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I.
AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. ILLETVE A KULTÚRÁÉRT
FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ
INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA

Szakpolitikai célok 2016. évben:
a)

a „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése, melynek célja
• a határon innen és túl élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez szükséges
értékekhez való hozzáférés biztosítása; a kulturális szolgáltatások révén a kulturális
értékekhez való hozzáférés növelése;

b)

a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek részeként
többek között
• a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséért támogató közösségi programok
megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség színvonalának
emeléséért.

A szakpolitikai célok a könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési könyvtárak és
könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igénylik. E feladatok megjelentek a
nyilvános könyvtárak alapfeladataira és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban.
A szakpolitikai célok megvalósítása során könyvtárunk ebben az évben is arra törekedett, hogy mind
szolgáltatásaiban, mind rendezvényeiben egységesen értelmezett, magas színvonalú ellátást nyújtson
használóinak. Ennek megvalósítása során az előzőekhez képest új, potenciális használókat sikerült
megszólítani, hozzájuk a kulturális értékeket eljuttatni.
Nagymértékű látogatói szám növekedésről ugyan nem beszélhetünk ebben az évben, de ami nagy
eredménye kulturális alapellátást nyújtó munkánknak, hogy olyan rétegekhez és korosztályhoz sikerült
elérnünk, akik eddig nem, vagy kevésbé használták könyvtárunkat. Egyre nagyobb mértékben fogyó
megyénk és városunk lakosságszáma, a kevés általános iskolás és középiskolás tanulói létszám, a
munkanélküliség magas aránya, a munkahelyek hiánya, stb. ellenére is arról tanúskodnak
eredményeink, hogy minőségi kultúrát képviseltünk 2016-ban. Látogatóink ebben az évben is
örömmel tértek vissza használóképzéseinkre, nagy létszámmal vettek részt főleg pályázati
támogatásból megvalósuló rendezvényeinken. A kultúra területén tett pozitív befolyásoló munkánk
eredménye, hogy a könyvtárunkat használók nem csak használói elégedettségi méréseink során
minősítik törekvéseinket elismerően, de több rangos városi, megyei díjra is többször jelölték
intézményünket.
A kulturális közösségfejlesztés területén végzett munkánk eredményeként adhatunk számot pl. arról,
hogy Egészség klubunk, Szvitamin klubunk, az Edit néni könyvespolca elnevezésű gyermek
közösségfejlesztő programunk, a Világjáró klubunk által egyre több emberhez juttattuk el a kulturális
alapellátás értékeit. A minőségi kultúra mind magasabb szinten való megvalósítása érdekében
tanultunk és tanítottunk, komoly lépéseket tettünk a minőségügy irányába, országos, regionális és helyi
rendezvényeken vettünk részt, figyelemmel kísértük a nemzetközi és hazai trendeket.
Ellátott kistelepüléseink száma évről-évre növekszik. 2016-ban 5 település csatlakozott a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez. Ez komoly eredménynek tekinthető mind a kulturális
alapellátás, mind a kulturális közösségfejlesztés területén.
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Kulturális alapellátás kiemelt rendezvényei:
•
•
•
•
•
•
•
•

Költészet napi városi ünnepség keretében séta a Versek Utcáján,
Lázár Ervin Emléknap, mely egyben a gyermekrészleg névadó ünnepsége is volt,
az Ünnepi Könyvhét kiemelt rendezvényei: a megújult Palócföld folyóirat szerkesztőségének
bemutatkozása Nemzedékek találkozása elnevezéssel;
„Salgótarján kincsei” című kiállítás sorozat,
az Országos Könyvtári Napok programjai,
a Gyermekek Jogainak Hete,
a Találkozási Pontok programsorozat
Adventi programjaink kiemelkedő rendezvényei: a Péterpál Könyvkiadó könyvbemutatója, a
Mikkamakka Olvasónapló díjkiosztó ünnepsége, író-olvasó találkozó Vigh Balázs meseíróval.

A helyi társadalom és gazdaság fejlődését támogató közösségi programok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egészségklub,
Idősek Akadémiája,
Szvitamin klub,
Világjáró klub,
Tavasz virágai című kiállítás,
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítás,
a Balassi Bálint Asztaltársaság kiállítása,
Őszikék című kiállítás,
Autómodell kiállítás.

A családok számára kínált rendezvények:
•
•
•
•
•

Edit néni könyvespolca mesedélelőtt,
Cirógató - baba-mama klub,
szünidei kézműves foglalkozások,
Mikkamakka Erdeje című olvasónapló pályázat,
Lépj Filu nyomdokaiba pályázat.

Büszkeségeink, jelentősebb eredményeink:

2016-ban a korábbi évekhez képest jelentős mértékben gyarapodott gyűjteményünk.
Meseszobánk készségfejlesztő kreatív játékokkal gyarapodott, gyermekkönyvtárunk nevet kapott.
Az online hosszabbítás szolgáltatásunk regisztrált olvasóink rendelkezésére áll 2016-tól.
Elindult a Nevezetes Nógrádiak adatbázis feltöltése és használóink számára elérhetővé vált.
A Salgótarjáni Értéktár folyamatosan bővült.
Az ODR-ben szolgáltatott dokumentumok száma a duplájára emelkedett.
Digitalizálási tevékenységünk egyik legnagyobb eredményét a 2015-ben a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjteményi Kollégiumához benyújtott pályázat segítségével értük el. Ezúton került sor a
Nógrád Megyei Hírlap digitalizálására, melynek eredményeképp 2016. januártól elérhetővé váltak a
Nógrád című hírlap 57 évfolyamának, 1948-2005. közötti számai.
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2016-ban tartalmas, eredményes évet zártunk a kistelepülési ellátás területén is. Az ellátáshoz újabb
5 könyvtár csatlakozott, így a községi könyvtárak és az 5000 lakosnál kisebb lélekszámú
települések 94%-a KSZR keretében működik.
Az együttműködő partnereink köre jelentősen bővült, melyből kiemelkedik a Mitsuba Kft.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete 2016-ban ünnepelte 40
születésnapját.
2016-ban Balassi-díjban részesült munkatársunk Hajdara Istvánné.
Könyvtárunk fűtési rendszere javításra került.
A tető kritikus helyeinek részleges javítására került sor.
II.

Szervezeti kérdések:

2016. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai,
az intézmény vezetésében és alapdokumentumaiban várható változások.
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Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet)
Ebből vezető vagy magasabb vezető (Tő. töredék is leheti
összesen
Könyvtáros

25
3
16

2 0 1 6 .évi
tény
25
25
3
3
16
16

szakképesítéssel
Könyvtári
Középfokú szakk.
szakmai
(kvtár asszisztens,
munkakörben
foglalkoztatottak adatrögzítő-OKJ)

16

16

16

összesen

2

2

2

átszámítva teljes munkaidőre

2

2

2

összesen
álszámítva teljes munkaidőre

1
1

1
1

1
1

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

19
19

19
19

19
19

2015. tény 2016. terv

Egyéb felsőfokú
Mindösszesen könyvtári szakmai
munkakörben

Egyéb
alkalmazott

átszámítva teljes munkaidőre

IEgyéb alkalmazott
elsőfokú

összesen

2

2

2

átszámítva teljes munkaidőre

2

2

2

Egyéb alkalmazott
középfokú

összesen

1

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

1

összesen

3

3

3

3

3

3

Mindösszesen egyéb alkalmazott

átszámítva teljes munkaidőre

Összes létszám:
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)

25
1
6
0.00097

25
25
1
1
8
7
0.00009 0.000113

Könyvtárunk - országos összehasonlításban - a legalacsonyabb létszámmal működő megyei könyvtár.
Intézményi létszámgazdálkodásunkkal foglalkozó dokumentumainkban folyamatosan jelezzük ezt a
problémát. Elősegítené a megoldást, ha a jogszabályi előírások meghatároznák a megyei könyvtárak
feladatellátásához szükséges, a szakmai munkakörökben foglalkoztatottak minimális létszámát.
A Palócföld folyóirat élén változás történt, 2016. június 1-től az új főszerkesztő, megbízási díjjal látja
el a munkáját. A folyóirat megjelentetését a fenntartó önkormányzat támogatja.
III.

Szakmai működés:

1.

Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése

2016-os munkatervben megfogalmazott feladatok teljesülése:
Könyvtárunk a 2016-os munkatervében vállalt feladatait átgondoltan, következetesen, reálisan
fogalmazta meg. Intézményünk megítélésének, jó hírének, elismertségének alapja, hogy használóit és
kollektíváját a SWOT analízis erősségeivel, gyengeségeivel, lehetőségeivel és veszélyeivel szembesíti,
így törekszik a megvalósíthatóságra. Számos területen (digitalizálás, olvasásnépszerűsítés, megyei
feladatellátás, KSZR, ODR, Palócföld folyóirat, helytörténet, minőségügy, használóképzés,
dokumentum beszerzés, Salgótarjáni Értéktár, országos programokhoz való csatlakozás, pályázatok,
stb.) előremutató eredményekről adhatunk számot, még más területek eredményei sajnálatosan,
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önhibánkon kívül, elmaradtak az elvárásokhoz képest (zenei szolgáltatások, tudományos publikáció,
fiókkönyvtári ellátás, stb.)
Eredményeink, sikereink nem kívánnak indoklást, elmaradásaink vonatkozásában a létszám és
költségvetési tábláink, valamint társadalmi, gazdasági mutatóink adják a magyarázatokat.
A város lakossága 2015-ben: 35.811
A város lakossága 2016-ban: 35.188
Általános iskolások száma 2015-ben: 2.783
Általános iskolások száma 2016-ban: 2.726
Középiskolások száma 2015-ben: 3.159
Középiskolások száma 2016-ban: 2.431
Feladatainkat a könyvtári területre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük,
azonban a megye és a város társadalmi és gazdasági tényezői intézményünk működésében,
szolgáltatásainak kiterjesztésében meghatározó szerepet játszanak. Pályázatokkal, szponzorkereséssel,
támogatók megnyerésével, együttműködő partnerek segítő munkájával valósítottuk meg
alapfeladatainkat. Valljuk, hogy csak ilyen formában lehetünk eredményesek és sikeresek.
Az alapító okiratban meghatározott feladataink kötelező érvényűek. Ezek teljesülése könyvtárunkra
nézve nem elvárás, hanem követelmény.
Gyűjteményünk folyamatos fejlesztésében nagy előrelépést jelentett, hogy a fenntartó önkormányzat a
2015. évi támogatáshoz képest 5M Ft-tal megemelte a dokumentumbeszerzésre fordítható forrást.
A digitális írástudás és információs műveltség iránt főleg a szépkorúak részéről fogalmazódott meg
nagy érdeklődés és igény.
A kulturális és közösségi, közművelődési rendezvények és programok vonatkozásában az előző évhez
képest ugyan csökkenést mutatkozik, de azok minőségében nem tapasztalható visszalépés.
Sikeres pályázataink szakmai munkánk eredményét igazolják vissza.
Gyűjteményünk és szolgáltatásaink helyi igényekhez történő alakításában felméréseink, használói
elégedettségi mutatóink a mérvadóak.
A megye nemzetiségeihez tartozó lakosainak ellátásában törekedtünk a megyében a 22 szlovák, és 2
német nemzetiségi települést a lehetőségünknek megfelelően magas szinten ellátni.
2016-ban az Országos Idegennyelvű Könyvtár jóvoltából 58 db dokumentummal gyarapodott
kínálatunk 149.000 Ft értékben. Saját forrásból cigány és német nyelvi anyagokat vásároltunk. A
nemzetiségi dokumentumokat a KSZR-en keresztül biztosítjuk a nemzetiségi települések számára.
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésében, a kistelepülések ellátásában magasszintű
szakmai munkát végeztünk, melynek legnagyobb eredménye, a 94%-os lefedettség.
2.

Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-2020. fejlesztési terveibe beillesztette a
könyvtár épületének energetikai fejlesztését: fűtés, nyílászárók, szigetelés korszerűsítése. Ez nagyon
pozitív és előremutató gondolkodás és tervezés. Bizakodóak vagyunk, és együttgondolkodva kívánjuk
megoldani ezt a kérdéskört.
A fenntartó önkormányzat 2016-ban biztosította a forrást, és javításra került az évek óta, meghibásodás
miatt nem használt hőlégbefúvó rendszer. Ennek köszönhetően az év végén használóink és kollégáink
már ideális hőmérsékletű terekben végezhették munkájukat.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása révén sor került az intézményben a több
helyen, több éve kialakult beázások forrásainak, okainak a megszüntetésére, a tető kritikus helyeinek
részleges javítására is.
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Meglátásunk szerint, a fenntartó önkormányzat akar tenni, szeretne segíteni a megyei könyvtár
helyzetének javításáért, igyekszik olyan intézményt maga mellett tudni, amelyik mind épületében,
mind pedig szolgáltatásaival sokat tehet a város kulturális értékeinek megőrzése, továbbadása kapcsán.

3.

Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok

3.1.

Jelentősebb eszközbeszerzések:

Megnevezés

darab

forint

megjegyzés

25
25

4.116.197
4.116.197

5
2
2
1
1
1
2
5
4
5
5
25
159

751.840
91.755
269.748
1.102.995
135.128
571.500
127.380
144.653
73.152
76.835
41.910
1.090.359
4.122.216

Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Notebook
Nyomtató
Projektor
Multifunkciós nyomtató
Vonalkód nyomtató+ vonalkódolvasó
Szerver klíma berendezés
Fényképezőgép
Mobil vetítővászon
Hangfal
Cd lejászó
Fejhallgató
Szoftverek
Könyvtári bútorok
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb:.............
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

12.715.668

A megvalósult infrastrukturális fejlesztések csak a KSZR forrásokból történt fejlesztésekre értendők.
3.2.

Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

Nemzeti Kulturális
Alap - Országos
Könyvtári Napok Nagy Könyvtári
beavatás
Nemzeti Kulturális
Alap -Találkozási
pontok

1.500.000

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
1.000.000

764.440

400.000

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Persikné
Bakos
Eszter

2016.10.03

2016.10.09.

Persikné
Bakos
Eszter

2016.11.01

2017.03.31.
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Nemzeti Kulturális
Alap - Szakmai
továbbképzési
program
Nemzeti Kulturális
Alap - Könyvtármozi
programsorozat
EMMI-ODR
támogatás
Nemzeti Kulturális
Alap - Nógrád
Megyei hírlap 19482005 időszakának
digitalizálása
Nemzeti Kulturális
Alap - Nógrád
Megyei hírlap 20062016 időszakának
digitalizálása
Nemzeti Kulturális
Alap - Szávai Attila A
tizenkét fénykép
munkacímű
novelléskötet
megjelentetés
támogatása
Nógrád Megye
Önkormányzata Palócföld 2016.
megjelentetés
támogatás
Szerencsejáték
Nonprit Kft Palócföld 2016.
megjelentetés
támogatás
Közép-európai
Brókerképző
Alapítvány

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.

250.000

250.000

2016.08.01. 2016.12.31.

7.620.000

7.620.000

Nagy
Mónika
Nagy
Mónika

2015.10.01.

2016. 07.
31.

2.222.250

2.222.250

Nagy
Mónika

2017.01.01

2017.12.31.

600.150

400.000

Mizser
Attila

2015.11.01

2016.12.31

50.000

50.000

Dr.GrécziZsoldos
Enikő

2016.08.12.

2016.10.31.

500.000

500.000

Dr.GrécziZsoldos
Enikő

2016.10.01.

2016.12.31.

149.950

nincs döntés Nagy
Mónika

2016.
11.29.

Egyéb, nem hazai
forrásokra épülő
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

-

-

-

-

-

-
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Hazai és európai uniós pályázataink kapcsán sem feledkezhetünk meg arról, hogy a realitások mentén,
adott létszámunknak megfelelően, mit vállalunk fel, mit tudunk teljesíthetően megvalósítani. Ennek
megfelelően folytatjuk pályázati tevékenységünket, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének költségvetési rendelete alapján, fenntartói hozzájárulással.
Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
Felnőtt kölcsönző részleg

A felnőtt kölcsönző részleg látogatóinak száma 2016-ban közel 4400 fővel haladta meg az előző évit.
Ez a használó központú, és egyénre szabott szolgáltatásoknak, illetve a tudatos, olvasói igényeknek
megfelelő állománygyarapítási politikának köszönhető.
Mindezek mellett kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy látogatóink, használóink új elemekkel, az
előző évek gyakorlatától eltérő, kreatív, innovatív szolgáltatásokkal találkozzanak. Szolgáltatásaink
körébe beépítettünk minden olyan követendő példát, ami azt mutatja, hogy nyitottak, befogadóak
vagyunk más könyvtárak jó példáira, újszerű kezdeményezéseire. Valljuk, hogy egymástól tanulni,
egymás jó kezdeményezéseit átvenni nem csak hasznos, de eredményes is.
Mindezek mellett egyéni ötleteink, a használóinktól, látogatóinktól kapott ötletek szolgáltatásinkba
történő beépítése is sokat segített a felnőtt lakosság könyvtári ellátásának magas szintű ellátásában.
Statisztikai adatok:
Felnőtt kölcsönző
Látogatók száma (fő)
Távhasználat (db)
Referenszkérdések (db)

2016
22664
1176
6111

A felnőtt kölcsönző részlep tájékoztató munkáját a folyamatos, változásokhoz való alkalmazkodás, és
a megújulás jellemezte. Évről- évre magasabb szintű kérdések, használói elvárások fogalmazódnak
meg könyvtárunk felnőtt részlege felé. Ezek a kérések már régen túlnőttek a klasszikus
könyvtárszakmai teljesítés határain. Általános műveltségi, gazdasági, társadalmi kérdéskörök, nem
rutinból teljesíthető megkeresésekként fogalmazódtak meg részlegünk 2 fős kollektívája felé. Ezért is
tartottuk fontosnak, hogy tájékoztató kollégánk köréből emeljünk ki egy főt arra, hogy a
minőségbiztosítás tanfolyamán részt vegyen.
2016-ban munkatervi feladatvállalás volt a „Pedagógus Műhely” kialakítása, az egyik legnagyobb
használói csoport célzott megszólítása. Ennek egyik eleme a filmre adaptált irodalmi művek
jegyzékének frissítése, a középiskolai feladat szempontjainak megfelelően. Az ajánló bibliográfiához
folyamatosan gyűjtöttük az oktatási és nevelési témájú dokumentumokat, cikkeket. Siker történetként
adhatunk számot kezdeményezésünkről.
Olvasóink által is elismert új kezdeményezés volt a „Láttuk - Olvassuk” tévéműsorokhoz kapcsolódó
könyvajánló, amely felnőtt használóink körében egy újszerű olvasásnépszerűsítő módszer.
2016-ban csatlakoztunk „A Nagy Könyves Beavatás” című kreatív olvasásnépszerűsítő játékhoz.
Partnerintézményeink körében, a város középiskoláiban népszerűsítettük az akciót, segítséget
nyújtottunk a csapatok szerveződéséhez és a továbbiakban figyelemmel kísértük a résztvevő csapatok
teljesítményét.
A múlt évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a középiskolás csoportok fogadására.
Könyvtárbemutató foglalkozást elsősorban a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola diákjai számára szerveztünk, akik 12 csoportban
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190 fővel érkeztek hozzánk. Rendszeresen visszatérő látogatóink a rimaszombati Tompa Mihály
Református Általános iskola diákjai is.
Könyvajánló tárlóink sikeresek és eredményesek voltak. 25 alkalommal, aktuális jelleggel, pl. A
Magyar Kultúra Napja, Valentin nap, Böjtölés, testi és lelki megtisztulás, Könyvtárosok világnapja,
Bányásznap, Szüret és Áldomás, valamint eltávozott nagyjaink előtt tisztelegve (Harper Lee, Umberto
Eco, Kertész Imre, Esterházy Péter) készítettünk tárlókat, hívtuk fel olvasóink, látogatóink figyelmét
a kulturális értékekre.
Sikeres és egyedi kezdeményezés volt „Az Elsárgult lapok üzenete” - régi könyveinkből nyújtott
válogatás, amely során 9 tárlót állítottunk össze a magyar irodalom jeles képviselőinek pl. Petőfi
Sándor, Széchenyi István, Kosztolányi Dezső műveiből. Büszkeséggel tölt el, és a könyvtár felnőtt
részlegének munkáját dicséri az „Irodalmi virágszirmok" elnevezésű kiállítás, amely megjeleníti a
könyvtári állományunk különleges, kuriózumnak számító köteteit.
A felnőtt kölcsönző részleg munkájának alapfeltétele, hogy a könyvtárosok kreatív ötleteire legyenek
befogadóak a használók és legyen megfelelő célközönség. Ehhez a civil szervezetek, egyesületek,
iskolák együttműködése is szükséges.
Virtuális olvasóterein

Folyamatos segítséget nyújtottunk a Virtuális Olvasótermet látogató könyvtárhasználóinknak a gépek
használatához, az irodai programok alkalmazásához, a nyomtatáshoz, szkenneléshez, az internetes
adatbázisok kezeléséhez. 2016-ban 6091 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.
Az előző évhez képest minimális csökkenés figyelhető meg az internet használat terén, melynek oka a
14 éven aluliak internet használatának csökkenése a könyvtárban. Ennek magyarázatát főleg a saját
tulajdonú, személyes használatú készülékek (okostelefon, tablet) folyamatos terjedésében látjuk. Ezek
használatához könyvtárunkban ingyenes wifi áll rendelkezésre.
Tapasztalataink szerint az ide látogatók többsége még mindig nincs abban a helyzetben, hogy
otthonában rendelkezzen korszerű számítástechnikai eszközökkel. Ennek a szolgáltatási térnek a
kihasználtsága éppen ezért tartósan stabil.
Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti gyűjtemény

A helyismereti részleg eredményesen teljesítette a 2016-ra kitűzött munkatervi feladatait. A változatos
típusú, új dokumentumokkal folyamatosan gyarapodó helyismereti állomány széles kör számára
biztosított tájékoztatási hátteret: szolgálta egyrészt a honismereti kutatókat, közép- és felsőfokú
tanulmányokat, segítette országos és helyi kiadványok megjelenését. Különösen sokan kértek
irodalomkutatást a Nagy Iván Honismereti Pályázatra beadott dolgozatokhoz, főiskolai, egyetemi
szakdolgozatok elkészítéséhez.
Munkánkban együttműködtünk társintézményekkel, civil szervezetekkel:
A József Attila Művelődési és Konferencia Központban az „50 év - 50 plakát” című jubileumi
kiállítása a helyismereti gyűjtemény plakátjaiból készült.
A Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda a Holokauszt Nemzetközi Emléknapján idén
is a könyvtár helytörténeti dokumentumaiból rendezett kiállítást.
A Dornyay Béla Múzeum részére 1956-os plakátokat szolgáltattunk kiállításukhoz.
A POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete által, a salgótarjáni és mosonmagyaróvári középiskolások
részére meghirdetett 1956-os szellemi vetélkedőt szakirodalom összeállításával segítettük.

10

A Nógrád Megyei Bányász-Kohász Hagyományápoló Egyesület és a Dornyay Béla Múzeum „Civil
Hónap”-hoz kötődő 9. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknapján vetítettképes előadás keretében
mutattuk be és népszerűsítettük a helyismereti gyűjtemény legféltettebb „kincseit”.
A Zenthe Ferenc Színház színművészei a Vertich - hagyatékból igényeltek színműveket.
A Mikszáth Társaság részére Madách Imréről és Az ember tragédiájáról készítettünk 51 tételes
bibliográfiát az utóbbi öt év publikációiból.
Sikeres pályázatnak köszönhetően korszerű szolgáltatással bővíthettük a helyismereti szolgáltatások
körét: a Nógrád Megyei Hírlap digitalizálása régi, valós igényre épült. Az év elejétől a lap számai
1948-2005-ig digitális formában is elérhetővé váltak. E szolgáltatás széleskörű megismertetése,
közkinccsé tétele a legnagyobb hangsúlyt kapta az év során. A Nógrád Megyei Hírlap archívumát az
Internet Fiesta program keretében foglalkozásainkon mutattuk be a város középiskolás tanulóinak
„Régi dokumentumokról modern formában ” címmel. A téma két alkalommal is kiemelt szerepet kapott
a könyvtár által szervezett szakmai napokon, melyeket helytörténeti kutatók, civilek élénk érdeklődése
kísért.
Digitalizálási programunk óriási népszerűségnek örvend mind a mai napig, bár érthető módon
alapvetően átformálta a használói szokásokat, hiszen mindazok, akik e dokumentumokhoz egyedül
gyűjteményünkben jutottak hozzá, ma már otthonukból is elérhetik. Ez a tény is magyarázza a helyben
használók és helyben használt dokumentumok számának csökkenését.
A szolgáltatások szempontjából a digitális tartalmak mégis előnyt jelentettek, mert az eddiginél jóval
szélesebb kör számára váltak egyidejűleg hozzáférhetővé.
Számottevően nőtt viszont a telefonon és e-mailben történő helyismereti tartalmú megkeresések
száma. 237 alkalommal szolgáltattunk ily módon információt megyehatáron túlra is. A dokumentumok
tartalmi feltárására fordított idő megtérült: a helyismereti cikkadatbázisba általunk beépített mintegy
2682 új rekord naprakész és egyedi tájékoztatást tett lehetővé.
Folyamatosan jó kapcsolatot ápoltunk városunk középiskoláival, ennek eredményeképpen a diákok
rendszeres és aktív résztvevői voltak mind az általunk szervezett óráknak, foglalkozásoknak, mind a
kiemelt könyvtári rendezvényeknek. ,,Önkéntesség, önzetlenség, emberség" címmel középiskolás
csoportoknak tartott helyismereti foglalkozásokat.
A helyismeret statisztikai adatai:

Év

Használók
száma

Helyben
használt
dokumentumok

Referensz kérdés,
irodalomkutatás,
témafigyelés

Cikkadatbázisban
feltárt rekordok
száma

2016

4760

21.169

1187

2682

Kojnok Nándor Olvasóterem

Az olvasóterem 2016-ban is a dokumentumszolgáltatás korszerű eszközeinek - kézikönyvek, időszaki
kiadványok kurrens és archivált évfolyamai, adatbázisok, helybenhasználható és kölcsönözhető CDROM-ok, DVD jogtár - segítségével biztosította a napi információhoz való hozzáférést.
Az olvasóterem statisztikai adatai:
2016
Személyes helybenhasználat (fő)
Helyben használt dokumentumok (db)
(könyv, folyóirat, nem hagyományos dokumentumok)
Referensz kérdések száma

7899
24.670
462
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A statisztikai adatokban minimális csökkenés tapasztalható. Ez az olvasó igények és használói
szokások változásának az eredménye. Az elektronikus dokumentumok és online információforrások
elterjedésével és használatával, a távhasználat térhódításával csökkent a helybenhasználat és csökkent
a helybenhasznált dokumentumok száma is.
Mindezek mellett könyvtárunkban 2016-ban több olyan üzemeltetési probléma is volt, amely a
helyben olvasást, a folyóiratok intézményi használatát negatívan befolyásolták, (beázások, a fűtési
rendszer meghibásodása miatti hideg, illetve nyáron az üvegtető okozta meleg)
A részlegben találhatóak a könyvtár régi, védett állományba tartozó dokumentumai. Ezekből válogatva
mutattuk be a gyűjtemény legkülönlegesebb darabjait, az új kiadványokkal együtt.
A napi tájékozató munka során elsődleges feladatunk volt a hozzánk érkező csoportokkal
megismertetni a részleg szolgáltatásait. A város középiskoláival folyamatos volt a kapcsolattartás,
iskolai- és felnőtt csoportoknak könyvtári órákat, a részleget bemutató és népszerűsítő játékos
foglalkozásokat tartottunk. A folyóiratok digitalizálása kapcsán több alkalommal mutattuk be a
Hungaricana közgyűjteményi portált és egyéb online adatbázisokat.
2016-ban az intézmény minőségbiztosítási rendszeréhez igazodva, olvasói elégedettségi felmérést
készítettünk az időszaki kiadványok használatáról. A kérdőív kiterjedt az általános adatok mellett az
olvasóterem látogatottságára, a folyóiratok használatára, illetve kíváncsiak voltunk olvasóink
véleményére, javaslatára is. Ennek kiértékelése a 2017-es év feladata lesz.
2016-ban 10 új címmel bővült a könyvtár folyóirat állománya. Az új megrendelésekkel a női lapok, a
sport és a gyermekfolyóiratok körét kívántuk bővíteni. Új lapjainkról, a folyamatosan érkező friss
megjelenésekről tematikus ajánlókat készítettünk, így népszerűsítettük a kínálatot a könyvtár web- és
közösségi oldalán.
A könyvtár kurrens időszaki kiadványai:
Cím
Előfizetett lapok száma
(Olvasóterem és Gyermekkönyvtár)

122

Ajándék lapok

71

Kötelespéldány

20

Összesen:

213

Bevételeink növelése érdekében használóink számára több alkalommal tartottunk folyóiratbörzét a
könyvtár leselejtezett folyóirataiból.
A könyvtár olvasóterme évek alatt folyamatosan formálódik, átalakul. A nemzetközi és hazai trendek
is a felé irányítanak bennünket, hogy az olvasótermi, helybenhasznált dokumentumállomány
folyamatos felülvizsgálata mellett nagyobb hangsúlyokat kell helyezni az új típusú dokumentumok
népszerűsítésére és használókhoz való eljuttatására. ( pl. e-book)
Zenei-nyelvi részleg
A nemzetközi és hazai tendenciákkal egyezően, a zenei részlegben sajnálatosan folyamatos a csökkenő
látogatottság, szembetűnő a 14 éven aluli használók érdeklődésének elmaradása. Egyre kevesebb a
szolgáltatásban az AV dokumentum kölcsönzése, mivel az otthoni számítógépek elterjedése, az
internetelérés térhódítása, valamint az egyéb informatikai és okos eszközök megjelenése
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következtében egyre többen töltik le maguknak, vagy hallgatják/nézik meg más módon a korábban
tőlünk kölcsönzött hangzó és vizuális tartalmakat.
A használói igények változása miatt a részlegben már 2015-ben újító fejlesztéseket alkalmaztunk: az
addig elzárva lévő CD és DVD állományunkat szabad térben, üvegszekrényekben kínáltuk
olvasóinknak.
A szórólapos, internetes, közösségi oldalakon való népszerűsítés sajnálatosan nem hozta meg a várt
látogatói adatok szinten tartását, illetve emelkedését. A részleg alulteljesített a munkatervben vállalt
feladatok tekintetében is. Ezen a területen mutatkozik meg leginkább a munkaerőhiány. Szolgáltatni,
rendezvényt, programot szervezni, propagandamunkát végezni, népszerűsíteni 1 fővel vállalhatatlan
szakmai küldetés. Ami nagyon sajnálatos, hogy ez a statisztikai visszaesés az egész könyvtár mutatóit
negatívan befolyásolja.
Zenei részleg statisztikája:

A
Használó / Használó / látogatók
Helyben
CD, (LP, video,
A kölcsönzött
DVD
látogató
használt
látogató
állományegységek
dia,
Év (14 éven (14 éven
száma
száma összesen:
dokumentum: hangososkönyv) kölcsönzés
(db)
összesen:
aluli) (fő) felüli) (fő)
kölcsönzés
(db)
(db)
(db)
(fő)
2016

1718

6186

7904

2452

1329

957

2286

A nyelvi részleg látogatottsága és a nyelvi gyűjtemény használata igen kedvezően alakult. 2016-ban
kiemelt feladat volt az idegen nyelvi állomány népszerűsítése. Ennek érdekében rendszeresen
tartottunk bemutatót iskolai csoportok számára a nyelvi gyűjtemény dokumentumainak tematikus
elrendezéséről, a nem hagyományos dokumentumok (szemléltetőeszközök, képanyagok,
hangzóanyagok) használatáról. A használói igényeknek megfelelően a múlt évben, előnyben
részesítettük az idegen nyelvű modem szórakoztató irodalom és klasszikus szépirodalom, könnyített
olvasmányok beszerzését. Változatlanul nagy volt az érdeklődés a nyelvtanulást-nyelvoktatást segítő
kiadványok iránt.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő
eszközök és szolgáltatások népszerűsítésére. Hangsúlyt fektettünk a látássérült és csökkentlátó
használóinkra, a nekik nyújtott szolgáltatások és speciális eszközök biztosításával: kézi nagyító;
olvasógép, WinTalker beszéltető szoftver, hangostérkép, hangoskönyvek, öregbetűs és Braille-írással
készült könyvek.
A Fehér Bot Nemzetközi Napján vakoknak és gyengénlátóknak készítettünk speciális kiállítást a
könyvtárhasználatukat segítő eszközök bemutatásával.
Könyvtárunk egyik büszkesége, a mozgásukban korlátozott és időskorú használók számára nyújtott
szolgáltatás: a Házi Kölcsönzés. Nagy figyelmet fordítottunk a rendszeres jelenlétre együttműködő
partnereinknél: Aranykor Idősek Klubja, Félsziget Napközi- és Lakóotthon (ÉNO), Baglyaskő Idősek
Otthona, Naplemente Idősek Klubja.
Mikkamakka Gyermekkönyvtár

A napi információ és dokumentumszolgáltatás a gyermekrészlegben korszerű eszközök segítségével,
elektronikus katalógus, online adatbázisok, gyermekirodalmi adatbázisok, mesegyűjtemények,
analitikus bibliográfiák, válogatott mesebibliográfiák, internetes források használatával történt.
2016-ban gyermekkönyvtárunk meghatározó, egész évet felölelő tevékenysége Lázár Ervin életéhez és
munkásságához kapcsolódott. Ennek apropóján hagyományos olvasásnépszerűsítő programjaink
mellett új, élményszerű közösségformáló programokat kínáltunk használóinknak.
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A Négyszögletű Kerek Napon került megrendezésre a gyermekrészleg névadó ünnepsége, olvasónapló
pályázatot hirdettünk, a Móra Kiadó jóvoltából interaktív kiállítást rendeztünk.
Éves feladatvállalásunk legfontosabb eleme volt a Babasarok mint közösségi szolgáltató tér
népszerűsítése a használók körében. Először a Babusgató, majd szeptembertől, óvodapedagógus
vezetésével a Cirógató programunk indult, mely Baba - Mama Klubként működött.
Kezdeményezésünk sikeresnek mondható, a foglalkozások népszerűek voltak.
Stabil, hosszútávon megtérülő szolgáltatást nyújtunk az új használói körnek, a kismamák és
kisgyermekeik számára igazi közösségi térré vált a Babasarok.
2016-ban kiemelten figyeltünk arra, hogy folyamatosan fejlesszük, szépítsük tereinket, és a használói
igényeknek megfelelő szolgáltatási övezetet alakítsunk ki. A Meseszobánk is megújult, új eszközökkel
bővült a múlt esztendőben: készségfejlesztő játékokkal, játékházikóval, bábszínházzal kiegészülve
vált szebbé, különlegesebbé,érdekesebbé.
A mai gyermekek érdeklődése sokrétű, tapasztalataink szerint szívesebben olvastak meséket. 2016-ban
nagyobb igény volt a kortárs mese- és ifjúsági regényírók művei iránt. Így például: Finy Petra, Berg
Judit, Vig Balázs, Vadadi Adrienn, Balázs Ágnes, Leiner Laura alkotásaira.
Az ismeretterjesztő szakirodalomban a sport, az állatok, a számítástechnika és nem utolsósorban a
történelem foglalt el vezető szerepet.
A gyerekek illetve a szülők számos, érdekes referensz kérdéssel fordultak hozzánk, pl. sakktanulás,
történelmi csaták, ismert történelmi személyiségek, régészet, dinoszauruszok, rajztanulás, stb.
A sikeres csoportos könyvtárlátogatás szervezésének alapja az iskolákkal és óvodákkal kialakított
tartós együttműködés.
Legnagyobb létszámmal az általános iskolák alsó tagozatos diákjai látogattak el hozzánk, főként
csoportosan, iskolai tanóra keretében rendszeresen. A kölcsönzés mellett szinte minden alkalommal
könyvtári vagy tematikus foglalkozással is készültünk. A könyvtári programot az általános iskola 1-4
évfolyamára dolgoztuk ki, egy tanévre terveztük, és szorosan illeszkedett a pedagógiai programhoz, a
tanmenethez. Mivel ebben az időszakban főként a mesékkel foglalkoznak, erre a témára építkeztünk.
A múlt évben az Álmodj mesét! elnevezésű foglalkozás sorozatot indítottuk el az alsósok körében. A
közös meseírás, meseszövés, illusztrációkészítés és mesedramatizálás nagy élményt jelentett a
gyerekeknek. A kész alkotásokhoz illusztrációkat készítettek, illetve el is játszották az általuk kitalált
történeteket. Az illusztrációkból, rajzokból hagyományos és virtuális kiállítást is rendeztünk.
Együttműködő partnereink a programban a SÁIK Gagarin Székhelyintézmény és a SÁIK Kodály
Zoltán Tagiskola alsó tagozatos diákjai voltak.
2016-ban már két együttműködő óvoda is havi rendszerességgel hozta el a gyerekeket
foglalkozásainkra. Új partnerintézményünk a Salgótarjáni Összevont Óvoda Vadvirág Tagóvodája.
Célunk volt ezen alkalmakon a kisgyermekek érdeklődésének felkeltése a könyvek iránt. Az óvodások
számára rendezett bábos meseelőadásaink népszerűek voltak, alkalmanként több mint száz óvodás
szórakozott önfeledten.
Az általános iskola felső tagozatos diákjai inkább már egyénileg látogattak el hozzánk, ők már
tudatosan használták a könyvtárat. Egy - egy versenyre, beadandó dolgozatra, prezentációra készülve
kérték segítségünket és előszeretettel használták a Tanulószobát.
Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális foglalkozásokat
biztosítottunk: rendszeres látogatóink voltak az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ közepesen
súlyos értelmi fogyatékos 3-4. és 9. osztályos tanuló csoportjai, akik nagy felkészültséget, figyelmet és
türelmet igényeltek tőlünk.
Határon túlról, Szlovákiából is minden évben ellátogatnak hozzánk a rimaszombati Tompa Mihály
Református Általános Iskola diákjai.
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A gyermekrészleg statisztikája (csoportos könyvtárlátogatás)
Megnevezés

Alkalom

Dokumentum
kölcsönzés

Fő

118

2917

Könyvtárlátogatás

32

696

Foglalkozás

66

1539

Rendezvény

25

1420

2016-ban jelentősen visszaesett Bátonyterenyéről, a II. János Pál Pápa Általános Iskolából érkező
csoportok száma. Ritkábban jöttek csoportok Somoskőújfaluból is. Ennek okai feltehetően a távolság,
az utazás, az utazásra fordított idő, az utazás költsége és a pedagógusok leterheltsége.
Rendezvényeink és az azokon résztvevők száma a Lázár Ervin év, a Cirógató program indulása, a
Meseszoba szakmai fejlesztése, valamint a tudatos, magas színvonalon teljesített szakmai munka
eredményeképpen jelentős emelkedést mutat.
Elektronikus tájékoztatás, digitális tájékoztató eszközök:

A hagyományos tájékoztató eszközök mellett a tájékoztatási tevékenységünket elektronikus formában,
a digitális tájékoztató eszközökkel is végeztük. Az elektronikus katalógusokhoz, online
adatbázisokhoz, internetes forrásokhoz való hozzáférést a nap 24 órájában biztosítottuk.
Weboldalunkról elérhetőek elektronikus katalógusaink (OPAC):
•
•
•
•
•
•
•

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

Más intézmények katalógusai
•

FSZEK, OSZK, DEENK, OPKM katalógusok

Országos katalógusok, adatbázisok
•
•
•
•
•
•
•
•

MOKKA
MATARKA
FSZEK Szociológiai Adatbázis
FSZEK Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
Műelemzések adatbázisa (JAK, Dunaújváros)
LIBINFO válaszok adatbázisa
MÉK - Magyar Életrajzi Kalauz
NAVA
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Teljes szövegű adatbázisok

•
•
•
•

Magyar Elektronikus Könyvtár
Digitális Irodalmi Akadémia
Arcanum Digitális Tudománytár
Hungaricana Közgyűjteményi Portál

Nemzetközi tudományos adatbázis
•

EBSCO

Egyéb források
•
•

Antikvarium.hu - tartalomjegyzék-kutatás
Moly.hu - olvasói értekelések, ajánlások

Elektronikus tartalomszolgáltatásunk:
•
•
•
•
•
•
•

e-Magyarország Pontként működünk, e-tanácsadók segítik a szolgáltatást,
Virtuális Olvasótermünkben a beiratkozott olvasóink számára ingyenes az internetes tartalmak
használata,
Honlapunkon, közösségi oldalainkon, elektronikus felületeken szolgáltattuk az információkat,
Weboldalunkon elérhető Digitális Könyvtár menüpont alatt tovább gyarapítottuk az
intézményünk által digitalizált helyismereti vonatkozású tartalmakat,
Salgótarjáni Értéktár - az adatbázis létrehozásával, folyamatos építésével a helyi vonatkozású
kulturális, szellemi és tárgyi értékeinket kívántuk összegyűjteni, közzétenni,
Helyismereti cikkadatbázis
2016-ban a következő adatbázissal gyarapodott szolgáltatásunk:
1. Nevezetes Nógrádiak - Nógrád megye nevezetes szülötteit tartalmazó adattár
2. Arcanum Digitális Tudománytár
3. Digitalizált Nógrád megyei Hírlap 1948-2005
4.
A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2016-ban, a
megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Könyvtárunk menedzsmentjét 3 fő alkotja: az igazgató, az igazgatóhelyettes és a módszertani
osztályvezető. A menedzsment létszáma összefüggésben van az intézmény alacsony engedélyezett
létszámával. Folyamatosan jelzett problémánk erősen befolyásolja a szakmai irányító munka és a
minőségirányítási tevékenységek végzését is.
A minőségügy vonatkozásában ugyan vannak próbálkozásaink, előrelépéseink, de ezek nem elegendők
ahhoz, hogy néhány éven belül elindulhassunk a minősített könyvtári cím felé.
Jelenlegi kondícióinkkal (létszám, anyagi és működési feltételek) nehezen tudunk eredményesek lenni
ezen a területen.
Elégedettségi méréseink, használói kérdőíveink reális képet, feldolgozott eredményeket hoznak.
A tereinkben kihelyezett Panaszláda és Ötletláda kreatív módon segítik szakmai munkánkat.
Rendelkezünk Panaszkezelési Szabályzattal. A belső hálózati tárhely tartalmának megosztása a
munkatársak közötti hatékony belső kommunikációt segíti.
2016-ban 2 fő szakmai munkatárs vett részt a kecskeméti 120 órás minőségügyi tanfolyamon.
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Kommunikációs tevékenység:
Intézményünk nagy figyelmet fordított a könyvtár külső kommunikációs folyamataira. Rendszeresen
készítettünk írott sajtóanyagot nagyobb programjainkról, rendezvényeinkről, akcióinkról,
fejlesztésekről, pályázati eredményekről. Alkalmanként sajtótájékoztatót tartottunk, melyre meghívtuk
a helyi média képviselőit.
Szoros együttműködést folytattunk médiapartnereinkkel: Nógrád Megyei Hírlap, Salgótarjáni
Városlakó Magazin, Városi programfüzet szerkesztősége, Salgótarjáni Televízió, Fókusz rádió.
Új médiapartnereink a Balassagyarmati Rádió és az Ipoly TV.
Nagy hangsúlyt fektettünk az e-sajtóban való megjelenésre: OKN kapcsán, Internet Fiesta kapcsán,
MKE Hírlevélben (webmagazin) történő publikálásra.
Kiadványainkat, meghívóinkat, plakátjainkat saját erővel állítottuk elő. Minimalizáltuk a meghívók
postai úton történő továbbítását, inkább az elektronikus csatornákon keresztül, és elektronikus
felületeinken hívtuk partnereinket, használóinkat.
2016-ban 2 lapszám KönyvTárTér, 3 lapszám Palócföld folyóirat, a Palócföld sorozatában 1 kiadvány
jelent meg.
A kommunikáció, a naprakész és pontos információszolgáltatás, szolgáltatásaink és rendezvényeink
részletes programjának népszerűsítése, az olvasói igényfelmérés kiemelkedő fontosságú
intézményünkben. Ennek több elektronikus eszközét is igénybe vettük:
• Honlap (www.bbmk.hu)
• Youtube
• Facebook oldalunk
A közösségi média szerepe rendkívül megnövekedett az utóbbi években. Ezt igyekeztünk mi is
kihasználni. Minden programunkhoz (kiállítás, könyvbemutató, akciós szolgáltatásaink,
gyermekrendezvények stb.) készítettünk elektronikus formátumú meghívót, plakátot.
2016-ban is nagy figyelmet fordítottunk honlapunk építése mellet Facebook oldalunk tartalmára is. Az
alábbi adatok ennek tekintetében pozitív visszajelzéssel szolgálnak számunkra.
Látogatottság:
261.046 fő
Összes kedvelés:
1187 fő
Bejegyzések száma:
522db
Az épület földszintjén lévő digitális felületen minden programunkról, rendezvényünkről, új
szolgáltatásunkról folyamatosan hírt adtunk.
Mellékletben található könyvtárunk sajtóban való megjelenése.
5.

Elektronikus könyvtár —digitalizálási tevékenységek megvalósulása

Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.
2016-ra kitűzött feladatainkat, vállalásainkat sikerült teljes mértékben megvalósítani elektronikus
szolgáltatásaink és digitalizálási tevékenységeink során. Egyik legdinamikusabban fejlődő területe
könyvtárunknak ez a részleg.
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Szolgáltatás

Honlap

2016-ban
megvalósult
I /N)
I

Részletek

A megújult KSZR aloldal tartalmainak frissítése, pótlása 90%-ban
megtörtént, az adatok aktualizálása és az aloldal karbantartása
folyamatos volt.
A korábban szervercsere miatt elveszett digitalizált fotók, plakátok
visszatöltése érdekében tárgyalásokat folytattunk a Monguz Kft-vel,
megtörtént az elveszett tartalmak beazonosítása, egyrészük újra
digitalizálásra került.
OPAC

I
Az Online hosszabbítás szolgáltatás bevezetésre került, használati
útmutató készült a felhasználók részére.
Az Online előjegyzés további intézkedéseket kíván a jövőben.

Adatbázisok

I
Nevezetes Nógrádiak
Az adatbázis felületének kialakítása megtörtént, adatokkal való feltöltése
folyamatos volt (kb. 50 % kész), az olvasók számára visszakereshetővé
vált.
Salgótarjáni Értéktár - az adatfeltöltés folyamatos volt.
Évfordulónaptár - 2015-től folyamatos a felvitel.
Helyismereti
cikkadatbázis:
A
helyismereti
cikkadatbázis
felülvizsgálata, részleges revíziója megkezdődött: a múlt évben 42.574
db rekord került módosításra egyenként.
MOKKA adatbázis - 2016-ban összesen 5116 db rekordot töltöttünk
fel a MOKKA adatbázisba.

Corvina IKR

I
Követjük a verziófrissítéseket, a rendszer legfrissebb moduljait
használjuk.
Megkezdtük központi adatbázisunk részleges revízióját, az authority
rekordokra és a tematikus tárgyszavakra vonatkozóan.
Vanyarc könyvtárában sikerült elindítani a számítógépes kölcsönzést.

Referensz
szolgáltatás

I
Referensz szolgáltatásra saját adatbázisainkon túl az országos
adatbázisokat és könyvtári adatbázisokat egyaránt használjuk,
(felsorolás a 3. fejezetben)
Saját adatbázisainkat folyamatosan fejlesztjük, gondozzuk.
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Közösségi
oldalak

I

Hírlevél
RSS

N
I

Erősítettük a több közösségi oldalon való részvételt (pl.: Google+;
Youtube; Twitter). A Youtube-on publikáltunk néhány, a
rendezvényeinken általunk készített videót, illetve használjuk az
issuu.com oldalt elektronikus kiadványok megosztására.
2016-ban is nagy figyelmet fordítottunk Facebook oldalunk tartalmára
is. Az alábbi adatok ennek tekintetében pozitív visszajelzéssel
szolgálnak számunkra.
Látogatottság:
261.046 fő
Összes kedvelés:
1187 fő
Bejegyzések száma:
522 db
Társlapokon is megjelentek a rólunk szóló hírek, mint például a Nógrádi
könyvtárak, könyvtárosok és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Nógrád Megyei Szervezetének oldalán.

Külön RSS csatorna a KSZR-nek, minden a KSZR aloldalon is
megjelenő hírt automatikusan meg tudunk jelentetni az aloldal RSS
csatornáján, sőt akár az egyes települések adatai külön RSS csatornán is
elérhetőek
pl.:
Nézsa
település
RSS
csatornája:
http://bbmk.hu/rss.cgi?tag=N%e9zsa)
Digitalizálás

I

részletezve a lenti táblázatokban

Digitalizálás
2016-ban digitalizált tartalmak mennyiségi mutatói: db/oldal
Időszak 2016
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
Éves

Digitalizált anyag
(darabszám)
743
32
1267
992
3034

Digitalizált anyag
(oldalszám)
123083
2062
3380
2486
131011

A digitalizált tartalmak típusai (db/oldal), ebből publikált:
Időszak 2016

db

oldal

Írott dokumentumok száma:
Képi dokumentumok száma:
Összesen:
Ebből honlapon hozzáférhető
digitalizált dokumentumok
száma:

1178
1856
3034

129155
1856
131011

816

127650
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Jelentősebb projektek 2016-ban:
Projekt neve, elnevezése

Darabszám/oldalszám

Palócföld folyóirat
1995-2003 (teljes)
1986 (1 szám), 2008 (1 szám)

51

5763

Nógrád Megyei Hírlap 1948-2005

632

121754

Könyvtárközi kérés

47

340

Olvasói kérés (civilszervezet)

444

526

Salgótarjáni Értéktár

3

3

Színházi plakátok

95

95

Helyismereti előadáshoz képes anyag

169

169

Helyismereti képeslapok

1420

1420

Gyermekrajzok (kiállítás, olvasónapló)

145

145

Palócföld borítók

6
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Egyéb (saját anyag)

4

772

3016

131011

Összesen:

Intézményünkben elsősorban a saját tulajdonú, helyismereti jellegű kiadványainkat digitalizáljuk. A
2016-os év során a Palócföld folyóirat és képeslapgyűjteményünk egy része került archiválásra. A
táblázatban jelöltekhez képest (1995-2003) a Palócföld folyóirat 1995-2016-ig digitálisan elérhető.
Munkánkat professzionális könyvszkennerrel (Zeutschel OS 12000), kisebb szkennerek és szerkesztő
programok segítségével végeztük. A digitalizálás eredményeit csak úgy tudtuk megvalósítani, hogy a
kulturális közfoglalkoztatott és az önkéntes diákszolgálat munkáját is igénybe vettük.
Szöveges dokumentumok digitalizálása esetén a munkafolyamat része az optikai karakterfelismertetés,
amellyel biztosítható hogy a digitalizált anyag teljes szövegében kereshető legyen. Intézményünk az
Abby Finereader Professional 12-es verzióját használja erre a célra.
2016-ban a Palócföld archívumból 38 szám 4051 oldala lett a karaterfelismerő szoftverrel feldolgozva.
A Digitális Könyvtárunkban a már fent említett dokumentumok digitalizált formáját tesszük közzé:
• Palócföld Archívum
• Hírforrás
• Hírmondó
• Könyvtár-tér
• Kiadványok
• Nógrád Megyei Hírlap archívuma (1948-2005)
• Évfordulónaptár
2015
r
• Évfordulónaptár 2016
• Plakáttár
• Postai levelezőlapok
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Digitalizálási tevékenységünk egyik legnagyobb eredményét a 2015-ben a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjteményi Kollégiumához benyújtott pályázat segítségével értük el. A téma két alkalommal is
kiemelt szerepet kapott a könyvtár által szervezett szakmai napokon, nyílt információs napokon,
melyeket a kollégák, helytörténeti kutatók, civilek, társintézmények képviselői, a sajtó és média élénk
érdeklődése kísért.
A munka folytatásához a 2016. év végén, szintén a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott nyertes
pályázat biztosítja a forrásokat.
Információs infrastruktúra, egyéb IKT eszközök

Könyvtárunk a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől veszi igénybe a HBONE
internet szolgáltatást, 2016. szeptember 1-től a 1312/2016. kormányhatározatban foglaltak szerint a
NIIF beolvadt a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségbe. A 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.
2016-ban az összes kollégára kibővítettük az előző évben beszerzett és beüzemelt hálózati
adattárolóhoz való hozzáférést. Ez elősegíti a házon belüli közös munkát, a dokumentumok egyszerű
megosztását kollégák között, erősíti a belső kommunikációt.
Eszközök: 4 szervert működtettünk. 1 levelezőszerver, 2 szerver a könyvtári adatbázisok
kiszolgálójaként 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 igyekeztünk ingyenesen felhasználható
programokat használni.
A biztonságos internethasználat érdekében szigorítottunk a tavalyi évben bevezetett tartalomszűrő
programon, ebben segítségünkre volt a víruskereső program is, amely szintén rendelkezik
tartalomszűrést segítő eszközökkel.
6.

Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés
Nógrád Megyei Hírlap
digitalizálása

NAS hozzáférés
kollégák számára

Leírás, ismertető

a Nógrád című hírlap 57 évfolyamának, 1948-2005. közötti számainak
digitalizálása és publikálása a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon.
A közel 120 ezer szkennelt oldal teljes szövegében kereshető.

a
Különböző szintű jogosultságokkal, de minden kolléga hozzáférést
kapott belső hálózati adattárolónkhoz, ezzel segítve a házon belüli
egyszerűbb dokumentum-megosztást, és így hatékonyabbá téve a napi
munkát, erősítve a belső kommunikációt.

Online hosszabbítás
Olvasók otthonról, számítógépen keresztül, meghosszabbíthatják a
kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési idejét.
Elektronikus
kölcsönzés bevezetése
a kistelepüléseken

Vanyarcon bevezetésre került a számítógépes kölcsönzés
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Hálózati
cseréje

eszközök
Lecserélésre kerültek a régi TP-Link AP-k, amelyek az olvasói WiFi
hozzáférést biztosították, helyükre Ubiquiti Unifi UAP-LR Access
Pointok kerültek. A szerverben is ki lett cserélve két régi switch, új DLink Gigabit WebSmart Switchekre

Karakterfelismerő
szoftver

Az Abby FineReader 12 Professional verziója a digitalizálási
tevékenységet támogatja

Salgótarjáni Értéktár
Folyamatosan felkerültek az Értéktár Bizottság által jóváhagyott
értékek az adatbázisba
Nevezetes Nógrádiak
Nógrád megye nevezetes szülötteit tartalmazó adattárunk építése, a
adatbázisa
technikai hibák kiküszöbölése után eredményes volt. Az adatbázis
felületének kialakítása megtörtént, adatokkal való feltöltése folyamatos
volt (kb. 50 % kész), az olvasók számára visszakereshetővé vált.
Könyvtárközi
kölcsönzés

Bővítettük a szolgáltatást, erőteljesen nyitottunk a kistelepülések felé,
hatékonyan népszerűsítettük a szolgáltatást. Az ODR-ben szolgáltatott
dokumentumok száma a duplájára emelkedett.

Energetikai fejlesztési
Fűtés, nyílászárók, szigetelés korszerűsítési terve - Salgótarján Megyei
terv
Jogú Város Önkormányzata 2016-2020. fejlesztési terveibe
beillesztette a könyvtár energetikai fejlesztését.
Fűtési rendszer
javítása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-ban biztosította
a forrást és javításra került az évek óta, meghibásodás miatt nem
használt hőlégbefúvó rendszer. Ennek köszönhetően az év végén
használóink és kollégáink már ideális hőmérsékletű terekben
végezhették munkájukat.

Beázások
megszüntetése

7.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása révén sor
került az intézményben a több helyen, több éve kialakult beázások
forrásainak, okainak a megszüntetésére, a tető kritikus helyeinek
részleges javítása révén.

Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján)
7.1.

Kötelespéldány szolgáltatás

A 2016. évben az intézményünkbe eljuttatott kötelespéldányok száma az előző évihez képest
háromszorosára nőtt. Feltehetően adódik ez abból, hogy a 2015. évi beszámoló kapcsán fókuszba
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került a kötelespéldányok helyzete, s az év során fokozottan odafigyeltünk erre, felhívtuk rá a
könyvtárlátogató szerzők figyelmét.
A helyi szerzőkkel, kiadókkal, önkormányzatokkal, települési könyvtárakkal és könyvtárosokkal a
módszertanos kollégák segítségével kialakított jó kapcsolatoknak köszönhetően gyűjteményünk 20l 6
ban jóval több helyi laphoz, kiadványhoz jutott hozzá, mint a korábbi években. A kötelespéldány
szolgáltatás azonban - a nyomdákat ösztönző hatékony törvényi szabályozás híján - egyelőre nem
biztosíthatta a helyismereti gyűjtemény igazi teljességét.
Bízunk benne, hogy a törvény hatálybalépését követően, 2017-ben még kedvezőbb folyamatnak
lehetünk tanúi a helyi kötelespéldányok intézményünkbe jutását illetően.
7.2.

ODR tevékenység

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagja, így a könyvtárközi kölcsönzés
alapszolgáltatása intézményünknek. Személyi változást követően új alapokra helyeztük a szolgáltatást.
2016-ban célunk az volt, hogy a könyvtárközi kölcsönzést minél többen vegyék igénybe. Ennek
érdekében tudatos marketing munkát végeztünk: elektronikusan (honlapunkon, Facebook oldalunkon),
nyomtatott formában (plakát, szórólap) és szóban, szakmai fórumokon tartott ismertetőkkel, előadással
is népszerűsítettük az ODR-t. A szolgáltatás fejlesztése érdekében konferencián vettünk részt.
Könyvtárközi kölcsönzési statisztika

Beérkezett kérés
Adott eredetiben
Adott elektronikusan
Adott másolatban
Adott összesen
Küldött kérés
Kapott eredetiben
Kapott elektronikusan
Kapott másolatban
Kapott összesen

2015
397
327
14
5

2016
672
516
110
1

346
100
86
13
0

627
134
91
18
0

99

109

A tudatosan felépített szakmai munkának és a belső humán erőforrások átcsoportosításának az
eredményét a statisztika mutatja. 2016-ban a kérések száma szinte a duplájára emelkedett.
Nagy előrelépésnek, szakmai sikernek tekintjük ezt az emelkedést.
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Azáltal, hogy rekordjaink megjelennek a MOKKA-ODR katalógusban, illetve, hogy állományunk
összetétele is pozitívan változott, ennek köszönhetően egyre többen kérnek tőlünk könyveket. A tőlünk
indított kérések száma minimális emelkedést mutat, sajnos a visszaküldés postaköltsége még mindig
visszatartó erő.

7.3. Területi ellátó munka - szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös
fejlesztések, dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az
érdekeltségnövelő támogatás felhasználása.

Területi munkánk során, szolgáltatásaink szervezésénél, összehangolásánál arra törekszünk, hogy
valamennyi könyvtártípus számára segítő, koordináló szerepet tudjunk betölteni. A szolgáltatások
szervezését, fejlesztését figyelemmel kísérjük, azokat elősegítjük.
Területi ellátó munkánk központi eleme a kistelepülési könyvtári ellátás. Nógrád megyében a KSZR
szolgáltatás lefedettsége 90% fölötti, ezért feladatrendszerünkben a KSZR szolgáltatások dominanciája
jellemző. A nyilvános könyvtárak száma egyre csökken. 2016-ban 6 városi és 7 községi nyilvános
könyvtár és 118 KSZR könyvtár működött Nógrád megyében. A szakkönyvtárak és egyéb könyvtárak
száma 7 db. Könyvtárunk feladata kiterjed még a Salgótarján város területén működő fiókkönyvtárak
ellátására is.
A feladat nagyságrendje miatt a kistelepülési ellátásra nagy figyelem hárul, de nem feledkezhetünk
meg a nyilvános községi és városi könyvtárakról sem. Az elmúlt évben tudatosan törekedtünk arra is,
hogy a nyilvános könyvtárak tevékenységére nagyobb figyelmet fordítsunk. Éves beszámolójuk és
munkatervük alapján és a személyes találkozások során figyelemmel kísértük szakmai törekvéseiket,
terveiket, problémáikat. Szinte valamennyi összevont intézményként működik, ahol összefonódik a
könyvtári és a közművelődési tevékenység, szerencsére legtöbb helyen ezek a funkciók nem gyengítik,
hanem erősítik egymást. A fejlesztési elképzelések közül kiemelkedik Rétság, ahol a könyvtár
épületének felújítása után a könyvtár belső tereinek, berendezésének megújítását szeretnék pályázat
segítségével megvalósítani. Tartalmas, színvonalas munka folyik a balassagyarmati városi
könyvtárban, ahol új szolgáltatásokat terveznek, pályázati forrásból az informatikai infrastruktúrát
szeretnék megerősíteni, megújítani.
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Minden könyvtárban nagyobb figyelem irányult a minőségirányítás kérdésére, a kisebb 1-2 személyes
könyvtárakban rendelkeznek az ajánlásban előírt dokumentációval, a nagyobb könyvtárakban a munka
összetettebb, itt elsődlegesen a képzésekre helyeződik nagyobb hangsúly. Több könyvtár jelezte, hogy
beiskolázza tanfolyamokra munkatársait. Az IKSZ minőségirányítási témájú gödöllői műhelynapján a
balassagyarmati kollégákkal együtt vettünk részt. Könyvtárunk sikerrel pályázott minőségbiztosítási
tréning megszervezésére az NKA-hoz, a pályázat megvalósítására 2017 februárjában kerül sor.
A szakmai programok, továbbképzések szervezésénél előtérbe került a minőségbiztosítás ügye mellett
a könyvtárak szerepváltásának kérdése, a szerzői jogok, a digitalizálás és az ODR témája.
2016-ban 3 megyei szakmai napot és 2 kihelyezett KSZR szakmai műhelynapot szerveztünk.
A könyvtárosok érdeklődéssel és aktívan vettek részt programjainkon, mi pedig az NKA pályázatainak
segítségével és az intézmény lehetőségeihez mérten megtettünk mindent, hogy színvonalas hasznos
programokat, információkat nyújthassunk a települési könyvtárosok számára.
A nyilvános könyvtárak közül a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár rendelkezik a
legtekintélyesebb helyismereti gyűjteménnyel, de valamennyi városi könyvtárban foglalkoznak a
helyismereti-helytörténeti dokumentumok gyűjtésével. Szeretnénk képet kapni a nyilvános
könyvtárakban folyó helyismereti munkáról, a helyismereti gyűjteményekről és segíteni ezt a fontos
munkát. Ennek érdekében felmérőlapot készítettünk, de a mérésre és az értékelésre csak a jövő évben
kerül majd sor, mivel a gyűjtemények nagyságrendje, differenciáltsága árnyaltabb megközelítést
kíván.
2016-ban is szerveztük a könyvtárak részvételét az országos könyvtári programokban, könyves és
olvasásnépszerűsítő akciókban. Az Internet Fiesta sok új olvasót hozott be a könyvtárakba, az
Országos Könyvtári Napok programjainak szervezését, regisztrálását a kistelepüléseken is erősítettük,
segítettük. Megyénkben 74 településen 249 program zajlott az OKN idején, közel 10.000 résztvevővel.
A Nagy Könyves Beavatásra 5 csapat jelentkezett megyénkből.
2016-ban is támogattuk a Balassagyarmati Fegyház és Börtön könyvtárának dokumentumellátását.
A szakmai kérések vizsgálata, szervezési feladatok mellett törekszünk arra, hogy elismerjük azoknak a
kollégáknak a teljesítményét, akik kimagasló munkát végeztek az elmúlt években. 2016-ban is
javaslatot tettünk a megtisztelő Balassi-díjra.
Cikkeink, tudósításaink megjelentek a KönyvTárTér című kiadványban.
7.4.

A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése

2016-ban tartalmas, eredményes évet zártunk a kistelepülési ellátás területén is. Az ellátáshoz újabb 5
könyvtár csatlakozott, így a községi könyvtárak és az 5000 lakosnál kisebb lélekszámú települések
94%-a KSZR keretében működik. További nagyarányú csatlakozásra nem számítunk, 2017-től 1 újabb
település jelezte belépési szándékát.
A KSZR keretében ellátott 118 település abban a reményben csatlakozott a KSZR szolgáltató
rendszeréhez, hogy rendszeres dokumentumellátást és szakmai segítséget kap a megyei könyvtártól.
Azóta bebizonyosodott, hogy a kistelepülések számára széleskörű szolgáltatási spektrumot biztosító
KSZR rendszer révén a településeken nagy fellendülés következett be a könyvtárak szolgáltatásaiban
és működési feltételeiben.
A megyei könyvtár figyelemmel kíséri és ösztönzi a szolgáltatóhelyek fejlesztését, szépítését.
Rendszeres helyszíni látogatásokkal, a fenntartókkal és a könyvtárosokkal egyeztetjük
elképzeléseinket, keressük a lehetőségeket a fejlesztésre, felújításra. A könyvtár a KSZR támogatás
terhére kisbútorokkal, informatikai eszközökkel erősíti a szolgáltatóhelyek infrastruktúráját, törekszik
az egységes arculat kialakítására.
Támogattuk a települési szolgáltatóhelyek eszközfejlesztési pályázatait. Egyre nagyobb az érdeklődés
az önkormányzatok részéről a pályázati lehetőségek iránt. Az NKA eszközfejlesztési pályázatán 5
pályázó közül Kétbodony és Hugyag kapott támogatást. A megvalósításra 2017-ben kerül sor. A
pályázatok előkészítésével, a fenntartókkal és könyvtárosokkal való egyeztetéssel segítettük a
pályázatok sikerességét. Véleményünkkel támogattuk a fejlesztések megvalósítását.
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2016-ban két településen, Vanyarcon és Kisecseten került sor a megújított könyvtár átadására, melyek
az NKA támogatásával valósultak meg.
Kazáron, Nagylócon, Márkházán és Szécsényfelfalun a könyvtári bútorzat és felszerelések teljes
illetve részleges felújításával új lendületet kapott a könyvtári munka. A megújult könyvtári terekben
szívesebben időznek az olvasók. Sok az új beiratkozó, látogató, fontos, hogy a szép környezetet
tartalommal is meg tudjuk tölteni.
Több (38) könyvtár gazdagodott új bútorokkal, polcokkal, kisbútorokkal, szőnyegekkel,
dekorációkkal. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése keretében új számítógépeket, nyomtatókat
vásároltunk. A KönyvtárMozi program elindítását projektorok, laptopok és vetítővásznak vásárlásával
támogattuk.
A beszerzés előtt felmértük a könyvtárak számára rendelkezésre álló informatikai infrastruktúrát,
ennek figyelembevételével döntöttünk az eszközbeszerzésről.
Biztosítottuk a könyvtárak számára a forgalmi nyilvántartásokat, a könyvtári nyomtatványokat.
Aktualizáltuk a nyitva tartás táblákat, átvezettük és javítottuk a változásokat.
Nagyobb figyelmet fordítottunk a statisztikai adatok pontosítására, ezen belül is a forgalmi
nyilvántartások naprakész és hibátlan vezetésére.
Dokumentumvásárlásra 2016-ban 34 millió Ft-ot fordítottunk, a beszerzett 17.000 db dokumentumot a
csereállományban, illetve igény szerint a települési könyvtárakban tartós letétként helyeztük el.
Letéti cseréinket a hatékonyabb szállítás érdekében igyekszünk összevontan végezni, a kiszállításhoz
évente néhány alkalommal nagyobb szállítójárművet bériünk. Ily módon több helyre tudunk eljutni
egy kiszállítási napon, és több dokumentumot tudunk kivinni. 2016-ban 344 cserére került sor,
összesen 24.230 dokumentumot juttattunk el a településekre.
A folyóiratok előfizetését előzetes igényfelmérés előzte meg, a visszajelzések alapján 606 folyóiratot
fizettünk elő 88 településre.
Fontosnak tartjuk a községekben a könyvtárak saját állományának gondozását, a szükséges
selejtezések, állományellenőrzések elvégzését, egységes korrekt nyilvántartások kialakítását.
2016-ban a következő településeken végeztünk helyszíni munkát:
• selejtezést Héhalmon, Márkházán, Csécsén, Mihálygergén, Sóshartyánban, Etesen,
Nógrádsipeken, Nagylócon, Diósjenőn
• selejtezést, állományellenőrzést Kisecseten, Nemtiben, Horpácson, Berkenyén
• selejtezést, új nyilvántartás kialakítását Vanyarcon, Dorogházán, Hugyagon, Szuhán, Kazáron,
Karancskesziben, Tereskén, Kétbodonyban
• folytattuk a múlt évben megkezdett karancsaljai és cserhátsurányi könyvek átleltározását és
feltárását.
Elektronikus katalógusunkban minden új beszerzést kereshetővé tettünk, folytattuk a települések saját
állományának retrospektív feltárását. Jelenleg 68 könyvtár állománya 100%-os feldolgozottságú,
Nézsa, Nőtincs, Cserhátsurány és Kétbodony állományának feltárása folyamatban van.
Az új dokumentumok mellett számos programot, rendezvényt kínáltunk 2016-ban a településeknek.
Az olvasást, kultúrát támogató, évi négy alkalommal igénybe vehető ingyenes programjaink iránt nagy
volt az érdeklődés. A könyvtár-, irodalom- és olvasásnépszerűsítő programok mellett ismeretterjesztő,
honismereti, egészségmegőrző, grafológiai előadásokat is kínáltunk. Az idei esztendőben különösen
nagy érdeklődés mutatkozott a természetgyógyászati, egészségmegőrző előadásaink iránt. Nagyon
keresettek voltak a gyermekek számára biztosított báb- valamint interaktív gyermekszínházi
előadásaink. Zenés szórakoztató programjaink is sok településen szereztek kellemes perceket a felnőtt
és az idősebb korosztály számára. 2016-ban a KSZR keretében szervezett 306 rendezvényünkön
21.788 fő vett részt Nógrád megyében.
Szerveztük és segítettük a kistelepülési könyvtárak részvételét az OKN programjában. A KSZR
jóvoltából 63 rendezvényt juttattunk el a kistelepülésekre. Örömünkre szolgált, hogy a könyvtárosok
számos saját foglakozást, műsort is szerveztek ebben az időszakban, a 48 helyi szervezésű programon
1338 fő vett részt.
Évről évre Filu, a könyvtár kabalakutyájának neve fémjelzi olvasásnépszerűsítő játékunkat. 2016-ban
Lépj Filu nyomdokaiba! címmel meghirdetett játékunkban az olvasás mellett kreatív tevékenységekkel
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is lehetett nevezni. A legjobb játékosok meghívást kaptak Filu szülinapi bulijára, ahol vidám délután
keretében ünnepelték a nyerteseket és együtt köszöntötték Filut.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kistelepüléseken dolgozó könyvtárosok ismeretei, tudása naprakész
legyen, hozzájussanak a számukra szükséges információkhoz. Sajnos a településeken dolgozó
munkatársak többsége nem rendelkezik könyvtáros szakképzettséggel, de mégis szükség van bizonyos
alapismeretek elsajátítására. Ennek érdekében számos lehetőséget biztosítunk az egyéni
konzultációktól a helyi segítségnyújtásig.
2016-ban könyvtári alapismereteket nyújtó tanfolyamot hirdettünk meg a KSZR könyvtárosok
számára. Az érdeklődés nagy volt, végül 21 fő végezte el sikeresen tanfolyamunkat. Corvina használati
tanfolyamunk is nagyon eredményes volt, a kollégák sok új ismerettel gyarapodtak. A tanfolyam
segítséget nyújtott ahhoz, hogy el tudjuk indítani Vanyarcon az elektronikus kölcsönzést.
Két alkalommal szerveztünk kihelyezett KSZR műhelynapot. Májusban Hollókő adott otthont
programunknak, ősszel pedig a nemrégiben átadott vanyarci könyvtárba látogattunk el. Ezek a
programok nagyon jó hangulatúak voltak, alkalom nyílt megosztani az aktuális információkat, és ami
még ennél is fontosabb, a jó példákat, az elért eredményeket a könyvtárosok mutatták be. Egyre többen
vesznek részt a műhelynapon, a nem KSZR könyvtárakból is szívesen csatlakoznak a programhoz.
Mi is nagyon hasznosnak ítéltük az országos KSZR műhelynapok programjait, ahol a legfrissebb
információk mellett kiváló kollégák osztották meg velünk saját tapasztalataikat. Sokat segített és nagy
inspirációt adott, hogy szép könyvtárakat, jó példákat, újszerű megoldásokat láttunk. A tapasztalatokat
igyekszünk átültetni a gyakorlatba és továbbadni.
Nagy munkát jelentett a KSZR szolgáltatásfejlesztési tervének átdolgozása, de nagyon tanulságos volt
szisztematikusan áttekinteni a tervezett és az eddig elért eredményeket. Az eddigi tapasztalatok
birtokában reálisabb tervet tudtunk felvázolni. Bízunk abban, hogy 2018 után is lehetőség lesz
folytatni a megkezdett utat.
A visszatekintés és a tervezés során is rendkívül fontos a partnerek visszajelzése. 2016-ban is arra
törekedtünk, hogy mérjük a szolgáltatásainkkal kapcsolatos elégedettséget.
• mérést végeztünk az önkormányzatok körében az eddigi tapasztalatokról, ez fontos tükör a
számunkra, a tervezésnél figyelembe vesszük a javaslatokat, kéréseket
• vizsgáltuk a tanfolyamok résztvevőinek elégedettségét
• visszajelzést kérünk a rendezvényekkel kapcsolatos elégedettségről
Az önkormányzatok és tanfolyamok résztvevőinek adatlapjait összegeztük és kiértékeltük, a
tapasztalatokat felhasználjuk a tervezésnél.
Törekszünk arra, hogy honlapunkon keresztül is minden segítséget megadjunk a könyvtárosoknak,
ezért létrehoztunk egy KSZR oldalt, ahol az aktuális információkról tájékozódhatnak, és használhatják
a feltöltött anyagokat, sablonokat. Szeretnénk az oldalon a szolgáltató helyekről is minél több
információt nyújtani, ehhez egy adatlapot készítettünk. A beérkezett adatokat feltöltöttük, de sok
helyről nem érkezett be értékelhető anyag, erre a jövőben újra vissza kell térnünk.
Sikeres új Facebook oldalunk, mely a Könyvtárellátás - Nógrád nevet viseli. Itt tudjuk a híreket,
eseményeket megosztani, tudósítani egy-egy könyvtár programjáról, történéseiről.
A digitális kompetencia fejlesztés a múlt évben háttérbe szorult a tevékenységeink között. Mindössze 4
tanfolyamot tartottunk Nógrádsipeken és Szilaspogonyon.
7.5.

Nemzetiségi könyvtári ellátás

Nemzetiségi könyvtári ellátás területén azt tapasztaljuk, hogy hullámzó a nemzetiségi nyelvű
dokumentumok iránti igény. Bár Nógrád megyében 22 szlovák és 2 német nemzetiségi települést
tartunk számon, sok településen a lakosság már elvesztette aktív nyelvtudását. Az elzártabb
községekben sikerült jobban megőrizni az anyanyelvet, illetve ott, ahol az iskolában, óvodában ezt
tanítják (sajnos egyre kevesebb helyen). Ahol viszont megmaradt a nyelv ott szívesen fogadják a
szlovák könyveket, meséket, gyerekkönyveket. A hagyományőrző csoportok a népdalokat, néprajzi
műveket keresik. Lucfalván és Sámsonházán nyelvtanfolyamokat is rendeznek felnőtteknek, ők
27

szívesen használják nyelvi anyagainkat. A német nyelv nemcsak nemzetiségi, de világnyelv is, erre
egyre nagyobb igény van. Sok gyermekkönyv, daloskönyv, nyelvkönyv, könnyített olvasmány áll az
olvasók rendelkezésére. Cigány nyelvű illetve a cigányságról szóló művek iránt mindig van
érdeklődés. A megyei könyvtár romológiai gyűjteménye kitűnő információforrás.
2016-ban az Országos Idegennyelvű Könyvtár jóvoltából 58 db dokumentummal gyarapodott
kínálatunk 149.000 Ft értékben. Saját forrásból cigány és német nyelvi anyagokat vásároltunk. A
nemzetiségi dokumentumokat a KSZR-en keresztül biztosítjuk a nemzetiségi települések számára.
7.6.

Statisztikai adatszolgáltatás

A megye könyvtárainak adatszolgáltatását szerveztük. 2016-ban 145 db adatlap került rögzítésre. Saját
adatgyűjtést a KSZR-en belül végeztünk, a forgalmi adatok negyedévenkénti bekérésével.
8.

Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
8.1.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

2015. évi tény

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

2016. évi
terv

2016. évi
tény

eltérés % 
ban 2015höz képest

Szakmai feladatellátás
Bevételek

Az intézmény működési bevétele

2 574

2 529

2 915

13%

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

2 614

2 409

1 842

-30%

224 805

225 000

298 645

33%

1 093 810

1 100 000

1 091 450

0%

205 773

164 537

197 915

-4%

19 075

8 000

34 092

79%

182 246

63 480

66 510

-64%

88 146

93 057

93 057

6%

13 126

4 074

-69%

533

9 020

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint)
-ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
-ebből fenntartói támogatás
-ebből központi költségvetési támogatás
-ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR)
támogatás
-ebből pályázati támogatás
-a Pályázati támogatásból EU-

támogatás
Egyéb bevétel összesen

208 880

167 066

209 850

0%

Személyi juttatás

65 887

65 461

63 384

-4%

Munkaadókat terhelő összes járulék

18 967

18 702

17 220

-9%

Dologi kiadás

71 812

82 903

63 309

-12%

Egyéb kiadás

43 374

60 044

38%

203 957

2%

Bevétel összesen
Kiadások

Kiadás összesen

200 040

167 066
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Üzemeltetési feladatellátás

Bevételek
Az intézmény működési bevétele

404

-100%

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

21 616

30 620

35 051

62%

-ebből fenntartói támogatás

6 781

0

7 461

10%

30 620

27 590

-ebből központi költségvetési támogatás
-ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR)
támogatás
-ebből pályázati támogatás
-a Pályázati támogatásból EUtámogatás
Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen

1 648
22 020

30 620

36 699

67%

Személyi juttatás

6 769

3 728

8 402

24%

Munkaadókat terhelő összes járulék

1 840

1 006

2 325

26%

Dologi kiadás

11 629

25 886

22 313

92%

Egyéb kiadás

164

13

-92%

30 620

33 053

62%

Kiadások

Kiadás összesen

20 402
Balassi Bálint Megyei Könyvtár összesen

Bevételek összesen

230 900

197 686

246 549

7%

Kiadások összesen

220 442

197 686

237 010

8%

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

Létszám és bérgazdálkodás

Az intézmény - előzőekben is jelzett - alacsony engedélyezett létszáma nehézségeket okoz a szakmai
munkánk színvonalas végzésében. A zenei részlegben évek óta fennálló létszámhiány mellett, az 1 fős
gazdasági ügyintézői státusz sem bizonyul elégségesnek szakmai, pénzügyi munkánk végzéséhez.
Mindezek mellett a 118 kistelepülést ellátó módszertani osztály munkáját is szükséges lenne a
jelenlegi 5 főről legalább 7 főre emelni a hatékonyabb és eredményesebb feladatellátás érdekében.
Minden munkatársunk a Kjt-nek megfelelően, a bértábla minimumára van besorolva.
4 fő munkatársunk kapta meg a 30 éves jubileumi jutalmát, munkájának elismeréséül.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének határozata alapján a Könyvtár dolgozói
2016. év végén, személyenként - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71.§-a
alapján - az intézménynél keletkezett személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó maradványa terhére, egy összegben, 96.000 Ft/fő/év névértékű Étkezési Erzsébetutalványban részesültek.
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9.

Partnerség és önkéntesség

A megvalósult hazai és külföldi együttműködések, önkéntességi tevékenységek szöveges és számszaki
bemutatása
Salgótarján
Megyei
Jogú
Város
fenntartásában
működő
kulturális
intézményekkel,
közgyűjteményekkel, cégekkel továbbra is partneri kapcsolatot ápoltunk. Tapasztalataink szerint kérik,
igénylik az együttgondolkodást, együttműködést. A forráshiány, az átfedésmentes programszervezésre
törekvés és a közös munka közelebb hozta az intézményeket egymáshoz.
A fenntartó Önkormányzat is arra törekszik, hogy az átfedéseket elkerüljük, változatos, sokszínű,
minden intézmény a maga profiljának és erejének megfelelő rendezvényekkel álljon elő.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a médiapartnerségre. Ennek érdekében nyílt napot szerveztünk a
Hungaricana országos közgyűjteményi portállal együttműködve, melyet a kollégák, helytörténeti
kutatók, civilek, társintézmények képviselői, a sajtó és média élénk érdeklődése kísért.
2016-ban összesen 35 db dokumentált együttműködési szerződésünk volt, az év során 7 új
együttműködési megállapodást kötöttünk partnereinkkel.
A Salgótarjáni Összevont Óvoda Vadvirág Tagóvodájával kötött megállapodás terve a 2016/2017-es
nevelési évre szól, melynek célja a mesék, az olvasás megszerettetése.
Kiemelten fontos volt számunkra, hogy az országos szakmai szervezetekkel 2016-ban is szorosan
együttműködjünk. (IKSZ, MOKKA, MKE, EISZ, Monguz, Arcanum, stb.)
Az MKE Nógrád Megyei Szervezete 2016-ban mind vezetésében, mind pedig terveiben megújult.
2016 évben is fogadtuk a salgótarjáni középiskolák diákjait a közösségi szolgálat előírt óraszámainak
letöltésére. Ez a folyamat minden évben az iskolákkal kötött együttműködési megállapodások alapján
történik. 2016-ban 8 közoktatási intézményből közel 60 diákot tudtunk a közösségi szolgálat keretein
belül foglalkoztatni.
Új együttműködő iskolák 2016-ban:
•

Salgótarjáni SZC Borbély Lajos Szakközépiskola,

•

Kovács Pál Baptista Gimnázium, Budapest,

•

Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Eger,

•

Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája.

Fokozott figyelmet fordítottunk, illetve kerestük a vállalkozói szférát szponzorként.
Sikerként könyveljük el a MITSUBA Autóalkatrész Gyártó Kft-vel kialakított munkakapcsolatot.
A cég felső vezetői intézménylátogatáson vettek részt könyvtárunkban, és jelentős, igazi kuriózumnak
számító japán nyelvű, illetve Japánról szóló könyvritkaságokat adományoztak könyvtárunk használói
számára.
Új partnereink lettek 2016-ban:
•

Móra Könyvkiadó Zrt,

•

Balassagyarmati Fegyház és Börtön,

•

Belvárosi Nőklub.

Bővítettük a nemzetiségi civil szervezetekkel fennálló kapcsolatainkat, pl. Magyarországi Szlovákok
Szövetségével, a Salgótarjáni Nemzetiségi Szlovák Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Nemzetiségi
Szlovák Önkormányzattal.
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Nagy hangsúlyt fektettünk a határon túli partnerekkel történő együttműködésre, pl. füleki könyvtár,
Losonci Nógrádi Könyvtár. Folytattuk eredményes együttműködésünket a rimaszombati Tompa
Mihály Református Általános Iskolával.
A Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központtal és a Magyar Könyvtárostanárok Egyesületével közösen
szerveztük a megyei iskolai könyvtárosok őszi konferenciáját.
Figyelemmel kísértük és segítettük az EMMI állásfoglalásait, törvény előkészítő munkájukban,
szakmai iránymutatásaihoz segítséget nyújtottunk. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma Kultúráért
Felelős Államtitkársága rendezvényein részt vettünk.
A közfoglalkoztatás szervezése érdekében együttműködtünk az Országos Széchényi Könyvtárral és a
Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel.
Folyamatosan együttműködtünk a könyvtár szakmai munkáját segítő helyi vállalkozásokkal:
• Anifer-St Kft.
• Professional Computer Kft.
• Pct Office Kft.
• Ondrék és Tóth Kft.
• Polár Stúdió Kft.
• L&L Creative Marketing Kft.
• St Új Műhely Kft.
• Galcsik Lajosné ev.
• Nádasdi Elektro Kft. stb.
10.

M utatók

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)

2 0 1 5 .évi tény

2016. évi terv

2016. évi tény

változás %ban előző
évhez képest

41,5+30=71,5

41,5+30=71,5

41,5+30=71,5

0

30

30

30

0

4

4

4

0

4x2 óra

4x2 óra

4x2 óra

0

11

11

11

0

Ebből nyitvatartási napok száma:

11

11

11

0

Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma:

1

1

1

0

Ebből nyitvatartási napok száma:

1

1

1

0

M utatók
Heti nyitvatartási órák száma (a
könyvtár székhelyén) (óra)
Fiókkal együtt
Heti nyitvatartási órák száma a
fiókkönyvtárakban (óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap)
nyitva tartás (óra)
16 óra utáni nyitva tartás (óra)
N yári zárva tartási idő

Munkanapok száma:
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Mutatók
Szolgáltatási feladatok - Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók
száma (fő)
A könyvtári látogatások száma:
ebből: személyes:
virtuális:
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
Dokumentum-ellátási Rendszerben
szolgáltatott dokumentumok száma
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:
Nyomtatott:
Audiovizuális:
Összesen:
Irodalomkutatások, témafigyelések száma
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált
szakmai (megyei, illetve országos szintű)
tanácsadások száma
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát
segítő IKT eszközök száma
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes
szolgáltatások száma
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

2015. évi
tény

2016.évi
terv

2016. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

6.760

7.000

6788

+0,4%
-9%

129.836
158.191
3

130.000
160.000
3

118.088
364.952
3

31

31

31

313

330

463

+48%

346

360

627

+81%

15

15

15

3

3

4

+33%

149.994

152.000

261.953

+74%

52.220

53.000

138.968

+133%

159

170

816

82.116
3.334
85.450

87.000

82.557
2.286
84.843

328

335

594

21

25

22

9

9

9

9

9

9

102

110

90

3.377

3.500

2842

+131%

32

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
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)

25

27

21

511

550

476

-

-

-

-

-

-

125

130

131

4.033

4.100

3512

18

20

17

550

600

373

7

8

7

807

830

531

16

18

16

468

500

362

293

300

577

12

15

36

1

4

2

117

120

6,7

7

6,7

6,7

138
3 alkalom
310
kérdőív
3 alkalom
310
kérdőív

-
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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 - nem pontos így,
Jogszabály szerint aligha alkalmaz
valaki önkéntest, amúgy
természetesen előfordul önkéntes
munka
A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil,
határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító
számítógéppel való ellátottsága (számítógépek
száma/a megyeszékhely lakosságának száma)
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi
dokumentumok száma
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)

-

-

-

57

60

58

6

6

7

1

1

0

26

28

35

0,00061

0,00061

0,00061

2.520

2.550

2.638

0,90

0,90

0,94

n.a.

a 2016ban
beszerzett
művek
kikölcsönz
ésének
aránya:
68%

n.a

Beszerzett források

M utatók(eFt)
Költségvetés
Érdekeltségnövelő
támogatás
ODR
támogatás
dokumentumok
beszerzésére
Egyéb
(Márai,
NKA, Brókerképző)
Források összesen
Ajándék,
kötelespéldány

2015.évi
tény

2016. évi terv

2016. évi tény

Változás 20152016(%)

12.374

14.410

14.234

+15%

275

660

1.402

+410%

150

nem tervezhető

153

+2%

2.077

nem tervezhető

11.044

+432%

14.876

15.070

26.833

+80%

2.194

nem tervezhető

2.234

+2%
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értéke
Összesen

17.070

15.070

29.067

+70%

Nagy örömre ad okot, hogy 2016. évi forrásaink igen kedvezően alakultak, így az előző évinél jóval
többet fordíthattunk könyvtári gyűjteményünk fejlesztésére. Költségvetésből csaknem kétmillió
forinttal többet költhettünk dokumentumbeszerzésre, mint az előző évben. ODR-támogatásunk is közel
az előző évinek megfelelő volt, az érdekeltségnövelő támogatás mértéke viszont jelentősen, több mint
ötszörösére emelkedett. Ugyanez a több mint ötszörös növekedés elmondható „egyéb” forrásainkról is,
mely a Márai- és az NKA-program keretében pénzügyileg rendezett, kulturális támogatásból származó
ingyenes termékátadások értékét, valamint saját előállítású dokumentumaink értékét foglalja magában.
Kis mértékben az ajándékként és kötelespéldányként beérkező dokumentumok összértéke is
emelkedett.

Gyűjteményfejlesztés
Gyűjteményszervező munkánkat 2016-ban is elsősorban Gyűjtőköri Szabályzatunk határozta meg,
ezen belül természetesen törekedtünk olvasóink igényeinek figyelembevételére. Táblázatunk mutatói
nem tartalmazzák a KSZR-ből beszerzett dokumentumok összegét és darabszámát, azt a megyei
könyvtár területi feladatellátása fejezetben részletezzük.

M utatók
2015. évi tény

Gyarapításra fordított összeg
(Ft)
ebből folyóirat (Ft)

2016. évi
terv

2016. évi tény

változás
% -ban
előző
évhez
képest

12.799.322

14.410.000

15.938.038

+25%

1.593.960

1.500.000

1.783.610

+12%
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ebből CD/DVD/elektronikus
dokumentum (Ft)
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 (d b )
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) nem
szerencsés ez a mutató,
nagyon torz a megye
lakosságához viszonyítani ezt
az adatot

500.000

1.691.871

+ 128%

9.000

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

+37%

833 db könyv

2.000 db

2.849 db
könyv

+242%

11

15

33

+200%

2.183

2.300

2.820

+29%

492

550

491

-0,3%

232

250

118

-49%

678

700

870

+28%

0,044

0,046

0,061

+39%

740.548
összesen: 8.704
7.797 db könyv
292 db hangzó
20 db kotta
36 db elektronikus
9 db térkép
202 db vizuális
147 db bekötött fi.
201 db időszaki

Állománygyarapítás
2016 első két hónapjában ajándék dokumentumok, illetve kötelespéldányok útján gyarapítottuk
állományunkat. Ehhez társultak március hónaptól a Nemzeti Kulturális Alap kulturális támogatásból
származó ingyenes termékátadású dokumentumai, melyek jelentősen megemelték éves gyarapodásunk
mennyiségét és értékét. A vásárlás útján történő gyarapítás igazából csak júniustól realizálódott részben a költségvetés elfogadása, részben az aktuális közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt
s
jelentett rendszeres, aktív tevékenységet egészen az év végéig. Az év második felétől folyamatosan
36

érkeztek intézményünkbe azok az NKA-támogatású kiadványok is, amelyeknél a támogatást a szerző,
illetve a kiadó kapta - ezek kezelése lényegesen egyszerűbb volt, mint a nagy mennyiségben a
Könyvtárellátó közreműködésével kiküldött dokumentumoké. Októberben az ODR-támogatás,
novemberben a Márai-program és az érdekeltségnövelő támogatás egészítette ki gyarapítószerzeményező tevékenységünket.
2016. évi gyarapodásunk tartalmi megoszlása: 53 % szak- és ismeretterjesztő irodalom, 30 %
szépirodalom, 17 % gyermek- és ifjúsági irodalom. Ez utóbbi idén alulreprezentáltnak tűnik, ami abból
adódik, hogy gyarapodásunk egyik meghatározó eleme, az NKA-termékátadás túlnyomórészt felnőtt
szakkönyveket tartalmazott.
A Felnőtt részleg gyarapodásának közel 40 %-át szépirodalmi művek alkották, széles kínálatot nyújtva
mind a szórakoztató irodalom, mind a kortárs hazai, határon túli magyar, és külföldi szépirodalom
terén. Saját vásárlásaink mellett a Márai-program és az NKA könyvtámogatásai határon túli szerzők,
valamint határon túli és hazai kisebb kiadók, konferenciakiadványok esetében (a nehéz
beszerezhetőség miatt) hiánypótlásként, egyéb esetekben példányszám-bővítésként szolgáltak.
Szakirodalmi beszerzéseink közül némileg kiemelkedtek a társadalomtudományi, művészeti, illetve
irodalomtudományi tárgyú dokumentumok, a többi tudományágak között a gyarapítás kiegyenlített,
arányos volt.
A Zenei részleg nyelvi gyűjteménye 2016-ban 655 dokumentummal gyarapodott, részben vásárlás,
részben ajándék útján (érdekességnek számított a salgótarjáni telephellyel is rendelkező Mitsuba cég
ajándéka, mely japán nyelvű, illetve Japánról szóló angol nyelvű könyveket tartalmazott), de a
Nemzeti Kulturális Alap ingyenes termékátadásaiból is részesült. Ebben az évben nagyobb számban
vásároltunk idegen nyelvű modem szórakoztató irodalmat és klasszikus szépirodalmat. Változatlanul
beszereztük a nyelvtanulási-nyelvoktatást segítő kiadványokat: „könnyített olvasmány”-okat, többféle
szótárat, nyelvkönyvet, gyakorlókönyvet - ezek jelentős részéhez hangzó anyag is társul, CDmellékletként vagy internetes hozzáféréssel.
A zenei gyűjtemény 2016-ban is rendszeresen gyarapodott, összesen 870 dokumentummal, mely
sokféle dokumentumtípusból tevődött össze. A 488 db zenei tárgyú, ill. a társművészetek körébe
tartozó (film-, színház-, táncművészet) könyvdokumentumot nagyobb részben költségvetésből
vásároltuk, illetve az NKA ingyenes termékátadásából kaptuk.
Az Olvasóterem állománya 2016-ban a tavalyinál 6%-kal több dokumentummal, 631 darabbal
gyarapodott. Az általános- és szaklexikonok, enciklopédiák, a reprint kiadású művek és a különféle
szakterületek kézikönyveinek arányos és tervszerű gyarapítása mellett kicsit nagyobb arányban
kerültek beszerzésre jogi könyvek, reprezentatív művészeti albumok, az ajándékok között pedig
nagyobb számban voltak dedikált művek.
A tavalyi - gyarapodási szempontból sikeres - évet követően a Helyismereti gyűjtemény 2016-os
állománybővülése is eredményes volt, hiszen az előző évivel csaknem azonos számú (491 db)
dokumentumot sikerült a részleg állományába integrálni, több mint 1.000.000,- Ft értékben. Olvasói
ajándékból bővült az idei helyismereti könyvgyarapodás több mint egyharmada (141 db), emellett a
fotók kivételével (azok saját előállításúak voltak) a nem hagyományos dokumentumok köre. A
beszolgáltatott kötelespéldányok száma háromszorosára nőtt. A Helyismereti gyűjtemény is részesült a
Nemzeti Kulturális Alap ingyenes termékátadásából (51 db könyv), elsősorban olyan konferencia
vagy tanulmánykötetek formájában, melyek helyi szerzők munkásságáról közölnek — sok esetben
hiánypótló - tanulmányokat, s a könyvpiacon egyébként nehezen beszerezhetők.
2016-ban 2820 dokumentummal bővült a Gyermekrészleg állománya, ez 29 %-kal több, mint a 2015ös gyarapodás. Ebből 2082 a gyermek- és ifjúsági korosztály számára íródott szépirodalom, 738 pedig
ismeretterjesztő, gyermekeknek szóló szakkönyv.
A 2016. évi gyarapodás tartalom szerinti bontásban a következőképpen alakult (kurrens folyóiratok
nélkül):
Szakirodalom
Szépirodalom
Gyermekirodalom

6.317 db
3.522 db
2.082 db
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Apasztás
2016-ban folyamatosan zajlott intézményünk dokumentumainak tervszerű átvizsgálása, leválogatása:
a felnőtt kölcsönző szépirodalmi állományának egy részében, a gyermekrészleg teljes állományában és
a zenei részlegben: a nem használt, nem kölcsönzött, esztétikai szempontból kifogásolható
dokumentumainkat leválogattuk a szabadpolcokról és a raktárban helyeztük el. A raktárban
leválogattuk és selejtezésre kijelöltük, leszedtük a tartalmilag avult könyveket. Ezáltal a szabadpolcok
külleme elfogadhatóbb, tetszetőssé vált, a könyvespolcok nincsenek túlzsúfolva.
Törlésre az I. és a IV. negyedévben került sor. 5 alkalommal összesen 2.849 dokumentumot vontunk ki
az állományból, 239.827,-Ft értékben. Valamennyi törlésre került dokumentumunk könyv volt.
A dokumentumokat 4 alkalommal fölöspéldányként, egyszer pedig avulás jogcímen vontuk ki
állományunkból.
Gyűjteményfeltárás

M utatók

Épített elektronikus
katalógusokban/adatbázisokban rögzített
rekordok száma
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA)
betöltött tételek száma
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött
rekordok száma
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama órában
kifejezve)
Beérkező új dokumentumok olvasók számára
történő hozzáférhetővé válásának időtartama
napokban kifejezve (átlagosan)
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

2016. évi
terv

2016.
évi tény

változás %-ban
előző évhez
képest

315.867

323.000

329.522

+4%

117.831

119.000

122.991

+4%

-

-

-

-

40 perc

40 perc

40 perc

0

6 nap

6 nap

6 nap

0

99%

99%

99%

0

2015.évi
tény
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Állományunk nyilvántartását és feltárását 2016-ban is a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben
végeztük.
A kurrens folyóiratok napi regisztrációja 2016-ban már teljeskörűen a Corvina SER-modulja
segítségével történt, az új beszerzésű időszaki kiadványok adatbázisba felvitele megtörtént.
A helyismereti cikkadatbázis építése szintén folyamatos volt 2016-ban is; év végére 44.042 rekordot
tartalmazott. A cikkadatbázis felülvizsgálata, részleges revíziója megkezdődött.
Az állományra vonatkozó statisztikai adatokat igény szerint és a törvényi előírásoknak megfelelően
szolgáltattuk.
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (%)
Könyvállományunk 100%-os feltártságú. Corvina Integrált Könyvtári Rendszerünk adatbázisa 2016.
december 31-én 148.699 MARC-formátumú rekordból állt.
A helyismereti cikkadatbázisunk 44.042 rekordot tartalmazott 2016. december 31-én, helyismereti
adatbázisunk pedig 90.224 rekordot.
Tudományos kutatás
A mindennapi feszített tempó, alacsony létszám sajnos nem adott lehetőséget az elmélyült, sok időt és
energiát igénylő tudományos kutatások végzésének.
A Salgótarjáni Értéktár könyvtárunkban működése, az arra való rálátás bebizonyította, hogy
városunkban nagyon jelentős kulturális értékek vannak. Ezek mélyebb feltárása, felkutatása és
publikálása érdekében munkatársaink is komoly erőfeszítéseket tesznek.

M utatók

2015.évi
tény

2016. évi terv

Kutatómunka éves időalapja
(munkaóra/év)
Tudományos kutatások száma
A könyvtár összes
publikációinak száma és ebből a
könyvtár szakemberei által
8
készített, nyomatott vagy
elektronikus formában
megjelent publikációk száma
Idegen nyelvű publikációk
száma
Nemzetiségi nyelvű
kiadványok, publikációk száma
A könyvtár által kiadott
Könyvtár-tér
kiadványok száma
1 sz.
Palócföld fi.:
6. szám

A könyvtár szakemberei által
tartott előadások száma
A könyvtár szakemberei által
elvégzett szakértői

változás /%ban előző
évhez képest

2016. évi tény

-

-

-

-

-

-

30

14

+75%

-

-

-

-

-

-

Könyvtár-tér 4
sz.
Palócföld fi.: 6.
szám
Palócföld
könyvek 1 db

Könyvtár-tér 2
sz.
Palócföld fi.: 3.
szám
Palócföld
könyvek 1 db

-14%

9

12

7

-22%

18

8

6

-67%
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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

2

3

5

+150%

87

120

205

+136%

13

15

28

+115%

4

4

5

+25%
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Rendezvény, kiállítás
M utatók
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
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
(megyei)

Változás %-ban az
előző évhez képest

2015. évi tény

2016. évi terv

2016. évi tény

448

455

354

-21%

22.495

23.000

16.525

-27%

2

3

5

+150%

87

120

205

+136%

22

22

17

-23%

7.284

7.300

5141

-29%

29

30

34

+17%

1.389

1.400

1484

+7%

278

300

306

+10%

22.729

24.000

21.778

-4%

1.677

1.800

1813

+8%
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Rendezvényeinkkel igyekszünk minél szélesebb felhasználói kört megszólítani, a különböző
társadalmi rétegek igényeihez igazodni. A 2016-os év tapasztalatait elemezve eredményeink azt
mutatják, hogy a legaktívabb réteg 2016-ban a programok tekintetében a nyugdíjasok csoportja volt.
Városunkban és megyénkben munkahelyek hiányában sok az ingázó, az elvándorló. Az aktív réteg
részéről egyfajta érdektelenség is látható. Csak azokat a programokat, rendezvényeket látogatják,
amelyek egyéni érdekeikhez, munkavégzésükhöz, boldogulásukhoz kötődnek. Alig áldoznak kevés
szabadidejükből a kulturális élményt jelentő rendezvényekre. Sajnálatosan megelégszenek az Internet
nyújtotta közösségi oldalakon való ismerkedés és tájékozódás silány lehetőségével. Könyvtárunk ezért
is igyekszik különböző, érdekes klub és közösségi formákat létrehozni, hogy a csoportba tartozás, a
közösségi lét nyújtotta élmények pozitív befolyással legyenek az egyénre. A Szvitamin klub, az
Egészségklub, a Világjáró klub, a Sakk és Hímző klub könyvtárunkban való jelenléte mind ennek a
problémának a megoldására jött létre.
Kiállításaink megtervezésénél a hagyományos témák mellé beemelünk különleges, rendhagyó témákat
is. pl. Autómodell - és makett kiállítás, Négyszögletű Kerek kiállítás Lázár Ervin emlékére, Márton
Rezső „Sírfelirat” című zenei témájú, rendhagyó kiállítása.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben, így 2016-ban is partneri
együttműködésre hívta könyvtárunkat a Gyermekek Jogainak Hete rendezvénysorozat kapcsán.
Az évfordulókhoz, jeles napokhoz való csatlakozást könyvtárunk kötelező érvényűnek tekintette. 1956
eseményeinek kiemelt helyszíne volt Salgótarján. Ennek az eseménynek az évfordulója kapcsán
szerveztünk könyvbemutatót, Páles Lajos: Két tűz között című könyvének bemutatójával. Valamennyi,
városunkban zajló ilyen témájú eseményen aktívan vettünk részt.
A Versszínház közreműködésével valósítottuk meg a szintén évfordulóhoz kötődő Pilinszky estet is.
Költségvetésünk hiányos forrása okán kiemelten figyeltünk programjaink, rendezvényeink racionális,
költséghatékony tervezésére. Igyekeztünk az együttműködő partnerséget megragadva intézményekkel,
civilekkel, iskolákkal, óvodákkal, előadóinkkal közösen, együttműködve tenni a siker érdekében.
Mindennek köszönhetően valósultak meg az év folyamán programjaink, jelentősebb rendezvényeink,
mint pl. a Költészet Napja, az Ünnepi Könyvhét, a Gyermeknap, a Népmese Napja, idősek köszöntése,
adventi programok.
Az évek óta hatékony, nagyon jó együttműködő és partneri kapcsolatnak köszönhetően a társadalmi
hasznosság jegyében több sikeres, közösen szervezett rendezvényt tudhatunk magunk mögött. A
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével az Egészségklub programjait szerveztük, a
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviseletével Nyugdíjas Akadémia sorozatcímmel ismeretterjesztő
előadásokat tartottunk.
Az utazást, úti élményt kedvelő közönséget ebben az esztendőben is vártuk a havonta egy alkalommal
megrendezésre kerülő Világjáró klub rendezvénysorozatunkkal.
A zene iránt érdeklődők kéthetente vehettek részt a Szvitamin klub előadásain.
2016-ban az időseket is köszöntöttük irodalmi, zenés rendezvényünkkel.
Advent időszakában idén is beszélgetésre hívtuk az érdeklődőket. Vendégeink a történelmi egyházak
salgótarjáni lelkészei voltak. Az ünnepre hangolódáshoz karácsonyváró rendezvényünkkel vártuk az
érdeklődőket.
2016-ban is csatlakoztunk az Internet Fiesta „Közös kincseink az interneten” országos témahét
programjaihoz. Hasznos, igényes előadásokkal vártuk az általános, a középiskolás és a nyugdíjas
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korosztály érdeklődő képviselőit, csoportjait. A diákok emellett megismerték a Hungaricana portál
adatbázisait, a „Régi dokumentumokról modern formában” könyvtári órán. Az idősebbekkel pedig
"Kincstárba léphetünk bárhol, bármikor" mottóval virtuális sétát tettünk 360°-as panorámaképek
segítségével magyar és külföldi múzeumokban. A legkisebbek játékos formában gyarapították
képességeiket és ismereteiket az Egyszervolt és az Olvasni jó! oldalakon.
A Költészet Napja alkalmából csatlakoztunk a Kaposvári Megyei és Városi Könyvtár országos
versolvasó akciójához.
Az intézményünk által kiadott Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti lap is sikeres évet, az előző
évekhez képest jelentős eredményeket tudhat magáénak. A lap előfizetői statisztikája ugrásszerűen
megemelkedett, népszerűsítő, olvasókat toborzó rendezvényei magas szinten valósultak meg.
Rendezvényeink statisztikája:
Felnőtt programok
Megnevezés
Kiállítás
Rendezvény, foglalkozás, látogató csoport
Összes:

alkalom
13
143
156

fő
2796
5773
8569

Gyermekprogramok
A hagyományos értelemben vett könyvtári szolgáltatások mellett újszerű közösségi és szabadidős
programok széleskörű kínálatát nyújtottuk a város és megye gyermekei, szüleik és pedagógusai
részére.
A Mikkamakka Gyermekkönyvtár legkiemelkedőbb rendezvénysorozata ebben az évben Lázár Ervin
nevéhez fűződik. A gyerekek egyik legkedvesebb írója 80 éve született és 10 éve hunyt el.
Éves programjainkat ehhez az évfordulóhoz igazítottuk. Elsőként Lázár Ervin életével, munkásságával
kapcsolatos totót állítottunk össze a kisiskolások számára, melynek eredményhirdetését összekötöttük
gyermekkönyvtárunk névadó ünnepségével. 2016. május 6-án Négyszögletű Kerek Napot tartottunk,
ettől a naptól Mikkamakka Gyermekkönyvtárba járhatnak Salgótarján és Nógrád megye gyermekei.
Színházi előadással kedveskedtünk a meghívott gyerekeknek, a Miamanó Színház Lázár Ervin
Négyszögletű Kerek Erdő meseregényéből adott elő részleteket.
Az olvasási kompetencia fejlesztése küldetésünk, ezért hirdettük meg a Mikkamakka Erdeje című
családi olvasónapló pályázatot, amelyet egész Nógrád megyére kiterjesztettünk. A díjkiosztó
ünnepséget decemberben tartottuk, több mint 100 pályamunka érkezett Salgótarjánból és a megye
különböző településeiről, ebből 28 kisdiák részesült jutalomban. Ezen a napon nyitottuk meg a Móra
Kiadó interaktív vándorkiállítását, a Négyszögletű Kerek Kiállítást, melynek segítségével
megismerkedhettek az érdeklődők az író életének meghatározó állomásaival, Lázár Ervin személyes
tárgyaival. A napot Vig Balázs rendhagyó író-olvasó találkozója zárta.
A másik nagyszabású rendezvénysorozat, amellyel a családok szabadidős elfoglaltságát támogattuk, az
Edit néni könyvespolca. Ez a vidám felolvasó délelőtt, mely kézműves foglalkozással egészült ki, a
salgótarjáni családok egyik legkedvesebb szombat délelőtti programja volt.
Minden évben játékra, tanulásra hívjuk a gyerekeket az Internet Fiesta kapcsán, melynek során
irodalmi gyermekportálokkal ismerkedtünk.
A Gyermekek Jogainak Hete alkalmából „A jó modor nem ciki” - a játékos vetélkedő keretein belül
megtanulták a gyerekek a terítés szabályait, az udvarias köszönés formáit.
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Gyermekkönyvtárunk évek óta várja az iskolai szünetekben az érdeklődő gyermekeket kézműves
foglalkozásokra. A családok szívesen fogadják ezt a lehetőséget, így ebben az esztendőben is nagy
érdeklődésre tartott számot. Sok gyermek tölti kulturált, nyugodt, biztonságos környezetben és
hasznosan a szünidőt, melynek foglalkozásai mindig az adott évszakhoz kötődnek.
A múlt évben nagy gondot fordítottunk a legkisebb célközönség megszólítására. Útjára indítottuk a
baba-mama klubbot, először Babusgató, majd Ciróka néven.
Minden évben megünnepeljük a Népmese Napját. 2016. szeptember 30-án a Batyu Színház művészei
magas színvonalú előadáson népmesékkel varázsolták el az óvodásokat. Ugyancsak ők báboztak
nekünk az Országos Könyvtári Napok Könyves Vasárnapján.
Az év során vendégünk volt Ribizli Bohóc, aki zenés, irodalmi műsorral kedveskedett a gyerekeknek,
az év végén nagy izgalommal vártuk a Mikulást.
Gyermekprogramok
Megnevezés
Kiállítás
Rendezvény, foglalkozás
Látogató csoport
Összes:

alkalom
4
103

fő
2345
3024

91
198

2187
7556

Kiállítások
Könyvtárunk állandó kiállító tere a Bóna Kovács Károly Galéria, ahol havonta egy kiállítást
rendeztünk. Igyekszünk teret adni helyi, vagy Nógrád megyéhez kötődő alkotó vagy gyűjtő
munkáinak.
Legjelentősebb kiállításaink 2016-ban:
•

„Salgótarján Kincsei” kiállítás sorozatunk nyitó rendezvénye, melyben a Salgótarjáni
Összevont Óvoda mutatkozott be,

•

Négyszögletű Kerek Kiállítás - Lázár Ervin emlékére vándorkiállítás (Móra Kiadó),

•

Földi Gergely festőművész képzőművészeti kiállítása,

•

Illés Jánosné Bohács Mária és Nagy Izidorné Batta Szilvia alkotásainak kiállítása,

•

Márton Rezső lemezborító-gyűjtemény kiállítása.

•

IV. Autó-modell, makett kiállítás.

A civil szervezetekkel való együttműködés eredményeként létrejött kiállításaink 2016-ban:
•

a Balassi Bálint Asztaltársaság képzőművészeti kiállítása,

•

a Magyar Fotográfia Napja tiszteletére a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület fotókiállítása,

•

a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete szervezésében hagyománnyá vált kézimunka
kiállítása,

•

a Baglyasalja Barátainak Köre „20 év 274 pillanata” című kiállítás.

Mikkamakka Gyermekkönyvtárunkban is volt kiállítás több alkalommal általános iskolások
„könyvillusztráció” rajzaiból.
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Évfordulókhoz, jeles napokhoz fűződő könyvkiállításokat, valamint könyvajánló tárlókat rendszeresen
készítettek kollégáink az év folyamán.
2016-ban is kihasználtuk az elektronikus reklámfelületünket a havi programajánlatokon túl a virtuális
kiállítások bemutatására is: könyvajánlók, gyermekalkotások, olvasónapló pályázat illusztrációi.
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

2015. évi tény

2016. évi terv

2016. évi tény

változás %ban előző
évhez képest

2.500

2.500

185

-93%

-

-

-

-

-

-

-

-

1184

1200

3016

n.a.

n. a.

n. a.

-

-

-

-

-

Salgótarján, 2017. február 14.

M olnár Éva s.k.
igazgató
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata nevében:

Marúzs Viktória M artina s.k.
igazgató
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Mellékletek
1. melléklet

BESZÁMOLÓ
a Palócföld folyóirat 2016. évi munkájáról
Az új főszerkesztő, dr. Gréczi-Zsoldos Enikő 2016. május 17-én vette át megbízatását. Májusban
megalakult a szerkesztőség, melynek tagjai: Nagy Pál (Párizs) főmunkatárs; Szávai Attila szerkesztő;
Hubai Gábor munkatárs, a Palócföld blogoldalán a Reggeli KV rovat szerkesztője, Tarnóczi László, a
portrérovat állandó szerzője. Borítótervező: Ráduly Csaba díjazott könyvillusztrátor, képzőművész.
Tördelő-szerkesztő: Hernádiné Bakos Marianna.
Kiadó: Molnár Éva igazgató, Balassi Bálint Megyei Könyvtár. Fenntartó: Salgótarján Megyei Jogú
Város.
A szerkesztőség tevékenysége
2016. június 9-én a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban bemutatkozott a Palócföld új szerkesztősége.
Megjelent a Palócföld Könyvek sorozat új kötete: Szávai Attila H uszonkettő című
novellagyűjteménye. A kötet bemutatója 2016. június 10-én volt a szerkesztőség székhelyén, a Balassi
Bálint Megyei Könyvtárban.
A könyvhéten a könyvtár standjain megjelentek a Palócföld számai és a Palócföld Könyvek sorozat
korábbi darabjai.
A 2016. évi 1. lapszám bemutatójára július 6-án került sor a székhelyintézményben. A szerkesztőség
tagjai nagy érdeklődés mellett mutatták be az új lapszámot.
A 2016/1. szám 96 oldalon jelent meg 21 szerző 27 különböző műfajú írásával és 3 képzőművész
munkájával. Rovatai: Szépirodalom (ezen belül: „ez itt a n y á r”, Vers, Próza, Dráma), Emlékezés,
Helytörténet, Ö rök M adách, Portré, Vita, Szemle.

2016. október 3-án Palócföld-ankét keretében köszöntöttük Nagy Pál salgótarjáni származású,
Párizsban élő írót, irodalomteoretikust, a párizsi Magyar Műhely alapító-szerkesztőjét, a Palócföld
főmunkatársát. A programon új kötetét, a francia nyelven megjelent Une francophonie m illénaire
(E zeréves frankofónia ) című kötetét mutatta be.
O któber 8-án Csesztvén, a Madách Imre-emlékünnepségen dr. Gréczi-Zsoldos Enikő, a Palócföld
főszerkesztője mondott ünnepi beszédet.
O któber 13-án megjelent a 2016/2. szám 96 oldalon, 27 szerző 31 írásával, 3 képzőművész
alkotásával, illetve a ceredi művésztelep alkotóinak munkáival. Rovatai: Szépirodalom (Vers, Próza,
Dráma, Esszé), Emlékezés, Helytörténet, Néprajz, Képzőm űvészet, Szemle.

O któber 27-én székhelyintézményünkben bemutattuk a 2016/2. számot.
November 4-én Pásztón, a Teleki Pál Városi Könyvtárban tartottunk lapbemutatót.
November 16-án Szécsényben, a Kubinyi Ferenc Múzeumban, a Magyar Kultúra Napján
népszerűsítette a főszerkesztő a folyóiratot.
December 8-án a salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban tartott rendhagyó irodalomórát a
főszerkesztő a Palócföld folyóirat szerepéről a Nógrád megyei kulturális életben.
December 14-én az Írószövetség budapesti székházában mutatkozott be a szerkesztőség. Az est
házigazdája Turczi István költő volt.
December 15-én a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban mutatta be a szerkesztőség a 2016/3.
lapszámot. 96 oldalon 21 szerző 30 írása olvasható, a borítót és a belívet egy képzőművész alkotásai
díszítik. Rovatai: Szépirodalom, Köszöntés (Praznovszky Mihálynak, a Palócföld egykori
főszerkesztőjének 70. születésnapján), „Kis határodon nagy e szm é k”, Képzőművészet, 1956• 60 •
2016, Portré, Szem le.
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A lap támogatói
A lap fenntartója Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei
Önkormányzat elnöke és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő pénzbeli és erkölcsi támogatásával
segítette a lap megjelenését. Jelentős összeggel támogatta a szerkesztőség munkáját a Szerencsejáték
Service Zrt.
A lap terjesztése, árusítása, előfizetők
A lap országos terjesztésű periodika. A Magyar Lapterjesztő Zrt. (LAPKER) és a Könyvtárellátó
Nonprofit Kft. terjeszti. A lap az ország 119 árusítóhelyén vásárolható meg. Ezenkívül a lap a
kiadónál, a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban is megvásárolható, valamint ott fizethető elő. A
Lapterjesztő Zrt. az ország egész területén értékesíti a lapot. Budapesten az Írók boltjában és
Felvidéken, a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban is kapható a folyóirat.
A folyóirat megjelenési példányszámát - az előző évekhez képest csekélyebb támogatás miatt - a
2016. évben 500 példányról 350 példányra csökkentettük. Ebből 150 példány kerül a LAPKER-hez. A
lap a helyi olvasóink körében rendkívül népszerű és a megvásárolt példányszámok jól mutatják, hogy
az országos érdeklődés is erősödött.
Előfizetőink száma nagymértékben gyarapodott. 42 előfizető 58 lapszámra fizet elő.
Online megjelenés
Új honlapot, egyben blogoldalt nyitottunk a Palócföld folyóirat elektronikus megjelenéséhez
https://palocfold.wordpress.com/ címen, mely az olvasókkal való kapcsolattartásban és a lap
népszerűsítésében segít. Régebbi lapszámaink és a 2016. évi számok digitalizált változatai a Palócföld
Archívumban tekinthetők meg.
Blogoldalunkon három irodalmi rovat található:
Reggeli KV: az október 1-jén indult rovat szerkesztője, Hubai Gábor naponta minden reggel egy-egy
kortárs vers feltöltésével kínálja meg a reggeli kávéjukat fogyasztó Palócföld-olvasókat.
Szávai-blog: Szávai Attila szerkesztésében novellák, blogbejegyzések.
Ugródeszka: a Palócföld szerkesztősége a programjában meghirdetett tehetséggondozást fontosnak
tartja. Ebben a rovatban kezdő, ifjú tehetségeknek biztosítunk lehetőséget a megjelenésre.
Nyitottunk egy közösségi oldalt, ahol minden fontos hírünkről tájékoztatjuk olvasóinkat. A
közösségi oldal címe: https://www.facebook.com/palocfold/. A közösségi oldalunk számadatai arról
tanúskodnak, hogy ezen a felületen sok embert tudunk elérni, megszólítani, programokra invitálni, a
lapszámokról és a rendezvényekről tájékoztatni.
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2. melléklet
A fiókkönyvtárak működtetése
A fiókkönyvtári ellátást Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ebben az évben is kiemelten
támogatta. A fiókkönyvtárak működtetésével a város peremkerületeiben és a távolabbi városrészekben
élők könyvtári ellátását biztosítjuk.
A Forgáchi-, Zagyvarónai, Salgóbányai és a Somoskői könyvtár működése folyamatos volt. A
zagyvarónai fiókkönyvtárban könyvtáros váltás történt, és ez úgy tűnik, pozitív hatást gyakorolt a
könyvtár működésére. A forgalmi adatok növekvő látogatottságról és a kölcsönzések számának
növekedéséről tanúskodnak, főként a 14 éven aluliak körében. December közepétől a szolgáltatás
átmenetileg szünetelt Zagyvarónán a könyvtárat befogadó épület felújítása miatt.
Salgóbányán stabil feltételek mellett sikerült a működtetést biztosítani.
A Forgáchi és Somoskői könyvtárban - a folyamatos működés mellett is - csökkentek a használati
adatok. Somoskőben továbbra is nehéz körülmények között működik a könyvtár, ami az épület
jelenlegi állapotával van összefüggésben. Szükséges lenne a könyvtárat jobb körülmények közé
átköltöztetni, mert a könyvtárhasználatra van igény a helyben lakó felnőttek, általános és
középiskolások részéről.
A településrész az utóbbi években népszerűvé vált a városból kiköltözni szándékozók számára.
Somoskő a város egyik kiemelt turisztikai célpontja. Reméljük, hogy a város közintézményeinek
felújítása során sikerül forrást találni a somoskői fiókkönyvtár helyzetének megoldására. Ennek
érdekében a fenntartó önkormányzat részére, kérésüknek megfelelően, feljegyzéseket készítettünk.
A Beszterce-lakótelepi fiókkönyvtár az első félévben folyamatosan működött, szeptembertől azonban
a könyvtáros felmondásával új helyzet állt elő. A szolgáltatás további folytatása kapcsán új
megoldások, esetleg egy új helyszín kérdése is felmerült.
Könyvtárunk a lehetőségeihez mérten igyekszik a fiókkönyvtárakban egyenletes, kiegyensúlyozott
szolgáltatást nyújtani.
2016-ban is biztosítottuk a fiókkönyvtárak számára a folyamatos dokumentumellátást, 22 alkalommal
1741 db könyvet juttatunk el a szolgáltatóhelyekre, emellett a Forgáchi fiókkönyvtár számára
folyóiratokat fizettünk elő. Könyves ünnepek alkalmával rendezvényeket tartottunk a Forgáchi, a
zagyvai és a somoskői fiókkönyvtárakban.
Évről évre felmerül a fiókkönyvtárak működtetésének racionalizálása, költséghatékonyságának
növelése. 2016-ban 2 alkalommal vizsgáltuk meg a működtetés költségeit, az esteleges szervezeti
változtatásokat.
Szükséges lenne stabil működési körülmények és a korszerű szolgáltatások elérését biztosító tárgyi,
technikai és személyi feltételek hosszú távú biztosítására.
Fiókkönyvtárak könyvtárhasználati adatai
F iókköny vtár neve

Regisztrált
használók
száma
Személyes
használók
száma
Kölcsönzők
száma
Kölcs. dok.
száma

összesen
ebből 14
éven aluli
összesen
ebből 14
éven aluli
összesen
ebből14
éven aluli
összesen
ebből 14
éven aluli

B eszterce

55
41
260
164
191
115
530
269

F orgách

181
69
3853
1713
1255
175
5893
312

R ón afalu

S algóbán va
-

-

-

-

-

34
3

267
45
248
56
793
105

Zagyvaróna
34
17
1003
648
396
251
924
339
603
97

Som osk ő

51
15
505
235
290
104

Ö sszesen
355
145
5888
2805
2380
701
9180
1386
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3. melléklet
Főbb rendezvények
K orosztály
R en d ezvén y n eve
14 év
alatti

14 év
feletti

L étszám (fő)

E lő a d á so k
szám a
(alk alom )

Id őp on t

14 év
alatti

14 év
feletti

T alá lk o zá si p o n to k

Találkozási pontok - Pilinszky
emlékműsor

X

1

2016.11.29

123

X

3

2016.04.15-06.27.

30

X

13

2016.03.17-03.24.

In tern eth a szn á la ti tan folyam

20 órás tanfolyam(3 csoport) BBMK
(1 csoport -10 alkalom)
In tern et F iesta

X

117

269

M K E szak m ai n ap H ajdara G á b o r "L égy k reatív, haszn álj
prezit!" - P rezi.com - b ev ezetés a
m odern p rezen tá ció világáb a"

X

1

2016.05.25

25

A lap fok ú k ö n y v tá ro si tan folyam

X

4

2016.08.15-08.29.

35

X

1

2016.04.11

X

1

2016.06.06

62

Városi megnyitó

X

1

2016.06.09

124

Nemzedékek találkozása - Palócföld

X

1

2016.06.09

49

Vendégünk Szávai Attila író

X

1

2016.06.10

23

"Könyves kavalkád"

X

1

2016.06.11

X

1

2016.06.13

56

X

1

2016.10.03

82

1

2016.10.04

K öltészet N apja

Költészetnapi megemlékezés
B alassi-díj átadó ü nn ep ség

8

136

Ü nn ep i K ön yvh ét

A Tarjáni Városlakó Magazin 2016/2es számának bemutatója

28

46

O rszágos K ön yvtári N ap ok

Palócföld Ankét
A földet nemapáinktól...

X

ANagy Könyves Beavatás

X

1

Szvitamin Klub

X

1

56

24

2016.10.05

20

2016.01.05

18

49

"Salgótarjánkincsei" - 20 év 274
pillanata c. megnyitó

X

"Salgótarján kincsei" - 20 év 274
pillanata c. kiállítás

X

1

2016.10.06

2

41

2016.10.06-10.31.

60

204

Lovagi kultúra a középkorban

X

1

2016.10.06

Csatlakozás aKönyvtári Legek...

X

1

2016.10.07

2

19

1

2016.10.07

12

20

Boldog szülinapot, Filu!

X

40

Könyv-torna

X

1

2016.10.08

2

23

Könyv-túra

X

1

2016.10.08

2

22

2016.10.09

28

45

2016.10.09

33

48

2016.10.03-10.31.

428

716

2016.10.08

35

54

Edit néni kincses ládikája
Teregesse ki nyári élményeit kiáll.megnyitó
Teregesse ki nyári élményeit kiállítás
Mesék könyve

X

1

X

1

X

1

X

Zöldkönyvtár kiállítás

X

1 2016.10.03-10.09.

36

191

Hőseink emlékezete kiállítás

X

1 2016.10.03-10.09.

37

161

Formabontó ötletek kiállítás

X

1 2016.10.03-10.09.

125

244

X

11 2016.11.15-11.18.

168

96

40

60

Gyermekek Jogainak Hete

X

Adventi programok
Mikulásváró - csalogató vidám
családi du.

X

1

2016.12.06

Szvitamin Klub

X

1

2016.12.07

21

Péterpál Könyvkiad.
Könyvbemutatója

X

1

2016.12.09

29

Mikkamakka Erdeje - Olvasónapló
díjkiosztó ünnepsége

X

1

2016.12.10

34

33

"Hárombajusz gazdát keres" Vigh
Balázs író-olvasó találkozó

X

1

2016.12.10

34

33

X

1

2016.12.12

63

X

1

2016.12.13

65

Bányász Kohász Dalkör adventi
előadása

X

1

2016.12.14

30

Palócföld lapszámbemutató adventi
hangulatban

X

1

2016.12.15

37

Gyertyafény és csengőszó karácsonyváró
Adventi beszélgetés

50

Szomszédok közt megértés - adventi
progr.

1

X

2016.12.16

96

32

Állandó rendezvények
Korosztály
Rendezvény neve

14 év
alatti

Edit néni könyvespolca

14 év
feletti

X

Előadások
száma
(alkalom)

Létszám (fő)
Időpont

10

alkalomszerűen
(kéthetente)

14 év
alatti
287

14 év
feletti
89

Egészségklub

X

4

alkalomszerűen

319

Idősek Akadémiája

X

4

alkalomszerűen

184

X

10

alkalomszerűen

Szvitamin

X

21

folyamatos kéthetente

Világjáró Klub

X

Mozihétvége, filmvetítés

X

101

115
424

9 folyamatos - havonta

2

618

Babusgató

X

2

alkalomszerűen

19

4

Cirógató

X

3

alkalomszerűen

52
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Egyebek
Korosztály
Rendezvény neve

14 év
alatti

14 év
feletti

Előadások
száma
(alkalom)

Létszám (fő)
Időpont

14 év
alatti

14 év
feletti

Szakmai nap (Hungaricana)

X

1

2016.03.07

42

Magyar Rákellenes Liga "Nőnapi
rendezvény"

X

1

2016.03.08

123

1

2016.03.25

1

2016.04.18

Húsvéti hívogató (kézm. fogl.)

X

KSZR - szakmai nap

X

25
55

Lázár Ervin Emléknap

X

1

2016.05.06

63

15

Színház

X

1

2016.05.06

63

25

1

2016.05.11

1

2016.05.24

1

2016.07.06

József Demmel történész előadása
Mesés Gyermeknapi buli

X

X

Palócföld lapszám bemutató
Nyári szünidei kézműves foglalkozás

X

X

5

2016.08.08-08.12.

26
130

26
81

112

51

Apócák Gyermekzenekar "Ugye klassz
hely az iskola?"

X

Író-olvasó találkozó: Dr. Füst Antal

X

1

2016.09.20

1

2016.09.23

102

14
23

Népmese Napja - Batyu Színház: Az
elvarázsolt fazék

X

1

2016.09.30

63

18

Ribizli bohóc ovisoknak

X

1

2016.10.20

121

17

"Hol van az a nyár" - idősek
köszöntése

X

1

2016.10.20

Palócföld bemutató

X

1

2016.10.27

4

3

2016.11.02-11.04.

80

Őszi szünidei foglalkozások

X

82
54

Páles Lajos könyvbemutató

X

1

2016.11.22

25

KSZR Szakmai nap

X

1

2016.11.28

43

Ünnepi MKE taggyűlés

X

1

2016.11.28

40

Bárkányi Zoltán - író-olvasó találk.

X

1

2016.11.30

25

Kiállítások
Korosztály

Rendezvény neve

Előadások
száma
14 év 14 év
(alkalom)
alatti feletti

Kiállítás (Autómodell-kiállítás)

X

Kiállítás (Autómodell-kiállítás)

X

Földi Gergely - kiállításmegnyitó

X

Földi Gergely - kiállítás

X

Tavasz virágai - kiállításmegnyitó

X

Tavasz virágai - kiállítás

X

Tavaszi tárlat - kiállítás a Kodály iskola
tanulóinak a munkáiból
"Ahogy mi látjuk a világot" - kiállításmegnyitó

X

"Ahogy mi látjuk a világot" - kiállítás

X

X

"Salgótarján Kincsei" - kiállítás

X

1

1

Időpont

1

20

80

2016.01.11-01.29.

480

270

2016.02.02

8

79

2016.02.02-03.07.

66

112

2016.03.10

73

2016.03.10-03.31,

130

X

Márton Rezső "Sírfelirat" - kiállítás

X

2016.04.05

560

20

4

85

2016.04.05-05.10.
1

Márton Rezső "Sírfelirat" - kiállításmegnyitó

14 év 14 év
alatti feletti

2016.01.16

1 2016.04.05-05.31.

X

"Salgótarján Kincsei" - kiállításmegnyitó

1

Létszám (fő)

1

200

2016.05.10

83

36

2016.05.10-05.30.

190

60

2016.06.02

29
100
52

A Magyar Fotográfia Napja kiállításmegnyitó

X

A Magyar Fotográfia Napja - kiállítás

X

Balassi Bálint Asztaltársaság kiállítása megnyitó

X

Balassi Bálint Asztaltársaság kiállítása

X

Őszikék kiáll.megny.

X

Őszikék kiállítás

X

Négyszögletű Kerek kiállítás - megnyitó

X

Négyszögletű Kerek kiállítás

X

1

2016.08.09
2016.08.09-08.30.

1

1

1

47
5

139

2016.09.13

65

2016.09.13-09.30.

108

2016.11.09

80

2016.11.09-12.02.

60

190

2016.12.10

34

33

2016.12.102017.01.06

102

115
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4. melléklet

A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR
SAJTÓMEGJELENÉSE 2016-BAN

JANUÁR
1. Autók a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. január 9. 1,p.
autóm odell- és m akett kiállítás, 4.

2. Csongrády Béla: „Tények és következmények” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. január 9.
5.p.:ill.
P alócföld 2015/6.

3. Zenei kaleidoszkóp = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. január 11.2.p.
Szvitam in Klub

4. Megelevenedik a Salgó Rally is = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. január 13. l-2.p.:ill.
autóm odell- és m akett kiállítás, 4.,

5. Ismét mozizhatnak = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. január 23. 3.p.
m ozihétvége

6. Kalandkeresők szigete = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. január 26. 3,p.
Világjáró Klub

7. Balás Róbert: Interneten a megyei napilapok = Tarjáni városlakó, 2016. január 28. 2.p.:ill.
8. Egy kis nosztalgia = Tarjáni városlakó, 2016. január 28. 5.p.:ill.
autóm odell- és m akett kiállítás

FEBRUÁR
9. Felcsendül a IX. szimfónia = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. február 2. 2.p.
Szvitam in Klub

10. Csongrády Béla: Képek, gépek, keretek = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. február 6. 5.p.:ill.
Földi G ergely

11. Az „El Camino” mentén = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. február 22. 3.p.
Világjáró Klub

12. Főszerepben a rock = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. február 23. 2.p.
Szvitam in Klub
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MÁRCIUS
13. Érték a Palócföld = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. március 7. 3.p.
Értéktár, Salgótarján

14. Rendezvény hölgyeknek = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. március 7. 4.p.
M a g yar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete

15. Szigeti András: Régebbi lapszámaink digitális formában = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016.
március 8. l-2.p.:ill.
információs nap

16. Molnár Éva: Lendületben a megyei könyvtár = Könyvtár/tér, 2016. március. 2-3.p.:ill.
17. Nagy Mónika: Digitális Nógrád. Interneten a megye lapja = Könyvtár/tér, 2016. március. 5,p.:ill.
18. Molnár Éva: Megyei feladatellátás 2015-ben = Könyvtár/tér, 2016. március. 6-8.p.
19. Nagy Mónika: A gyermekrészleg tervei a 2016-os esztendőre = Könyvtár/tér, 2016. március.
l 0.p.:ill.
20. Balassi-díj felhívás = Könyvtár/tér, 2016. március. 1l.p.
21. Gerhát Karina: „A tavasz virágai” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. március 11. 3.p.:ill.
kézim unka-kiállítás

22. Átadják a könyvtárat = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. március 17. 1.p.
Vanyarc

23. Egészségklub a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. március 21. 3.p.
24. Könyvtárat kapott a község = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. március 22. 4.p.:ill.
könyvtárátadás, Vanyarc

25. Népszokásokat elevenítenek fel = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. március 25. 4.p.
E dit néni könyvespolca

ÁPRILIS
26. Készülnek a költészet napjára = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. április 1. 3.p.:ill.
27. Ahogy a világot látjuk =Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. április 4. 3.p.
28. „Ahogy a világot látjuk” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. április 5. 1.p.
kiállításmegnyitó

29. Mesedélelőtt = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. április 8. 4.p.
E dit néni könyvespolca

30. Szakmai nap a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. április 11. 2.p.
31. Gerhát Karina: Séta a „versek útján” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. április 12. 1., 3.p.:ill.
költészet napja
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32. Természetvédelmi értékekről = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. április 14. 4.p.:ill.
KSZR-program, Karancsalja

33. „Idősek Akadémiája” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. április 20. l.p.
34. Baba-mama klub indul = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. április 28. 3.p.
„ Babusgató ”
MÁJUS
35. Névadó a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 6. 2.p.
„N égyszögletű kerek nap ”
36. Szigeti András: Új nevet vett fel a gyermekkönyvtár = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 7. 12.p.:ill.
M ikkam akka G yerm ekkönyvtár

37. Foglalkozás a tavasz jegyében = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 7. 2.p.
E dit néni könyvespolca

38. „Salgótarján kincsei” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 10. l.p.
39. Gerhát Karina: Felszínre kerülnek „Salgótarján kincsei” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május
11. l-2.p.:ill.
40. „Szépkorban is aktívan!” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 17. l.p.
N yugdíjasok N ógrád M egyei K épviselete
Idősek Akadém iája

41. Tánccal, zenével, szeretettel... = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 19. l.p.
KSZR-program, Etes
N ógrád Táncegyüttes

42. Évfordulóra emlékeznek = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 19. l.p.
43. Gerhát Karina: „Tánccal, zenével, szeretettel...” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 26. 2.p.
KSZR-program, Etes

44. Együtt lehet a család... = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 27. 4.p.
KSZR-program, Szalm atercs

JÚNIUS

45. Mikkamakka nevét vette fel a megyei könyvtár gyermekrészlege = Salgótarján ma, 1. 2016. június.
1 1.p.:ill.
„ Négyszögletű Kerek Nap ”
46. „Sírfelirat” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 1. 1.p.
47. Gréczi-Zsoldos Enikő: Főszerkesztői köszöntő = Palócföld, 62. 2016. 1. 3.p.
48. Apócák és gyerkőcök = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 1. 4.p.:ill.
KSZR-program, Karancsalja
49. Csongrády Béla: „Szívügyem a Palócföld” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 4. 5.p.:ill.
50. Gerhát Karina: Átadták a Balassi-díjakat = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 7. 1.p.:ill.
51. Gerhát Karina: Szeretnék a jövőben is tovább adni a díjakat... = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016.
június 8. 2. p.:ill.
Balassi-díj
52. Ma kezdődik az ünnepi könyvhét = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 9. 3.p.
53. Gyermeknapi forgatag Karancslapujtőn = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 9. 4.p.:ill.
KSZR-program, Karancslapujtő
54. Schveiczer Krisztián: Színes kavalkád az elcsendesülés esélyéért = Nógrád megyei hírlap, 27.
2016. június 10. 1., 3.p.:ill.
ünnepi könyvhét
„Magas Versnyomás’' című zenés-verses irodalmi műsor
55. Csongrády Béla: Kiállítás lemezborítókból = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 11. 5.p.:ill.
Márton Rezső: ,, Sírfelirat ” című kiállítása
56. Molnár Éva: „Építsd fel elmémet az jó bölcsességgel!” A Balassi: könyvtár, értékarzenál és fórum
is. Beszélgetés Molnár Évával, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatójával. Riporter: Baráthi
Ottó = Tarjáni városlakó magazin, 2016. 2. 16. szám. 15-17.p.:ill.
57. Csongrády Béla: Határkő... = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 18. 2.p.
ünnepi könyvhét
58. Csongrády Béla: „Huszonkettő” az 5. kötet = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 18. 5.p.:ill.
Szávai Attila: ”Huszonkettő ” című kötetének bemutatója
59. Csongrády Béla: „Nemzedékek találkozása” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 18. 5.p.:ill.
ünnepi könyvhét
Palócföld új szerkesztősége
JÚLIUS

60. Hegedűs Henrik: Honti túra a forróságban = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. július 1. 4.p.:ill.
KSZR-program
Drexler Szilárd előadása
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61. Palócföld-premier = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. július 4. 3.p.
62. Középpontban a Palócföld = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. július 5. 2.p.
P alócföld 2016/1.
lapbemutató

63. Nyári szünet a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. július 8. 3.p.
64. Könyvadomány a gyártól = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. július 8. 4.p.:ill.
M itsuba H ungary Kft.

65. „Legyen tájszólása a Palócföldnek!” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. július 11. l-2.p.:ill.
P alócföld 2016/1.

66. Csongrády Béla: „Egyfajta szellemi útlevél” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. július 16. 5.p.:ill.
P alócföld 2016/1.

67. Zárva tartanak a könyvtárak = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. július 20. 3.p.
AUGUSZTUS
68. Könyvtári pályázat = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. augusztus 6. 3.p.
Országos Könyvtári N apok

69. „Válogatás fotóimból” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. augusztus 8. 3.p.
A M agyar F otográfia N apja

70. Csongrády Béla: Megőrzött emlékek - átélt hangulatok = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016.
augusztus 13. 5.p.:ill.
fotókiállítás

71. „Önkéntesként a nagyvilágban” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. augusztus 30. 3.p.:ill.
Világjáró Klub
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SZEPTEMBER
72. Szenográdi Ferenc: Könyvtári élet = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. szeptember 6. 4.p.
könyvtár, Szalm atercs

73. Csongrády Béla: „Az én világtérképem” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. szeptember 10. 5.p.:ill.
Világjáró Klub

74. Csongrády Béla: „Évi rendes” társasági tárlat = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. szeptember 17.
5.p.:ill.
Balassi Bálint Asztaltársaság
75. Könyvbemutató = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. szeptember 22. 3.p,
F üst Antal: N ógrád-vár

76. A népmese napja = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. szeptember 29. 4.p.
OKTÓBER
77. Vendég: Nagy Pál = Nógrád megyei hírlap. 27. 2016. október 3. 3.p.
78. Csongrády Béla: Könyvek, olvasók, programok = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. október 4.
3.p.:ill.
Országos Könyvtári N apok

79. „Ősi gyógymódok” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. október 6. 4.p.
KSZR-program

80. Lakatos Katalin: Ünnep és olvasásnépszerűsítés a könyvtári napokon = Nógrád megyei hírlap, 27.
2016. október 15. 4.p.:ill.
Országos K önyvtári N apok

81. Gerhát Karina: Nem a naptár számolja éveinket = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. október 21.12.p.:ill.
Idősek világnapja

82. Csongrády Béla: „Az ezeréves Frankofónia” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. október 22. 5.p.:ill.
N agy Pál-est

83. Zenés lapbemutató = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. október 24. l.p.
P alócföld 2016/2.

84. Csongrády Béla: Könyvfolyam = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. október 29. 5.p.:ill.
könyvbemutató
F üst A ntal: N ógrád-vár
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NOVEMBER
85. Könyvklub = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 3. 4.p,
Teleki László Városi Könyvtár, Pásztó
P alócföld fo lyó ira t

86. Csongrády Béla: „Egy marék remény” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 5. 5.p.:ill.
P alócföld 2016/2.
lapbemutató

87. „Őszikék” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 7. l.p.
kiállításm egnyitó
N yugdíjasok N ógrád M egyei K épviselete

88. Fókuszban a „férfi bajok” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 9. 7.p.:ill.
egészségnap

89. Mi közünk a csillagokhoz? Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 11. 4.p.:ill.
K arancskeszi
Zom bori Ottó csillagász

90. Gerhát Karina: „Őszikék”: lássa meg mindenki a tehetséget! = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016.
november 16. 7.p.:ill.
kiállításmegnyitó

91. „Két tűz között” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 22. 3.p.
könyvbemutató

92. Hatvan éve történt = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 23. l.p .:ill.
Páles Lajos: "K ét tűz között"

93. Vers és zene = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 28. l.p.
Találkozási p o n to k
Pilinszky-em lékm űsor

94. Lakosságcsere = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 28. 3.p.
95. Világjáró klub = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 28. 3.p.
96. Palchuber Kinga: Könyvtárosok ünnepe = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 29. 1.,
3.p.:ill.
szakm ai nap
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DECEMBER

97. Holtai Zsuzsanna: Nevet kapott a Balassi Bálint Megyei Könyvtár gyermekkönyvtára =
Könyvtár/tér, 2016. december. 3.p.:ill.
98. Nagy Mónika: Az internet-használói tanfolyam értékelése elégedettségi felmérések alapján =
Könyvtár/tér, 2016. december. 4-5.p.:ill.
99. Országos Könyvtári Napok, 2016. október 3-9. = Könyvtár/tér, 2016. december. 6.p.:ill.
Nagy Könyvtári Beavatás
100. Persikné Bakos Eszter: Színes megyei rendezvény körkép tarka programjainkból = Könyvtár/tér,
2016. december. 9.p.:ill.
KSZR-programok
101. Ferik Ibolya: Lépj te is Filu nyomdokaiba = Könyvtár/tér, 2016. december. 10.p.:ill.
102. Ferik Ibolya: Képzések, tanfolyamok kistelepülési könyvtárosok számára = Könyvtár/tér, 2016.
december. 10-1 l.p.:ill.
KSZR-képzés
103. Gerhát Karina: „Két tűz között” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 8. 4.p.:ill.
könyvbemutató
Páles Lajos: Két tűz között
104. Palchuber Kinga: Mesevilág a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 12. 12.p.:ill.
Lázár Ervin-emléknap
105. Adventi beszélgetés = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 12. 2.p.
106. Vallások „képviselői” beszélgettek = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 14. 1.p.:ill.
107. „Szomszédok közt megértést” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 14. 2.p.
108. Lapszámbemutatók = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 14. 2.p.
Palócföld 2016/3.
109. Év végi akkordok = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 14. 2.p.
Akkord Fúvós Kisegyüttes évzáró hangversenye
110. Palócföld-estek = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 15. 2.p.
Palócföld-estek, Budapest/Salgótarján
111. Szlovák évzáró = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 15. 2.p.
112. Miamanó Karancskesziben = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 16. 4.p.:ill.
113. Szlovákul a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 17. 1.p.
vetélkedő a szlovákságról
114. Palchuber Kinga: „Szomszédok közt megértést, szeretetet és békét” = Nógrád megyei hírlap, 27.
2016. december 19.4.p.:ill.
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Salgótarjáni Szlovákok és Barátainak Köre
115. Csongrády Béla: „Gyümölcsöskert” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 24. 5.p.:ill.
szlovák napok
116. Palchuber Kinga: Ősbemutató, városi születésnap = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december
30. l.,3.p.:ill.
Akkord Fúvós Kisegyüttes
Bányász-Kohász Dalkör
117. Csongrády Béla: „Ez az a hely” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 31. 5.p.:ill.
Palócföld 2016/3.
118. Csongrády Béla: Ötven év - ötven program = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 31.
5.p.:ill.
50 é v - 50 plakát című kiállítás a BBMK helyismereti gyűjteményének plakátjaiból
JAMKK
SAJTÓMEGJELENÉS A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ
YOUTUBE CSATORNÁJÁN
119.

2016.02.02. Földi Gergely kiállítása
https.V/www.youtube.com/watch?v=9YzWxBrxDTQ

120.

2016.02.18. Ujhelyi István az Idősek Akadémiáján
https://www.youtube.com/watch?v=gv4powQE6Rw

121.

2016.03.10. A tavasz virágai
https://www.youtube.com/watch?v=KCPAHESscWU

122.

2016.04.11. Költészet Napja
https://www.youtube.com/watch?v=p7ylguFl4pM

123.

2016.04.18. Könyvtárosok szakmai napja
https://www.youtube.com/watch?v=RvyNnjy_uL U

124.

2016.05.06. Mikkamakka gyermekkönyvtár
https://www.youtube.com/watch?v=ZYYqIx1yl6s

125.

2016.05.10. Ovis értékek a könyvtárban
https://www.youtube.com/watch?v=rpnMYE74Iqo

126.

2016.06.06. Balassi-díj
https://www.youtube.com/watch?v=X7FGnRaeHVY

127.

2016.06.09. Ünnepi könyvhét
https://www.youtube.com/watch?v=oSqMAPeNHhI

128.

2016.06.13. Tarjáni Városlakó
https://www.youtube.com/watch?v=4g-j1XGfonk

129.

2016.07.06. Palócföld bemutató est
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https://www.youtube.com/watch?v=g70elsJ22k8
130.

2016.08.09. Kuris Judit kiállítása
https.V/www.youtube.com/watch?v=CyVJ-DVgiog

131.

2016.10.03. Országos Könyvtári Napok
https://www.youtube.com/watch?v =vVlEvltGF_A

132.

2016.10.04. Zöld nap a könyvtárban
https.V/www.youtube.com/watch?v=SsA 7UwZLeYU

133.

2016.10.06. 20 év 274 pillanata
https://www.youtube.com/watch?v=Rh960JSvktA

134.

2016.10.20. Idősek köszöntése
https://www.youtube.com/watch?v=oxuN-R4w9io

135.

2016.11.09. Őszikék
https.V/www.youtube.com/watch?v=_4CSrcVdYqO

136.

2016.11.25. Rakd élére a garast vetélkedő
https.V/www.youtube.com/watch?v=q 7XZJzcxR 7c

137.

2016.12.16. Családi olvasónapló díjkiosztó
https://www.youtube.com/watch?v=dvK0qiL W7aA

Cirógató:

138.

Cirógató Zenekuckó
https.V/www.youtube.com/watch?v=CMlvCW1I4qI
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