Szerelmes história = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. november 26. 1. p.
KSZR-program, Karcmcsberény

111. Barangolás a számítógép világában = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. november 27.
3. p. : ill.
KSZR-program, Tar

DECEMBER
112. „Amihez kell Apropó” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. december 4. 2. p. : ill.
M izser A ttila dr.
N ógrád Közm űvelődéséért Díj, Fülek

113. Könyvvásár = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. december 5. l.p.
114. Természeti értékeinkről = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. december 8. 2. p.
115. Ünnepi gondolatok = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015. december 14. 1. p.
adventi beszélgetés

116. Csongrády Béla: „Szomszédok közt m egértést...” = Nógrád megyei hírlap, 26. 2015.
december 19. 5. p. : ill.
117. Szilasi András: Bóna Kovács Károly vetélkedő = Baglyasi hírmondó, 16. 2015. 4. 3.
p. : ill.
A B B M K 3 fő s csapata a vetélkedőn első helyezést ért el
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4. sz. melléklet
Digitalizálási tevékenység:

Projekt neve, elnevezése

Darabszám /oldalszám

Palócföld folyóirat 2004-2009

39

4239

Hírforrás 2002-2007

13

256

Hírmondó 1993-1997

47

190

Tanulmánykötet

2

364

Könyvtárközi kérés

50

228

Olvasói kérés

27

131

Salgótarjáni Értéktár

2

10

Évfordulónaptár (2015 ; 2006)

2

37

Könyvtár-tér

2

24

JAMKK évfordulós anyag

47

49

OKN (nógrádi cikkek)

12

16

Helyismereti fotók 1980 előttiek

764

764

Helyismereti képeslapok

11

11

Edit néni könyvespolca - plakátok

120

120

Olvasónapló (díjazottak rajzai)

44

44

Egyéb (GYJH, saját anyag)

2

79

Összesen:

1184

6562
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