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I.

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS
A LLA M TITKARSÁG
20 17.
ÉVI
SZAKPOLITIKAI
CÉLJAIHOZ
KAPCSOLÓDÓ.
TERVEZÉSRE KERÜLŐ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA

Szakpolitikai célok a 2017. évben:
•
•
•
•

A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének
érdekében
A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalompolitikai
célok elérése érdekében
A könyvtárak növekvő szerepvállalása Digitális Jólét Programban
A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése

Kulturális munkánk, intézményrendszerünk társadalmi szerepének erősítése a
társadalompolitikai célok elérése érdekében
Könyvtárunk a 2017. évben is munkatervi alapfeladatait a szakpolitikai célokhoz való
kapcsolódás mellett reálisan, a lehetőségekhez igazodva fogalmazza meg. Vállalásunk nem
lehet több, mint amit adott létszámmal, adott pénzügyi finanszírozás mellett, az olvasói
elvárás tükrében meg tudunk valósítani. Valljuk, hogy minden terv annyit ér, ami megvalósul
belőle.
Kreatív ötleteinknek megvalósítását sokszor befolyásolja az alacsony szakmai létszámunk és
a korlátozott költségvetési forrásunk.
Mindezek mellett, ezzel együtt törekszünk céljaink megvalósításában a minőségre, a
hasznosságra, a szakmaiságra.
Nem csak hirdetjük, hanem sokat is kívánunk tenni azért, hogy hátrányos helyzetű térségben
fekvő városunkban könyvtári szolgáltatásaink minél szélesebb kört, használói réteget érjenek
el. Az évről-évre bővülő együttműködési megállapodásaink civilekkel, egyesületekkel,
óvodákkal, iskolákkal, kulturális intézményekkel, cégekkel azt erősítik meg, hogy
könyvtárunk társadalmi szerepvállalása minden évben új utakat nyit meg. 2016-ban
elkezdődött a termelő cégek, vállalkozások felé való nyitásunk is (Mitsuba cég), ami kezdete
volt annak a munkának, amit ebben az évben is folytatni kívánunk.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva, Nagy Mónika
Folyamatos

Könyvtárunk
társadalmi
hasznosságát
célzó
rendezvényeink,
programjaink
vonatkozásában az eddig is nagyon eredményes és nagy érdeklődés mellett zajló
használóképzéseinket 2017-ben is szeretnénk folytatni. Az eddigi, főleg szépkorúakat elérő
felhívásunkat a munkanélküliekre és a hátrányos helyzetűekre kívánjuk ebben az évben
kiterjeszteni. Ennek megvalósításában támaszkodunk a Salgótarjáni Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályára, valamint az egyesületek, civilek együttműködésére.
Felelős:
Határidő:

digitalizálási osztály
március - október
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Bóna Kovács Károly Galériánkban főleg az értékmegőrző, hagyományokat ápoló fiatal
tehetségeket megszólító kezdeményezéseket karoljuk fel: „Salgótarján kincsei”, „Fiatal
tehetségek bemutatkozása” címmel.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
Havonta

A minőségügy könyvtári munkánkba való beépítése, beépülése nélkül nincs magas szintű
helyi kultúra. 2017-ben folytatni kívánjuk a minőségügy területén vállalt feladatainkat.
Kiemelt figyelemmel a következő területekre:
•
•
•
•

jogszabályhoz igazodva iskolázzuk be felsővezetőinket,
minőségügyi szakembert vonunk be könyvtárunk minőségirányítási rendszerébe,
elkezdjük
alapdokumentumaink felülvizsgálatát,
elvégezzük
a szükséges
módosításokat (SZMSZ, Stratégiai Terv,)
A KSZR szolgáltató helyek minőségügyi szerepvállalása érdekében képzéseket,
tréningeket szervezünk
Felelős:
Határidő:

Minőségirányítási Tanács
folyamatos

A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése
Könyvtárunk földrajzi elhelyezkedése, Szlovákiával való szomszédsága jó lehetőségnek
mutatkozik arra is, hogy segítsük egymást abban, hogy nemzeti kultúráink találkozzanak, ki
ki a maga értékeit megjelenítse, megerősítse. A Losonci Nógrádi Könyvtárral kialakított
baráti, együttműködői viszony minden évben mélyül, gyarapszik. Ennek kiterjesztésében
ajánljuk fel egymásnak a rendezvényeinken, programjainkon való részvételt, teremtünk
lehetőséget kerekasztal beszélgetésekre, dokumentumcserére. 2017-ben jó alkalmat és
lehetőséget kínál az, hogy 95 éves Salgótarján városa. Ennek jegyében a város is sokszínű,
gazdag, érdekes programokat kínál. Könyvtárunk tagja az emlékbizottságnak, így ötleteink,
munkánk segíteni és erősíteni tudják ezt a törekvést.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva és a könyvtár vezetése
2017. január-2018. január

Helyi kultúránk külföldi erősítésében kiváló eszközünk, a könyvtár által kiadott Palócföld
folyóirat is. Törekszünk arra, hogy a folyóiratban határon túli íróknak, szerzőknek is
lehetőséget adjunk.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva igazgató, Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő
lapszám megjelenés függő

Sz e r e pv á l l a l á s u n k 2 0 1 7 -b e n

a d ig it á l is

J ó lét P ro g ra m ban

A digitális kompetenciafejlesztés keretében internet- és számítógép kezelői tanfolyamokat
szervezünk.
Csatlakozunk az Internet Fiesta országos programsorozathoz.
Népszerűsítjük, fejlesztjük adatbázisainkat: Nógrád Megyei Hírlap adatbázis, Salgótarjáni
Értéktár, Digitális Könyvtár.
Továbbra is biztosítjuk az ingyenes internethasználatot.
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E-Magyarország pontként e-tanácsadóink segítik az elektronikus ügyintézést használóink
számára.
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése
folyamatosan

A fenntartó által meghatározott feladatok:
Fiókkönyvtáraink működési, szakmai munkáját 2016-ban felmértük, azok vonatkozásában
a fenntartó önkormányzatnak feljegyzéseket készítettünk. Ezen kimutatások mentén kell
újragondolni a működtetés és a szakmai munka kérdésköreit.
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése
június

A Palócföld című folyóirat működtetésére, a lehetőségek hatékony kiaknázására keressük a
pályázati és a szponzori támogatást.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva, Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő
folyamatosan

2017-ben is a fenntartó önkormányzat által meghatározott, kiemelt feladatunk a
Salgótarjáni Értéktár koordinálása, a javaslatok elbírálása, az adatbázis gondozása.
Felelős:
Határidő:

Salgótarjáni Értéktár Bizottság, Molnár Éva elnök
aktualitásának megfelelően

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről komoly célként fogalmazódik
meg 2017 őszétől az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Kihelyezett Képzésének elindítása. A
műszaki felsőoktatási szakképzés tanulási és információs tudásbázisának kialakításában
könyvtárunk jelentős részt kíván vállalni.
Felelős:
Határidő:

II.

a könyvtár vezetése
2017. ősz

Szervezeti kérdések:
2017. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok
módosításai, az intézmény vezetésében és alapdokumentumaiban várható változások.
A fenntartó önkormányzat 2017-ben 24 fő engedélyezett létszámmal tudja és kívánja
megvalósítani a könyvtár működtetését, szakmai munkájának ellátását. Ez a 2016. évihez
képest 1 fő csökkentést jelent. Ennek figyelembevételével tudunk tervezni.
Élünk a közmunkaprogram lehetőségeivel, a közcélú munkatársak segítséget nyújtanak az
adminisztratív munkában. Ezek a lehetőségek azonban csak részben, bizonyos feladatok
ellátásában egészítik ki szakmai munkánkat, de nem jelentenek hosszabbtávon megnyugtató
megoldást a könyvtár létszámgondjaira.
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése, Rideg Zsoltné
aktualitásának megfelelően
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III.

Szakmai működés:
1.

Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése

Digitális tartalomfeltáró munkánkat az előzőekben megfogalmazottaknak megfelelően
végezzük 2017-ben is.
Folytatjuk könyvtárunk helyismereti gyűjteményének digitalizálását. 2017-ben is kiemelt
figyelmet fordítunk a digitális tartalmak folyamatos gyarapítására, mind szélesebb körű
megismertetésére. Népszerűsítjük, fejlesztjük adatbázisainkat: Nógrád Megyei Hírlap
Adatbázis, Salgótarjáni Értéktár, Digitális Könyvtár.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, digitalizálási részleg munkatársai
Folyamatos

Olvasásnépszerűsítő könyvtári feladatainknak jelentős részét alkották 2016-ban is
rendezvényeink, programjaink mind helyi, mind pedig megyei szinten.
2017-ben, az elégedettségi vizsgálataink eredményeinek megfelelően kívánjuk megújítani
a kistelepülések felé nyújtott rendezvényeink palettáját, dolgozzuk át kínálatainkat.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva, Ferik Ibolya, Persikné Bakos Eszter
március

A települési könyvtárak szakmai munkájának koordinálása, fejlesztése törvény által
meghatározott feladata könyvtárunknak. Évek tapasztalata mutatja meg számunkra, hogy
alapfeladatunk végzése kapcsán a fenntartói kapcsolattartásra, a helyszíni látogatásokra, az
együttműködés hatékonyságának növelésére, több időt és lehetőséget kell fordítani 2017-ben.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva, Ferik Ibolya
Folyamatos, illetve aktualitásának megfelelően

A zenei kultúra növelésére tett könyvtári törekvésünk évek óta nem hozta meg a várt
eredményeket. 2017-ben jelentős felülvizsgálatot, olvasói, használói ötletbörzét kívánunk
szervezni a hatékonyabb kihasználás érdekében.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, a részleg munkatársa
április

Használói kör bővítése szempontjából 2017-ben kiemelt célcsoportja intézményünknek a
középiskolás korosztály. Részt veszünk A Nagy Könyves Beavatás című országos
olvasásnépszerűsítő, kreatív játékban. Beiratkozási akciókkal, az ifjúsági korosztálynak szóló
játékokkal, rendezvényekkel kívánjuk elérni a célközönséget.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, felnőtt tájékoztató kollégák
folyamatos

Alapfeladatunk között prioritást jelent gyűjteményünk folyamatos gyűjtése, őrzése,
fejlesztése, feltárása, rendelkezésre bocsájtása, hozzáférhetővé tétele. A könyvtári
gyűjteményt a Gyűjtőköri Szabályzatnak, a feladatellátásunknak és a használói igényeknek
megfelelően kívánjuk fejleszteni. A felnőtt kölcsönző részleg kölcsönözhető és raktárban lévő
állományát ennek megfelelően revízió alá vonjuk, selejtezzük.
Felelős:
Határidő:

az intézmény vezetése
folyamatos
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A könyvtár közönségkapcsolataiban intézményünk évek óta új gondolkodásmódot
alkalmaz, melynek középpontjában az őszinteség, a bizalom és a használói oldaláról való
gondolkodás a jellemző. Hitelességünket, szakmai munkánk eredményességét a tavalyi év
magas látogatói száma igazolja vissza. (118.000 látogató) Ennek szinten tartására, esetleges
növelésére kívánunk minél több információt kérni és kapni használóinktól. Erre kiváló eszköz
a folyamatos, minden területet érintő használói elégedettségi mérés. Ebben kívánunk 2017ben előrelépni.
Felelős:
Határidő:

az intézmény vezetése
folyamatosan

A csoportok fogadásában és a közönségkapcsolatok terén mindig is élenjáró volt
könyvtárunk. Ezt a pozitív példát kívánjuk továbbvinni 2017-ben is.
Oktatási
intézményekkel,
pedagógusokkal
kapcsolatot
tartunk. Csoportokat
szervezünk
könyvtárbemutató órára, tematikus foglalkozásokra és használóknak szóló rendezvényeinkre.
Az Internet Fiesta, az Ünnepi Könyvhét, Őszi Könyvtári Napok és a Gyermekek Jogainak
Hete, a Költészet napja, stb. programjaihoz kapcsolódunk, csoportokat szervezünk,
könyvajánlót készítünk, és igény szerint foglalkozást tartunk.
Felelős:
Határidő:

az intézmény vezetése
aktualitásának megfelelően

Alapfeladatainkhoz kapcsolódó terveink részletes kifejtése a megfelelő alpontoknál található.
2.

Folyamatban lévő intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztés tervek
bemutatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-ban megkezdte a Zagyvarónai
Fiókkönyvtárnak helyet adó Bátki József Közösségi Ház energetikai korszerűsítését. A
munkálatok idejére ideiglenes szolgáltató hely került kialakításra.
3.

Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok

Terveink között szerepel infrastrukturális fejlesztéseket célzó Európai Uniós pályázaton
indulni, amely által közösségi tereinket és az élethosszig tartó tanulás szolgáltató tereit
kívánjuk felújítani.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva
aktualitásának megfelelően

Az Európai Uniós pályázatok 2016-2020 közötti időszakra vonatkozó projektjei adnak
megoldást arra, hogy az épület energetikai korszerűsítését, fejlesztését meg lehessen oldani.
Együttműködünk Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város fejlesztési
tervében szereplő, a könyvtárat érintő energetikai fejlesztés projektben.
Felelő:
Határidő:

Molnár Éva
aktualitásának megfelelően

2017. tervei között szerepel a könyvtárban egy IrodaPont kialakítása. Ezt belső erőből,
átcsoportosítással kívánjuk létrehozni.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika
Június
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3.1.

Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések:
Megnevezés

Gépjármű

darab
1

forint
7.000.000

megjegyzés
KSZR

5

2.500.000

KSZR

1
1
1

600.000
1.800.000
100.000

KSZR
KSZR
KSZR

1

500.000

KSZR

1
1

8.000.000
4.000.000

pályázat függő
Eu- pályázat függő

1

3.000.000

Eu- pályázat függő

ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
Multifunkciós nyomtató(fénymásoló, nyomtató,
szkenner)
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) tárhely,
szerver digitális tartalmainknak
Lopásgátló kapu
Földszinti szolgáltatások újszerű
elhelyezése(nyilvántartó pult, nyelvi-zenei
gyűjtemény, lapozgató)
Nyelvi-zenei részleg felújítása
egyéb:
Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen (Ft)

26.900.000

Költségvetési támogatásunk nem ad lehetőséget nagyobb beruházások megvalósítására, ezért
eszközbeszerzéseink KSZR támogatásból vagy pályázati forrásból valósulnak meg.
Jelen táblázatunk is az ellátó könyvtár eszközbeszerzésére vonatkozik.
3.2.

Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok
megnevezése
Palócföld Folyóirat
2017.évi
megjelentetés
támogatása
Közép-európai
Brókerképző
Alapítvány
Nemzeti Kulturális
Alap - Nógrád Megyei
hírlap 2006-2016
időszakának
digitalizálása
Nemzeti Kulturális
Alap - Szakmai
továbbképzési
program
Nemzeti Kulturális
Alap - Könyvtármozi
programsorozat
Nemzeti Kulturális
Alap -Találkozási
pontok

Pályázott
összeg
2.610.000

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
nincs
döntés

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Molnár Éva

2017.02.01

2017.12.31

149.950

nincs
döntés

Nagy
Mónika

2016.11.29.

2.222.250

2.222.250

Nagy
Mónika

2017.01.01

2017.12.31.

588.600

300.000

Ferik Ibolya

2016.11.14

2017.02.20.

1.577.000

1.577.000

Ferik Ibolya

2016.10.01.

2017.12.31.

764.440

400.000

Persikné
Bakos
Eszter

2016.11.01

2017.03.31.
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Európai Uniós
pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Egyéb, nem hazai
forrásokra épülő
pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Könyvtárunk igyekszik minden pályázati lehetőséget kihasználni, a szakmai feladatellátást
célzó támogatások mellett az EU-os pályázatok lehetőségeivel is kívánunk élni.
Felelős:
Határidő:

az intézmény vezetése
aktualitásának megfelelően

Részt kívánunk venni közös Európai Uniós pályázatokban: együttműködő partnerként
csatlakozunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által koordinált országos múzeumi és
könyvtári központi fejlesztési programhoz, illetve az Országos Széchényi Könyvtár által
koordinált Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás pályázati projekthez.
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése
aktualitásának megfelelően

Segítjük a kistelepüléseket a számukra kiírásra kerülő Nemzeti Kulturális Alap
pályázatainak megírásában, javaslattételeinkkel, szakmai ötleteinkkel járulunk hozzá
sikereikhez.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya
aktualitásának megfelelően

A hazai pályázati lehetőségeket folyamatosan
lehetőségeinknek megfelelően pályázzuk meg.
Felelős:
Határidő:

figyelemmel

kísérjük,

azokat

Nagy Mónika
aktualitásának megfelelően

A könyvtár által kiadott Palócföld folyóirat megjelentetésével, és a könyvkiadással
kapcsolatos pályázati kiírásokkal élni kívánunk.
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése, főszerkesztő
aktualitásának megfelelően

Csatlakozunk minden olyan szakmai kezdeményezéshez, amely pályázatok segítségével
kíván együttes erővel megjelenni feladatvállalásunkban. OKN, Internet Fiesta, KönyvtárMozi,
digitalizálás, stb.
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése
aktualitásának megfelelően
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Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
Felnőtt kölcsönző részleg:
Legfontosabb célunk, hogy használóinkat magas színvonalú, szakszerű, készséges
szolgáltatás fogadja. Ennek érdekében a hagyományos, könyves alapú tájékoztatás mellett
alkalmazzuk a számítógépes eszközöket. A helyismereti tájékoztatásban a kutatóknak ajánljuk
a mikrofilm leolvasót, a helybenhasználóinknak az e-book szolgáltatásainkat, a periodikák
hagyományos és elektronikus megjelenéseit, egyre bővülő adatbázisainkat, digitalizált
dokumentumainkat.
Felelős:
Határidő:

tájékoztató könyvtárosok
folyamatos

Használóink jelentős része kér személyre szabott tájékoztatást könyvtárunktól.
Az egyéni használóképzés keretében bemutatjuk a könyvtár honlapját és adatbázisait,
megismertetjük a Corvina katalógust és megtanítjuk a használatát. További igények szerint
más katalógusok, könyvtári adatbázisok használatába is bevezetjük olvasóinkat. Segítjük az
információkeresést, a dolgozatíróknak kutatásmódszertani segítséget nyújtunk, a valahol
tanulóknak tankönyvekkel, tanulási segédletekkel segítünk.
Felelős: felnőtt tájékoztató könyvtárosok
Határidő: folyamatos

2017-ben is folytatódik A Nagy Könyves Beavatás című országos, kreatív
olvasásnépszerűsítő játék. Segítséget nyújtunk a helyi csapatoknak, figyelemmel kísérjük
teljesítményüket. Feladatot vállalunk a kreatív feladatok zsürizésében.
Felelős:
Határidő:

a felnőtt kölcsönző tájékoztatói
április

Az „Elsárgult lapok üzenete” immáron hagyományos, közkedvelt kiállításunkat idén is
havi rendszerességgel mutatjuk be a Prézens gyűjtemény anyagát.
Felelős:
Határidő:

a felnőtt kölcsönző tájékoztatói
folyamatos

Láttuk - olvassuk! könyves műsorajánlónk kedvező fogadtatásra talált, így tovább
folytatjuk. A legérdekesebb tévé- és rádióműsorok kapcsán ajánlunk kölcsönözhető köteteket.
Az olvasó igények szerint módosítva, kéthetente kerül frissítésre a kínálat.
Felelős:
Határidő:

a felnőtt kölcsönző tájékoztatói
folyamatos

Könyvkihívás 2017 - egész éven át tartó olvasásnépszerűsítő akció, 50 ill. 25 ajánlott
témakörrel. Cél a kölcsönzés ösztönzése, az állomány - különösen a szépirodalom forgalmának növelése.
Felelős:
Határidő:

a felnőtt kölcsönző tájékoztatói
folyamatos
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Tájékozódási segédlet készítése: a Corvina katalógus bemutatásakor elmondott szóbeli
ismertető lejegyzése, séma készítése példaanyaggal, rögzítése írásos és képes formában.
Felelős:
Határidő:

a felnőtt kölcsönző tájékoztatói
október

A középiskolás és felnőtt korosztályt megcélozva kapcsolódunk az intézmény 2017. évi fő
munkatervi vállalásaihoz: 95 éves a város, Arany János 200., Szabó Magda 100. születési
évfordulóját ünnepeljük 2017-ben. A jeles évfordulókhoz kapcsolódva könyvajánlókkal
készülünk és részt veszünk az intézményi programok előkészítésében, szervezésében. Pl.
idézetek gyűjtése, kiállítás, dekoráció, felolvasóest, rajzverseny, esszépályázat, irodalmi
átdolgozások, stb. - a megvalósulás függvényében.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, a felnőtt kölcsönző tájékoztatói
aktualitásának megfelelően

„Pedagógus Műhely”: az egyik legnagyobb használói csoport megszólítása a cél. Ajánló
bibliográfia, személyes konzultációk, könyvtári órák ajánlata stb. A szolgáltatás tervezése,
előkészítése. Igényfelmérés készítése.
Felelős:
Határidő:

Szűcs Margit
december 31.

A könyvtári állományalakításban évek óta kérjük olvasóink segítségét is. A könyvekben
elhelyezhető hangulatjelek visszajelzést adnak arról, hogy adott könyv mennyire nyerte el az
olvasó tetszését, vagy nem tetszését. Ezt az igényfelmérésünket 2017-ben is folytatni
kívánjuk.
Felelős:
Határidő:

tájékoztató könyvtárosok
folyamatosan

Kiemelt feladatunknak tekintjük 2017-ben az állományrevízió folytatását a felnőtt
kölcsönző állományában a szép- és a szakirodalmi részen egyaránt. A raktári anyag
fölöspéldányainak leszedése, törlésre előkészítése, a szabadpolcos anyag vonatkozó részeinek
átmozgatása szintén munkatervi feladatunk adott évre.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, a felnőtt kölcsönző tájékoztatói
folyamatos

A felnőtt kölcsönző állományi területe új polcokkal egészül ki ebben az évben. Ez a
munkafolyamat az új lehetőségek feltérképezését, az állomány átrendezésének megtervezését
is maga után vonja.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, a felnőtt kölcsönző tájékoztatói
április

KOJNOK NÁNDOR OLVASÓTEREM ÉS HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY
Az olvasóterem kézikönyvtári állománya mellett az időszaki kiadványok kurrens és
archivált évfolyamai, különböző adatbázisok, DVD Jogtár segítségével biztosítjuk a
gyűjteményből a napi információszerzést.
Felelős:
Határidő:

Zalánfi Zsuzsanna
folyamatos
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A jelenleg kisebb használatú helybenhasznált olvasótermi állomány aktívabb használatára
olvasásnépszerűsítő akciókat szervezünk. „Mitől kézikönyv a kézikönyv?”, „Wikipédia vagy
lexikon?”
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, Zalánfi Zsuzsanna
szeptember

A város középiskoláival való sikeres kapcsolattartás során a hagyományos könyvtári órák
mellett megismertetjük a diákokat az informatika modem eszközeivel, a könyvtár e-könyv
olvasóival, digitális könyvtárakkal, adattárakkal.
A használói kör bővítése érdekében új szolgáltatás bevezetését tervezzük: e-könyv
használat, e-könyv kölcsönzés - a szolgáltatás megtervezése, előkészítése, javaslatok
megfogalmazása, igényfelmérés, propaganda munka.
Felelős:
Határidő:

Zalánfi Zsuzsanna
szeptember

„Kiadvány születésnapra, évfordulóra” - a szolgáltatás népszerűsítésére, bővítésére
terveket dolgozunk ki, javaslatokat fogalmazunk meg.
Felelős:
Határidő:

Zalánfi Zsuzsanna
május

2016-ban, az időszaki kiadványok használatáról végzett olvasói elégedettségi felmérés
kiértékelése, összefoglaló jelentés készítése ennek az évnek a feladata.
Felelős:
Határidő:

Zalánfi Zsuzsanna
március

Aktualizáljuk kurrens folyóiratjegyzékünket, népszerűsítjük új lapjainkat weboldalunkon
és a Facebookon. Lapozgató címmel, heti rendszerességgel válogatunk és ajánlunk
olvasóinknak folyóirataink érdekesebb, figyelemre érdemes cikkeiből.
Felelős:
Határidő:

Zalánfi Zsuzsanna
aktualitásának megfelelően, folyamatos

Az ifjúsági korosztály számára, a web- és közösségi oldalakon való folyamatos
kommunikáció érdekében online ajánlókat, virtuális kiállításokat készítünk a részleg
könyvállományából, amelyek egy-egy évfordulóhoz, aktuális eseményhez kapcsolódnak.
Felelős:
Határidő:

Zalánfi Zsuzsanna
aktualitásának megfelelően

A középiskolás és felnőtt korosztályt megcélozva kapcsolódunk az intézmény 2017. évi fő
munkatervi vállalásaihoz: a 95 éves város, Arany János, Szabó Magda évfordulóihoz
kapcsolódóan online kvízjátékokat készítünk.
Felelős:
Határidő:

Zalánfi Zsuzsanna
folyamatos, intézményi programokhoz igazodva

Selejtezett lapjainkból folyóiratbörzét rendezünk.
Felelős:
Határidő:

Zalánfi Zsuzsanna
alkalomszerűen
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Helyismereti részleg
A pályázati program folytatásaként a Nógrád Megyei Hírlap újonnan digitalizált
évfolyamainak (2005-2016) az olvasóközönséggel történő széles körű megismertetése a
legfontosabb feladatunk lesz. Ennek jegyében tervezzük helyismereti óráinkat,
foglalkozásainkat középiskolás célcsoportok részére.
Felelős:
Határidő:

Gecse Zsuzsanna
folyamatos

Kiemelt figyelmet fordítunk a helyismereti tájékoztatás hátterének megteremtésére. A helyi
vonatkozású forrásokat tartalmilag szisztematikusan, naprakészen feldolgozzuk s adatbázis
formájában tesszük hozzáférhetővé. A helyismereti kutatókat, diákokat, publikációs
tevékenységet irodalomkutatással, témafigyeléssel segítjük.
Felelős:
Határidő:

Gecse Zsuzsanna
folyamatos

A jeles évfordulók lehetőséget kínálnak arra, hogy új használói rétegeket is megnyerjünk,
civil szervezeteket szólítsunk meg, népszerűsítsük dokumentumainkat és szolgáltatásainkat.
Mikszáth Kálmán születésének 170. évfordulója alkalmából vetítettképes előadás keretében
mutatjuk be a helyismeret Mikszáth-gyűjteményének legszebb, legértékesebb darabjait a
Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület meghívásának eleget téve.
Felelős:
Határidő:

Gecse Zsuzsanna
június 7.

Tájékoztató eszközeink körét olyan tárlók szolgáltatásba történő beépítésével kívánjuk
bővíteni, ahol régi, védett könyveinket mutathatjuk be.
Felelős:
Határidő

a könyvtár vezetése
május

Kapcsolódunk az intézmény 2017. évi fő munkatervi vállalásaihoz, a 95 éves város
programsorozathoz: a helyismereti gyűjtemény legértékesebb darabjaiból várostörténeti
kiállítás szervezését vállaljuk.
Felelős:
Határidő:

Gecse Zsuzsanna
szeptember

Intézményünk kiemelt programjaihoz, társintézmények rendezvényeihez a helyismeret
dokumentumaiból válogatott kiállítással kapcsolódunk, legújabb beszerzéseinket kiemelés
formájában ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Felelős:
Határidő:

Gecse Zsuzsanna
aktualitásának megfelelően

A módszertanos könyvtárossal együttműködve helyzetkép készítése települési nyilvános
könyvtárak helyismereti gyűjteményéről az elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése
érdekében.
Felelős:
Határidő:

Herczegné Berze Anita, Gecse Zsuzsanna
március 31.

13

Zenei-nyelvi részleg
A házi kölcsönzés könyvtárunk egyik különleges, évek óta jól működő szolgáltatása.
Tervezzük a házi kölcsönzésben résztvevő partnerintézmények igényeit és használói
elégedettségét felmérni, szeretnénk a szolgáltatásba új elemeket bevonni.
Felelős:
Határidő:

Szegi Szabolcs
június

Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából figyelemfelkeltő
kiállítást, interaktív zenei játékot szervezünk a különböző korosztályú csoportok körében.
Felelős:
Határidő:

Szegi Szabolcs
aktualitásának megfelelően

Célunk a következő évben a fogyatékkal élők, életminőségükben korlátozottak
szolgáltatási körét bővíteni. Keressük a lehetőségeket azokkal a csoportokkal, akik ebben
partnereink, támogatóink tudnak lenni. (Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete,
Autisták Szervezete, Vakok és Gyengénlátók Szövetsége, stb..)
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, Szegi Szabolcs
folyamatos

Terveink között szerepel nyílt nap szervezése a vakokat, gyengénlátókat segítő eszközök
(olvasógép, lapolvasó) bemutatására. Célunk szoros együttműködés kialakítása a Vakok és
Gyengénlátók Szövetségének helyi szervezetével. Közös rendezvényt szervezünk a Fehér Bot
Napja alkalmából.
Felelős:
Határidő:

Szegi Szabolcs
november

2017-ben az óvodásoknak szóló játékos nyelvtanulás és tanítás programját szeretnénk
megvalósítani.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika,Szegi Szabolcs
szeptember

A zenei kultúra értékeinek megőrzése és magasabb szinten történő terjesztése érdekében
keressük a kapcsolatot a helyi zeneiskolával, a város kórusaival, zenei csoportjaival. Közösen
megvalósítható programokat, szolgáltatásokat kívánunk beépíteni könyvtári rendszerünkbe.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter, Szegi Szabolcs
október

A zenével foglalkozó, zenéről szóló kezdeményezéseink között előkelő helyet foglal el a
Szvitamin klub. Ennek a programsorozatnak a folyamatos működtetése további kiemelt
feladataink között szerepel.
Felelős:
Határidő:

Szegi Szabolcs
folyamatos

14

Mikkamakka Gyermekkönyvtár
Az olvasásnépszerűsítési munkánkat az olvasni még nem tudó, óvodás korosztályra
szeretnénk ebben az évben mind jobban kiterjeszteni. Ennek érdekében bővíteni kívánjuk a
kreatív, fejlesztő játékaink körét, a leporelló dokumentumainkat.
Felelős:
Határidő:

gyermekkönyvtárosok
folyamatosan

2017-ben is változatos, újszerű olvasás-és szövegértés fejlesztő foglalkozásokkal várjuk a
gyermekrészleg látogatóit:
Papírszínház - új, élményalapú, mesékkel átszőtt, olvasásnépszerűsítő programsorozat
indítását tervezzük kisiskolások számára.
Felelős:
Határidő:

Holtai Zsuzsanna
szeptember

2017-ben megünnepeljük a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját (április 02.) Nagyobb
szabású mesekönyv kiállítással készülünk.
Felelős:
Határidő:

Merényiné Marton Judit
április

„Vár a könyv, vár a könyvtár” címmel nyitott ajtókkal várjuk az általános iskola elsőseit
beiratkozásra, ismerkedésre, játékra.
Felelős:
Határidő:

gyermekkönyvtárosok
május

Az Internet Fiesta során, a digitális kompetenciafejlesztés erősítése érdekében új témákkal,
módszerekkel, feladatokkal színesítjük foglalkozásainkat.
Felelős:
Határidő:

gyermekkönyvtárosok
március

Folyamatosan újítjuk,
programsorozatunkat.
Felelős:
Határidő:

új

elemekkel

gazdagítjuk

az

Edit

néni

könyvespolca

gyermekkönyvtárosok
havonta

Tervezzük a gyermekkönyvtár kézi állományának revízióját, leválogatását, a
dokumentumok kölcsönözhetővé tételét. A használói szokások megváltozása következtében
kihasználatlan a kézikönyvtári állomány. A felszabadult polcokon megoldódna a leporellók
elhelyezése és ezzel bővülhetne, használóbaráttá válna a Babasarok.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, gyermekkönyvtárosok
március
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4.

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2017-ben, a megyei
könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

A minőségügy könyvtári munkánkba való beépítése, beépülése nélkül nincs magas szintű
helyi kultúra. 2017-ben folytatni kívánjuk a minőségügy területén vállalt feladatainkat.
Kiemelt figyelemmel a következő területekre:
•
•
•
•

jogszabályhoz igazodva iskolázzuk be felsővezetőinket,
minőségügyi szakembert vonunk be könyvtárunk minőségirányítási rendszerébe,
elkezdjük alapdokumentumaink felülvizsgálatát, elvégezzük a szükséges
módosításokat (SZMSZ, Stratégiai Terv,)
A KSZR szolgáltató helyek minőségügyi szerepvállalása érdekében képzéseket,
tréningeket szervezünk
Felelős:
Határidő:

Minőségirányítási Tanács
folyamatos

2017-ben kiemelt figyelmet fordítunk könyvtárunk minőségirányítási feladatainak
végzésére: elkezdjük alapdokumentumaink felülvizsgálatát. Nagy figyelmet fordítunk az
adatgyűjtésre és a mérésekre. Igényfelmérést, használói elégedettségi felmérést végzünk.
Feladatunk az ehhez kapcsolódó elemzések, összegző jelentések elkészítése.
Felelős:
Határidő:

Minőségirányítási Tanács
aktualitásának megfelelően

Minőségirányítási tréning szervezünk a megyei kollégák számára (2 alkalom).
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya
február 15.

Ebben a témában feladatunknak tekintjük könyvtári kiadványok megjelentetését, ahol a
megye könyvtáraiban és intézményünkben elért szakmai eredményeinket kívánjuk bemutatni.
Felelős:
Határidő:

a kiadvány szerkesztősége
félévente

Kiemelt feladatunk a Palócföld című folyóirat segítése, pályázatok készítése a lapszámok
kiadása érdekében, együttműködés a szerkesztőséggel, lapszámbemutatók, rendezvények
szervezése.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva, Dr.Gréczi-Zsoldos Enikő
aktualitásának megfelelően

Intézményünk nagy figyelmet kíván fordítani a könyvtár külső kommunikációs
folyamataira. Rendszeresen készítünk írott sajtóanyagot nagyobb programjainkról,
rendezvényeinkről, akcióinkról, fejlesztésekről, pályázati eredményekről. Alkalmanként
sajtótájékoztatót tartunk, melyre meghívjuk a helyi média képviselőit
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése
aktualitásának megfelelően
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További szoros együttműködést kívánunk folytatni médiapartnereinkkel: Nógrád Megyei
Hírlap, Salgótarjáni Városlakó Magazin, Városi programfüzet szerkesztősége, Salgótarjáni
Televízió, Ipoly TV, Fókusz rádió, Balassagyarmati Rádió.
Nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az e-sajtóban való megjelenésre.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
folyamatos

Kiadványainkat, meghívóinkat, plakátjainkat saját erővel állítjuk elő. Minimalizáljuk a
meghívók postai úton történő továbbítását, inkább az elektronikus csatornákon keresztül, és
elektronikus felületeinken hívjuk partnereinket, használóinkat. Kihasználjuk az ingyenes
megjelenési lehetőségeket.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
folyamatos

A KSZR szolgáltatásainak népszerűsítését új kiadvánnyal kívánjuk erősíteni.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya
október

Intézményünk weboldala és közösségi oldalai jól szolgálják a hatékony kommunikációt.
Felelős:
Határidő:

5.

Vadász Péter
folyamatos

Elektronikus könyvtár - digitalizálási tevékenységek tervezése
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése.

A könyvtár digitalizálási tevékenysége az egyik legdinamikusabban fejlődő területe
intézményünknek. Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos fejlesztésre, melynek érdekében
keressük a lehetőségeket a tevékenység optimális működési feltételeinek megteretmtésére. A
digitalizálást könyvtárunk a helyismereti munka fontos kiegészítő és támogató területének
tekinti. A benne rejlő lehetőségek maximális kihasználása érdekében gondoljuk újra a
kapcsolódás lehetőségeit.
Felelős:
Határidő

a könyvtár vezetése
augusztus

Szolgáltatás
Honlap
OPAC

2017-es
fejlesztése
(I/N)
N
I

Adatbázisok

I

Referensz szolgáltatás

N

Részletek

Online könyvtárközi kölcsönzés
- Helyismereti fotók, plakátok, képeslapok
visszakereshetővé tétele.
Nevezetes Nógrádiak Adatbázis építésének
folytatása.
Salgótarjáni Értéktár bővítése.
Új online digitális gyűjtemény kialakítása, pl.
fotótár, képeslaptár, stb.
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Közösségi oldalak

I

Hírlevél
RSS

N
N

Digitalizálás

I

A Youtube csatornánk intenzívebb használata.
Elektronikus
publikációk
megosztása
az
issuu.com-on.

Digitalizálási, archiválási tevékenységünk 2017-ben:
Palócföld című folyóirat digitalizálása: 19901994. (30 szám, 3233 oldal)
- KönyvtárTér: 2017. évi számok
- Nógrád Megyei Hírlap 2006-2016
Képeslapok
Plakátok
Virtuális kiállítások
OCR bevezetése minden képként digitalizált, de
szöveges dokumentum esetében

A táblázatban jelzett digitalizálási tevékenységek részletezésére külön nem térünk ki.
Felelős:
Határidő:

Kapás Tünde, Vadász Péter
digitalizálási ütemterv alapján

A város 95 éves évfordulója alkalmából a Salgótarjánnal kapcsolatos dokumentumok
szkennelése, feldolgozása kerül előtérbe.
Felelős:
Határidő:

Kapás Tünde, Vadász Péter
aktualitásának megfelelően

Az optikai szövegfelismerő (OCR) program segítségével a Palócföld archívumban
található PDF fájlokat szövegesen kereshető formába alakítjuk át.
Felelős:
Határidő:

6.

Vadász Péter
folyamatos

Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés

Leírás, ismertető

Könyvtárközi
kölcsönzés

ODR regisztráció KSZR tagkönyvtárak számára, online könyvtárközi
kölcsönzés kialakítása könyvtárak és olvasók számára a honlapunkon.

Nógrád Megyei Hírlap

2006-2016-ig digitalizálása

Fotótár

Adatbázis létrehozása

Képeslapok

Adatbázis létrehozása

OCR

OCR bevezetése minden képként digitalizált, de szöveges dokumentum
esetében

KSZR települési
könyvtárak

Online kölcsönzés beindítása több szolgáltató helyen: Szalmatercs,
Mátranovák

Közösségi tereink
megújítása

IrodaPont kialakítása
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Papírszínház

7.

Új, élményalapú, mesékkel átszőtt, olvasásnépszerűsítő
programsorozat

Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján)

7.1.

Kötelespéldány szolgáltatás

A helyi szerzőkkel, kiadókkal, önkormányzatokkal, települési könyvtárakkal és
könyvtárosokkal, a módszertanos kollégák segítségével kialakított jó kapcsolatoknak
köszönhetően gyűjteményünk folyamatos fejlesztését tervezzük. Bízunk benne, hogy 2017ben még kedvezőbb folyamatnak lehetünk tanúi a helyi kötelespéldányok intézményünkbe
jutását illetően.
Felelős:
Határidő:

7.2.

Gecse Zsuzsanna
folyamatos

ODR tevékenység

A könyvtárközi kölcsönzés intézményünkben elérhető személyesen, e-mailben, illetve a
www.odrportal.hu oldalról. A megyei települései felé a szolgáltatást szeretnénk úgy
kiterjeszteni, hogy aktív használói legyenek az ODR rendszernek.
Célunk a jövőre nézve:
• Online könyvtárközi kölcsönzési kérőlap elérhetősége a honlapunkon (olvasók és
könyvtárak számára).
• KSZR tagkönyvtárak regisztrációjának segítése az ODR felületen.
• ODR felület kezelésében segítségnyújtás.
Felelős:
Határidő:

Kapás Tünde, Vadász Péter
május, illetve folyamatos

A szakmai fejlődés érdekében részt veszünk az országos konferencián.
Felelős:
Határidő:

7.3.

Kapás Tünde
október

Területi ellátó munka

Statisztikai adatgyűjtés koordinálása, az adatok ellenőrzése, véglegesítése az elektronikus
rendszerben.
Felelős:
Határidő:

Répásné Szabó Katalin, Ferik Ibolya
április 1.

A nyilvános könyvtárak munkájának és fejlesztési lehetőségeinek figyelemmel kísérése a
beszámolók és munkatervek alapján.
Felelős:
Határidő:

Herczegné Berze Anita
május 31.

Az országos könyv- és könyvtárnépszerűsítő akciók, programok, megyei könyves ünnepek
koordinálása, népszerűsítése.
Felelős:
Határidő:

Herczegné Berze Anita, Persikné Bakos Eszter
folyamatos
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Megyei szakmai nap szervezése aktuális témák kapcsán.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya
április, november

Corvina tanfolyam szervezése a nyilvános könyvtárak és a szakkönyvtárak könyvtárosai
számára.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya, Vadász Péter
május

A helyismereti könyvtárossal együttműködve helyzetkép készítése települési nyilvános
könyvtárak helyismereti gyűjteményéről az elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése
érdekében.
Felelős:
Határidő:

Herczegné Berze Anita, Gecse Zsuzsanna
március 31.

A fiókkönyvtárak területén
Célunk a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása a Forgáchi, Zagyvarónai,
Salgóbányai, és Somoskői fiókkönyvtárakban. A Beszterce - lakótelepi Fiókkönyvtár
vonatkozásában a fenntartóval közösen keressük a megoldást a működtetés érdekében.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva, Kovács Katalin
folyamatos

Feladatunk a Zagyvarónai Fiókkönyvtár ideiglenes helyre költöztetése a befogadó épület
energetikai korszerűsítése miatt.
Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: január 31.

Folytatjuk a Forgách-i Fiókkönyvtár állományának feltárását a Corvina rendszerben.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya, Kovács Katalin
folyamatos

Könyves ünnepekhez, országos akciókhoz kapcsolódóan foglalkozásokat, programokat
szervezünk a fiókkönyvtárakban.
Felelős:
Határidő:

Kovács Katalin
folyamatos

Fiókkönyvtárainkban kapcsolódunk a nagyobb könyves ünnepekhez, olvasásnépszerűsítő
programokhoz.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter, Kovács Katalin
aktualitásának megfelelően
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7.4.

A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése

A dokumentumszolgáltatás folyamatosságát biztosítjuk, negyedévente rendszeres letéti
cserét szervezünk a kistelepüléseken.
Felelős:
Határidő:

Répásné Szabó Katalin
folyamatos

Igényfelmérésen alapuló folyóiratelőfizetést biztosítunk a települések számára.
Felelős:
Határidő:

Répásné Szabó Katalin
március 30.

Allománygondozást, állományellenőrzést 8 településen tervezünk 2017-ben.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya és a módszertani osztály
folyamatos

Az új és megújuló szolgáltató helyek kialakítását folyamatosan figyelemmel kísérjük,
segítjük. (Jobbágyi, Hugyag, Galgaguta, Lucfalva)
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya és a módszertani osztály
folyamatos

Az elektronikus kölcsönzés bevezetését tervezzük 2 településen: Mátranovák, Szalmatercs
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya, Vadász Péter
október 30.

Corvina tanfolyamot szervezünk a KSZR könyvtárosok számára.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya, Vadász Péter
október 30.

Alapszintű tematikus miniképzéseket és számítógépes képzéseket szervezünk igény szerint
a KSZR könyvtárosok számára.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya, Vadász Péter
október 30.

Elősegítjük a KönyvtárMozi csatlakozásokat, és koordináljuk az NKA által támogatott
Könyvtármozi programsorozatot.
Felelős: Ferik Ibolya, Vadász Péter
Határidő: folyamatos

KSZR műhelynapokat szervezünk 2 alkalommal a megye kistelepüléseire.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya
május, szeptember

Használói elégedettségi méréseket végzünk a kistelepülési könyvtárakban.
Felelős: Ferik Ibolya, Herczegné Berze Anita
Határidő: szeptember 30.
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A szolgáltatóhelyek adatait folyamatosan jelenítjük meg és frissítjük a weboldalunkon.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya, Vadász Péter
folyamatosan

Nyitvatartási időket felülvizsgáljuk, arról nyilvántartást készítünk.
Felelős:
Határidő:

Herczegné Berze Anita
augusztus 31.

Kapcsolódunk a Salgótarján „95 éves város” című programjához megyei olvasónapló
pályázat meghirdetésével.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya, Vadász Péter
június 30., ill. december

„Filu a mesék világában” címmel meseíró pályázatot hirdetünk, melynek díjkiosztása az
OKN keretében történik.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya és a módszertan
április 30., szeptember 30.

Nyomtatványokat, könyvtári felszereléseket biztosítunk a könyvtárak számára.
Felelős:
Határidő:

Herczegné Berze Anita
folyamatos

A könyvtár- és olvasásnépszerűsítő és közösségi programokat kínáló rendezvénypalettát
elkészítjük, a települések fenntartóinak, könyvtárosainak eljuttatjuk.
Felelős:
Határidő:

7.5.

Molnár Éva, Persikné Bakos Eszter
március vége, illetve folyamatos

Nemzetiségi könyvtári ellátás

A nemzetiségi dokumentumellátás területén az Országos Idegennyelvű Könyvtár kínálatára
támaszkodunk. A nemzetiségi dokumentumokat megrendeljük, feldolgozzuk.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya
december 15.

A dokumentumok kiajánlása a KSZR rendszerén keresztül.
Felelős:
Határidő:

7.6.

Ferik Ibolya
folyamatos

Statisztikai adatszolgáltatás

Koordináljuk Nógrád megye könyvtárainak statisztikai adatszolgáltatását. Elvégezzük a
szükséges javításokat, korrekciókat, adatfeltöltéseket.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya, Répásné Szabó Katalin
március 31., illetve folyamatos
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A KSZR könyvtárakból negyedéves statisztikai adatokat gyűjtünk, figyelemmel kísérjük a
forgalmi adatok alakulását.
Felelős:
Határidő:

7.7.

Herczegné Berze Anita
negyedévente

A Minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok

Minőségirányítási tréning szervezünk a megyei kollégák számára (2 alkalom).
Felelős:
Határidő:

7.8.

Ferik Ibolya
február 15.

A települési nyilvános könyvtárak helyismereti gyűjteményéről helyzetkép
készítése az elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése érdekében

A helyismereti könyvtárossal együttműködve helyzetkép készítése települési nyilvános
könyvtárak helyismereti gyűjteményéről az elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése
érdekében.
Felelős:
Határidő:

8.
8.1.

Herczegné Berze Anita, Gecse Zsuzsanna
március 31.

Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása:
2016. évi
tény

Pénzügyi adatok (e ze r F t-r a ke re k ítv e )

eltérés % -ban
2016-hoz képest

2017. évi
terv

Szakm ai feladatellátás
Bevételek

Az intézmény működési bevétele

2 915

2 594

-11%

-e b b ő l k ö n y v tá r s z o lg á lta tá s a ih o z k ö th e tő b e v é te l (nem
fe n n ta r tó t ó l s z á r m a z ó b e v é te le k )

1 842

1 860

1%

298 645

300 000

1 091 450

1 100 000

1%

197 915

185 435

-6%

34 092

7 580

-78%

66 510

84 797

27%

93 057

93 058

0%

4 074

-

-

-

-

-

9 020

-

-

209 850

188 029

-10%

Személyi juttatás

63 384

63 432

0,07%

Munkaadókat terhelő összes járulék

17 220

14 753

-14%

Dologi kiadás

63 309

52 469

-17%

Egyéb kiadás

60 044

57 375

-4%

203 957

188 029

-8%

-e b b ő l

a késedelmi díjbevétel (forint)

-e b b ő l

beiratkozási díjbevétel ( forint)

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
-e b b ő l fe n n ta r tó i tá m o g a tá s
-e b b ő l k ö z p o n ti k ö lts é g v e té s i

támogatás

-e b b ő l k is te le p ü lé s i k ie g é s z ítő (K S Z R )
-e b b ő l

támogatás

pályázati támogatás

-a P á ly á z a ti tá m o g a tá s b ó l

Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen

EU-támogatás

0,4%

Kiadások

Kiadás összesen
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Üzem eltetési feladatellátás
Bevételek

Az intézmény működési bevétele
-e b b ő l k ö n y v tá r s z o lg á lta tá s a ih o z k ö th e tő b e v é te l (n em
fe n n ta r tó t ó l s z á r m a z ó b e v é te le k )
-e b b ő l

a késedelmi díjbevétel (forint)

-e b b ő l

beiratkozási díjbevétel ( forint)

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
-e b b ő l fe n n ta r tó i tá m o g a tá s
-e b b ő l k ö z p o n ti k ö lts é g v e té s i

támogatás

-e b b ő l k is te le p ü lé s i k ie g é s z ítő (K S Z R )
-e b b ő l

támogatás

pályázati támogatás

-a P á ly á z a ti tá m o g a tá s b ó l

EU-támogatás

Egyéb bevétel összesen

-

-

-

-

-

-

35 051

26 816

-23%

7 461

17513

135%

27 590

9 303

-66%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 648

Bevétel összesen

-

-

36 699

26 816

-27%

Személyi juttatás

8 402

4 933

-41%

Munkaadókat terhelő összes járulék

2 325

1 151

-50%

Dologi kiadás

22 313

20 605

-8%

Egyéb kiadás

13

127

877%

33 053

26 816

-19%

214 845

-13%
-9%

Kiadások

Kiadás összesen

Balassi Bálint M egyei K önyvtár összesen
Bevételek összesen
Kiadások összesen

246 549
237 010

214 845

A 8.1. pont adatszolgáltatását a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
végezte.
8.2.

Létszám és bérgazdálkodás

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében intézményünk
szakmai létszámát 1 fővel csökkentette, ezzel a létszámmal kívánja megvalósítani a könyvtár
működtetését, szakmai munkájának ellátását.
A 2017-ben tett feladatvállalásainkat ez a tény jelentősen befolyásolja.
2017 évben 24 fővel látjuk el a feladatainkat. Létszámgazdálkodásunk vonatkozásában
szükségesnek érezzük annak felülvizsgálatát, megemelését.
Élünk a közmunkaprogram lehetőségeivel, a közcélú munkatársak segítséget nyújtanak az
adminisztratív munkában. Ezek a lehetőségek azonban csak részben, bizonyos feladatok
ellátásában egészítik ki szakmai munkánkat, de nem jelentenek hosszabbtávon megnyugtató
megoldást a könyvtár létszámgondjaira.
Felelős:
Határidő:

9.

az intézmény vezetése
aktualitásának megfelelően

Partnerség és önkéntesség

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő kulturális
intézményekkel, közgyűjteményekkel továbbra is partneri kapcsolatot ápolunk. Új alapokra
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helyezzük az együttműködést, aktualizáljuk szerződéseinket, internetes felületeinken
népszerűsítjük egymás programjait. Együttműködünk a 95 éves a város programsorozat
keretében.
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése
aktualitásának megfelelően

További szoros együttműködést kívánunk folytatni médiapartnereinkkel: Nógrád Megyei
Hírlap, Salgótarjáni Városlakó Magazin, Városi programfüzet szerkesztősége, Salgótarjáni
Televízió, Ipoly TV, Fókusz rádió, Balassagyarmati Rádió.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva, Nagy Mónika
folyamatosan

Nógrád megye, Salgótarján oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel 2017-ben is
együttműködünk. Újabb partnereket kutatunk fel.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika
folyamatos

Kiemelten fontos, hogy az országos szakmai szervezetekkel ebben az esztendőben is
szorosan együttműködjünk. (IKSZ, MOKKA, MKE, Monguz, Arcanum, EISZ, stb.)
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése
folyamatos

Figyelemmel kísérjük és segítjük az EMMI állásfoglalásait, törvény előkészítő
munkájukban, szakmai iránymutatásaihoz segítséget nyújtunk. Az Emberi Erőforrás
Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága rendezvényein, programjain részt veszünk.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva
aktualitásának megfelelően

Bővítjük a nemzetiségi civil szervezetekkel fennálló kapcsolatainkat, pl. Magyarországi
Szlovákok Szövetségével, a Salgótarjáni Nemzetiségi Szlovák Önkormányzattal és a Nógrád
Megyei Nemzetiségi Szlovák Önkormányzattal.
Felelős:
Határidő:

Molnár Éva
november

Nagy hangsúlyt fektetünk a határon túli partnerekkel történő együttműködésre: pl. füleki
könyvtár, Losonci Nógrádi Könyvtár, a rimaszombati Tompa Mihály Református Általános
Iskola.
Felelős:
Határidő:

Ferik Ibolya
aktualitásának megfelelően

2017-ben is fogadjuk a salgótarjáni középiskolák diákjait a közösségi szolgálat előírt
óraszámainak letöltésére. Ez a folyamat minden évben az iskolákkal kötött együttműködési
megállapodások alapján történik. Terveink szerint, 2017-ben közel 60 diákot tudunk a
közösségi szolgálat keretein belül foglalkoztatni.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika
folyamatos
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Fokozott figyelmet fordítunk, illetve keressük a vállalkozói szférát szponzorként.
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése
folyamatos

Ebben az évben realizálódik a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központtal kötött
együttműködés, melynek keretében megyei komplex művészeti versenyt szervezünk.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika
aktualitásának megfelelően

Közös pályázati projektekben együttműködünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral és az
Országos Széchényi Könyvtárral.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: aktualitásának megfelelően

Folytatjuk a szakmai együttműködést a megyei könyvtárakkal, a megyében működő városi
és települési könyvtárakkal, a települési önkormányzatokkal.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: aktualitásának megfelelően
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10.

M utatók

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, tervezett változások, figyelembe véve a
költségvetési törvényben előírt követelményt)
2016.évi
tény

2017. évi
terv

változás %-ban
előző évhez
képest

41,5+30=71,5

71,5

0%

4 fiókban 30
óra

4 fiókban 40
óra

+33%

4

4

0%

2

2

0%

Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma:

11

11

0%

Ebből nyitvatartási napok száma:

11

11

0%

Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma:

1

1

0%

Ebből nyitvatartási napok száma:

1

1

0%

Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a
könyvtár székhelyén) (óra)
Heti nyitvatartási órák száma a
fiókkönyvtárakban (óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva
tartás (óra)
16 óra utáni nyitva tartás (óra)

Mutatók
Szolgáltatási feladatok Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan
használók száma (fő)
Érvényes regisztrációk száma (14
éven aluliak/14 éven
felüliek/összesen)
Regisztrált használók megoszlása a
nemek alapján
Regisztráltak száma foglalkozás
alapján (általános iskolai
tanuló/középiskolás tanuló/felsőfokú
oktatás hallgatója/aktív
dolgozó/nyugdíjas/egyéb
eltartott/nem válaszolt)

A könyvtári honlap-látogatások
száma (kattintás a honlapra)

2016. tény

7.143
14 éven aluli: 2.514
14 éven felüli: 4.274
fiók:355
össz:7.143
férfi:2.402
nő: 4.386
+fi ók. 355
ál. isk. tanuló:2.276
középisk.:871
felsőfokú: 362
aktív d.: 1.604
nyugdíjas: 1.165
háztartásbeli: 9
munkan. :263
0-5 éves: 238
+ fiók 355
106.894

2017. terv

változás %ban előző
évhez képest

7.190
14 éven aluli: 2.534
14 éven felüli: 4.291
fi ók:365
össz:7.190
férfi :2.410
nő: 4.415
+fi ók. 365
ál. isk. tanuló:2.286
középisk.:871
felsőfokú: 362
aktív d.: 1.604
nyugdíjas: 1.175
háztartásbeli: 9
munkan.:270
0-5 éves: 248
+ fiók 365

+6%

107.000

+1%

+6%

+6%

+6%
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A könyvtár honlapja (teljes webhely)
hány nyelven érhető el
A könyvtári honlap
tartalomfrissítéseinek gyakorisága
(alkalom/hónap átlagosan)
A könyvtári honlap
tartalomfrissítésének száma összesen
A könyvtár által az Országos
Dokumentumellátási Rendszerben
szolgáltatott dokumentumok száma
Számítógép használat (14 éven
alul/14 éven felül/összesen)
A könyvtárban használható
adatbázisok száma
A Web 2.0 interaktív könyvtári
szolgáltatások száma (db)
A Web 2.0 interaktív könyvtári
szolgáltatásokat igénybe vevő
használók száma (fő)
A könyvtári OPAC használatának
gyakorisága (használat/év) (kattintás
az OPAC-ra)
Tárgyévben a könyvtár által nyílt
hozzáférésű publikációként
elérhetővé tett dokumentumok
száma
A kölcsönzések száma
dokumentumtípusonként
Kölcsönzött dokumentumok száma
(14 éven alul/14 éven felül/összesen)

Kölcsönzési állomány népszerűsége
a személyes használók körében
Irodalomkutatások, témafigyelések
száma
A megyei könyvtár által nyújtott,
dokumentált szakmai (megyei,
illetve országos szintű) tanácsadások
száma
Gyermekek könyvtárhasználata
(könyvtárlátogatók/könyvtári
tagság/kölcsönzés/kölcsönzött
dokumentum)

Fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő IKT
eszközök száma
Fogyatékossággal élők számára
akadálymentes szolgáltatások száma

3

3

31

32

463

470

+1%

627

630

+0,5%

14 éven aluli: 713
14 éven felüli: 5.378
ossz.: 6.091

14 éven aluli: 720
14 éven felüli: 5.380
ossz.: 6.100

15

15

4

4

0%

261.953

262.000

-

138.968

139.000

-

816

850

nyomtatott: 82.557
audiovizuális: 2.286
ossz.: 84.843
14 éven aluli: 14.824
14 éven felüli: 70.019
ossz.: 84.843

nyomtatott: 83.000
audiovizuális: 2.286
ossz.: 85.286
14 éven aluli:
15.045
14 éven felüli:
70.241
ossz.: 85.286

84.843/26.933=3,15

3,16

594

600

22

25

gyermeklátogatók:
32.569
regisztrált: 2.514
gyermek kölcs.: 5.375
kölcs, dok.: 14.824

gyermeklátogatók:
32.600
regisztrált: 2.534
gyermek kölcs.:
5.400
kölcs. dok.: 14.850

9

9

9

9
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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,
információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális képzések száma
A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális képzéseken
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett
engedélyezett képzések,
továbbképzések száma
A könyvtár által szervezett
akkreditált képzéseken,
továbbképzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati foglalkozások
száma
A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati foglalkozásokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket, romákat célzó, a
társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális programok
száma
A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket, romákat célzó, a
társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális
programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett
nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programok száma
A könyvtár által szervezett
nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programokon résztvevők
száma
A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő képzések,
programok száma

90

95

2.842

2.900

21

25

476

520

-

-

-

-

131

135

3.512

3.550

17

20

373

380

7

531

540

16
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A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő
képzéseken, programokon
résztvevők száma
A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programokon, képzéseken
résztvevők száma.
A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programok, képzések száma,
A könyvtár oktatást, képzést,
könyvtári tevékenységeket támogató
kiadványainak száma
Saját könyvtári hírlevél
megjelenésének száma
A könyvtár megjelenésének száma a
médiában
A használói elégedettség-mérések
száma, a válaszadó használók
száma/alkalom (átlag)
A használói elégedettség-mérések
során a válaszadó használók
száma/alkalom (átlag)
A megyei könyvtár koordinációjával
minősítésre készülő települési
könyvtárak száma
Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat
fogadására a köznevelési
intézményekkel kötött
megállapodások száma
A könyvtárban foglalkoztatott
önkéntesek száma
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 ellátottsága (számítógépek
száma/a megyeszékhely
lakosságának száma)
A megyei könyvtár által biztosított
nemzetiségi dokumentumok száma

162

577

580

36

38

2

3

-

-

138

140

226+24+60/3

350/4

226+24+60/3

350/4

-

-

58

60

7

7

0

0

36

38

0,00011

0,00011

0,00061

0,00061

2.638

2.680

30

A megyei könyvtár által a
kistelepülési önkormányzattal kötött
megállapodások számának aránya (a
megyében lévő kistelepülések
száma/megállapodást kötött
települések száma)
A megyei könyvtár által beszerzett
művek iránti érdeklődés (a beszerzett
dokumentumok kikölcsönzésének
aránya, kölcsönzési átlag, adott
dokumentum kikölcsönzésének
száma)

0,94

0,95

0,681:0,237

0,681:0,237

Beszerzett források
Mutatók
eFt-ban
Költségvetés
Érdekeltségnövelő
támogatás
ODR támogatás
dokumentumok
beszerzésére
Egyéb (Márai, NKA,
Brókerképző)
Források összesen
Ajándék, kötelespéldány
értéke

2016. évi tény
14.234

11.830

-17%

1.402

1.650

+18%

153

nem tervezhető

11.044

nem tervezhető

2.234

-50%

13.480

26.833

nem tervezhető

nem tervezhető

-54%

13.480

29.067

Összesen

Változás 2016-2017
(%)

2017. évi terv

Beszerzési keretünk hozzáférhetőségének függvényében törekszünk arra, hogy rendszeres
és folyamatos legyen a dokumentumbeszerzés, időarányos legyen a beszerzési keret
felhasználása.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika,
folyamatos

Gyűjteményfejlesztés
Mutatók

Gyarapításra tervezett összeg (Ft)
ebből folyóirat (Ft)
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum
(Ft)

15.789.231
1.783.610

11.830.000
793.000

változás
%-ban
előző
évhez
képest
-25%
-56%

1.691.871

127.000

-92%

2016. tény

2017. terv
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A könyvtári állomány éves gyarapodása
dokumentumtípusonként (db és méter)

A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma dokumentumtípusonként
Kötelespéldányként kapott és
nyilvántartásba vett dokumentumok száma
(db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült
dokumentumok száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben
beszerzett egy lakosra jutó könyvtári
dokumentumok száma (dokumentumok
száma/megye lakossága)

összesen: 11.921 db
11.229 db könyv
214 db hangzó
28 db kotta
4 db sorozat
5 db elektronikus
4 db térkép
267 db vizuális
170 db bekötött
folyóirat

11.000

-8%

2.849 db könyv

3000

+5%

33

35

+6%

2.820

2.800

-1%

491

480

-3%

118

115

-3%

870

850

-3%

0,057

-7%

11.921 db/ 193.946=
0,061

A Könyvtár gyűjteményének alakítását 2017-ben is Gyűjtőköri Szabályzatunk alapján, az
olvasói igények és a tájékoztató kollégák javaslatai figyelembe vételével végezzük.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika
folyamatos

Az állomány tervszerű átvizsgálása eredményeképpen 2017-ben jelentősebb
dokumentumapasztással kell számolnunk, elsősorban tartalmi avulás, illetve fölöspéldányként
jelentkezés miatt. Az állományból való kivonások törlési munkafolyamatainak elvégzése.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, Várkonyi Edit
március

Gyűjteményfeltárás
Mutatók

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban
rögzített rekordok száma

2016. tény

329.522

2017.
terv

341.422

változás %
ban előző
évhez képest

+4%
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Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött
tételek száma

122.991

134.891

+10%

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok
száma

-

-

-

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)

40 perc

40 perc

0%

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban
kifejezve (átlagosan)

6 nap

6 nap

0%

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma
a gyűjtemény egészének %-ában)

99%

99%

0%

Folytatjuk a 2016-ban megkezdett, az authority rekordokra és a tematikus tárgyszavakra
vonatkozó részleges adatbázis-revíziót, mely egyúttal előkészíti a Corvina integrált könyvtári
rendszer adatbázis-építési házi szabályzatának aktualizálását, felülvizsgálatát.
Felelős:
Határidő:

Handó Péterné
december 31.

Folytatjuk a helyismereti cikkadatbázis rekordjainak felülvizsgálatát, az egységesítés
érdekében elvégezzük a módosításokat, javításokat.
Felelős:
Határidő:

Handó Péterné, Gecse Zsuzsanna
december 31.

Tudományos kutatás
Mutatók
Kutatómunka éves
időalapja (munkaóra/év)
Tudományos kutatások
száma
A könyvtár összes
publikációinak száma és
ebből a könyvtár
szakemberei által készített,
nyomatott vagy
elektronikus formában
megjelent publikációk
száma
Idegen nyelvű publikációk
száma

2016 tény

2017. terv

változás %-ban előző
évhez képest

-

-

-

-

-

-

15

15

0%

-

-
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Nemzetiségi nyelvű
kiadványok, publikációk
száma
A könyvtár által kiadott
kiadványok száma

-

-

-

2 Könyvtártér
3 Palócföld
1 db Palócföld
könyvek

Könyvtártér 2
Palócföld 4
Módszertani
kiadvány 1
Palócföld könyvek 1

A könyvtár szakemberei
által tartott előadások
száma
A könyvtár szakemberei
által elvégzett szakértői
tevékenységek száma
A könyvtár által szervezett
konferenciák száma
A könyvtár által szervezett
konferenciákon
résztvevők száma
A könyvtár szakembereinek
konferencián való
részvételének száma
A képzésben,
továbbképzésen részt vett
dolgozók száma

+33%

7

8

+14%

6

6

0%

5

5

0%

205

215

+5%

27

30

+11%

5

5

0%

Rendezvény, kiállítás
Mutatók
A könyvtárban a
tárgyévben szervezett helyi,
megyei és országos szintű
közösségi programok,
rendezvények száma
összesen
A könyvtárban a
tárgyévben szervezett helyi,
megyei és országos szintű
közösségi programok,
rendezvényeken
résztvevők száma
Tárgyévben szervezett
konferenciák száma
Tárgyévben szervezett
konferenciákon
résztvevők száma
A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások száma
A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások
látogatóinak száma

Tervezett ráfordítás (Ft)

2017. terv

2016. tény

354

360 nem tervezhető

16.525

16.600 nem tervezhető

5

5 nem tervezhető

205

210 nem tervezhető

17

20 nem tervezhető

5.141

5.160

nem tervezhető
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Tárgyévben a családok
számára meghirdetett
rendezvények száma
Tárgyévben a családok
számára meghirdetett
rendezvényeken résztvevők
száma
A megyei könyvtár
esetében az általa ellátott
kistelepüléseken szervezett
rendezvények száma
A megyei könyvtár
esetében az általa ellátott
kistelepüléseken szervezett
rendezvényeken
résztvevők száma
Egyéb rendezvényeken
résztvevők száma

34

35 nem tervezhető

1.484

1.500 nem tervezhető

306

310 nem tervezhető

21.778

1677

22.000

nem tervezhető

1800 nem tervezhető

Felnőtt programok:
Rendezvényeink, programjaink megvalósítása érdekében kiemelt pályázati tevékenységet,
sikeres szponzor keresést folytatunk.
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése
aktualitásának megfelelően

2017. jelentős év Salgótarján város számára. Várossá nyilvánításának 95. évfordulója
alkalmából rendezett programokhoz intézményünk is méltón kapcsolódni kíván, nagy
hangsúlyt fektetve ezekre a rendezvényekre:
A márciusi Világjáró klub rendezvényén Salgótarján város első polgármesterére
emlékezünk, Bódi Györgyné dr. tart előadást a zirci kegyeleti túráról.
Áprilisban a Költészet napja városi rendezvényhez csatlakozunk.
Júniusban a 88. Ünnepi Könyvhét országos programhét keretében a könyv és a város kap
kiemelkedő szerepet.
Intézményünk Bóna Kovács Károly Galériája szeptemberben a „Salgótarján Kincsei”
programsorozatunkban 95 év 95 képeslap Várostörténeti Kiállításnak ad helyet.
Öt fordulós játékra hívjuk a Salgótarján város története iránt érdeklődő, játékos kedvű
olvasókat könyvtárunk honlapján, Facebook oldalán.
Virtuális kiállítást készítünk Salgótarjáni születésű képzőművészek alkotásaiból.
Felelős:
Határidő:

a könyvtár vezetése, Persikné Bakos Eszter
akciókhoz kapcsolódva

Országos szinten is hangsúlyos, intézményünkben is kiemelt rendezvényeinkre nagy
odafigyeléssel készülünk: Költészet napja, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok,
Internet Fiesta.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
akciókhoz kapcsolódva
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2017-ben is célunk a helyi társadalom életminőség színvonalát emelő közösségi programok
megvalósítása:
Tovább folytatjuk Egészségklub rendezvénysorozatunkat a Magyar Rákellenes Liga
Salgótarjáni Alapszervezetével együttműködve.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
aktualitásának megfelelően

Az Idősek Akadémiája programsorozat rendezvényeit a Nyugdíjasok Nógrád Megyei
Képviseletével közösen szervezzük.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
aktualitásának megfelelően

2017-ben új előadássorozatot indítunk Természettudományi Szabadegyetem címmel,
együttműködve a Novohrad-Nógrád Geoparkkal.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
negyedévente

Folytatjuk a rendszeresen megrendezésre kerülő programjaink megvalósítását:
•
•

A megújult Szvitamin klubba neves vendégeket hívunk.
Az utazást, úti élményt kedvelőket ebben az esztendőben is várja a Világjáró Klub.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
havi rendszerességgel

Októberben az Idősek Világnapja alkalmából 2017-ben is igényes programmal köszöntjük
a város idős lakosait.
Felelős
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
október

Ismert kortárs magyar szerzőkkel, közkedvelt személyekkel író-olvasó találkozókat,
könyvbemutatókat tervezünk. Megvalósításuk pályázati forrásból oldható meg.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
pályázati határidőn belül

2017-ben több neves magyar író, költő kerek évfordulós. „Arany János 200 - Szabó
Magda 100” összefogó cím alatt felnőttek, fiatalok részére tervezünk különféle programokat:
felolvasó esteken, irodalmi feldolgozásban, vetélkedőkön, rajzversenyeken vehetnek részt az
érdeklődők.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, Persikné Bakos Eszter
aktualitásának megfelelően
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2016-ban új közösségi klubok indítását tervezzük:
A havi rendszerességgel várja az érdeklődőket a Kézimunka klub, melyben a különféle
kézimunkák technikáját ismerhetik meg, sajátíthatják el. A klub a Nyugdíjasok Nógrád
Megyei Képviselete és a Belvárosi Nőklub közös szervezésében működik.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
havi rendszerességgel

Az új Sakkparti klubunkban felnőtteknek és fiataloknak kívánunk helyet adni.
Felelős:
Határidő:

Persikné Bakos Eszter
alkalomszerűen

Az év folyamán a Palócföld folyóirat aktuálisan megjelent számaihoz kapcsolódó
bemutatkozó előadásokat, író-olvasó találkozókat rendezünk.
Felelős
Határidő:

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő
megjelenő lapszámok alkalmával

Gyermekprogramok
A már hagyományossá vált országos és helyi rendezvényekhez kapcsolódva (Népmese
Napja, Országos Könyvtári Napok, Gyermekek Jogainak Hete) igyekszünk változatos, játékos
könyvtári módszereket, eszközöket bemutatni az olvasási kompetenciafejlesztés és
szövegértés fejlesztése érdekében.
Felelős:
Határidő:

gyermekkönyvtárosok
aktualitásának megfelelően

Családi programjaink sikeresek, a szervezés kapcsán törekszünk a folyamatosságra.
Cirógató néven indítottuk Baba - Mama Klubunkat, amely a nagy érdeklődésre való
tekintettel hetente kerül megrendezésre. Az új használói kör hosszú távú megtartása
érdekében tervezzük a Babasarok mint közösségi tér további fejlesztését.
Felelős:
Határidő:

Merényiné Marton Judit
folyamatos

Megújítjuk az Edit néni könyvespolca című vidám felolvasó délelőtt és kézműves
foglalkozásunkat.
Felelős:
Határidő:

Holtai Zsuzsanna
folyamatos

Tábort szervezünk 7-12 éves korosztály számára az iskolai szünetekben. Tavaszi, nyári,
őszi, téli táborainknak kettős célja van: Segíteni szeretnénk a szülőknek gyermekük szünidei
felügyeletében és megmutatni a könyvtár kínálta lehetőségeket.
Felelős:
Határidő:

gyermekkönyvtárosok
aktualitásának megfelelően
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A gyermekrészleg használói körét megcélozva kapcsolódunk az intézmény 2017. évi fő
munkatervi vállalásaihoz: a 95 éves város, Arany János, Szabó Magda évfordulóihoz
kapcsolódóan rajzversenyt, felolvasást, játékokat készítünk.
Felelős:
Határidő:

Nagy Mónika, gyermekkönyvtárosok
aktualitásának megfelelően

Kiállítások:
Kiállításaink megtervezésénél, a megjelenített témák vonatkozásában különleges, olykor
rendhagyó elemek bemutatását hozzuk be intézményünkbe, (papírzsebkendő kiállítás, népi
mellénygyűjtemény bemutatás, stb. Ezzel is újabb csoportok, rétegek behívása a cél.
Felelős:
Határidő:

programszervező könyvtáros
folyamatos

Állományvédelem

Mutatók
Állományvédelem
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás,
savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi
intézkedésben részesült dokumentumok száma
Muzeális dokumentumok száma
Restaurált muzeális dokumentumok száma
Az állományvédelmi célból digitalizált és a
konvertált dokumentumok száma
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét
szolgáló gépek száma

2016.tény

2017. terv

változás %
ban előző
évhez képest

200

8%

185
-

-

-

-

-

5

3016

872

-71 %

n. a.

n.a

n.a

-

-

-

Dátum: Salgótarján, 2017. február 14.

Molnár Éva s.k.
igazgató

A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata nevében:

Maruzs Viktória Martina
igazgató
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1. melléklet

A P a ló c fö ld folyóirat
2017. évi munkaterve
Az 1954-ben alapított Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat Nógrád megye
székhelyén, Salgótarjánban megjelenő, országos terjesztésű periodika. A több mint 60 éves
múltra tekintő orgánum egyrészt a palóc kultúrtáj értékeinek megjelenítője, a helyi kulturális
értékek hírvivője, egyfajta szellemi útlevél, ugyanakkor a kortárs magyar és egyetemes
irodalmi, illetve művészeti kvalitásoknak teret adó szellemi műhely. A lap eddigi több mint
hat évtizedes múltja során a szerkesztők minden időszakban törekedtek a kulturális értékek
minőségi megjelenítésére. A 2016-ban felállt új szerkesztőség is feladatának tartja ennek a
tradíciónak a megőrzését.
A folyóirat a Nógrádban és a Felvidéken élő értelmiségiek, az irodalom- és a
művészetbarátok számára az évtizedek alatt fontos kultúrahordozó, szimbolikus erejű-értékű
orgánum, a magyar folyóiratok sorában az egyik jelentős, országos ismertséget és
elismertséget szerzett lap, egyetemi tananyag lett. A Palócföld nem csupán egy lap, de
szellemi műhely is. Ehhez a szerepéhez kapcsolódva továbbra is célunk író-olvasó találkozók,
ankétok, lapbemutatók szervezése, illetve a Palócföld Könyvek sorozat továbbéltetése. Ez
utóbbi lehetőséget ad a Palócföld szellemi köréhez kapcsolódó alkotók munkáinak
megjelentetésére. Ezt a hagyományt szeretné az új szerkesztőség tovább éltetni. A Palócföld
Könyvek sorozatban - a pénzügyi források fennállása esetén - két verseskötetet és egy
tanulmánykötetet kíván megjelenteni (Ádám Tamás és Zsibói Gergely verseskötetét és Suhai
Pál Mikszáth Kálmán verseiről szóló tanulmánykötetét).
A kötetek kiadásáért felelős szerkesztő: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő
A megjelenés határideje: a pénzügyi lehetőségek és a pályázatok eredményétől függően 2017.
december 31-éig. A megjelenés sorrendje: 1. Ádám Tamás kötete, 2. Suhai Pál tanulmánya, 3.
Zsibói Gergely verseskötete.
Nógrád megye határhelyzetéből adódóan a felvidéki magyarság (a történelmi Nógrád,
Hont és Gömör) egyik szellemi műhelye is. A határon átnyúló kulturális együttműködés
fontos cél, az új szerkesztőség továbbra is teret kíván adni a lapban a határon túli, felvidéki
magyarság alkotó személyiségeinek. Az új szerkesztőség 2016 májusától megjelent 3
lapszáma bizonyítja, hogy a határon inneni és túli jeles írók, költők, képzőművészek
képviselik a történelmi Nógrád vármegyét, a palócság szellemi értékeit. A lapot a Felvidéken
is hozzáférhetővé tesszük 2017-ben is.
A 2016. évi lapszámokban is megmutatkozik az a törekvésünk, hogy a kortárs
irodalmi műhelyekkel való kapcsolattartás, az országos irodalmi vérkeringésbe való
bekapcsol(ód)ás a szerkesztőség munkájának és a lapszámok profiljának szerves része. A
szlovákiai magyarsághoz való kötődést és az országos irodalmi életbe való bekapcsolódást
szolgálják a változatos helyszíneken szervezett lapbemutatók. 2017. évi terveiben is szerepel a
Palócföld további helyszíneken és körökben való bemutatkozása.
Ez évben eddig már megvalósult lapbemutatók:
2017. január 27. Salgótarján, a város 95. évfordulójának ünnepségén a Madách Hagyományápoló Egyesület ünnepi közgyűlésén. Helyszín: Madách Imre Gimnázium.
2017. február 9. Balassagyarmat, Városi Könyvtár.
Meghívást kaptunk Rétságra, a városi könyvtár költészet napi rendezvényére. A
lapbemutató várható ideje: 2017. április. A szervezésért felelős: Szávai Attila szerkesztő. A
salgótarjáni költészet napi rendezvény szervezői és lebonyolítói között szerepel a folyóirat
főszerkesztője.
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Fontos feladatunknak tartjuk a tehetséggondozást, ezért az iskolai lapbemutatók
kiemelt helyet foglalnak el a Palócföldhöz kapcsolódó szellemi műhely megismertetésében, s
a fiatal tehetségeknek a lokális és az egyetemes kultúra értékeihez, az irodalomhoz és a
képzőművészethez való közelítésében. Ezért kívánunk eleget tenni a felvidéki Fülek
városának gimnáziumából érkezett meghívásnak. Kapcsolattartónk: Szvorák Zsuzsanna, a
gimnázium magyar szakos tanárnője; a rendhagyó irodalomóra, lapbemutató várható
megvalósulása: 2017. márciusa és júniusa között.
A szintén felvidéki Rimaszombat irodalmi kávéháza is lehetőséget ad a
bemutatkozásra (kapcsolattartónk: dr. Angyal László Felvidéken élő nyelvész, magyartanár; a
megvalósulás várható ideje: 2017 második félév).
Ha lehetőségünk adódik, további helyszínekkel kívánjuk bővíteni lapbemutatóink
sorát.
Blogoldalunk Ugródeszka című rovata is a tehetséggondozást szolgálja: fiatal
tehetségeknek adunk teret a megjelenésre. Eddig verses és prózai alkotások láttak itt
napvilágot, a rovat profilját azonban szeretnénk bővíteni: más irodalmi műfajú és
képzőművészeti alkotásoknak is teret kívánunk adni. Az iskolai lapbemutatók, a fiataloknak
tervezett vers- és prózaíró, illetve képzőművészeti versenyek, valamint az olvasó
alkotótáborok is ezt a fontos célt kívánják szolgálni.
Az új szerkesztőség fontosnak tartja a napi kapcsolattartást az olvasókkal. A modern
információs technika adta lehetőségeket kihasználva blogoldalunk Reggeli KV rovata naponta
frissülő tartalommal hozza közel a kortárs irodalmat az olvasókhoz. A rovat szerkesztője
Hubai Gábor költő.
2017-ben is tervünk figyelni és megjeleníteni a kortárs hazai és külföldi irodalmi élet
jeles alkotóit, a határon túli, elsősorban a felvidéki, a történelmi Nógrád megyei magyar
kultúra jeles képviselőit, illetve a helyben élő és alkotó érdemes írókat és képzőművészeket. A
külföldi irodalom megjelenítésére tervezünk műfordítás-közléseket, illetve - többek között
főmunkatársunk, Nagy Pál segítségével - szerzőként is kívánunk megjelentetni külföldön élő
magyar alkotók műveit. Értékőrző munkánk mutatkozik meg abban a vállalásunkban, hogy
elsősorban nógrádi helytörténeti és palóc néprajzi tanulmányokat kívánunk közölni. Közéleti
témákat különböző műfajú írásokban kívánunk érinteni (pl. portré, interjú, szociológiai és
egyéb társadalomtudományi tanulmányok).
A Palócföld megjelenési ütemterve:
2017-ben 4 lapszám megjelenését tervezzük évszakonkénti rendben: tavasszal, nyáron, ősszel
és télen.
1. szám: 2017. március
2. szám: 2017. június
3. szám: 2017. szeptember
4. szám: 2017. december.
A megjelenésért felelős: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
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