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1. Helyzetkép

1.1.
A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári
ellátás megszervezése
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az 1997. évi CXL. törvény 64. § alapján szabályozott
széles szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatásszervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást
jelent.
Nógrád megye egyike az ország legtöbb hátránnyal küzdő megyéinek. Területét tekintve a
második legkisebb, lakosságszáma szerint pedig legalacsonyabb népességű megye. A lakosság
életszínvonala, demográfiai összetétele, valamint a gazdasági mutatói, társadalmi, kulturális
fejlettsége stb. számos területen messze elmarad az ország más vidékeihez képest.
A népesség nagyobb része - közel 60%-a - kistelepüléseken él. Nógrád megye az ország
legkevesebb várossal rendelkező megyéje. 6 városa - Salgótarján kivételével - kisváros,
népességük 2.700-15.000 fő közötti. A megye lakossága 193.946 fő, a települések száma 131.
Az 5.000 lakosnál kisebb települések száma 126, ebből 1 város.
A községek megoszlásában a kis-, törpe- és aprófalvas jelleg dominál. A kistelepüléseken
felerősödve jelentkeznek a térség negatív gazdasági, demográfiai tendenciái.
A leszakadás, illetve a kulturális hátrányok csökkentésének egyik stabil pillére a megyében a
közkönyvtári ellátás. Nógrádban nincs ellátatlan település: 1 megyei, 5 városi, 6 önálló községi
nyilvános könyvtár mellett 118 településen a megyei könyvtár által működtetett
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltat. 2016-ban újabb 5 csatlakozóval bővült a
KSZR hatóköre, így az ellátott települések száma 118-ra emelkedett, ezzel lefedettségünk a
megyében 94%-os. További jelentős bővítést nem tervezünk. Inkább szeretnénk
szolgálatóhelyeink működési feltételeit javítani, illetve valamennyi ellátott helyünkön stabil,
minőségi ellátást biztosítani.
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A települési könyvtárak megoszlása Nógrád megyében
Megyei; 1

Városi; 5
Önálló nyilvános; 6

KSZR; 118

Megyei

Városi

Önálló nyilvános

KSZR

2016-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk az új csatlakozókra, a szolgáltatás feltételeinek
kialakítása, szolgáltatás megszervezése és a szakmai segítségnyújtás terén.
A fenntartókkal való szoros együttműködés eredményeképp más szolgáltatóhelyek működési
feltételein is sikerült javítani, számos településen tudtunk könyvtárakat részben vagy egészen
felújítani. A szolgáltató helyek körülményeinek javítását célzó törekvésünk a fenntartók
számára is ösztönzők. 2016-ban 7 települési könyvtár felújítására került sor, ebből 2 az NKA
támogatásával újult meg, további 5 felújítása az önkormányzat és a megyei könyvtár
együttműködésével valósult meg.
Nagyon fontos eleme volt a 2016. évi munkánknak a KSZR szolgáltatásfejlesztési tervének
átdolgozása. Rendkívül tanulságos volt az elért eredmények számbavétele és a kitűzött célok
újra gondolása. Az eredmények, tapasztalatok és számszerű adatok alapján reálisabb tervet
tudtunk felvázolni.
Megyénkben a KSZR szolgáltatásokat a megyei könyvtár egyedül biztosítja, ezáltal egységes,
szakmailag megalapozott, és a jogszabályok által megfogalmazott elvárások szerint működtet.
A szolgáltatást 4 fős szakmai csapat biztosítja, munkájukat közcélú foglalkoztatottak segítik.
A rendezvények szervezését az intézményi rendszerszervező végzi. Intézményünk 1 db
személygépkocsival és korszerű informatikai háttérrel rendelkezik. A könyvtári
munkafolyamatok végzését a Corvina integrált könyvtári rendszer segíti.
A településeken a kulturális közfoglalkoztatás jóvoltából a szolgáltatás stabilabbá vált, a
szolgáltatóhelyek működésének folyamatosságát a legtöbb településen sikerült biztosítani.
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Nógrád megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban

Könyvtárak
Könyvtárellátási
Szolgáltató megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyek helyeinek száma összesen
0 - 500 lakosú településen
megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
501 - 1000 lakosú településen
megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
1001 - 1500 lakosú településen
megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
1501 - 5000 lakosú településen
Összesen

könyvtárak
száma (db)

39

-

42

-

20

-

17

118

Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi
önkormányzattal kötött megállapodás alapján

A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat
együttesen ellátó szolgáltató helyek száma

ebből megkötött megállapodások száma

Lakosságszám
összesen

11.385

30.633

24.682

31.415

98.115

-

-

13

16.222

-
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KSZR könyvtárral rendelkező települések
megoszlása a lakosság száma szerint

2016-ban 5 új község csatlakozásával a szolgáltatóhelyek száma 118-ra emelkedett. Nógrád
megyében a településeken szolgáltatás lefedettsége elérte a 94 %-ot.
A KSZR hatókörének fokozatos bővítésével, új csatlakozók bevonásával elértük, hogy nincs
ellátatlan település a megyében.
A megye lakosságának több mint fele élvezheti a könyvtárellátási szolgáltató rendszer
szolgáltatásait.
Valamennyi ellátott településünkön biztosított a szolgáltatás fogadására alkalmas hely,
könyvtárbuszos szolgáltatásra nincs igény.
Az ellátott települések többsége (85%) 1500 lakosnál kisebb népességű, ezen belül is döntően
inkább az 1000 lakosnál kisebb települések száma képviselteti magát. A 2016-ban csatlakozott
5 település is az 501-1000, illetve az 1000-1500 lakosig terjedő kategóriát képviseli.
Az előző évihez képest csökkent az iskolai és települési könyvtárat is ellátó szolgáltatóhelyek
száma. Ennek oka egyrészt az iskolák összevonása, másrészt pedig az iskolai és települési
funkciók szétválasztására irányuló igény.
Nemzetiségi önkormányzattal ebben az évben sem kötöttünk megállapodást, mert nincs a
megyében nemzetiségi önkormányzat által működtetett könyvtár.
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Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken

Regisztrált használók

1.983

656

94.939

54.340

4.683

46.721

45.228

38.134

1-500 lakosú
településen

11.385

2.800

21.235

7.242

423

54

20.158

10.071

755

8.977

7.532

5.855

501 - 1000 lakosú
településen

30.633

4.341

30.210

10.006

0

7

29.727

11.088

1.629

14.560

14.203

6.942

1001 - 1500 lakosú
településen

24.682

2.565

20.513

3.539

1.315

580

22.231

12.821

1.172

11.554

9.082

10.795

1501 - 5000 lakosú
településen

31.415

2.752

18.039

1.890

245

15

22.823

20.360

1.127

11.630

14.411

14.542

Helyben használt dokumentumok

Helyben használt dokumentumok

22.677

Kölcsönzött dokumentumok

OPAC, honlap

89.997

Személyes használat

Telefon, fax, e-mail

12.458

Kölcsönzött dokumentumok

Az összesből Internet használat

98.115

Személyes használat

Összesen

Regisztrált használók

Lakónépessége

Ebből 14 éven aluliak száma

Település

Olvasók száma összesen
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A 2016-os új csatlakozó 5 községgel együtt 98.115-re nőtt a KSZR által ellátott lakosok
száma, ami a korábbi évhez képest 6% növekedést mutat.
Könyvtárunk arra törekszik, hogy minden kistelepülésen a lehető legszélesebb szolgáltatási
kínálatot biztosítsa a könyvtárhasználók számára. Ezen belül is kiemelt figyelmet fordítunk a
rendszeres dokumentumellátásra. 2016-ban jelentősen növeltük a dokumentumbeszerzésre
fordított összeget a használói igények jobb kielégítése érdekében, ennek a hozadéka várhatóan
2017-ben jelentkezik majd. Minden település számára biztosítottuk a folyóiratrendelés
lehetőségét, és rendszeres cserékkel biztosítjuk a dokumentumellátás folyamatosságát.
A használati adatok változatos képet mutatnak és nem függetleníthetők az általános
demográfiai és népmozgalmi tendenciáktól. A lakosságszám csökkenés, az elvándorlás és az
elöregedés ezen a területen is érezteti hatását.
2016-ban külön figyelmet fordítottunk a forgalmi nyilvántartások vezetésének pontosítására.
A statisztikai adatokat negyedévenként is bekértük, figyeltük a változásokat, így szükség esetén
azonnal reagálni tudtunk az esetleges hibákra, kedvezőtlen folyamatokra.
A regisztrált használók száma minden települési kategóriában emelkedést mutat. A legkisebb
településeken a lakosság 25 %-a könyvtári tag, ez az arány a nagyobb településnagysággal
arányban csökken.
A személyes használat adatai némi csökkenést mutatnak, és a további adatok vizsgálata azt
mutatja, hogy a településeken is változóban vannak a használói szokások. A személyes
használatok számának csökkenésével nőtt a távhasználatok száma. A személyes használatok
száma az 1001-1500 lakosú településeken települési kategóriában nőtt.
Az otthoni internet elérhetővé válásával, a kedvezőbb díjcsomagok, okos telefonok és
eszközök elterjedésével egyre csökken a könyvtárakban az intenethasználatok száma.
A kölcsönzés továbbra is az egyik legnépszerűbb szolgáltatásunk. Ennek aránya megyei
szinten némileg csökkenő tendenciát mutat az 1001 és 1500 fő közötti települések kivételével,
ahol viszont jelentős a növekedés, és ez a 14 éven aluliak esetében is kimutatható. Ebben a
kategóriában szinte minden adat javult a csatlakozók arányánál jóval nagyobb mértékben.
A helyben használatok száma némileg csökkent, de a 14 éven aluliaknál, főként azokon a
településeken, ahol iskola is működik, javultak az adatok.
Összességében adataink az előző évihez hasonlóak, igazodnak az országos tendenciákhoz,
tükrözik a demográfiai, technikai és életmódbeli változásokat.
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Humán erőforrás
Személyi feltételek a kistelepüléseken

főfoglalkozású közalkalmazotti
jogviszonyban átlagolva
(fő/települések száma)

részmunkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban összesen

részmunkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban átlagolva
(fő/települések száma)

megbízási díjas összesen

megbízási díjas átlagolva
(fő/települések száma)

közcélú, közhasznú foglalkoztatott
összesen (fő)

önkéntes összesen

önkéntes átlagolva (fő/települések
száma)

3,9

16,2

0

0

9

0,076

18

0,15

46

0,39

54

0,45

28

0,24

76%

1-500 lakosú
településen

11.385

3,5

14

0

0

3

0,076

7

0,18

16

0,41

12

0,28

15

0,38

84%

501 - 1000 lakosú
településen

30.633

3,3

12,3

0

0

1

0,023

5

0,12

18

0,42

16

0,36

9

0,21

81%

4,4

18,8

0

0

4

0,2

1

0,05

8

0,4

13

0,65

5

0,25

87%

4,3

19,6

0

0

1

0,058

5

0,29

4

0,23

13

0,76

1

0,06

29%

24.682

1501 - 5000 lakosú
településen

31.415

órák száma hetente átlagolva

képesítése megfelel a jogszabályi
előírásainak (%)2átlagolva

főfoglalkozású közalkalmazotti
jogviszonyban összesen

98.115

1001 - 1500 lakosú
településen

közcélú, közhasznú foglalkoztatott
(fő/települések száma)

órák száma kéthetente átlagolva

Összesen

napok száma hetente átlagolva

napok száma kéthetente átlagolva

A szolgáltató helyen dolgozó kollégák

Lakónépessége

Könyvtárbusz
nyitva tartási

Település

Nyitva tartási

2

Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
5. § (1) g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat
ga) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel,
gb) 1500–2500 fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel,
gc) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel és könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.
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A kulturális közfoglalkoztatás jótékony hatással volt a szolgáltatóhelyek stabil, folyamatos
működésére.
Pozitív hatása kimutatható a nyitvatartási idők növekedésében is. A nyitvatartási napok száma
némileg nőtt, a nyitvatartási órák száma 13,5-ről 16,2 órára emelkedett. A foglalkozatottak
száma, főként a kulturális közfoglalkoztatottak száma 34-ről 54-re nőtt, ezzel párhuzamosan
csökkent viszont a részmunkaidőben dolgozók száma. A megbízási díjasok és az önkéntesek
körében nincs jelentős változás. Összességében 2016-ban több könyvtáros dolgozott a
megyében.
A képesítési követelményeknek a kisebb településeken jobban meg tudnak felelni. A
fenntartók törekednek is arra, hogy legalább érettségizett munkatársat találjanak a könyvtárosi
feladatokra. Sajnos ez nem mindig sikerül, de az 1500 lakosnál kisebb településeken 81-87%
az arány.
Főként a 2500 lakos feletti települések tudják kevésbé teljesíteni a követelményeket. Sok
településen kulturális közfoglalkoztatott dolgozik könyvtárosként legalább érettségivel vagy
más felsőfokú végzettséggel. Sajnos az ő képzésüket az önkormányzatok nem tudják támogatni
és alkalmazni sem tudják őket közalkalmazottként és erre önerőből nem is látnak lehetőséget.
Évente több alkalommal is tájékoztatjuk az önkormányzatokat a képesítési követelményekről,
könyvtárosváltáskor felhívjuk a figyelmet a jogszabályi előírásokra. Segédkönyvtáros
tanfolyamot intézményünk nem szervez, az érdeklődő könyvtárosokat a Könyvtári Intézetbe
vagy a felsőoktatási intézményekbe irányítjuk.
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A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei

1.4.

A szolgáltató hely infrastrukturális feltételei
A szolgáltató hely működése
(település db)

egyéb
intézménnyel
épületben

egyéb

könyvtárbusz

megoldott

nem megoldott

elfogadható

felújított

felújítandó

2016-ban felújított

elfogadható

felújított

felújítandó

2016-ban felújított

A nyilvános könyvtári szolgáltatás alapterülete

elfogadható

felújítandó

felújított

2016-ban felújított

A könyvtári tér alkalmas-e csoportos rendezvények
befogadására (I/N)

van

fejlesztendő

Összesen

98.115

11

15

13

42

37

0

49

69

45

43

27

3

45

42

26

5

7.618

43

45

21

9

78

33

85

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

11.385

3

1

4

15

16

0

17

22

14

15

9

1

16

15

7

1

2.299

16

11

8

4

20

12

27

30.633

4

6

3

14

15

0

15

27

19

12

10

1

20

10

10

2

2.319

19

17

5

1

29

10

32

24.682

3

5

0

8

4

0

7

13

8

6

5

1

6

8

5

1

1.973

4

10

5

1

16

3

17

31.415

1

3

6

5

2

0

10

7

4

10

3

0

3

9

4

1

1.027

4

7

3

3
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8

9

kulturális
egy

IKSZT épületében

Biztonságtechnikai
eszközök
(település
db)

intézménnyel
oktatási
közös épületben

A
könyvtári
bútorzat állapota
(település db)

önálló épületben

A könyvtári
helyiség/helyiségek
állapota
(település db)

Lakónépessége

Az épület állapota
(település db)

Település

A
szolgáltat
ó
hely
külsőbelső
akadálym
entesítése
megoldott
(település
db)
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Megyénkben minden ellátott kistelepülésen található szolgáltatóhely, ahol a könyvtári
szolgáltatások igénybe vehetők. Könyvtárunk arra törekszik, hogy az önkormányzatokkal
együttműködve javítsa a szolgáltatás feltételeit. Az önkormányzatok partnereink abban, hogy együtt
keressük a lehetőségeket a korszerűsítésre vagy új szolgáltatóhely kialakítására.
2016-ban 7 települési könyvtár felújítására került sor, ebből a Kisecseti és a Vanyarci
szolgáltatóhely az NKA támogatásával újult meg, további 5 hely – Nagylóc, Kazár, Felsőtold,
Márkháza, Szécsényfelfalu - felújítása az önkormányzat és a megyei könyvtár együttműködésével
valósult meg.
A könyvtárak többsége kulturális intézménnyel közös épületben helyezkedik el, vagy a
polgármesteri hivatallal, illetve az orvosi rendelővel közös épületben, központi helyen található.
2016-ban csökkent a kettős funkciót ellátó könyvtárak száma, így az oktatási intézményben működő
települési könyvtárak száma is csökkent.
A könyvtárak akadálymentesítése során sikerült némileg előre lépni, főként a külső
akadálymentesítés terén. A 2016-ban felújításra került épületeknél már ügyeltek erre a szempontra is.
A belső akadálymentesítés megoldása gondot okoz a kis alapterülettel rendelkező könyvtárak és a
nem földszinti elhelyezkedésű könyvtárak estén. Az önkormányzatok keresik a megoldást segítő
pályázati lehetőségeket.
2016-ban 3 épület került teljes felújításra, így a könyvtárépületek és a könyvtárhelyiségek
kétharmada felújított vagy elfogadható állapotú. A könyvtárhelyiségek alapterülete sok településen
emelkedést mutat, összességében 22%-kal, átlagosan 55,2 m2-ről 64,5 m2-re nőtt, ebből következően
nőtt a csoportos rendezvények megtartására alkalmas helyek száma is. Javult a könyvtárak
biztonságtechnikai ellátottsága, de ezen a területen még sok tennivaló van.
Rendszeres helyszíni bejárások során mérjük fel a szolgáltatóhelyek külső és belső működési
feltételeit. Az önkormányzatokkal egyeztetve dolgozzuk ki a fejlesztés irányait. Könyvtárunk
tanácsadással, véleményezéssel segíti a szolgáltatóhelyek korszerűsítését. Még sok tennivaló van a
könyvtári bútorzat megújítása terén, ezért is ösztönözzük az önkormányzatokat az NKA
eszközfejlesztési pályázatán való részvételre, hiszen ekkora volumenű fejlesztésre a kistelepülések
önállóan nem képesek. A lelkesedés 2016-ban is megvolt, sajnos a 2016-ban beadott 6 valóban
indokolt pályázatból csak 2 volt sikeres.
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1.5.

A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása
Nógrád megye Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2016. évi költségvetési támogatásának felhasználási
terve
kiadások
Személyi jellegű kiadások összesen

1 200 000 Ft

Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön kívüli és
munkaidőn túli feladatra

600 000 Ft

Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és közreműködőinek
megbízási díjai

600 000 Ft

Személyi juttatások járulékai összesen
Személyi juttatások járulékai

összesen

%

Tény 2016.
kiadások

1,29%

összesen

%

439 000 Ft

0,47%

106 677 Ft

0,11%

439 000 Ft

292 000 Ft

0,31%

292 000 Ft

106 677 Ft

Dologi kiadások összesen

91 565 640 Ft 98,40%

92 511 976 Ft 99,41%

Dokumentumszolgáltatás

37 650 000 Ft 40,46%

38 298 764 Ft 41,15%

37 500 000 Ft 40,30%

38 064 264 Ft 40,90%

Dokumentumbeszerzés összesen
Könyv

34 000 000 Ft

34 075 380 Ft

Folyóirat, napilap

3 000 000 Ft

2 988 887 Ft

500 000 Ft

999 997 Ft

150 000 Ft

225 500 Ft

Nem hagyományos dokumentumok
Könyvtárközi kölcsönzés - egyedi dokumentumokra vonatkozó
kérések teljesítése (postaköltség, csomagolás stb.)
Információszolgáltatás

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

2 000 000 Ft

2,15%

2 000 000 Ft

1 848 000 Ft

1,99%

1 848 000 Ft
19 000 000 Ft 20,42%

16 916 400 Ft 18,18%
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Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség
elsajátításának, használóképzés, tanulási folyamatok támogatása,
ODR-MOKKA működéséről tájékoztatás

2 500 000 Ft

340 000 Ft

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

16 500 000 Ft

16 576 400 Ft

Könyvtárosképzés, továbbképzés

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

1 000 000 Ft

1,07%

1 000 000 Ft

Szolgáltatások szakmai anyagköltsége

3,76%

Szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz, címkék,
filmulux, olvasójegy stb.

2 500 000 Ft

2 127 428 Ft

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

1 000 000 Ft

52 476 Ft

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

6 300 000 Ft

6,77%

800 000 Ft

557 092 Ft

Adatátviteli célú távközlési díjak

1 500 000 Ft

671 350 Ft

Szoftverüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás díja

4 000 000 Ft

4 355 705 Ft

Szolgáltatások szállítási költsége

1 800 000 Ft

1,93%

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

750 000 Ft

512 018 Ft

Egyéb szállítási költség, csoportos utazás költsége

150 000 Ft

444 761 Ft

Postaköltség (egyéb postai küldemény)

900 000 Ft

827 243 Ft

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

4 000 000 Ft

4 000 000 Ft

0,74%

2 179 904 Ft

2,34%

5 584 174 Ft

6,00%

1 784 022 Ft

1,92%

5 895 776 Ft

6,34%

689 417 Ft
3 500 000 Ft

Szolgáltatások infokommunikációs költsége

689 417 Ft

4,30%

5 895 776 Ft
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Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai
államháztartáson belülre - szolgáltatás vásárlása városi könyvtártól
Szolgáltatások marketing eszközei
Szolgáltatást népszerűsítő, tájékoztató kiadványok,
programmeghívók, hirdetés, reklámköltségek

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

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

2,69%

5 559 845 Ft

5,97%

5 559 845 Ft
13 965 640 Ft 15,01%

13 965 640 Ft

13 990 201 Ft 15,03%

13 990 201 Ft
0 Ft

0,00%

0 Ft

0,00%

0 Ft

0,00%

0 Ft

0,00%

Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek
Szállító jármű vásárlása
Szoftver- és adatbázisfejlesztés
Egyéb
Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tétel
…..
…..
…..
Támogatás összesen

93 057 640 Ft

93057 653 Ft
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A Balassi Bálint Megyei Könyvtár kistelepülési ellátást célzó költségvetési támogatása 2016-ban
93.057.640 Ft volt.
A megkapott támogatás felhasználásánál arra törekedtünk, hogy a
rendelkezésünkre álló forrást a lehető leggazdaságosabban, a leghatékonyabban tudjuk felhasználni
a szolgáltatóhelyek és a korszerű szolgáltatások érdekében.
A támogatás felhasználásánál mindig szem előtt tartottuk az érvényben lévő jogszabályok és
szakmai ajánlások javaslatait, előírásait.
Sok tapasztalatot gyűjtöttünk az országos KSZR napok helyszíni látogatásain, ezeket is igyekeztünk
felhasználni, a helyi viszonyokra adaptálni.
Megyénkben nagyon sok a hátrányos helyzetű kistelepülés, a negatív demográfiai mutatók mellett
magas a munkanélküliek és az etnikai kisebbség aránya.
Ezért könyvtárunknak nagy szerepe van abban, hogy a szolgáltató helyeken rendelkezésre álljanak
a megfelelő eszközök, minőségi színvonalon történjen a szolgáltatás, az infrastruktúra, a felszereltség,
a bútorzat, a belső terek kialakítása mai követelményeknek megfelelő legyen.
A fő felhasználási területek azért is nagyon fontosak, hiszen ezek valamennyi eleme közvetlenül is
megjelenik a szolgáltatóhelyeken:
Az összeg legjelentősebb részét 41 %-át dokumentum beszerzésre fordítottuk, ez jelentős változás
a korábbi évekhez képest, így sokkal jobban tudjuk követni a használói igényeket. Fokozott igény
jelentkezett a könyvek mellett a folyóiratok előfizetésére is.
Szolgáltatásunk egyik legfontosabb elemét képezik a közösségi programok és a használóképzés.
Ebben az esztendőben is egyre nagyobb igény és kérés mutatkozott a rendezvények iránt, egyre több
résztvevőt vonzottak programjaink. Erre a célra a támogatás 18 %-át fordítottuk.
Az összeg harmadik legnagyobb tétele a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított összeg,
mely a támogatás 15%-át tette ki. Az összeg egy részét a szolgáltatóhelyek számítástechnikai
infrastruktúrájának fejlesztésére fordítottuk. A fejlesztés szempontjainak alapja az év elején elvégzett
informatikai eszköz felmérés volt, emellett külön figyelmet fordítottunk a KönyvtárMozi szolgáltatás
feltételeinek kialakítására, támogatására.
A számítástechnika mellett számos könyvtári célbútort, polcot, könyvtári felszerelést, kisbútorokat,
és fejlesztő játékokat vásároltunk. Ezek hozzájárultak a szolgáltatóhelyek szépítéséhez, esztétikai és
funkcionális fejlesztéséhez. Az otthonosabbá váló terekben szívesebben időznek az olvasók. Sok az
új beiratkozó, látogató. Fontos, hogy a szép környezetet tartalommal is meg tudjuk tölteni.
2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások
2.1.

Állománymenedzsment

2.2.

Gyűjteményfejlesztés

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

darabszám
18.561
78
630
132
19.401

értéke Ft-ban
33.932.249
143.131
2.988.887
999.997
38.064.264
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Gyarapítás dokumentumtípusonkénti megoszlása
Könyvbeszerzés
Hangoskönyv
beszerzés
Folyóirat, heti-,
napilap
Nem hagyományos
dokumentum (DVD)

78 db; 0,40%
18561 db; 95,67%
630 db; 3,25%
132 db; 0,68%

A gyűjteményfejlesztés a KSZR szolgáltatás egyik kulcsterülete. A rendszeres és színvonalas
dokumentum ellátás érdekében 2016-ban növeltük a dokumentum beszerzésre fordítható összeget.
Így nagyobb példányszámban tudtuk beszerezni a leginkább érdeklődésre számot tartó
dokumentumokat. Fokozottan figyeltünk arra, hogy pótoljuk a gyűjteményben az elhasználódott,
megrongálódott dokumentumokat, és tovább bővítsük a gyermekeknek és a fiataloknak szóló
olvasmányok körét. A könyvtárosok jelzései alapján kellő példányszámban biztosítjuk a régi és az új
házi olvasmányokat, és a tanuláshoz szükséges alapműveket. A könyvtárosok jelzéseit és a könyvpiac
kínálatát figyelembe véve minden korosztály számára változatos, tartalmas kínálatot biztosítunk a
szolgáltató helyeken. A műveket elsődlegesen a csereállományban helyezzük el, ezeket rendszeresen
cseréljük, de igény szerint nagyobb állományegységeket is rendelkezésre bocsátunk. Állománycserét
negyedévente tartunk a szolgáltató helyeken, de a könyvtárosok gyakrabban is igényelhetik a csere
lehetőségét, személyesen is válogathatnak raktárunkból vagy az online katalógusunkon keresztül is
leadhatják rendelésüket.
A könyvbeszerzést a jogszabályoknak megfelelően közbeszerzés keretében bonyolítottuk le,
partnerünk a Libri Könyvkereskedelmi Kft. volt, 38%-os kedvezményt biztosított számunkra.
Gazdag választéka, friss dokumentumkínálata, rugalmas szolgáltatásai elősegítették a
rendelkezésünkre álló források gazdaságos felhasználását, és színvonalas, szolgáltatóképes állomány
kialakítását.
2016-ban is biztosítottuk a szolgáltató helyek számára a folyóiratok előfizetésének lehetőségét,
mely egyre nagyobb népszerűségnek örvend a könyvtárosok és használók körében. Az év elején
végzett igényfelmérés alapján az előfizetett folyóiratok száma több mint kétszeresére nőtt. A
folyóiratokat a Magyar Postánál fizettük elő. Az egységes megrendelés segíti az előfizetések
követését, az esetleges reklamációk könnyebb kezelését.
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Igény szerint a minden nap nyitva tartó szolgáltató helyeinkre biztosítottuk a Nógrád Megyei
Hírlap előfizetését. Eljuttattuk a könyvtárakba a Salgótarjáni Városlakó és könyvtárunk által kiadott
Palócföld című irodalmi, közéleti folyóirat példányait.
Hangoskönyv gyűjteményünket kiegészítettük az új megjelenésekkel, pótoltuk a megrongálódott,
sérült példányokat. Új DVD filmeket is vásároltunk, főként meséket, ifjúsági filmeket és
játékfilmeket szereztünk be.

Lakónépessége

A településen helyben lévő
dokumentumok száma (csereletét nélkül)

Elektronikus nyilvántartásba vett
dokumentumok (%-ban)

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

Selejtezett dokumentumok százalékos
aránya (becslés %-ban)

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

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

Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása

Település

2.3.

Összesen

98.115

461.917

49%

61,5%

4,3%

67,3%

61,1%

1-500 lakosú
településen

11 .385

75.577

76%

88%

3,8%

70%

84%

501 - 1000 lakosú
településen

30.633

127.819

40,5%

50%

3,8%

57%

56,6%

1001 - 1500 lakosú
településen

24.682

136.076

37,5%

50%

2%

73%

43,5%

1501 - 5000 lakosú
településen

31.415

122.445

41,3%

58%

7,5%

69%

60,3%

A könyvtári állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása, ennek keretében a beszerzett újdonságok
nyilvántartásba vétele, elektronikus katalógusban való közzététele az interneten, állományellenőrzés
elvégzése, szükség szerint kivonás az állományból
A települések friss dokumentumokkal való ellátása mellett fontosnak tartjuk a községekben a
könyvtárak saját állományának gondozását, a szükséges selejtezések, állományellenőrzések
elvégzését, egységes, korrekt nyilvántartások kialakítását.
Ez rengeteg feladatot rótt a KSZR munkatársakra, mivel a szolgáltató helyeken nagyon kevés a
szakképzett könyvtáros, ezért sok feladatot át kell vállalnunk a helyi könyvtárosoktól.
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A szolgáltató helyek dokumentumállományának feltártsága
elektronikus katalógusban
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1-500 lakosú
településen

A szolgáltató hely
dokumentumállománya elektronikus
katalógusban.

501 - 1000
lakosú
településen

1001 - 1500
lakosú
településen

1501 - 5000
lakosú
településen

1-500 lakosú
településen

501 - 1000 lakosú
településen

1001 - 1500 lakosú
településen

1501 - 5000 lakosú
településen

88%

50%

50%

58%

Év eleji igényfelmérésünk is igazolta, hogy sok könyvtárban van szükség a helyszíni segítségre az
állományrendezés, selejtezés, állományellenőrzés területén. Az igények mellett figyelnünk kellett az
új csatlakozókra, valamint az új helyre költözőkre, vagy felújított könyvtárakra is.
2016-ban a fentiek figyelembe vételével a következő településeken végeztünk helyszíni munkát:
Selejtezésre, az állomány átválogatására, az elhasználódott, idejét múlt dokumentumok kivonására
Héhalmon, Márkházán, Csécsén, Mihálygergén, Sóshartyánban, Etesen, Nógrádsipeken, Nagylócon
és Diósjenőn került sor.
Selejtezést és állomány ellenőrzést Kisecseten, Nemtiben, Horpácson és Berkenyén végeztünk.
Új nyilvántartást alakítottunk ki Vanyarcon, Dorogházán, Kétbodonyban, Hugyagon, Szuhán.
Befejeztük az előző évben megkezdett Karancsaljai és Cserhátsurányi állomány átleltározását.
Karancskesziben, Kazáron, és Tereskén megkezdtük, folyamatban van a nyilvántartás kialakítása.
A nyilvántartás alapján elektronikusan is feltárásra került Karancsalja, Cserhátsurány, Vanyarc
teljes állománya.
A szolgáltatóhelyek saját állományának feltártsága nőtt, a megbízható nyilvántartások jó alapot
szolgáltatnak az állomány elektronikus feltárásához. Szintén segíti a feldolgozást, hogy a Corvina
tanfolyamunkon elsajátított ismeretek alapján, egyéni konzultáció mellett több könyvtáros is
megkezdte saját állományának felvitelét az adatbázisba.
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2016-ban elindult Vanyarcon az elektronikus kölcsönzés. Reméljük többen is kedvet kapnak hozzá
és egyre több településen veszik majd igénybe.
A beszerzett újdonságok esetében minden könyvtár számára biztosítottuk a dokumentumok
bibliográfiai leírását, felszerelését és igény szerint a nyilvántartásba vételét. Törekedtünk arra, hogy
a megvásárolt dokumentumok adatai bekerüljenek elektronikus katalógusunkba.
A helyszíni munkák során nagy segítséget jelent az egyes könyvtárak állományának feltártsága,
elektronikus nyilvántartása. Nemcsak a keresés válik könnyebbé, de a selejtezés, állományellenőrzés
munkafolyamata is gyorsabbá, hatékonyabbá vált.
2.4.

Dokumentumszolgáltatás

Könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban3:
A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött
dokumentumok száma:
eredetiben
elektronikusan
fénymásolatban

140
140
0
0
0

2016-ban célként tűztük ki, hogy hatékonyabb tájékoztatással növeljük a könyvtárközi kölcsönzés
hatékonyságát, javítjuk az ODR szolgáltatásainak megismertetését.
A kistelepülési könyvtárosok körében minden eddigi próbálkozás és tájékoztatás ellenére nem volt
népszerű ez a szolgáltatás, kevesen használták ki a lehetőséget. 2016-ban több alkalommal is szakmai
napokon, KSZR műhelynapon bemutattuk és praktikusan életszerűvé tettük könyvtárosaink számára,
hogy milyen esetben és hogyan tudják igénybe venni. Könyvtári alapismeretek tanfolyamon is fontos
témaként szerepelt.
Úgy tapasztaljuk, hogy egyre több kérés érkezik – az előző évi közel kétszerese -, és aki egyszer
igénybe vette, rendszeres használója lesz.
Sajnos az ODR regisztrációtól még sokan ódzkodnak, a legtöbb kérés e-mailen érkezik, és eddig
valamennyi kérést sikerült teljesítenünk. Az ODR regisztráció egyszerűsítése sokat segítene a kérések
hivatalossá tételénél.
2.5.

Információs szolgáltatás

Könyvtárunk Nógrád megye legnagyobb könyvtára, állománya, felszereltsége, szakembergárdája
által biztosított széleskörű szolgáltatásai nemcsak helyben, de távolról is igénybe vehetők.
Helyben biztosított információs szolgáltatásait diákok, kutatók, szakdolgozatírók is gyakran
igénybe veszik. A tájékoztató kollégák igény esetén egyénileg is foglalkoznak az olvasókkal, a
szakirodalom biztosítása mellett bemutatják és segítik a könyvtár saját és könyvtárból elérhető
adatbázisok információinak elérését.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az általános és főként a középiskolás tanulók csoportos
foglalkozások keretében elsajátíthassák az önálló információkereséshez szükséges készségeket.
Honlapunkon tájékoztatást nyújtunk a könyvtár és a KSZR aktuális híreiről, eseményeiről.
3

Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza
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Honlapunkon keresztül 24 órán keresztül elérhető a megyei könyvtár, a könyvtár
különgyűjteményei, a KSZR és a tagkönyvtárak katalógusa.
Ugyanitt található meg a Helyismereti cikkadatbázisunk, amely Nógrád megye településeiről,
eseményeiről, nevezetes személyeiről a sajtóban megjelent anyagokat teszi kereshetővé.
Digitális könyvtárunkban a Palócföld című folyóirat évfolyamai, valamint a könyvtárunk által
kiadott régebbi és újabb kiadványok váltak elérhetővé.
Egyik legnépszerűbb szolgáltatásunkká vált a Nógrád Megyei Hírlap 1948-2016-ig archív
számainak digitális változata, mely honlapunkról szintén hozzáférhető.
Plakátgyűjteményünk is kereshető a honlapon keresztül.
Intézményünk feladata a Salgótarjáni Értéktár gondozása, a kapcsolódó információk, adatbázis
honlapunkra kattintva érhető el.
2016-ban új aloldalt kapott a honlapon a KSZR. Ezen az oldalon olyan információkat teszünk közzé,
melyek a szolgáltató helyeken dolgozó könyvtárosok munkáját segítik (Dokumentumtár), vagy a
szolgáltató helyekről tesznek közzé adatokat és információkat (Tagkönyvtárak). Az oldal frissítése
folyamatos. Ugyanitt hírt adunk a KSZR-t és a szolgáltató helyeket érintő eseményekről, képzésekről,
pályázatokról, valamint az igényelhető rendezvényekről.
Népszerűek Facebook oldalaink.
A Balassi Bálint Megyei könyvtár oldala elsősorban a könyvtárra vonatkozó információkat közli.
Könyvtárellátás Nógrád címmel a KSZR könyvtárakról osztunk meg híreket, eseményeket,
információkat. Olvasásnépszerűsítő játékainkat „Filu (a könyvtár kabalakutyája)” Facebook odalán
népszerűsítjük.
Az információ áramoltatásának fontos eszköze az e-mailes megkeresés. Pályázatok, képzések,
fontosabb ügyek kapcsán a fentiek mellett szükség van a személyes megkeresésre.
Könyvtár/Tér című tájékoztató kiadványunk nyomtatott formában nagyobb terjedelemben közöl
tudósítást a könyvtárosokat, könyvtárakat érintő hírekről, eseményekről.
A KSZR-ben lehetőséget biztosítunk igény szerint a digitális írástudás fejlesztésére. Főként a
legkisebb és hátrányos helyzetű településeken van igény ilyen képzésre, elsősorban az 50 év feletti
nők körében. Az intézmény mobil eszközparkja segítségével bármely településen tudunk kihelyezett
tanfolyamot tartani. 2016-ban 4 alkalommal 32 fő vett részt számítógépes képzésen.
2.6.

Közösségi szolgáltatások

A KSZR szolgáltató helyen megrendezett programokról az alábbi táblázatban kérünk információt
számszerűsítve (azokról a közösségi alkalmakról is, amelyek a szolgáltató helyen, de nem a
szolgáltató könyvtár szervezésében valósultak meg).
A szöveges részben mutassa be az egyes programtípusok tartalmát, programsorozat esetén annak
nevét, tartalmát röviden. Mutassa be, hogy az egyes programtípusoknak milyen fő célcsoportjai
voltak (életkor szerinti csoportok, foglalkoztatás szerinti csoportok, hátrányos helyzetűek,
fogyatékkal élők stb.)
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A KSZR szolgáltatásrendszerének egyik legfontosabb területe a szolgáltatóhelyek tevékenységének
színesítése, gazdagítása. A KSZR-ben tudatosan törekszünk arra, hogy a könyvtárak
szolgáltatásainak körét bővítsük, a lakosság szélesebb rétegeit is bevonzzuk a könyvtárba azáltal,
hogy irodalmi, ismeretterjesztő, könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programokat, kulturális és
közösségi rendezvényeket biztosítottunk a települések számára.
A szervezés során ügyeltünk arra, hogy szakmai elképzeléseinket összhangba hozzuk a helyi
igényekkel, a programok igénylése szervezése során szorosan együttműködtünk a könyvtárosokkal
és a fenntartókkal.
A program típusa, mely a KSZR
szolgáltató könyvtár szervezésében
valósult meg

Vetélkedők, versenyek
Könyvtárbemutató
Tanítási óra iskolai csoportoknak
Könyvtári óra iskolai csoportoknak
Játékos tevékenység
Tanfolyam, tréning
Előadás, konferencia
Kiállítás
Könyvbemutató
Műsoros, szórakoztató rendezvény
Hangverseny
Filmvetítés
Használóképzés
Digitális kompetenciafejlesztés

KSZR állami
támogatásból és saját
forrásból
lebonyolítot résztvevők
t programok száma
száma
összesen
(fő)
39
12
54
126
-

4
Egyéb
79
Összesen
314
A programok, melyek egyéb
Lebonyolíto
szervezésben, egyéb forrásból
tt
valósultak meg a szolgáltató helyen programok
(helyi pályázat, helyi
száma
önkormányzat, egyéb)
Rendezvények száma
754
Ebből a használóképzést szolgáló
rendezvény
Összesen
1.068

Európai Uniós és hazai
támogatásból
lebonyolítot
t programok
száma

résztvevők
száma
összesen
(fő)

2.831
368
986
12.374
32
5.229
21.820
Résztvevő
k száma
összesen
(fő)
20.466
42.286

2016-ban az előző évi tapasztalatok és a beérkezett igények, és szakmai törekvéseink alapján új
programkínálatot állítottunk össze, melyet eljuttatunk a könyvtárosokhoz és a fenntartókhoz,
valamint közzétettünk honlapunkon is. Kínálatunkat 2016-ban új előadókkal színesítettük. Az
olvasást, kultúrát támogató, évi négy alkalommal ingyenesen igénybe vehető programjaink iránt nagy
volt az érdeklődés. A könyvtár-, irodalom- és olvasásnépszerűsítő programok mellett az
ismeretterjesztő, honismereti, egészségmegőrző, grafológiai előadásokat kínáltunk. Keresettek voltak
a gyermekek és családok számára biztosított báb-, valamint interaktív gyermekszínházi előadásaink.
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Zenés szórakoztató programjaink is sok településen szereztek kellemes perceket a felnőtt és az
idősebb korosztály számára.
A KSZR által ellátott 118 településből 82 élt a lehetőséggel és igényelt programot a könyvtára
számára. 2016-ban összesen több mint 300 program valósult meg az ellátott településeken. Az
igényes, érdekes előadásokon összesen közel 20.000 résztvevő osztozhatott az irodalom, az
ismeretszerzés, a kulturált szórakozás, az összetartozás élményében.
Az ellátott kistelepülések lakói számára szervezett programokon bárki ingyenesen vehetett részt nemre, korra, identitásra való tekintet nélkül - mindezzel biztosítottuk az esélyegyenlőséget.
Ebben az esztendőben is nagy hangsúlyt kaptak a gyermekek számára szervezett programjaink, de
a felnőtt korosztály részére is bőven akadt választani való.
Indulás után – április, május, június – hónapokban 110 rendezvényre került sor, ez az igények
összességének 36 %-a. A kezdeti lendület magyarázható a már várt rendezvények beindulásával, a
tavaszi ünnepkörrel, a még hátralévő tanítási időszakkal. A májusi kimagasló 53 rendezvény pedig a
gyermeknaphoz köthető.
A július, augusztus hónapok nyugodtabban teltek, 25 program zajlott Nógrád megye településein a
megyei könyvtár KSZR szervezésében. A szeptember, a tanévkezdés már lendített az igényeken, 21
programmal ez a hónap majdnem utolérte az előző két nyári hónapot. A három hónapban lezajlott 46
előadás 15 %-a az éves megrendelt programoknak.
Az utolsó negyedévben 150 rendezvényre került sor a megye ellátott településein, mely az igények
49 %-át tette ki.
Ez az arány köszönhető annak, hogy a programok megrendelése során kértük a településeket, hogy
a négy rendezvény közül egyet lehetőleg az Országos Könyvtári Napok idejére kérjenek. Valamint
novemberben az Idősek napjára, decemberben a Mikulásra is nagy számban igényeltek programot.
2016-ban 155 gyermekeknek megrendelt rendezvényen 11321 fő, míg a 151 felnőttek részére
igényelt előadáson 10467 fő vett részt.
Azt tapasztaltuk, hogy a legkisebb településen is fontosnak tartják a lakosság kulturális élményhez
juttatását. Vannak települések, melyek összefogva, egymás programjaira viszik el a gyerekeket, így
több lehetőséget, több rendezvényt használnak ki, több élményhez juttatva a gyerekeket.
Törekedtünk a közvetlen élményszerzésre, író-olvasó találkozó keretében volt lehetőségük a
gyerekeknek a kortárs magyar irodalom képviselőjével Balázs Ágnes írónővel, valamint Papp-Für
János költővel találkozni. Ribizli bohóc az irodalom rejtekébe vitte el az apróságokat megzenésített
versekkel, mondókákkal. Az Apócák Gyermekzenekar koncertjein is a magyar irodalom jeles
alakjainak, kortárs képviselőinek megzenésített művei lopták be magukat a gyermekek fülébe. Az
ismeretterjesztést is fontosnak tartjuk, éppen ezért kínáltunk a gyermekek számára néprajzi,
csillagászati, geológiai témájú érdekes, ismeretekben gazdag előadásokat, könyvtári órákat főként
helyi képviselők előadásában. A legkisebbeket a játék várta, játszóházi tevékenység keretében
kalandozhattak a népmesék világában.
Nagy sikere volt szintén a gyermek korosztálynak kínált, de több korosztály részére is kellemes
kikapcsolódást nyújtó, nevelő szándékú, interaktív báb- és gyermekszínházi előadásoknak.
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A településeken a felnőtt lakosságnak kínált programok közül az egészségmegőrzés,
természetgyógyászat, grafológia, helytörténet témában kínáltunk előadásokat, melyek iránt nagy volt
az érdeklődés.
Sok településen nincs óvoda, iskola. A lakosság elöregszik, az idős emberek nem szívesen utaznak,
viszont a lakóhelyükön szervezett Idősek napi rendezvényeken szívesen vettek részt. Néhány
település valamelyik társadalmi ünnepet, a falunapot kívánta színesebbé tenni a könyvtár által
szervezett rendezvénnyel. Ezekhez kínáltuk szórakoztató programjainkat, operett, nóta, pajzán népi
előadásainkat.
A településekre szervezett programokhoz egységes biankó plakátot és meghívót is készítettünk,
melyeket honlapunkról tölthettek le a kollégák. Sokan éltek is a lehetősséggel, így még
hatékonyabban tudták népszerűsíteni a rendezvényeket.
A dokumentáláshoz kérdőív/adatlap kitöltését kértük, valamint a rendezvényen készült fotók
eljuttatását a Megyei Könyvtárba.
Igényes produkcióval megjelenő, megbízható előadóinknak köszönhetően a településekről sok
pozitív visszajelzés, köszönet érkezett.
Könyvtárunk programjai mellett 2016-ban is figyeltünk arra, hogy az országos
programsorozatokhoz, könyves ünnepekhez kapcsolódjunk. Népszerűsítettük, koordináltuk az
Internet Fiesta és az őszi könyvtári napok programjait a megyében. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre
több szolgáltatóhelyen saját rendezvénnyel is csatlakoztak az országos akciókhoz.
A Magyar költészet napja, az Ünnepi könyvhét kiemelt programjai mellett egyre több
szolgáltatóhelyen szerveznek rendszeres programot, foglalkozást főként a gyerekeknek, családoknak.
Több helyen működik baba-mama klub is.
2016-ban lendületet kapott a KönyvtárMozi szolgáltatás is. A kezdeti óvatosság után sokan
kapcsolódtak be a programba, könyvtárunk eszközökkel, közvetlen kapcsolattartással, helyszíni
segítségnyújtással támogattta az indulást. Az infrastrukturális háttér stabilizálásával egyre
sikeresebbek és rendszeresebbek a vetítések.
Évről évre „Filu,” a könyvtár kabalakutyájának neve fémjelzi olvasásnépszerűsítő játékunkat. 2016ban „Lépj Filu nyoldokaiba!” címmel meghirdetett játékunkban az olvasás mellett kreatív
tevékenységekkel is lehetett nevezni. A legjobb játékosok meghívást kaptak Filu születésnapi
bulijára, ahol vidám délután keretében díjaztuk a nyerteseket és együtt köszöntöttük Filut.
Mikkamakka erdeje címmel olvasónapló pályázatot hirdettünk az alsó tagozatos tanulók számára
Lázár Ervin évfordulója kapcsán. A pályázat szervezésében, népszerűsítésében és a játékosok
felkészítésében aktívan vettek részt a települési könyvtárak.
A KSZR-ben lehetőséget biztosítunk igény szerint a digitális írástudás fejlesztésére. Főként a
legkisebb és hátrányos helyzetű településeken van igény ilyen képzésre, elsősorban az 50 év feletti
nők körében. Az intézmény mobil eszközparkja segítségével bármely településen tudunk kihelyezett
tanfolyamot tartani. 2016-ban 4 alkalommal 32 fő vett részt számítógépes képzésen.
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2.7.
Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a
fogyatékossággal élők számára
Speciális szolgáltatásokat a KSZR keretében elsősorban a látássérültek számára tudunk biztosítani.
Öregbetűs könyvekkel és hangoskönyvek egyre bővülő választékával tudjuk a jelentkező igényeket
kielégíteni. A hangoskönyvek lejátszásához CD lejátszót is tudunk biztosítani.
A megyei könyvtárban lehetőség van további technikai eszközök, nagyítók, beszéltető szoftver
igénybe vételére is.
Honlapunknak is van akadálymentes formátuma.
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Szakmai képzés, továbbképzés

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 2 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.
Április 18-án az NKA támogatásával szervezett program célja az volt, hogy bemutassuk a
könyvtárak előtt álló feladatokat, új trendekre hívjuk fel a figyelmet. Előadóink,
Dr. Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi
Főosztály főosztályvezetője a könyvtárakat érintő új kihívásokra hívta fel a figyelmet. Ramháb Mária
a kecskeméti Katona József Könyvtár igazgatója, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke
„Minőségirányítás a könyvtárban” címmel tartott rendkívül dinamikus és mindenki számára motiváló
előadást. Dr. Somfay Örs az Arcanum Adatbázis Kft marketing igazgatója a Hungaricana Adatbázist
mutatta be szemléletes példákkal. A nagy érdeklődésre számot tartó programon 55 fő vett részt főleg
KSZR könyvtárosok, de városi nyilvános könyvtárakból is érkeztek kollégák.
A november 28-án 43 fő részvételével megtartott szakmai napon Dr. Tóth Éva az Országgyűlési
Könyvtár osztályvezetője „A szerzői jog és könyvtári szolgáltatások” címmel hívta fel a figyelmünket
a szerzői jogi törvény munkánkhoz kapcsolódó előírásaira. A „Miért és hogyan kölcsönözzünk
könyvtárközivel?” tájékoztatásból Kapás Tünde kollégánk gyakorlati tanácsokat és szakmai
praktikákat osztott meg a könyvtárközi kölcsönzés hasznosságáról és működéséről. A záró
előadásban Gerencsér Judit a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának könyvtárvezetője beszélt a
könyvtárak és a könyvtárosok változó szerepköréről, a trendekről, kihívásokról hazai és nemzetközi
kitekintésben.
A múlt évben 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. A
kollégák sokat tanultak egymástól, formális és kötetlen beszélgetés keretében is lehetőség volt a
kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére. 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.
2016-ban könyvtári alapismereteket nyújtó tanfolyamot hirdettünk meg a KSZR könyvtárosok
számára. Az érdeklődés nagy volt, végül 21 fő végezte el sikeresen tanfolyamunkat. Két Corvina
használati tanfolyamunk (8 illetve 11 fővel) is nagyon sikeres volt, a kollégák sok új ismerettel
gyarapodtak, hatékonyabban használják a rendszer nyújtotta lehetőségeket. Néhányan be tudnak
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kapcsolódni az állományuk retrospektív feltárásába is. A tanfolyam segítséget nyújtott ahhoz is, hogy
el tudjuk indítani Vanyarcon az elektronikus kölcsönzést.
Segédkönyvtáros képzést az érdeklődők alacsony száma miatt nem indítunk, az érdeklődők számára
a Budapesten induló képzéseket ajánljuk.
A kollégák előnyben részesítik és igénylik az egyéni konzultációt. Különösen nagy figyelmet
fordítunk az új könyvtárosokra, segítünk a betanulásnál, követjük a munkájukat. Emellett arra
törekszünk, hogy a letéti cseréket mindig szakképzett könyvtáros bonyolítsa, aki segítséget,
információt tud nyújtani a helyszínen.
Fontosnak tarjuk a rendszeres kapcsolattartást, az érdeklődő figyelmet. Szükségesnek tartjuk a
helyszíni jelenlétet, és a fenntartókkal és a könyvtárosokkal történő gyakori egyeztetést.
2.9.

Eszközbeszerzés

Beszerzett eszköz megnevezése4

Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei
Fejlesztő játékok, eszközök
Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak
Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök
részletezve:
asztali számítógép+monitor munkaállomás
(könyvtáros)
asztali számítógép+monitor használók számára
hordozható számítógép (könyvtáros)
hordozható számítógép (használók számára)
servergép
projektor
nyomtató
multifunkciós eszköz (nyomtató, szkenner)
digitális fényképező
televízió
CD lejátszó
E-book olvasó
Vonalkódolvasó
Vonalkódnyomtató
Laminálógép
Fejhallgató
Flipchart tábla
Vezetéknélküli router
Szünetmentes tápegység
mikrofonszett
számítástechnikai szoftver
GPS navigáció
Hordozható hangfal
Hálózati adattároló
Külső merevlemez
Mobil vetitővászony
Hangfal szett
4

A szolgáltató
helyeken már
meglévő
eszközök
száma összesen

2016-ban
beszerzett
eszközök darabszáma az állami
támogatás
felhasználásával

2016-ban
beszerzett
eszközök
darabszám
a egyéb
forrásból

376
204

16
74

25
5

10
3
2
16
4
3
9
10
10
1
10
2
1
1
2
41
1
1
1
1

2
1
1
2
5
3
1
5

30

5
4

a táblázat sorai tetszés szerint bővíthetőek
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Server klíma
Szolgáltatások beruházása, fejlesztése
Számítástechnikai nagyértékű eszközök:
asztali számítógép+monitor munkaállomás
(könyvtáros)
asztali számítógép+monitor használók számára
hordozható számítógép (könyvtáros)
hordozható számítógép (használók számára)
projektor
Multifunkciós fénymásoló, nyomtató, szkenner
szkenner
DVD lejátszó
Szállító jármű vásárlása
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1

15
1

1

A KSZR minőségi szolgáltatásainak biztosításához szükséges, hogy mind a szolgáltató könyvtár,
mind pedig a szolgáltató helyek rendelkezzenek a szolgáltatás biztosításához szükséges feltételekkel,
eszközökkel.
Ennek érdekében év elején felmértük a szolgáltatóhelyek informatikai ellátottságát, bútorzatának,
felszereléseinek állapotát. Ennek birtokában készítettük el fejlesztési tervünket, melyet az érintett
fenntartókkal is egyeztettünk.
Informatikai területen tovább folytattuk a használói számítógépek számának bővítését.
Számítógépjeinket megfelelő szoftverekkel ellátva szállítjuk ki a településekre.
Igény szerint vásároltunk kisebb eszközöket, nyomtató, CD lejátszó stb. A településeken az
elektronikus kölcsönzés elindításához vásároltunk vonalkódolvasókat. Laptopot, projektort,
hangfalszettet és mobil vetítővásznat a KönyvtárMozi csatlakozók számára szereztük be.
Bővítettük a megyei könyvtár infrastrukturális hátterét, egy szervergépet, egy nagyteljesítményű
multifunkciós eszközt, és egy vonalkódnyomtatót vásároltunk.
Több könyvtár számára biztosítottunk lehetőséget polcok, bútorok beszerzésére. Ezeket a
beszerzéseket a fenntartókkal egyeztettük.
További bútorokat, kiegészítőket szereztünk be, hogy könyvtárainkat otthonosabbá, barátságosabbá
tegyük.
Új fejlesztő játékokkal a kicsik, babák, óvodások, kisiskolások számára szeretnénk vonzóvá tenni a
könyvtárakban a gyermeksarkokat.
2.8 A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további szolgáltatás
A kistelepülési megállapodásokban az anyagi források szűkössége és a humánerőforrás hiánya miatt
nem vállaltunk további szolgáltatást.
3. Szolgáltató könyvtár
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Nógrád megye kistelepülésein 2013 óta egyedüli szolgáltatóként
biztosítja a KSZR szolgáltatásokat. Az indulás óta 105-ről 118-ra nőtt az ellátott települések száma.
A szolgáltatás háttérbázisa a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a megye legnagyobb nyilvános
könyvtára. Alapterülete 4360 m2. A megyeszékhelyen 6 fiókkönyvtárat működtet, szolgáltatásai a
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megye határon túlra is kiterjednek, Szlovákiából is számos olvasó használja rendszeresen az
intézményt.
A könyvtár közel 300.000 kötetes állománya mellett rendelkezik egy kifejezetten a kistelepülési
ellátás céljára létrehozott és rendszeresen gyarapított csereállománnyal. Ennek jelentős része az
ellátott könyvtárakban van kihelyezve igény szerinti mennyiségben, amely negyedévente vagy igény
szerint gyakrabban frissül.
Raktárunkban lehetőséget biztosítunk a helyszíni válogatásra is, emellett biztosítjuk a válogatás
lehetőségét az elektronikus katalóguson keresztül is.
A dokumentumok szállításához és a helyszíni munkavégzéshez 1 db személygépkocsival
rendelkezünk. Az évek során kiépült az informatikai háttér, amelynek segítségével az irodai
feladatok, a feldolgozás, adatbázisépítés, logisztika, valamint a letétek kezelése szervezhető,
végezhető. A gyarapítás, feldolgozás, katalogizálás és letétek kezelése a Corvina integrált könyvtári
rendszer segítségével zajlik.
Az intézmény 4 szervergépet üzemeltet, melyek közül 2 nagy teljesítményű szerver, lehetővé teszi
a települési könyvtárakban is a Corvina rendszer használatát.
2016-ban az intézményi belső kommunikációt és az információk megosztását egy hálózati
adattároló beiktatásával segítettük, melynek segítségével a kollégák elérik és használhatják a tárolt
tartalmakat.
15 laptopból álló mobil eszközparkunk segítségével igény szerint bármely településen tudunk
kihelyezett digitális írástudás képzést tartani.
Megújult honlapunkon a KSZR saját aloldalt kapott, így nagyobb lehetősége van a szolgáltatásról
szóló hírek, események, aktualitások közzétételére, információszolgáltatásra.
Közösségi oldalaink segítségével gyorsabban nagyobb nyilvánosságot kapnak eredményeink,
híreink. A Balassi Bálint megyei Könyvtár Facebook oldala mellett létrehoztuk a Könyvtárellátás Nógrád oldalt, ahol a KSZR-re és a szolgáltatóhelyekre vonatkozó információkat tesszük közzé. Filu
oldalán olvasásnépszerűsítő játékainkra hívjuk fel a figyelmet.
A KSZR szolgáltatást elsősorban a Megyei Szolgáltató és Módszertani Osztály munkatársai végzik.
A 4 fős csapatból 3 fő felsőfokú, 1 fő középfokú szakképzettséggel rendelkezik, a munkájukat
közcélú munkatársak segítik. A szolgáltatás biztosítását szükség esetén az intézmény más
munkatársainak bevonásával végzik.
Intézményünkben 23 főfoglalkozású munkatárs dolgozik, akik munkáját 5 fő közfoglalkozatott
segíti.
4. Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Nógrád megyében egyedüli szolgáltatóként biztosítja a KSZR
szolgáltatásokat a megye 118 kistelepülésén, így lehetőség van egységes, jól áttekinthető rendszer
kialakítására. A jogszabályok, szakmai ajánlások, alapelvek alkalmazásával helyi igények
megismerésével, felmérésével kiegyensúlyozott, magas színvonalú szolgáltatást biztosítunk.
Munkánkat tervezetten, ellenőrizhető módon végeztük. Rövidebb és hosszabb távú terveket
készítettünk. Eleget tettünk beszámolási kötelezettségeinknek.
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Nagy lendületet adott munkánknak az ötéves szolgáltatásfejlesztési terv átdolgozása, mivel az
eredeti tervezés óta számos tapasztalat és új elem módosította az eredeti elképzeléseket. Fontos volt
számba venni az elért eredményeket és az előttünk álló feladatokat.
A szolgáltatás szervezése, megbízható működése és a rendelkezésre álló alacsony létszám
szükségessé teszi a feladatok pontos meghatározását, és az optimális feladatmegosztást.
Szintén fontosnak tartjuk és kiemelten figyelünk a precíz, pontos dokumentációra az eszközök,
felszerelések átvételénél, a rendezvények, folyóiratok igénylésénél, és az eredmények, események
dokumentálásánál is. Az írásos anyagok mellett lehetőség szerint fotókkal is dokumentáljuk az
eseményeket, rendezvényeket, melyeket visszakereshető módon tárolunk.
Az adatok naprakészsége és pontossága minden területen kulcsfontosságú. Ezért ügyelünk arra,
hogy az állománynyilvántartások pontosak legyenek, ellenőrzéssel, javítással vagy új leltár
kialakításával segítettünk. Erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy minél több könyvtár
állománya kerüljön feltárásra és váljon kereshetővé az elektronikus katalóguson keresztül.
A letéti állományok kezelésének biztonságát a Corvina rendszer ACQ modulja garantálja.
2016-ban nagy figyelmet fordítottunk a forgalmi nyilvántartások folyamatos és pontos vezetésére.
A könyvtárosoktól negyedévenként kértünk be forgalmi adatokat, így figyelemmel tudtuk kísérni a
változásokat, vagy az esetleges anomáliákat. Így idejekorán volt lehetőségünk a korrekcióra.
Nagyon fontosnak tartjuk partnerközpontúságot, az együttműködést a könyvtárosokkal és a
fenntartókkal, ezért keressük a lehetőséget az egyeztetésre, találkozásra. Örömmel tapasztaltuk a múlt
évben elindított intenzívebb jelenlét eredményeit a könyvtárak körülményeinek javulásában. Több
könyvtárban is sikerült elindítani kisebb-nagyobb fejlesztést, költözést, amely révén méltóbb,
többfunkciós közösségi hellyé válhatott a könyvtár.
Igényfelméréseket a fenntartók és a könyvtárosok esetében végzünk célzatosan, ezek általában
konkrét kérdésre, dologra irányulnak.
Az igények jobb megismerése érdekében év elején számos területen felmértük az igényeket
(folyóirat, eszköz, helyszíni munka, képzés, rendezvények stb.)
A beérkezett igényeket figyelembe véve döntöttünk a beszerzésekről, a munka tervezéséről.
Nemcsak partnereink igényeire, hanem elégedettségére is kíváncsiak voltunk, hiszen ez fontos tükör
számunkra.
2016-ban az önkormányzatok elégedettségét mértük a szolgáltatásról, a tapasztalatokról.
Visszajelzést kérünk még a rendezvényekkel kapcsolatos elégedettségről, valamint a tanfolyami
képzésben részt vevők véleményéről is.
Az eredményeket, a kiértékelést felhasználtuk a jövő évi tervezésnél.
A minőség egyik zálogának tartjuk a jól felkészült könyvtárosokat is. Sajnos megyénkben kevés a
képzett könyvtárosok száma, de fontosnak tarjuk, hogy a szükséges alapismeretekkel minden
szolgáltóhely könyvtárosa rendelkezzen. Ezért 2016-ban több képzést is szerveztünk számukra:
Könyvtári alapismeretek, Corvina tanfolyamok, szakmai napok, valamint célzott minőségirányítási
alapismeretek. Kiemelten a KSZR műhelynapok nagyon fontos terepei a tapasztalatok
megosztásának, a jó példák bemutatásának, ösztönző hatásuk elősegíti a folyamatos javítást,
fejlődést.
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A minőségi szolgáltatások szintén fontos eleme a szolgáltatóhelyek tárgyi és technika feltételeinek
javítása. Ebben nagy segítséget és támpontot jelent az Ajánlás, melynek útmutatásait a fenntartókkal
is megosztottuk, törekszünk ezek érvényesítésére.
A szolgáltatás indítása óta célunk volt az egységes megjelenés, egységes arculat megjelenítése.
Elkészítettük az egységes táblákat, egységes kiegészítőket, dekorációkat készíttettünk.
Az egységes arculatot célozzák azok a segédletek, iratminták, sablonok és űrlapok, melyek KSZR
oldalunkról letölthetők.
A rendszer működésének az egységes megjelenés, és a biztonságos, stabil működtetés mellett fontos
eleme a gazdaságosság. A nagy tételű kedvezményes beszerzés lehetővé teszi a források jobb
felhasználását, ezáltal jobb kínálat biztosítását.
A kiszállítások szervezésénél is érvényesítjük a „tömbösítést”, így egy alkalommal több
szolgáltatóhelyre több dokumentumot tudunk kiszállítani. A szakmai feladatok koncentrált
megjelenése a megyei könyvtárban hatékonyabb munkaszervezést, ésszerű feladatmegosztást tesz
lehetővé.
A magas színvonalú szolgáltatások biztosítása mellett szükséges azok megismertetése, tudatosítása
nemcsak a jelenlegi partnerek, de a potenciális használók és a nagyközönség számára.
A helyi sajtóval jó kapcsolatot ápolunk, rendszeresen jelennek meg hírek, cikkek
tevékenységünkről.
Megújult honlapunkon egyre több információt találhatnak az érdeklődők a szolgáltatásról, a
szolgáltatóhelyekről és az ott zajló eseményekről. Intézményünk Facebook oldalain is rendszeresen
tudósítunk az eseményekről, és a szolgáltatás jelképévé vált „Filu” Facebook oldalán is megjelennek
az aktualitások.
A szolgáltatást népszerűsítik azok a promóciós anyagok, irodaszerek, apró ajándékok és dekorációk,
amelyeket a szolgáltatóhelyen használati tárgyként vagy az olvasók jutalmazására is felhasználhatók.
5. Sajtóbibliográfia a KSZR megyei szolgáltatásairól 2016-ban
A NÓGRÁD MEGYEI KSZR SAJTÓMEGJELENÉSE 2016-BAN
1.

Molnár Éva: Lendületben a megyei könyvtár = Könyvtár/tér, 2016. március. 2-3.p.:ill.

2.

Molnár Éva: Megyei feladatellátás 2015-ben = Könyvtár/tér, 2016. március. 6-8.p.

3.
Átadják a könyvtárat = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. március 17. 1.p.
Vanyarc
4.
Könyvtárat kapott a község = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. március 22. 4.p.:ill.
könyvtárátadás, Vanyarc
5.

Szakmai nap a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. április 11. 2.p.

6.
Természetvédelmi értékekről = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. április 14. 4.p.:ill.
KSZR-program, Karancsalja
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7.
Tánccal, zenével, szeretettel… = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 19. 1.p.
KSZR-program, Etes
Nógrád Táncegyüttes
8.
Gerhát Karina: „Tánccal, zenével, szeretettel…” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 26.
2.p.
KSZR-program, Etes
9.
Együtt lehet a család… = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. május 27. 4.p.
KSZR-program, Szalmatercs
10.
Apócák és gyerkőcök = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 1. 4.p.:ill.
KSZR-program, Karancsalja
11.
Gyermeknapi forgatag Karancslapujtőn = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. június 9. 4.p.:ill.
KSZR-program, Karancslapujtő
12.
Hegedűs Henrik: Honti túra a forróságban = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. július 1. 4.p.:ill.
KSZR-program
Drexler Szilárd előadása
13.
Szenográdi Ferenc: Könyvtári élet = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. szeptember 6. 4.p.
könyvtár, Szalmatercs
14.
„Ősi gyógymódok” = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. október 6. 4.p.
KSZR-program
15.
Lakatos Katalin: Ünnep és olvasásnépszerűsítés a könyvtári napokon = Nógrád megyei hírlap,
27. 2016. október 15. 4.p.:ill.
Országos Könyvtári Napok
16.
Mi közünk a csillagokhoz? Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 11. 4.p.:ill.
Karancskeszi
Zombori Ottó csillagász
17.
Palchuber Kinga: Könyvtárosok ünnepe = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. november 29. 1.,
3.p.:ill.
szakmai nap
18.
Persikné Bakos Eszter: Színes megyei rendezvény körkép tarka programjainkból =
Könyvtár/tér, 2016. december. 9.p.:ill.
KSZR-programok
19.

Ferik Ibolya: Lépj te is Filu nyomdokaiba = Könyvtár/tér, 2016. december. 10.p.:ill.

20.
Ferik Ibolya: Képzések, tanfolyamok kistelepülési könyvtárosok számára = Könyvtár/tér,
2016. december. 10-11.p.:ill.
KSZR-képzés
21.

Miamanó Karancskesziben = Nógrád megyei hírlap, 27. 2016. december 16. 4.p.:ill.

SAJTÓMEGJELENÉS A SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ
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YOUTUBE CSATORNÁJÁN
22.
2016.04.18. Könyvtárosok szakmai napja
https://www.youtube.com/watch?v=RvyNnjy_uLU
23.
2016.06.06. Balassi-díj
https://www.youtube.com/watch?v=X7FGnRaeHVY
6. Eseménynaptár a 2016. évben szervezett és lezajlott programokról

1.

2016. április 4. Buják

2.

2016. április 6. Ecseg

3.

Novohrad-Nógrád
Geopark

Könyvtári óra
Ribizli Bohóc állatkertje

2016. április 6. Karancsalja

Tormási Attila
Novohrad-Nógrád
Geopark

4.

2016. április 6. Sámsonháza

Tormási Attila

Ribizli Bohóc daloló hónapok

5.

2016. április 8. Bercel

6.

2016. április 8.
2016. április
12.
2016. április
12.
2016. április
13.
2016. április
15.
2016. április
15.
2016. április
15.
2016. április
16.
2016. április
18.
2016. április
19.
2016. április
19.
2016. április
21.
2016. április
21.
2016. április
22.

Berkenye

R.I.Ó.
Könyvtári óra
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Játékos foglalkozás
Fabók Mancsi
Bábszínháza
Bábszínházi előadás

Nógrádkövesd

R.I.Ó.

Könyvtári óra

Felsőpetény

R.I.Ó.

Könyvtári óra

Csitár

Batyu Színház
Bábszínházi előadás
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Játékos foglalkozás

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Szente

Diósjenő
Nógrádsipek

Könyvtári óra

Bábszínházi előadás

Nógrádmegyer

Batyu Színház
Tánccal, zenével,
szeretettel...
Fabók Mancsi
Bábszínháza

Drégelypalánk

Tormási Attila

Ribizli Bohóc daloló hónapok

Varsány

Tormási Attila

Ribizli Bohóc állatkertje

Galgaguta

Zombori Ottó

Könyvtári óra

Karancskeszi

Kerek Perec Egylet Népi komédia
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Játékos foglalkozás

Alsótold

Vanyarc

Könyvtári óra
Népi komédia
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28.

2016. április
24.
2016. április
26.
2016. április
27.
2016. április
27.
2016. április
29.
2016. április
29.
2016. április
30.
2016. április
30.
2016. április
30.

29.

2016. május 1. Alsótold

30.

2016. május 1. Felsőpetény

31.

2016. május 1. Herencsény

Jászberényi Péter
Apócák
Gyermekzenekar
Apócák
Gyermekzenekar

32.

2016. május 1. Rimóc

Bohács István

Nótaműsor

33.

2016. május 4. Drégelypalánk

Bohács István

Nótaműsor

34.

2016. május 6. Ipolyvece

Tormási Attila

Ribizli Bohóc állatkertje

35.

2016. május 6. Szente

Tormási Attila

Ribizli Bohóc/énekeljünk verset

36.

2016. május 8.
2016. május
10.
2016. május
12.
2016. május
12.
2016. május
12.
2016. május
15.
2016. május
15.

Bábszínházi előadás

Erdőtarcsa

Batyu Színház
Tánccal, zenével,
szeretettel...

Kálló

Tormási Attila

Felnőtt zenés irodalmi előadás

Litke

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Szarvasgede

Tormási Attila

Patak

MiaManó Színház
Apócák
Gyermekzenekar

Ribizli Bohóc állatkertje
Interaktív gyermekszínházi
előadás

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Ipolytarnóc

Jászberényi Péter
Novohrad-Nógrád
Geopark
Tánccal, zenével,
szeretettel...

Természetgyógyászati előadás

Tormási Attila
Siposné Pál
Gabriella

Ribizli Bohóc állatkertje

Könyvtári óra

Dorogháza

Zombori Ottó
Apócák
Gyermekzenekar

Keszeg

MiaManó Színház

Gyermekkoncert irodalommal
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Keszeg

Tóth Tibor és mt.

Operett műsor
Természetgyógyászati előadás

Csécse
Bárna
Őrhalom
Erdőtarcsa
Nógrád

Csesztve

Patak

Könyvtári óra
Könyvtári óra

Ismeretterjesztő előadás

Gyermekkoncert irodalommal
Gyermekkoncert irodalommal

Könyvtári óra

Gyermekkoncert irodalommal
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

2016. május
16.
2016. május
16.
2016. május
17.
2016. május
18.
2016. május
18.
2016. május
18.
2016. május
20.
2016. május
20.
2016. május
20.
2016. május
20.
2016. május
20.
2016. május
20.
2016. május
21.
2016. május
21.
2016. május
21.
2016. május
22.
2016. május
23.
2016. május
25.
2016. május
26.
2016. május
26.
2016. május
26.
2016. május
27.
2016. május
27.
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Nógrádsipek

Kerek Perec Egylet

Népi komédia

Sámsonháza

Felnőtt zenés irodalmi előadás

Nézsa

Tormási Attila
Apócák
Gyermekzenekar
Apócák
Gyermekzenekar
Apócák
Gyermekzenekar
Tánccal, zenével,
szeretettel...

Bárna

Batyu Színház

Bábszínházi előadás

Diósjenő

Bari Ilona
Grafológiai előadás
Tánccal, zenével,
szeretettel...
Könyvtári óra
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Játékos foglalkozás

Ecseg
Endrefalva
Karancskeszi

Etes
Nógrádszakál
Nőtincs
Vanyarc

Zombori Ottó
Siposné Pál
Gabriella

Egyházasdengeleg Jászberényi Péter
Ipolyszög

Gyermekkoncert irodalommal
Gyermekkoncert irodalommal
Gyermekkoncert irodalommal
Könyvtári óra

Könyvtári óra
Ismeretterjesztő előadás
Természetgyógyászati előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Nógrádkövesd

MiaManó Színház
Apócák
Gyermekzenekar

Karancsberény

MiaManó Színház

Kálló

Tormási Attila

Nógrádszakál

MiaManó Színház
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Játékos foglalkozás
Apócák
Gyermekzenekar
Gyermekkoncert irodalommal
Apócák
Gyermekzenekar
Gyermekkoncert irodalommal
Interaktív gyermekszínházi
MiaManó Színház
előadás
Apócák
Gyermekzenekar
Gyermekkoncert irodalommal

Egyházasgerge
Héhalom
Karancsalja
Magyargéc
Magyarnándor

Gyermekkoncert irodalommal
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Ribizli Bohóc állatkertje
Interaktív gyermekszínházi
előadás
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81.

2016. május
27.
2016. május
27.
2016. május
27.
2016. május
27.
2016. május
28.
2016. május
28.
2016. május
28.
2016. május
28.
2016. május
28.
2016. május
28.
2016. május
28.
2016. május
30.
2016. május
30.
2016. május
30.
2016. május
30.
2016. május
30.

82.

2016. június 3. Erdőkürt

83.

2016. június 3. Kozárd

84.

2016. június 3. Szirák

85.

2016. június 3. Szügy

86.

2016. június 4. Karancslapujtő

87.
88.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Mátramindszent

Interaktív gyermekszínházi
előadás

Zabar

MiaManó Színház
Tánccal, zenével,
szeretettel...
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Apócák
Gyermekzenekar

Bercel

MiaManó Színház

Berkenye

Könyvtári óra

Szécsénke

Zombori Ottó
Apócák
Gyermekzenekar
Apócák
Gyermekzenekar
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Tánccal, zenével,
szeretettel...
Apócák
Gyermekzenekar

Buják

Batyu Színház

Bábszínházi előadás

Mátraszele

Tormási Attila

Ribizli Bohóc állatkertje

Nógrádmegyer

Tormási Attila

Ribizli Bohóc állatkertje

Tar

Bari Ilona

Terény

MiaManó Színház
Apócák
Gyermekzenekar

Grafológiai előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Mátranovák
Mohora

Cserháthaláp
Galgagauta
Hollókő
Szalmatercs

Könyvtári óra
Játékos foglalkozás
Gyermekkoncert irodalommal
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Gyermekkoncert irodalommal
Gyermekkoncert irodalommal
Játékos foglalkozás
Könyvtári óra
Gyermekkoncert irodalommal

Gyermekkoncert irodalommal

Hajnalmuzsika
Apócák
Gyermekzenekar
Siposné Pál
Gabriella

Operett műsor

Bábszínházi előadás

2016. június 4. Nógrád

Batyu Színház
Fabók Mancsi
Bábszínháza

2016. június 4. Szente

Batyu Színház

Bábszínházi előadás

Gyermekkoncert irodalommal
Ismeretterjesztő előadás

Bábszínházi előadás
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

2016. június 9.
2016. június
10.
2016. június
10.
2016. június
10.
2016. június
10.
2016. június
11.
2016. június
11.
2016. június
11.
2016. június
16.
2016. június
17.
2016. június
18.
2016. június
18.
2016. június
18.
2016. június
23.
2016. június
23.
2016. június
23.
2016. június
23.
2016. június
25.
2016. június
25.
2016. június
25.
2016. június
25.
2016. június
25.

111. 2016. július 2.
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Cserháthaláp

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Ipolyszög

Ribizli Bohóc daloló hónapok

Kálló

Tormási Attila
Apócák
Gyermekzenekar

Nemti

Bari Ilona

Grafológiai előadás

Nógrádsipek

Tormási Attila

Ribizli Bohóc állatkertje

Mátranovák

Kerek Perec Egylet

Népi komédia

Szécsénke

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Tolmács

Bábszínházi előadás

Szilaspogony

Batyu Színház
Apócák
Gyermekzenekar

Kisecset

Csépe Attila

Ipolyvece

MiaManó Színház

Helytörténeti előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Ipolyvece

Tóth Tibor és mt.

Operett műsor

Kishartyán

Kerek Perec Egylet

Népi komédia

Kétbodony

Tormási Attila

Ribizli Bohóc: daloló hónapok

Kishartyán

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Szécsényfelfalu

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Szilaspogony

Természetgyógyászati előadás

Hont

Jászberényi Péter
Novohrad-Nógrád
Geopark

Karancslapujtő

Jászberényi Péter

Őrhalom

MiaManó Színház

Természetgyógyászati előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Terény

Operett műsor

Terény

Hajnalmuzsika
Tánccal, zenével,
szeretettel...

Csitár

Hajnalmuzsika

Operett műsor

Gyermekkoncert irodalommal

Gyermekkoncert irodalommal

Könyvtári óra

Könyvtári óra
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112. 2016. július 2.

Herencsény

Hajnalmuzsika

Operett műsor

113. 2016. július 2.

Mohora

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

114. 2016. július 2.
2016. július
115. 14.
2016. július
116. 15.
2016. július
117. 16.
2016. július
118. 16.
2016. július
119. 16.
2016. július
120. 24.
2016. július
121. 30.
2016. július
122. 30.
2016.
123. augusztus 6.
2016.
124. augusztus 6.
2016.
125. augusztus 13.
2016.
126. augusztus 13.
2016.
127. augusztus 13.
2016.
128. augusztus 20.
2016.
129. augusztus 20.
2016.
130. augusztus 20.
2016.
131. augusztus 20.
2016.
132. augusztus 20.
2016.
133. augusztus 20.
2016.
134. augusztus 20.

Mohora

Tóth Tibor és mt.

Operett műsor

Zabar

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Ipolytarnóc

Tormási Attila

Ribizli Bohóc énekeljünk verset

Cered

Bohács István

Nótaműsor

Hont

Operett műsor

Rimóc

Hajnalmuzsika
Apócák
Gyermekzenekar
Fabók Mancsi
Bábszínháza

Iliny

Tóth Tibor és mt.

Operett műsor

Legénd

Batyu Színház

Kisecset

MiaManó Színház

Bábszínházi előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Mátramindszent

Tóth Tibor és mt.

Operett műsor

Bárna

Hajnalmuzsika

Operett műsor

Diósjenő

Bohács István

Nótaműsor

Erdőkürt

Bohács István

Nótaműsor

Bánk

Tóth Tibor és mt.
Apócák
Gyermekzenekar

Operett műsor

Operett műsor

Héhalom

Hajnalmuzsika
Tánccal, zenével,
szeretettel...

Karancslapujtő

Tóth Tibor és mt.

Operett műsor

Mátraterenye

Tóth Tibor és mt.

Nőtincs

MiaManó Színház

Operett műsor
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Mátraterenye

Csécse
Cserhátsurány

Gyermekkoncert irodalommal
Népi komédia

Gyermekkoncert irodalommal

Könyvtári óra
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2016.
135. augusztus 27.
2016.
136. szeptember 3.
2016.
137. szeptember 3.
2016.
138. szeptember 3.
2016.
139. szeptember 9.
2016.
140. szeptember 10.
2016.
141. szeptember 15.
2016.
142. szeptember 16.
2016.
143. szeptember 17.
2016.
144. szeptember 20.
2016.
145. szeptember 20.
2016.
146. szeptember 21.
2016.
147. szeptember 23.
2016.
148. szeptember 23.
2016.
149. szeptember 24.
2016.
150. szeptember 25.
2016.
151. szeptember 28.
2016.
152. szeptember 30.
2016.
153. szeptember 30.
2016.
154. szeptember 30.
2016.
155. szeptember 30.
2016.
156. szeptember 30.
2016. október
157. 1.
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Alsótold

MiaManó Színház

Interaktív gyermekszínházi
előadás

Szuha

Hajnalmuzsika

Operett műsor

Szuha

Hajnalmuzsika
Tánccal, zenével,
szeretettel...

Operett műsor

Zombori Ottó
Lusta Jankó és a
bolond falu

Könyvtári óra

Grafológiai előadás

Nógrádsipek

Bari Ilona
Siposné Pál
Gabriella

Csesztve

Hajnalmuzsika

Operett műsor

Legénd

Tormási Attila

Ribizli Bohóc állatkertje

Szécsényfelfalu

Tormási Attila

Ribizli Bohóc daloló hónapok

Mátraterenye

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Kishartyán

Operett műsor

Mátraszele

Tóth Tibor és mt.
Siposné Pál
Gabriella

Nemti

Tóth Tibor és mt.

Operett műsor

Nógrád

Hajnalmuzsika

Nótaműsor

Keszeg

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Endrefalva

Bari Ilona

Grafológiai előadás

Litke

Bohács István

Nótaműsor

Nőtincs

Tormási Attila

Ribizli Bohóc állatkertje

Rimóc

Tormási Attila

Ribizli bohóc/daloló hónapok

Tar

Tóth Tibor és mt.

Operett műsor

Cserháthaláp

Tóth Tibor és mt.

Operett műsor

Szuha
Karancsság
Ipolyszög
Nógrádsáp

Könyvtári óra

Népi komédia

Ismeretterjesztő előadás

Ismeretterjesztő előadás
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2016. október
158. 1.
2016. október
159. 1.
2016. október
160. 1.
2016. október
161. 1.
2016. október
162. 3.
2016. október
163. 3.
2016. október
164. 3.
2016. október
165. 3.
2016. október
166. 3.
2016. október
167. 3.
2016. október
168. 3.
2016. október
169. 3.
2016. október
170. 3.
2016. október
171. 3.
2016. október
172. 3.
2016. október
173. 4.
2016. október
174. 4.
2016. október
175. 4.
2016. október
176. 4.
2016. október
177. 4.
2016. október
178. 4.
2016. október
179. 4.
2016. október
180. 4.

KSZR beszámoló 2016

Endrefalva

Hajnalmuzsika

Operett műsor

Nógrádkövesd

Hajnalmuzsika

Operett műsor

Nőtincs

Tormási Attila

Felnőtt zenés irodalmi előadás

Szécsénke

Tormási Attila

Felnőtt zenés irodalmi előadás

Csécse
Cserhátsurány

Jászberényi Péter
Természetgyógyászati előadás
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Játékos foglalkozás

Dorogháza

R.I.Ó.

Könyvtári óra

Karancsalja

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Keszeg

Ribizli Bohóc állatkertje

Mátramindszent

Tormási Attila
Tánccal, zenével,
szeretettel...

Mátranovák

Bari Ilona

Grafológiai előadás

Nógrád

Tormási Attila

Ribizli bohóc daloló hónapok

Nógrádmegyer

Zombori Ottó

Könyvtári óra

Nógrádszakál

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Szuha
Berkenye

Batyu Színház
Bábszínházi előadás
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Játékos foglalkozás

Diósjenő

Batyu Színház

Könyvtári óra

Bábszínházi előadás

Egyházasdengeleg Tormási Attila

Ribizli Bohóc daloló hónapok

Egyházasgerge

Bari Ilona

Grafológiai előadás

Endrefalva

Balázs Ágnes

Író-olvasó találkozó

Héhalom

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Litke

Balázs Ágnes

Író-olvasó találkozó

Magyargéc

Tormási Attila

Ribizli Bohóc állatkertje
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Nógrád megye

2016. október
181. 4.
2016. október
182. 4.
2016. október
183. 4.
2016. október
184. 4.
2016. október
185. 5.
2016. október
186. 5.
2016. október
187. 5.
2016. október
188. 5.
2016. október
189. 5.
2016. október
190. 5.
2016. október
191. 5.
2016. október
192. 6.
2016. október
193. 6.
2016. október
194. 6.
2016. október
195. 6.
2016. október
196. 6.
2016. október
197. 6.
2016. október
198. 6.
2016. október
199. 6.
2016. október
200. 7.
2016. október
201. 7.
2016. október
202. 7.
2016. október
203. 7.

KSZR beszámoló 2016

Őrhalom

Siposné Pál
Gabriella

Szécsényfelfalu

MiaManó Színház

Ismeretterjesztő előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Szirák

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Szügy

Balázs Ágnes

Író-olvasó találkozó

Drégelypalánk

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Erdőkürt

Csépe Attila

Helytörténeti előadás

Ipolyszög

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Ipolyvece

Vanyarc

Jászberényi Péter
Természetgyógyászati előadás
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Játékos foglalkozás
Novohrad-Nógrád
Geopark
Könyvtári óra
Interaktív gyermekszínházi
MiaManó Színház
előadás

Bárna

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Cered

Tormási Attila

Ribizli Bohóc állatkertje

Mátraterenye

Tormási Attila

Ribizli Bohóc daloló hónapok

Nógrádkövesd

Bari Ilona

Grafológiai előadás

Szügy

Tormási Attila

Felnőtt zenés irodalmi előadás

Tar

Batyu Színház

Bábszínházi előadás

Varsány

Jászberényi Péter
Novohrad-Nógrád
Geopark

Természetgyógyászati előadás

Karancslapujtő
Terény

Zabar

Könyvtári óra

Csitár

Zombori Ottó
Könyvtári óra
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Játékos foglalkozás

Etes

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Galgaguta

Bohács István

Nótaműsor

Bercel
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Nógrád megye

2016. október
204. 7.
2016. október
205. 7.
2016. október
206. 7.
2016. október
207. 7.
2016. október
208. 7.
2016. október
209. 7.
2016. október
210. 7.
2016. október
211. 7.
2016. október
212. 7.
2016. október
213. 7.
2016. október
214. 7.
2016. október
215. 7.
2016. október
216. 8.
2016. október
217. 8.
2016. október
218. 8.
2016. október
219. 8.
2016. október
220. 8.
2016. október
221. 9.
2016. október
222. 9.
2016. október
223. 9.
2016. október
224. 10.
2016. október
225. 12.
2016. október
226. 14.

KSZR beszámoló 2016

Ipolytarnóc

Operett műsor

Kálló

Hajnalmuzsika
Siposné Pál
Gabriella

Karancsberény

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Kisecset

Könyvtári óra

Kishartyán

R.I.Ó.
Tánccal, zenével,
szeretettel...

Legénd

Zombori Ottó

Könyvtári óra

Mohora

Batyu Színház
Novohrad-Nógrád
Geopark

Bábszínházi előadás

Bábszínházi előadás

Patvarc

Batyu Színház
Apócák
Gyermekzenekar

Szarvasgede

Csépe Attila

Helytörténeti előadás

Szécsényfelfalu

Bohács István

Nótaműsor

Kétbodony

Zombori Ottó

Könyvtári óra

Kisbágyon

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Kozárd

Zombori Ottó

Könyvtári óra

Szalmatercs

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Tolmács

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Alsótold

Bohács István

Nótaműsor

Hollókő

Bari Ilona

Grafológiai előadás

Szente

Bohács István

Nótaműsor

Ecseg

Jászberényi Péter

Természetgyógyászati előadás

Karancsság

Batyu Színház

Bábszínházi előadás

Karancskeszi

Zombori Ottó

Könyvtári óra

Nemti
Patak

Ismeretterjesztő előadás

Könyvtári óra

Könyvtári óra

Gyermekkoncert irodalommal
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Nógrád megye

2016. október
227. 14.
2016. október
228. 15.
2016. október
229. 15.
2016. október
230. 15.
2016. október
231. 18.
2016. október
232. 19.
2016. október
233. 19.
2016. október
234. 20.
2016. október
235. 20.
2016. október
236. 22.
2016. október
237. 28.
2016. október
238. 29.
2016. október
239. 29.
2016. október
240. 29.
2016.
241. november 4.
2016.
242. november 7.
2016.
243. november 8.
2016.
244. november 10.
2016.
245. november 11.
2016.
246. november 11.
2016.
247. november 11.
2016.
248. november 11.
2016.
249. november 12.

KSZR beszámoló 2016

Szilaspogony

Bohács István

Nótaműsor

Erdőtarcsa

Kerek Perec Egylet

Népi komédia

Hont

Könyvtári óra

Kozárd

Zombori Ottó
Tánccal, zenével,
szeretettel...

Cered

Bari Ilona

Grafológiai előadás

Cserháthaláp

Tormási Attila

Ribizli Bohóc daloló hónapok

Karancsság

Tormási Attila

Ribizli boohóc daloló hónapok

Iliny

Bari Ilona

Grafológiai előadás

Nézsa

Zombori Ottó

Könyvtári óra

Szalmatercs

Tóth Tibor és mt.

Operett műsor

Piliny

Hajnalmuzsika

Nótaműsor

Dorogháza

Tormási Attila

Felnőtt zenés irodalmi előadás

Herencsény

Kerek Perec Egylet

Népi komédia

Zabar
Csesztve

Bohács István
Nótaműsor
Gombolyítsuk együtt
a mese fonalát
Játékos foglalkozás

Magyarnándor

Bari Ilona

Litke

MiaManó Színház

Rimóc
Buják

MiaManó Színház
Siposné Pál
Gabriella

Csesztve

MiaManó Színház

Ismeretterjesztő előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Tar

Csépe Attila

Helytörténeti előadás

Tolmács

Hajnalmuzsika
Fabók Mancsi
Bábszínháza

Operett műsor

Berkenye

Könyvtári óra

Grafológiai előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Népi komédia
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Nógrád megye

2016.
250. november 12.
2016.
251. november 12.
2016.
252. november 12.
2016.
253. november 12.
2016.
254. november 12.
2016.
255. november 16.
2016.
256. november 18.
2016.
257. november 19.
2016.
258. november 19.
2016.
259. november 19.
2016.
260. november 19.
2016.
261. november 19.
2016.
262. november 20.
2016.
263. november 22.
2016.
264. november 25.
2016.
265. november 25.
2016.
266. november 25.
2016.
267. november 25.
2016.
268. november 26.
2016.
269. december 1.
2016.
270. december 2.
2016.
271. december 2.
2016.
272. december 2.

KSZR beszámoló 2016

Felsőpetény

Fabók Mancsi
Bábszínháza

Népi komédia

Hollókő

Kerek Perec Egylet

Népi komédia

Karancsság

Bohács István

Nótaműsor

Legénd

Bohács István

Nótaműsor

Mátramindszent

Kerek Perec Egylet

Népi komédia

Herencsény

Batyu Színház

Bábszínházi előadás

Patak

Bohács István

Nótaműsor

Egyházasdengeleg Hajnalmuzsika

Operett műsor

Egyházasgerge

Tormási Attila

Kész cirkusz

Kisbágyon

Bohács István

Nótaműsor

Mátraszele

Tormási Attila

Felnőtt zenés irodalmi előadás

Vanyarc

Bohács István

Nótaműsor

Magyarnándor

Operett műsor

Nézsa

Hajnalmuzsika
Fabók Mancsi
Bábszínháza

Karancsalja

Bohács István

Nótaműsor

Karancsberény

Tormási Attila

Felnőtt zenés irodalmi előadás

Nógrádszakál

Bohács István

Nótaműsor

Szilaspogony

Tormási Attila

Ribizli Bohóc daloló hónapok

Csécse

Tormási Attila

Drégelypalánk
Egyházasgerge

MiaManó Színház
Fabók Mancsi
Bábszínháza

Felnőtt zenés irodalmi előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Mátraszele

MiaManó Színház

Nemti

MiaManó Színház

Népi komédia

Bábszínházi előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
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Nógrád megye

2016.
273. december 2.
2016.
274. december 3.
2016.
275. december 3.
2016.
276. december 3.
2016.
277. december 3.
2016.
278. december 3.
2016.
279. december 3.
2016.
280. december 4.
2016.
281. december 4.
2016.
282. december 4.
2016.
283. december 4.
2016.
284. december 5.
2016.
285. december 5.
2016.
286. december 5.
2016.
287. december 5.
2016.
288. december 6.
2016.
289. december 6.
2016.
290. december 8.
2016.
291. december 9.
2016.
292. december 10.
2016.
293. december 11.
2016.
294. december 11.
2016.
295. december 13.

KSZR beszámoló 2016

Nógrádmegyer

MiaManó Színház

Bercel

Tóth Tibor és mt.

Dorogháza

MiaManó Színház

Hollókő

Batyu Színház

Kisbágyon

MiaManó Színház

Kozárd

MiaManó Színház

Szalmatercs

MiaManó Színház

Galgaguta

MiaManó Színház

Hont

MiaManó Színház

Őrhalom

Kerek Perec Egylet

Tolmács

MiaManó Színház

Erdőkürt

MiaManó Színház

Mátranovák

MiaManó Színház

Szirák

MiaManó Színház

Szügy

MiaManó Színház

Interaktív gyermekszínházi
előadás
Operett műsor
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Bábszínházi előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Nógrádsáp

MiaManó Színház

Héhalom

MiaManó Színház

Karancskeszi

MiaManó Színház

Népi komédia
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Erdőtarcsa

Batyu Színház

Bábszínházi előadás

Csitár

Hajnalmuzsika

Operett műsor

Nógrádsáp

Bohács István

Nótaműsor

Karancsberény

Kerek Perec Egylet

Népi komédia

Egyházasdengeleg MiaManó Színház
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Nógrád megye

2016.
296. december 14.
2016.
297. december 16.
2016.
298. december 16.
2016.
299. december 17.
2016.
300. december 17.
2016.
301. december 17.
2016.
302. december 18.
2016.
303. december 18.
2016.
304. december 20.
2016.
305. december 23.
2016.
306. december 23.

KSZR beszámoló 2016

Ecseg

Bohács István

Nótaműsor

Cered

Batyu Színház

Bábszínházi előadás

Szirák

Kerek Perec Egylet

Népi komédia

Iliny

Hajnalmuzsika

Operett műsor

Kétbodony

Hajnalmuzsika

Nótaműsor

Sámsonháza

Kerek Perec Egylet

Népi komédia

Magyarnándor

Batyu Színház

Szécsénke

MiaManó Színház

Kétbodony

MiaManó Színház

Bábszínházi előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Felsőtold

Tóth Tibor és mt.

Sámsonháza

MiaManó Színház

Operett műsor
Interaktív gyermekszínházi
előadás

Salgótarján, 2017. március 31.

.........................................................
Molnár Éva
Balassi Bálint Megyei Könyvtár
igazgató
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