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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Szakpolitikai célok a 2017. évben:
 A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének
érdekében
 A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalompolitikai
célok elérése érdekében
 A könyvtárak növekvő szerepvállalása Digitális Jólét Programban
 A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése
Kulturális munkánk, intézményrendszerünk társadalmi szerepének erősítése a társadalompolitikai célok elérése érdekében
Könyvtárunk a 2017-es évben is úgy gondolkodott, hogy munkatervi alapfeladatait a
szakpolitikai célokhoz való kapcsolódás mellett reálisan, a lehetőségekhez igazodva
fogalmazta meg. Vállalásunk nem lehetett több, mint amit adott létszámmal, adott pénzügyi
finanszírozás mellett, az olvasói elvárás tükrében meg tudtunk valósítani.
Mindezek mellett, ezzel együtt törekedtünk céljaink megvalósításában a minőségre, a
hasznosságra, a szakmaiságra.
A társadalmi szerepvállalásaink igazodtak a kulturális törvény követelményeihez és
megfeleltek a helyi elvárásoknak is. Az országos szakmai trendeknek megfelelően szerveztük
szolgáltatásainkat, tettünk eleget a szakmai szervezetek irányító törekvéseinek is.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója alkalmából a 2017. évet – “Salgótarján 95 éve város” elnevezéssel –
emlékévvé nyilvánította. Könyvtárunk tagja volt az emlékbizottságnak, így ötleteink, munkánk segítette és erősítette ezt a törekvést. A Világjáró klub előadása keretében Dr. Förster
Kálmánra, Salgótarján első polgármesterére emlékeztünk. A Palócföld folyóirat ankét programunkat, a Magyar Költészet Napján a Költészet 95 sora megemlékezést, az Idősek Akadémiája várostörténeti előadását, az Ünnepi Könyvhéten a 95 idézetet tartalmazó 95 lufi levegőbe röptetését, a „95 év 95 pillanata” – várostörténeti kiállítást, az „Álmodd meg a jövő városát/faluját!” megyei olvasónapló pályázat meghirdetését az emlékév tiszteletére szerveztük.
Sokat tettünk azért, hogy városunkban könyvtári szolgáltatásaink minél szélesebb kört, használói réteget érjenek el. Az évről-évre bővülő együttműködési megállapodásaink civilekkel,
egyesületekkel, óvodákkal, iskolákkal, kulturális intézményekkel, cégekkel azt erősítik meg,
hogy könyvtárunk társadalmi szerepvállalása minden évben új utakat nyit meg. 2017-ben kimagasló eredményt értünk el ezen a területen, 11 db új együttműködési megállapodás született.
Csatlakoztunk „Az én könyvtáram” című, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár koordinálásával
megvalósuló könyvtári és múzeumi fejlesztéseket célzó projekthez.
Bóna Kovács Károly Galériánkban főleg az értékmegőrző, hagyományokat ápoló tehetségeket
megszólító kezdeményezéseket karoltuk fel.
A minőségügy könyvtári munkánkba való beépítése, beépülése nélkül nincs magas szintű
helyi kultúra. 2017-ben folytattuk a minőségügy területén vállalt feladatainkat. Kiemelt figyelemmel a következő területekre: képzés, tréning, alapdokumentumok felülvizsgálata, elégedettségi kérdőívek, mérések, statisztikai adatok.
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A jogszabályi változás, a törvényi módosítási javaslat előkészítése, véleményezése érdekében
több alkalommal vettünk részt az EMMI, és az országos szakmai szervezetek egyeztető
fórumain.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megemelt állami támogatását örömmel és
köszönettel fogadtuk. Nagy szakmai előrelépésnek és munkánk elismerésének is tekintjük,
hogy a 2018-as évre megemelt állami támogatás segítheti könyvtári munkánk magasabb
szintű biztosítását. A fenntartó önkormányzat felé javaslatokat fogalmaztunk meg a
többletforrások szakmai felhasználásáról, melyben a létszámkérdés, a digitalizáció és a
minőségügy kapott hangsúlyokat.
A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése
Könyvtárunk földrajzi elhelyezkedése, Szlovákiával való szomszédsága jó lehetőségnek
mutatkozik arra is, hogy segítsük egymást abban, hogy nemzeti kultúráink találkozzanak, kiki a maga értékeit megjelenítse, megerősítse. A Losonci Nógrádi Könyvtárral kialakított
baráti, együttműködői viszony minden évben mélyül, gyarapszik. Ennek kiterjesztésében
ajánljuk fel egymásnak a rendezvényeinken, programjainkon való részvételt, teremtünk
lehetőséget műhelybeszélgetésekre, dokumentumcserére. 2017-ben megújítottuk a két
intézmény közötti együttműködést, melyben új alapokra helyeztük a könyvtárak közötti
szorosabb szakmai együtt gondolkodást.
Helyi kultúránk külföldi erősítésében kiváló eszközünk, a könyvtár által kiadott Palócföld
folyóirat is. Az önkormányzati támogatás mellett sikeres pályázat eredménye, hogy a folyóirat
4 lapszáma került megjelentetésre. Törekedtünk arra, hogy a folyóiratban határon túli íróknak,
szerzőknek is lehetőséget adjunk.
Minden évben több alkalommal ellátogatnak hozzánk Szlovákiából a rimaszombati Tompa
Mihály Református Iskola, az Almágyi Tagiskola és a Füleki Gimnázium diákjai és pedagógusai. Egyéni beiratkozott olvasók száma Szlovákiából közel 50 fő.
SZEREPVÁLLALÁSUNK 2017-BEN A DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAMBAN
A Digitális Jólét Programban végzett tevékenységünket prioritásként kezeljük.
 A digitális kompetenciafejlesztés keretében internet- és számítógép kezelői
tanfolyamokat szerveztünk. Könyvtárunk társadalmi hasznosságát célzó
rendezvényeink, programjaink vonatkozásában az eddig is nagyon eredményes és
nagy érdeklődés mellett zajló használó képzéseinket 2017-ben is sikeresen
lebonyolítottuk.
 Csatlakoztunk az Internet Fiesta országos programsorozathoz.
 Népszerűsítettük, fejlesztettük adatbázisainkat: Nógrád Megyei Hírlap adatbázis,
Salgótarjáni Értéktár, Digitális Könyvtár.
 Továbbra is biztosítottuk az ingyenes internethasználatot.
 Pályázatot nyújtottunk be a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Forgách-i Fiókkönyvtár Digitális Jólét Program pontjainak fejlesztésére.
 Nagy hangsúlyt fektetünk az IT mentorálásra, az e-ügyintézésre, a DJP pont működtetésére.

3

A fenntartó által meghatározott feladatok
Fiókkönyvtáraink működési, szakmai munkája tekintetében 2017-ben több területen pozitív
irányba sikerült előre lépnünk. Kimagasló eredménynek könyveljük el a Beszterce Lakótelepi
Fiókkönyvtár új helyre történő költöztetését, amely meghatározó a városrész közössége
számára.
A Palócföld című folyóirat működtetésére, a lehetőségek hatékony kiaknázására kerestük a
pályázati és a szponzori támogatást. Eredményes munkánknak köszönhető, hogy 2017-ben 4
lapszámot sikerült megjelentetnünk és sikeres lapszámbemutatókat bonyolítottunk le.
2017-ben is a fenntartó önkormányzat által meghatározott, kiemelt feladatunk volt a
Salgótarjáni Értéktár koordinálása, a javaslatok elbírálása, az adatbázis gondozása. Jelentős
eredmény, hogy a Salgótarjáni Értékeket impozáns kiadvány formájában is bemutathattuk a
nagyközönség számára.
Jelentősebb eredményeink 2017-ben:
 a távhasználat kimagasló növekedése, amely digitalizálási, archiválási munkánk sikerét bizonyítja: 430.649 db
 közösségszervező munkánk eredményessége rendezvényinkben mutatkozik meg: 473
db programot szerveztünk használóink számára, amelyen 29.647 fő vett részt
 a látogatók száma 2017-ben 16.000-rel több volt, mint az előző évben: 134.663 fő
 megújult, olvasóbarát lett a Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti Gyűjtemény
 új szolgáltatást alakítottunk ki a kamaszoknak Tinisarok néven
 Barangoló-angolra hangoló nyelvtanfolyamot indítottunk kicsiknek
 megyei olvasónapló pályázatot hirdettünk „Álmodd meg a jövő városát/faluját!” címmel
 KSZR – teljes könyvtárfelújítás: Kétbodony, Hugyag, Szalmatercs településeken
 A KönyvtárMozi program eredményességét jelzi, hogy Nógrád megyében a vetítések
száma négyszeresére, a résztvevők száma ötszörösére nőtt
 Nógrád megyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 338 programon
összesen 24.582 lakos vett részt
 a KSZR keretében 350 alkalommal vittünk csere könyveket és audiovizuális dokumentumokat, összesen 36.153 dokumentumot szállítottunk ki a könyvtárakba
 új helyre költözött a Beszterce-lakótelepi Fiókkönyvtár
 A Balassi Kuratórium Balassi bronz emlékplakettel ismerte el könyvtárunk Megyei
Szolgáltató és Módszertani Osztályának munkáját.
II.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2017-es évben létszámbővítésben nem gondolkodhattunk, létszámunk az előző évhez képest 1 fővel csökkent. Figyelembe véve Salgótarján város helyzetét, együttműködést mutatva
igyekeztünk szakmai munkánkat úgy szervezni, hogy olvasóink, látogatóink létszám problémáinkból minél kevesebbet érzékeljenek. A változásra való törekvésünket a fenntartó részéről
ugyan elismerik, de a megvalósulást egyeztető tárgyalásoknak kell segíteni.
Élünk a közmunkaprogram lehetőségeivel, a közcélú munkatársak segítséget nyújtanak az
adminisztratív munkában. Ezek a lehetőségek azonban csak részben, bizonyos feladatok ellátásában egészítik ki szakmai munkánkat, de nem jelentenek hosszabbtávon megnyugtató
megoldást a könyvtár létszámgondjaira.
A törvényi változásokat követve, 2017-ben indult el a közös munka az Alapító Okirat és a
Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékleteinek módosítására.
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III.

SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás
2017-ben felülvizsgáltuk az intézmény nyitvatartási idejét. Igényfelmérést végeztünk, különböző időszakokban mértük a látogatottságot, és ezek alapján a használói igényekhez igazítottuk nyitva tartásunkat. Év elejétől próba jelleggel, majd tavasztól használóink megelégedésére
heti 2 órával (hétfő és szombati napokon 1-1 órával) növeltük a nyitvatartási órák száma.
A nyári bezárás alapdokumentumunkban meghatározott módon alakult 2017-ben is.
Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a
könyvtár székhelyén) (óra)
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva
tartás (óra)
16 óra utáni nyitva tartás (óra)
Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma:

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi tény

41,5

41,5

43,5

6 fiókban
42 óra
4

6 fiókban
42 óra
4

6 fiókban
42 óra
5

4x2 óra

4x2 óra

11

11

2x1 óra
2x2 óra
11

5

változás %ban előző évhez képest
+5%
+25%
-25%
-

Ebből nyitvatartási napok száma:

11

11

11

-

Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma:
Ebből nyitvatartási napok száma:

1

1

1

-

1

1

1

-

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
Felnőtt kölcsönző részleg
A 2017-es évben is a szolgáltatási színvonal megtartása és fejlesztése, a használók minél hatékonyabb tájékoztatása, dokumentum- és információigényük kiszolgálása volt elsődleges
célunk. A tavalyi esztendőben több mint 1000 fővel nőtt a részlegbe látogatók száma, és
emelkedést mutat a referenszkérdések száma is.
A felnőtt kölcsönző részleg 2017. évi statisztikai adatai:
Felnőtt kölcsönző

2016

Személyes helyben használók (fő)
Referenszkérdések (db)

2017

22.664

23.724

6.111

6.170

Szakirodalom tekintetében folyamatosan jelentkeztek a felsőoktatásban és érettségi utáni
szakképzésben és továbbképzésben tanulók igényei. A pedagógia, pszichológia, társadalomtudomány voltak a vezető témák. Sokan kerestek jogi, közgazdasági, pénzügyi tárgykörben,
és népszerű volt a menedzsment és a vezetéstudomány területe is. Felfutó tendenciát mutat az
egészségügy és szociális ágazat, idősgondozás, csecsemő- és kisgyermekápolás iránti érdeklődés. Szinten maradt a magyar nyelv és irodalom, magyar történelem kereslete – számos határon túli olvasót tájékoztattunk e témákban. Kisebb számban, de folyamatosan szolgáltattunk
műszaki- és természettudományos anyagokat is.
Az érettségire készülők nagy számban érdeklődtek az előző évek szóbeli és írásbeli feladatai
iránt, keresettek voltak a különféle összefoglalók, tételgyűjtemények, segédkönyvek, atlaszok.
Az érettségi vizsgán is használható dokumentumokat kellő számban tudtuk biztosítani.
Az ismeretterjesztő irodalomból népszerűek voltak a természetgyógyászat, egészséges életmód, életvezetés, párkapcsolat, kertészet, útleírások, útikönyvek, különféle kézműves technikák leírásai. A személyiségfejlesztés, karrierépítés, a sikeres élet kialakítása korunk egyetemes követelménye, minden korosztály szívesen informálódott e témákban – új színezetet
adott a kérdéseknek a közösségi médiában feltűnő szerzők, szakértők egyre növekvő befolyása. Az elmúlt évben is közkedvelt volt az ezotéria számos ágazata – a lehetőségek függvényében eleget tettünk olvasóink kéréseinek, mindamellett rendszeresen felhívtuk a figyelmüket a
hiteles, tudományos művekre. Populáris témának számít a hazai és külföldi hírességek élete, a
botránykrónikák, bűnesetek leírása, a bulvárirodalom.
A közhasznú információ szolgáltatásának intézményünkben immáron több évtizedes hagyománya van. A gyorsan változó igényekhez való alkalmazkodás az adatbázisépítést meghaladva, az internet nyújtotta lehetőségek naprakész ismeretét és kreatív használatát követeli. Továbbra is vezérelvként alkalmaztuk, hogy a „nyilvános, gyorsan megtalálható, röviden közölhető” adatokat tematikától függetlenül szolgáltatjuk. (Környékbeli ingyenes szabadtéri prog6

ramok, gasztronómiai falunapok, magánszemélyek és intézmények elérhetősége, üzletek nyitva tartása… stb.)
A szépirodalmat tekintve, meghatározó többségben keresték olvasóink a bestsellereket, a romantikus, bűnügyi, kalandos, és humoros regényeket. A klasszikus sci-fi mellett előtérbe került a fantasy és a disztópikus irodalom. Sajátos jelentőségű a young adult műfaj, amely a kalandos-romantikus stílus mögött sokszor a felnőtté válás, az önállósodás problémáit feszegeti
és elsősorban a fiatalokat célozza meg. E korosztályra állományépítés tekintetében is kiemelt
figyelmet fordítunk, hiszen az olvasóvá nevelés jelentős szakasza a gyermekirodalomból a
felnőttirodalomba történő átvezetés. Jellemző, hogy olvasóink könyvet keresnek, de valójában
élményt szeretnének, amely kiszakítja őket a napi gondok nyomasztásából, ezért oly népszerűek a szórakoztató, rekreációs olvasmányok. A megadott szempontok szerinti olvasmányajánlás, a kínálat ismertetése mindennapos tevékenységünk volt. Megnövekedett érdeklődést
tapasztaltunk a kortárs magyar szépirodalom szerzői iránt.
A könyvkiadás trendjeit, a könyvpiac legújabb termékeit permanensen figyelemmel kísértük,
hiszen a hagyományos és online marketingcsatornákon tájékozódnak olvasóink is. A kiadói
közléseket és az olvasói tapasztalatokat rendre összevetettük, például a Moly könyves közösségi oldalon és a minőségi könyvesblogokon.
Állományrevízió, állományalakítás
Az idei év nagy feladata, több hónapon átívelő, összetett munkafolyamata volt az állomány
felülvizsgálata, szükség szerinti áthelyezése.
A folyamatos gyarapodás, a Márai és az NKA program keretében érkező dokumentumok
megnövekedett helyigénye tette szükségessé a felnőtt kölcsönző állományának revízióját,
mind a nyilvános térben, mind a raktárban.
A raktári állományt teljes egészében leválogattuk, a fölöspéldányokat törlésre előkészítettük.
A Szülők könyvespolcát a gyermekkönyvtár közelében alakítottuk ki, kifejezetten a gyermekükkel együtt érkező szülőkhöz alkalmazkodva. Gyermekpszichológia, családi nevelés, csecsemőgondozás, játékos fejlesztés témájú köteteket helyeztünk el itt.
Tinisarok elnevezéssel létrehoztunk egy új gyűjteményt a kamaszoknak. A már nem gyerek még nem felnőtt korosztálynak kínál elvonulási lehetőséget; életkori sajátosságaikból fakadóan szívesen veszik, ha lehet „saját” területük. A tanítási idő után, a délutáni órákban sűrűn
látogatták, mindig volt benne élet.
A régi állományrészek felfrissítésére is sor került. A hozzáférhetőbb helyen történő elhelyezés
egyben esztétikusabb megjelenést is biztosít a közkedvelt „Akikről a hírek szólnak” kiemelésnek, a Természetgyógyászat és a Romológia gyűjteménynek. Az Informatika részleg is új
polcokkal gyarapodott, ezt az állományt is felülvizsgáltuk, 18 sorból 5 sor avult kötetet irányítottunk törlésre.
Csoportok, használóképzés
2017-ben is tovább folytattuk a könyvtárbemutatás jól bevált gyakorlatát. Jellemzően a 9.
osztályosokat hozták el, hogy megismerjék az intézményünk által nyújtott lehetőségeket, különösen népszerű az interaktív könyvkeresési gyakorlat, diákok és pedagógusok körében egyaránt.
Katalógushasználati foglalkozás keretében a szellemi munka alapjaival három csoport ismerkedett meg a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából. Könyvtárlátogatásra érkeztek a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolájából két cso7

portban, az SSzC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából három csoportban.
Mindezen túl tematikus foglalkozásokat is tartottunk középiskolásoknak, szervesen kapcsolódtunk az Internet Fiesta és a Gyermekek Jogainak Hete rendezvényekhez.
Az Internet Fiesta keretén belül „Virtuális idegenvezető: szűkebb pátriánk idegenforgalmi
értékei” címmel tartottunk játékos interaktív foglalkozást három csoportnak.
A Gyermekek Jogainak Hete alkalmából a „Közösségi oldalak: tükör vagy ablak, élettér vagy
csapda?” című foglalkozásra invitáltuk a középiskolásokat.
Szakmai rendezvények, programok
Közreműködtünk a Nógrád megyei komplex művészeti verseny szervezésében, biztosítottuk a
helyszínt és a számítógépes infrastruktúrát. A könyvtári feladatokat kidolgoztuk, leteszteltük,
a szükséges köteteket biztosítottuk, a hiányzókat könyvtárközi kölcsönzéssel beszereztük.
Feladatunk volt a lebonyolításban és a feladatok értékelésében.
A Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő program eredményhirdetésén vettünk részt, március 25-én az Országos Széchényi Könyvtárban. A salgótarjáni csapatok egyikének országos 2. helyezése intézményünk számára is büszkeséget jelentett. Ezt megelőzően a
verseny 4. fordulójának kreatív feladatát értékeltük, a kollégákkal kb. 75 munkát pontoztunk.
„Legyél Te is Beavatott!” című országos szakmai továbbképzésen voltunk szeptember 18-án
Egerben, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban.
Kiállítások
A „Láttuk – olvassuk!” című tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvajánlót a tavalyi évben is
sikerrel készítettük.
Az Elsárgult lapok üzenete kiállításban a könyvtár Prézens gyűjteményében található könyvekből készítettünk minden hónapban ízelítőt, az aktuális évfordulókra emlékezve.
Szervesen kapcsolódtunk az Ünnepi Könyvhét intézményi rendezvényeihez, kiállítást készítettünk és kvízjátékot szerkesztettünk az Ünnepi Könyvhét történetéről.
Az Országos Könyvtári Napok alkalmából tematikus könyvkiállítást készítettünk Magyarország gyógyfürdőiről, „Jaj, úgy élvezem én a strandot…” mottóval.
Könyvajánló tárlókat állítottunk össze évfordulókhoz, aktuális eseményekhez kötődően (Szabó Magda, Arany János).
A felnőtt kölcsönző részleg 2017-ben is folyamatos és célirányos gyűjteménypolitikával készült a városban induló felsőfokú képzés segítésére.
Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti Gyűjtemény
A tavalyi évben megszépült a könyvtár olvasóterme. A látogatókat megújult környezetben
fogadtuk, a régi fotelokat kényelmes „olvasóbarát” bútorzatra cseréltük. Az új olvasó szigetek, a kiállító vitrinek megfelelő elhelyezésével megszűnt a korábbi zsúfoltság, így a könyvtárhasználókat egy szép és praktikus látogatótér fogadja.
A Helyismereti Gyűjteményünk az elmúlt évben is a helytörténeti kutatások fontos színtere
volt. A helytörténet iránt érdeklődő látogatókat megújult környezetben, naprakészen feltárt,
gazdag választékú állománnyal fogadtuk, mely szolgáltatásaink hátterét biztosította. Tájékoztató munkánkat az általunk épített helyismereti cikkadatbázisra alapoztuk, mely mintegy 4200
új rekorddal gyarapodva sokoldalú érdeklődést elégített ki.
Szolgáltatásainkat széles körben igényelték honismereti kutatók, társintézmények, oktatási
intézmények. Irodalomkutatással folyamatosan segítettük a főiskolai, egyetemi hallgatókat
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szakdolgozataik elkészítésében, honismereti pályázatokhoz, középiskolai tanulmányokhoz
nyújtottunk segítséget. További használóink: civil szervezetek, alkotói műhelyek, magánszemélyek országhatáron kívül is.
Partnereink voltak:
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatok háttéranyagának készítéséhez
fordult hozzánk.
A Losonci Nógrádi Könyvtár munkáját bibliográfiai adatokkal, digitalizált anyagok küldésével segítettük.
A Dornyay Béla Múzeum készülő kiadványaihoz, pályázatokhoz igényelte segítségünket.
A Salgótarjáni Értéktár Bizottság munkáját, a Salgótarjáni Értékek Tára 2017 kiadvány elkészítését a helyismeret fotógyűjteményéből válogatott fotókkal segítettük.
A Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület meghívásának eleget téve Mikszáth Kálmán születésének 170. évfordulója alkalmából vetítettképes előadás keretében mutattuk be a helyismeret Mikszáth-gyűjteményének legszebb, legértékesebb darabjait, több száz civil érdeklődő
részvételével.
A Zenthe Ferenc Színház művészei a Vertich-hagyatékból kértek színműveket.
A Nemzeti Művelődési Intézet „Helyi társadalom - kultúraismeret” terepgyakorlatát helyismereti foglalkozással segítettük.
Baglyasalja Barátainak Köre civil szervezetnek a Bóna Kovács Károly Galériáról adtunk
fotókat.
A Palócföld folyóirat szerkesztősége Költészet napi rendezvényeihez gyűjtőmunkát végeztünk.
Az Egészségügyi Szakközép- és Szakiskola, a Lorántffy Zsuzsanna Kollégium tanáraival élő
kapcsolatunk volt, diákjaik rendszeres és aktív résztvevői voltak könyvtári rendezvényeinknek.
Megyehatáron túlról érkezett visszatérő látogatóink elsősorban a hagyatékok és a nem hagyományos dokumentumaink iránt érdeklődtek. Ők napi-heti rendszerességgel kutatták szisztematikusan Vertich József hagyatékát és dr. Praznovszky Mihály Mikszáth-gyűjteményének
anyagát, valamint az ipartörténettel, kereskedelemmel és az idegenforgalommal kapcsolatos
aprónyomtatványainkat.
A helyismereti tájékoztató munka részeként különösen gyakran segítettük helyi és országos
kiadványok megjelentetését. (A Miskolci Herman Ottó Múzeum Balogh Béniről megjelent
könyvéhez az íróról készült fotókkal járultunk hozzá, Pekár István készülő könyvéhez Nógrád
megye forradalmi eseményeiről, a benne résztvevő személyekről kerestünk fotókat.)
Újabb sikeres pályázat eredményeképpen bővült korszerű szolgáltatásaink köre: digitalizálási
programunk folytatásaként a Nógrád Megyei Hírlap újonnan digitalizált évfolyamai (20052016) is elérhetővé váltak. Széles körű megismertetésük jegyében szerveztük helyismereti
óráinkat a város középiskolásainak: az Internet Fiesta program keretében tartott már hagyományos foglalkozásainkat, valamint az Országos Könyvtári Napokon „Palóc forrás – Nógrád
forrás” címmel tartott interaktív kereső játékokat. Ugyancsak a helyi értékek megismertetését
célozták a Gyermekek Jogainak Hetén szervezett helyismereti foglalkozásaink a Madách Imre
Gimnázium és az Egészségügyi Szakközépiskola tanulói részére.
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A módszertani osztállyal közösen helyismereti kérdőívet állítottunk össze Nógrád megye
nyilvános könyvtárai számára helyismereti munkájuk áttekintése céljából.
Jeles évfordulókhoz, intézményünk kiemelt programjaihoz kapcsolódva kiállítások keretében
tártuk az érdeklődő közönség elé dokumentumainkat:
„95 év 95 pillanata” címmel várostörténeti kiállítást rendeztünk a 95 éve város Salgótarjánról
a helyismeret képeslap-gyűjteményéből.
Ünnepi könyvheti kiállításunk a helyismeret aprónyomtatványaiból készült.
A helyismereti részleg 2017. évi statisztikai adatai:

2016

Személyes
helyben
használók
(fő)
4.760

Helyben használt dokumentumok
(db)
21.169

2017

4.467

35.524

Év

Referenszkérdés, Cikkadatbázisirodalomkutatás,
ban feltárt
témafigyelés
rekordok
(db)
(db)
1.187
2.682
1.054

4.200

A helyismereti részlegben nőtt a helyben használt dokumentumok száma, a cikkadatbázisba
4.200 db rekordot rögzítettünk – 1.500 rekorddal többet, mint az előző évben.
A Kojnok Nándor Olvasóterem 2017-ben is az információhoz való hozzáférést a dokumentumszolgáltatás hagyományos és korszerű eszközeivel biztosította. A könyvtári szolgáltatásaink létfontosságú részei az adatbázisok, elektronikus könyvtárak használata, amelyek a részleg számítógépein elérhetők látogatóink számára.
Az Olvasóterem 2017. évi statisztikai adatai:
2016.
Személyes helybenhasználat (fő)
Helyben használt dokumentumok (db)
(könyv, folyóirat, nem hagyományos
dokumentumok)
Referensz kérdések száma

2017.

7.899

7.929

24.670

26.196

462

205

Az elmúlt év adatai némi növekedést mutatnak a személyes helyben használat és a helyben
használt dokumentumok tekintetében. A helyben használt dokumentumok növekedésében
nagy szerepet játszik az időszaki kiadványok számának bővítése, az újonnan beszerzett folyóiratok használata. 2017-ben 46 új címmel gazdagodott az olvasóterem folyóirat állománya.
Az intézmény stratégiai céljai között szerepel a minőségfejlesztés, a használók minél nagyobb
elégedettségének elérése. Ehhez kapcsolódóan elkészült az időszaki kiadványok használatáról
szóló elégedettségi felmérés értékelése, amely a könyvtár minőségbiztosításának egyik fontos
elemét képezi.
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A könyvtár kurrens időszaki kiadványai:
Cím
Előfizetett lapok száma
(Olvasóterem és Gyermekkönyvtár)

166

Ajándék lapok

67

Kötelespéldány

16

Összesen:

249

A 2017-es év kiemelt feladata volt az olvasóterem folyóirat raktározási politikájának átfogó
felülvizsgálata. A használói szokások megváltozása érzékelhető az archivált folyóiratok használatában is. A bekötött évfolyamok selejtezésére szeptembertől kezdődően került sor. Ez a
munkafolyamat még áthúzódik a 2018-as év tavaszára is. A selejtezett folyóiratokból az idén
is több alkalommal tartottunk folyóiratbörzét, illetve felajánlottuk települési könyvtárak számára. A kötetek leválogatásával szabad tereket nyertünk, mely által felhasználóbarát környezetet sikerült kialakítanunk.
Könyvtári, tájékoztatási munkánk fontos eleme a használóképzés. Igyekeztünk olvasóinknak,
középiskolai csoportoknak bemutatni a különböző katalógusok, adatbázisok, digitális könyvtárak használatát. Könyvtári látogatások, könyvtári órák keretében építjük be ezek alkalmazását.
Ebben az évben is tartottunk könyvtárhasználati órákat, a részleget bemutató foglalkozásokat.
Könyvtárlátogatás, könyvtárbemutatás keretében a Madách Imre Gimnázium 9. és 10. osztályos tanulói hat alkalommal, 156 fővel látogattak intézményünkbe. Határon túlról a Füleki
Gimnáziumból is fogadtunk 7-8-9. osztályos csoportokat 45 fővel. Ők a részleg bemutatásán
kívül könyvtári óra keretében a Palócokról szóló foglalkozáson vettek részt.
Az Internet Fiesta rendezvényünk keretében a Nógrád Megyei Hírlap digitalizált változatának
használatához kapcsolódóan „Útitárs kerestetik!” címmel a Madách Imre Gimnázium tanulói
két foglakozáson vettek részt 56 fővel. A Gyermekek Jogainak Hetén a diákokkal Nógrád
Megye a virtuális világban címmel a közösségi oldalakon Nógrád Megyét, Salgótarjánt bemutató oldalakat néztünk meg szintén a Madách Imre Gimnázium 11. osztályos diákjaival.
Zenei - nyelvi részleg
A megváltozott használói szokások, a szabadidős tevékenységek változása (zenehallgatás,
film, mozi) az okos, mobil eszközök megjelenése következtében évek óta megfigyelhető a
zenei részleg használatának csökkenése.
2 éve folyamatosan, nagy erőfeszítéseket teszünk azért, hogy szinten tartsuk a szolgáltatás
minőségét és mennyiségét: többször átrendeztük a teret, új polcokat, bútorokat, szekrényeket
állítottunk be. Növeltük az új dokumentumok beszerzését, számát, különös figyelmet szenteltünk a nyelvi dokumentum állomány gyarapítására. A nyelvtanulás bármilyen formáját és
szintjét kiszolgáljuk nyelvi gyűjteményünkből.
Az állomány tisztítását folyamatosan végeztük, szellősebbek, tetszetősebbek lettek a könyvespolcok.
Nagy gondot fordítottunk a részleg népszerűsítésére – interneten, weboldalunkon, közösségi
oldalakon folyamatosan megjelentünk, rendszeres figyelemfelkeltő kiállításokkal hívtuk fel a
látogatók figyelmét a részleg speciális dokumentumtípusaira. Kiállításokat rendeztünk szín11

ház- és filmtörténeti illetve zenei évfordulókhoz kapcsolódva. Kodály Zoltán születésének
135. és halálának 50. évfordulója alkalmából figyelemfelkeltő kiállítást rendeztünk.
A szolgáltatás használati mutatóinak növekedését szakképzett könyvtáros alkalmazása oldhatja meg.
Zenei- és nyelvi részleg statisztikája:
2017. év
Használó/látogató (14 éven aluli) (fő)

1.848

Használó/látogató (14 éven felüli) (fő)

6.425

A látogatók száma összesen: (fő)

8.273

Helyben használt dokumentum: (db)

2.016

CD, (LP, video, dia, hangoskönyv)
kölcsönzés (db)

1.433

DVD kölcsönzés (db)

1.166

A kölcsönzött állományegységek
száma összesen: (db)

2.599

Referensz kérdések száma össz.: (db)

994

Barangoló nevű, angolra hangoló nyelvtanfolyamot indítottunk kisgyermekek számára a Club
Britannica Nyelviskolával közös szervezésben, heti rendszerességgel.
A házi kölcsönzés könyvtárunk egyik különleges, évek óta jól működő szolgáltatása.
A minőségirányítási elvek alapján partneri elégedettség mérést végeztünk az együttműködő
intézmények közreműködésével (Aranykor Idősek Klubja, Baglyaskő Idősek Otthona, Naplemente Idősek Klubja, Félsziget Napközi és Lakóotthon). A kérdőív kiértékelését elvégeztük,
amely kedvező eredményt hozott a szolgáltatásunk és a kapcsolattartásunk megítélését illetően.
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.
2017 októberében a Fehér Bot Nemzetközi Napja keretén belül gyengénlátóknak, illetve vakoknak eszköz bemutató kiállítást rendeztünk.
A zenével foglalkozó, zenéről szóló kezdeményezéseink között előkelő helyet foglal el a
Szvitamin Klub. Ennek a programsorozatnak a folyamatos működtetése kiemelt feladataink
között szerepelt.
Mikkamakka Gyermekkönyvtár
Ebben az évben, a 2016-ban megkezdett stabil, hosszútávon megtérülő szolgáltatások népszerűsítését folytattuk gyermekolvasóink körében, most már elmondható, sikeresen. Legnépsze12

rűbbek voltak a legkisebbeket, illetve családokat érintő programok, foglalkozások. Kiemelkedett ezek közül a Cirógató Baba - Mama Klub.
A számadatok is ezt bizonyítják: 33 alkalommal 894 fő látogatott el erre a heti rendszerességgel megrendezett programsorozatra. Igazi közösségi térré alakult a Meseszoba és a megújult
Babasarok.
A használói igényeknek megfelelően igyekeztünk a legkisebbeknek is (0-3 éves korig) megvásárolni a zenélő, nyitogatható, lemosható könyveket, dokumentumokat, amelyeket az átrendezett, felhasználóbarát Babasarokban helyeztünk el.
A kicsit nagyobbak, elsősorban óvodások és szüleik körében népszerű Edit néni könyvespolca
programsorozatunk továbbra is városunk egyik legnépszerűbb szombat délelőtti családi programja. 12 alkalommal 350 gyermek illetve szülő, nagyszülő hallgatta Edit néni mesemondását
és vett részt kreatív kézműves foglalkozáson.
A családi programokat színesítették ebben az évben a színházi, elsősorban bábszínházi előadások, amelyekre nemcsak Salgótarjánból, hanem a környező településekről is sokan ellátogattak, jobban megismerve, használva így intézményünket.
Az élményalapú könyv-, olvasás-, könyvtár népszerűsítő tevékenységünk elsősorban a csoportos látogatások alkalmával mérhető. Ebben az évben két óvoda is havi rendszerességgel
hozta el a gyerekeket foglalkozásainkra. Az Összevont Óvoda Körúti Tagóvodája és a Vadvirág Tagóvoda.
Legnagyobb létszámmal az általános iskolák alsó tagozatos diákjai látogattak el hozzánk ebben az évben is, főként csoportosan, iskolai tanóra keretében, háromheti rendszerességgel.
Szinte minden alkalommal könyvtári vagy tematikus foglalkozásokat tartottunk, szorosan
illeszkedve a pedagógiai programhoz, a tanmenethez. Az általános iskola 1- 4. osztályában
leginkább mesékkel foglalkoznak a tanórákon ezért ehhez igazítottuk foglalkozásainkat. Új
technikákkal színesítettük az órákat. Ebben az évben ismerkedhettek meg a gyerekek a Papírszínházzal, amely színházzá alakítja a mesekönyveket. Legfontosabb sajátossága, hogy képes
a gyerekek figyelmét maximálisan a mesére fókuszálni.
A legtöbb iskolás csoport a SÁIK Gagarin Székhelyintézményből és a SÁIK Kodály Zoltán
Tagiskolából látogatott el a Mikkamakka Gyermekkönyvtárba.
Az iskolákkal és óvodákkal kialakított és folyamatos, tartós együttműködés a sikeres csoportos könyvtárlátogatás alapja.
Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek számára speciális foglalkozásokat
tartottunk: rendszeres látogatóink voltak az Illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ közepesen értelmi fogyatékos diákjai.
Határon túlról, Szlovákiából is minden évben könyvtárlátogatáson vesznek részt a rimaszombati Tompa Mihály Református Iskola valamint az Almágyi Tagiskola gyermekei és pedagógusai.
A Mikkamakka Gyermekkönyvtárban az információ és dokumentumszolgáltatás korszerű
eszközök segítségével, elektronikus katalógus, online adatbázisok, gyermekirodalmi adatbázisok, mesegyűjtemények, analitikus bibliográfiák, internetes források használatával történik.
A mai kor gyermekének olvasásigénye gyorsan változik és igen sokrétű, ezért napi feladatunk
ennek követése. Sokan visszatértek a nagy klasszikusokhoz, keresik az indián regényeket,
Szabó Magda, Janikonszky Éva meséit, regényeit. Nagy népszerűségnek örvendenek a tini
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sorozatok, LOL sorozat, illetve Leiner Laura könyvei. A szülők keresik gyermekeik számára a
most egyre gyakrabban megjelenő stresszoldó, meditációs mesekönyveket.
A kisiskolások számára igyekszünk a teljesség igényével beszerezni a nagybetűs, kimondottan
olvasástanulást segítő regényeket, sorozatokat. Ilyen például, az „Olvass velünk!” vagy a
„Most én olvasok!” sorozat.
Az ismeretterjesztő szakirodalomban, ebben az évben a csillagászat, a legós könyvek, a szakácskönyvek, a divat, a frizura, illetve a kézműves praktikákról szóló olvasmányok kerültek
előtérbe.
Állományunkat egész évben felülvizsgáltuk, folyamatosan leválogattuk a bekötött és elhasználódott, valamint régi könyveinket, amit a raktárban helyeztünk el. A szabadpolcos állományban az új, színes dokumentumok csábítják olvasásra, kölcsönzésre a gyerekeket.
A használói igények változása következtében lecsökkent a kézikönyvek használata a gyermekrészlegben, a felszabadult helyen újítottuk meg a Babasarkot.
A Mikkamakka Gyermekkönyvtár 2017. évi statisztikája (csoportos könyvtárlátogatás)
Megnevezés

Alkalom

Fő

Dokumentumkölcsönzés

87

2.339

Könyvtárlátogatás

22

467

Foglalkozás

50

1.257

Rendezvény

50

2.152

Rendezvényeink és az azokon résztvevők száma a tudatos, magas színvonalon teljesített
szakmai munka eredményeképpen az előző évhez képest megduplázódott.
Gyermekkönyvtárunk terei, színes gyermekközpontú szolgáltatásai alapjai az olvasásnépszerűsítésnek.
2.1. Gyűjteményfejlesztés
A 2017-es év gyűjteményfejlesztéséről örömmel mondhatjuk, hogy beszerzési keretünk felhasználása időarányos, a dokumentumbeszerzés rendszeres és folyamatos volt.
Költségvetésből 11.790.418 Ft-ot költhettünk állománygyarapításra, mely az előző évinél
17%-kal kevesebb volt. A csökkenés a fenntartói, dokumentumbeszerzésre költhető összeg
alulmaradásából adódik. Ez az összeg 2017-ben 4.763 db dokumentum beszerzésére volt elegendő.
Bár 2017-ben is volt 900.000,- Ft megítélt ODR-támogatásunk. A szerződés megkötésének
időpontja önhibánkon kívül elhúzódott, így állománygyarapításunkban ez az összeg majd csak
a 2018-as évnél fog jelentkezni.
Érdekeltségnövelő támogatásunk viszont igen kedvezően alakult, az előző évinek több mint
másfélszerese lett, közel 2.194.000 Ft. Így 1119 dokumentummal bővíthettük érdekeltségnövelő támogatásból az állományt.
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„Egyéb” forrásaink sajnos kedvezőtlenebbül alakultak a 2016. évinél, elsősorban amiatt, mert
a Márai-program VII. ütemének kiszállítására 2017-ben nem került sor, holott ez 1.400.000,Ft-os ingyenes termékátadást jelentett volna. (Értelemszerűen 2018. évi gyarapodásunkat viszont kedvezően érinti majd.)
Az NKA-program keretében pénzügyileg rendezett, kulturális támogatásból származó ingyenes termékátadások összértéke 7.440.166,- Ft volt, 2493 db dokumentummal bővítve állományunkat. Saját előállítású dokumentumunk 23 db volt, 41.500,- Ft értékben.
Mintegy egyharmadával csökkent az olvasói ajándékok száma is az előző évhez képest, 865
dokumentumot sikerült így állományunkba integrálnunk, 1.278.433,- Ft értékben. A kötelespéldányok száma és értéke viszont jelentősen emelkedett, számában és értékében közel a duplájára (113.900,-Ft).
Mutatók

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)
15.938.038 11.830.000 13.985.186
- ebből folyóirat (br. Ft)
1.783.610
793.000 1.689.693
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumen- 1.691.871
127.000
948.988
tum (br. Ft)
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba
33
35
73
vett dokumentumok száma (db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült doku2.820
2.800
2.601
mentumok száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült doku491
480
563
mentumok száma (db )
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumen118
115
154
tumok száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok
870
850
578
száma (db)
A könyvtári állomány éves gyarapodása össze11.921
11.000
9.336
sen
A gyűjteményből apasztott dokumentumok
2.849
3000
6381
száma

változás
%-ban
előző
évhez
képest
-12%
-5%
-44%
+121%
-8%
+15%
+30%
-34%
-22%
+124%

Állománygyarapítás

A könyvtári gyűjtemény alakításához 2017-ben is a Gyűjtőköri Szabályzat szolgált alapul,
kiegészülve a – könyvpiaci kínálatról szinte naprakész információval rendelkező – tájékoztató
kollégák javaslataival, valamint a kurrens deziderátában is megjelenő olvasói igények figyelembe vételével.
2017. évi gyarapodásunk tartalmi megoszlása: 51 % szak- és ismeretterjesztő irodalom, 30 %
szépirodalom, 19 % gyermek- és ifjúsági irodalom.
A 2017. évi gyarapodás tartalom szerinti bontása a következő (kurrens folyóiratok nélkül):
Szakirodalom
4.753 db
Szépirodalom
2.818 db
Gyermekirodalom
1.765 db
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Apasztás
2017-ben folytatódott könyvállományunk tervszerű átvizsgálása, raktárba, illetve törlésre leválogatása. A tudatos revízió eredményeképpen a szabadpolcokon „megtisztított” állomány,
esztétikailag vonzóbb és tartalmilag frissebb könyvek várják a használókat – bár a folyamat
még korántsem zárult le.
Törlést márciusban, augusztusban és szeptemberben végeztünk, 10 alkalommal összesen
6.381 dokumentumot vontunk ki az állományból (a 2016. évi apasztásnak több mint dupláját).
Törlésre került 325 db folyóirat és 6.056 db könyv.
A könyveket 4 alkalommal fölöspéldányként, 4 alkalommal avulás jogcímen, egyszer pedig
rongáltként vontuk ki állományunkból, a folyóirat-törlés jogcíme tervszerű állományapasztás
volt.
Ezzel a tudatos állományapasztási tevékenységünkkel igazodtunk az országos elvárásokhoz.
2.2. Gyűjteményfeltárás
Gyűjteményünk nyilvántartására és feltárására 2017-ben is a Corvina Integrált Könyvtári
Rendszert alkalmaztuk.
Az intézményünkbe gyarapodásként bekerült 9.336 db dokumentum közül 9.246 db-ot vettünk a Corvina Integrált Könyvtári rendszerben állományba. 2017-ben a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Corvina adatbázisában (bbmkdb) 5.595 új rekordot készítettünk, továbbá 5.062
példányadatot szerkesztettünk. Minden elkészített rekordot egyúttal a MOKKA adatbázisba is
feltöltöttünk.
Folytatódott adatbázisunk részleges, az authority rekordokra és a tematikus tárgyszavakra
vonatkozó revíziója – a menet közben megfogalmazódott általános elvek, az esetleges problémák megoldása egyúttal segíti, előkészíti a Corvina integrált könyvtári rendszer adatbázisépítési házi szabályzatának aktualizálását, felülvizsgálatát.
A kurrens folyóiratok napi regisztrációja 2017-ben is a Corvina SER-modulja segítségével
történt, akárcsak az új beszerzésű időszaki kiadványok adatbázisba felvitele.
2017-ben is folyamatos volt a helyismereti adatbázis építése. Az adatbázis rekordjaira irányuló retrospektív vizsgálat lezárult, a szükséges javítások, módosítások megtörténtek.
Az újonnan beépülő rekordok már az egyeztetett módosítások szerint kerülnek az adatbázisba,
az esetlegesen felszínre kerülő problémák javítását azonnal elvégezzük. 2017. december 31én helyismereti adatbázisunk (bbmklo) 94.627 rekordot tartalmazott, melyből 90.160 volt a
cikk.
A Praznovszky Gyűjtemény adatbázisa 2017-ben 2.062 MARC rekordot tartalmazott.
Az állományra vonatkozó statisztikai adatokat igény szerint és a törvényi előírásoknak megfelelően szolgáltattuk 2017-ben is. Integrált könyvtári rendszerünk statisztikai modulja augusztusban megújult, s bár az új típusú, komplex keresési lehetőségek mellett átmenetileg megszűnt néhány statisztikai szempontból kulcsfontosságú adat lekérdezhetősége, decemberre
valóban örülhettünk a kérésünkre és igényeink alapján helyreállított és kibővült modulnak.
Könyvállományunk 100%-os feltártságú. Corvina Integrált Könyvtári Rendszerünk adatbázisa
2017. december 31-én 154.294 MARC-formátumú rekordból állt. A BBMK adatbázis
123.031 „local authority”-t, azaz egységesített besorolási adatot és tematikus tárgyszót tartalmazott.
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A BBMK Ellátóközpont és tagkönyvtárainak katalógusa (bbtkdb) 2017. év végén 94.424 rekordból állt.

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)

329.522

341.422

345.407

Változás %ban előző évhez képest
+5%

122.991

134.891

128.586

+4,5%

-

-

-

-

40 perc

40 perc

40 perc

0%

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)

6 nap

6 nap

6 nap

0%

99%

99%

99%

0%

2016. évi
tény

Mutatók

2017. évi
terv

2017.
évi tény

2.3. Állományvédelem
A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése
Mutatók
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés,
javítás, restaurálás, savtalanítás
vagy egyéb aktív
állományvédelmi
intézkedésben
részesült dokumentumok száma
Muzeális dokumentumok száma
Restaurált muzeális dokumentumok száma
Az állományvédelmi célból
digitalizált és a
konvertált dokumentumok
száma
Biztonsági jellel
ellátott dokumentumok száma
A könyvtári dokumentumok
állagának védelmét szolgáló
gépek száma

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

Változás %-ban
előző évhez képest
-53%

185

200

87 db bekötött
folyóirat

-

-

-

-

-

-

-

-

15.515

872

3.916

-75%

n.a.

n.a.

n. a.

n.a.

-

-

-

-

17

2.4. Tudományos kutatás
Az alacsony létszám sajnos nem adott lehetőséget az elmélyült, sok időt és energiát igénylő
tudományos kutatások végzésének. Könyvtárunk vezetőinek az irányító tevékenységükön túl,
a napi szolgáltatás biztosításában is aktív szerepet kell vállalni. Ez sajnos visszaveti a tudományos kutatás tevékenységének végzését.
Könyvtárunk végezte a Palócföld folyóirat kiadási-megjelentetési munkáit, pályázatokat valósított meg, segítette a főszerkesztő munkáját, helyet adott és szervezte a folyóirat rendezvényeit.
A tavalyi esztendőben megjelentettük a KönyvTárTér című szakmai kiadványunkat, amelyben 4 kollégánk 6 publikációja jelent meg.
2 alkalommal jelent meg publikációnk a Könyvtárvilágban, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete webmagazinjában. 2017-ben megjelentettük a Salgótarjáni Értéktár című kiadványt.
6 fő könyvtáros kolléga összesen 10 előadást tartott szakmai napokon, továbbképzéseken,
információs napokon, társintézmények rendezvényein.
Mutatók
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)
Tudományos kutatások száma
A könyvtár összes publikációinak
száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy
elektronikus formában megjelent
publikációk száma
Idegen nyelvű publikációk száma
Nemzetiségi nyelvű kiadványok,
publikációk száma
A könyvtár által kiadott kiadványok száma

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

2016. évi tény

2017. évi terv

változás %ban előző évhez képest

2017. évi tény

-

-

-

-

15

15

8

-47%

-

-

-

-

2 Könyvtártér
3 Palócföld
1 db Palócföld
könyvek

1 db Könyvtártér
4 db Palócföld
1 db Salgótarjáni
Értéktár kiadvány

0%

7

2 Könyvtártér
4 Palócföld
1 db Módszertani
könyvek
1 db Palócföld
könyvek
8

10

+43%

6

6

5

-17%

5

5

4

-20%

205

215

179

-13%

27

30

21

-22%

5

5

6

+20%
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3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása
3.1 Kötelespéldány szolgáltatás
Az intézményünkbe eljuttatott kötelespéldányok terén a 2016-ban megindult kedvező tendencia tovább folytatódott, 2017-re a kötelespéldányként beérkezett dokumentumok száma az
előző évinek több mint a duplájára nőtt. Így 2017-ben összesen 73 dokumentummal gyarapodtunk ebből a beszerzési forrásból, 68 könyvvel és 5 elektronikus dokumentummal.
2017. január elsejével hatályba lépett a 2015. évi CCVII. törvény, melynek 17. §-a rendelkezik a kötelespéldány szolgáltatás módosításáról, valószínűsíthető, hogy a kedvező folyamatok
mögött nagyobbrészt még mindig a helyi szerzőkkel, kiadókkal fennálló jó kapcsolatok állnak, s csak kevésbé a törvényi szabályozás; az mintha még kevésbé lenne köztudott a megyei
nyomdák, kiadók körében.
3.2 ODR tevékenység
Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagja, így a könyvtárközi kölcsönzés alapszolgáltatása intézményünknek.
A táblázatban jól látható, hogy a szolgáltatás 2016-ban elindult fejlődése a 2017-es évben is
töretlen. Ez betudható egyrészt a tudatosan végzett PR munkának, a szolgáltatást végző kollégának, és a szolgáltatás eredményes népszerűsítésének a KSZR tagkönyvtárainknál.
Az év végén került kialakításra egy online felület számukra, ahol egységes felületen tudják
leadni a könyvtárközi kéréseiket saját részre, illetve rajtunk keresztül más könyvtár számára
is. Eredményességünk másik tényezője, hogy rekordjaink megjelennek a MOKKA-ODR katalógusban. Mindezeken túl, a hozzánk beérkező kérések azt mutatják, hogy a fejlődés nagyrészben köszönhető állományunk megújulásának, ami a beszerzett dokumentumok számával
magyarázható.
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Kapott összesen

Adott elektronikus

672 516

Beérkezett kérés

2016

Év

Adott eredeti

Mind tartalmi szempontból (legyen az szép- vagy szakirodalom), mind a beszerzett dokumentumaink aktualitását tekintve állományunk hasznos és vonzó a kérő könyvtárak számára.
Ezért is nagyon fontos, az állománygyarapításra fordítható összeg folyamatosan növekedjen.

3.3 Területi ellátó munka
Megyei könyvtárként a Kult. tv. 66 §-a alapján végeztük feladatainkat.
Feladatellátásunk legfőbb területei a városi fiókkönyvtári ellátás biztosítása, a megyei KSZR
működtetése és a nyilvános könyvtárak tevékenységének és fejlesztésének koordinálása volt.
Salgótarjánban 6 fiókkönyvtárat látunk el, 119 település csatlakozott a megyei szolgáltató
rendszerhez. Megyénkben 5 városi könyvtár, 6 községi és a megyei könyvtár működik nyilvános könyvtárként.
2017-ben is eleget tettünk beszámolási és tervezési kötelezettségeinknek. Szerveztük a statisztikai adatszolgáltatást a megyében, segítettük az adatok összegyűjtését, ellenőriztük és rögzítettük azokat.
Továbbképzéseket, szakmai napokat szerveztünk a megyei kollégák számára. A témák között
is kiemelt fontossággal kezeltük a minőségirányítás kérdését. Nagy érdeklődés mellett az
NKA támogatásával 2 napos minőségirányítási tréninget tartottunk az intézmény dolgozói és
a megyei kollégák számára. A két programon a résztvevők száma 86 fő volt. Őszi megyei
szakmai napunkat a Magyar Népmese Napjához kapcsolódva szerveztük meg. Vendégünk dr.
Kádár Annamária pszichológus, meseterapeuta volt. A rendezvényen 52 fő vett részt.
Corvina használó és kölcsönzői tanfolyamot hirdettünk a városi és az önálló községi könyvtárosok számára, melyen 15 fő vett részt. A KSZR könyvtárosok számára hasonló tematikával
rendeztünk képzést. Egyéni Corvina gyakorlási és konzultációs lehetőséget biztosítottunk a
Szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum és a Dornyay Béla Múzeum könyvtárosa számára.
Sikeres pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz egy komplex, a minőségirányítás valamennyi
területét átfogó tréning megvalósítására, melyre 2018 februárjában kerül majd sor.
Felmérést készítettünk a megyében működő nyilvános könyvtárak helyismereti munkájáról a
helyismeretes kolléga segítségével. A kiértékelésre 2018-ban kerül sor, szintén a helyismeret
bevonásával.
Bekértük a nyilvános könyvtárak beszámolóit és munkaterveit, áttekintettük tevékenységüket,
a beküldött dokumentumok alapján összefoglalót készítettünk.
Módszertani segítséget nyújtottunk a szécsényi Krúdy Gyula Városi Könyvtár számára.
Csatlakoztunk „Az én könyvtáram” című, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár koordinálásával
megvalósuló könyvtári és múzeumi fejlesztéseket célzó projekthez. Osztályunk 2 munkatársa
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szaktanácsadóként vesz részt a projekt munkájában. A projekt keretében részt vettünk a szaktanácsadók számára rendezett országos programokon. Megyei szinten koordináltuk a jó gyakorlatok összegyűjtését és a projekt keretében megvalósuló közvéleménykutatások eredményes lebonyolítását. Szaktanácsadóként bemutatkoztunk a Dornyay Béla Múzeum információs napján.
Megyei olvasónapló pályázatot készítettünk „Álmodd meg a jövő városát/faluját!” címmel
12-18 éves fiatalok számára.
Koordináltuk az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok megyei rendezvényeit.
3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
A kistelepülési ellátás területén az ellátás folyamatos biztosítása mellett kiemelt feladatunk
volt a szolgáltatóhelyek további fejlesztése, korszerűsítése. Másik fontos terület a KönyvtárMozi népszerűsítése, és a szolgáltatás feltételeinek biztosítása volt.
2017. január 1-től Jobbágyi csatlakozásával 119-re nőtt Nógrád megyében a KSZR szolgáltatást igénybe vevők száma. Ezzel a szolgáltatás megyei lefedettsége meghaladja a 94 %-ot az
5000 lakosnál kisebb települések tekintetében.
A szolgáltatás folyamatos biztosítása súlyponti kérdése a területi munkának. Egyrészt leterheltséget jelent, másrészt lehetőséget az egységes szolgáltatási színvonal megvalósítására.
Munkánkat a fentiek jegyében és a 39/2013. EMMI rendelet alapján végeztük.
Év elején elkészítettük a Nógrád megyei KSZR 2016. évi beszámolóját és 2017. évi munkatervét. Beszámoltunk tevékenységünkről a települési polgármesterek számára.
Könyvtárellátó és segítő szolgáltatásainkat folyamatosan működtettük.
Dokumentumbeszerzést, feldolgozást folyamatosan végeztük. 2017-ben 15.037 db dokumentumot szereztünk be 30.825.000 Ft értékben. Törekedtünk arra, hogy a rendelkezésünkre álló
beszerzési kereteket időarányosan használjuk fel.
A községek által vásárolt könyveket feldolgozása, leltározása szintén az ellátórendszer központjában zajlott.
A nyilvántartásba vett dokumentumokat elektronikus katalógusunkban elérhetővé tettük.
A letéti cseréket koncentráltan szervezzük, minden településre 3 alkalommal jutottunk el és
vittünk csere könyveket és audiovizuális dokumentumokat. Összesen 36.153 dokumentumot
szállítottunk ki a könyvtárakba, így az év során átlagosan 304 új dokumentum került ki egyegy szolgáltatóhelyre.

Igényfelmérést követően megrendeltük a településekre a folyóiratot. 460 folyóiratot fizettünk
elő 3.004.000 Ft értékben.
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A helyi információk és értékek bemutatása jegyében szolgáltatóhelyeinkre eljuttattuk a megyei hírlap, a Városlakó magazin és a Palócföld című irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat
példányait, valamit helyi, megyei kötődésű szerzők kiadványait.
Állományok kezelése, helyszíni munkák
A helyszíni munkavégzéseket a beérkező igények alapján terveztük meg, de a váratlan költözések, könyvtárosváltás és egyéb feladatok miatt mindig az adott helyzethez alkalmazkodtunk.
Könyvtárosváltás miatt állományellenőrzést végeztünk Ipolytarnócon. Az ipolytarnóci és a
bánki könyvtár adatait véglegesítettük a Corvina adatbázisban.
Folytattuk a kazári szolgáltatóhely állományának átleltározását, Corvinázását.
Megkezdtük az NKA pályázaton sikeres lucfalvai könyvtár állományának feldolgozását.
Folyamatosan végeztük a településekről behozott saját, ajándék vagy vásárolt dokumentumok
feldolgozását, nyilvántartásba vételét. Nógrádon, Dejtáron, Mátranovákon, Terényben, Kutasón, Garábon, Varsányban, Karancsságon és Cserhátszentivánon tervszerű állományapasztást végeztünk, kivontuk az állományból az elhasználódott és avult dokumentumokat. Terény
és Nógrád települések szolgáltatóhelyeinek nagyobb mennyiségű dokumentum átleltározására
került sor.
Átválogattuk és átleltároztuk a Jobbágyi könyvtár állományát, mely a hamarosan megnyíló új
szolgáltatóhely dokumentumbázisát képezi.
Idén is biztosítottuk a könyvtárak számára a forgalmi nyilvántartásokat, a könyvtári nyomtatványokat.
Aktualizáltuk a nyitva tartás táblákat, átvezettük és javítottuk a változásokat.
Működési feltételek, fejlesztés
Év elején felmértük a tagkönyvtárak működési feltételeit és technikai felszereltségét.
Támogattuk, véleményeztük és segítettük az önkormányzatoknak a könyvtárak fejlesztésére
vonatkozó elképzeléseit.
Helyszíni látogatást tettünk Jobbágyiban, ahol hamarosan új könyvtár nyílik a megyei könyvtár és a helyi önkormányzat összefogásával.
Egyeztettük fejlesztési elképzeléseinket Varsány polgármesterével, melynek eredményeképpen megújult a könyvtár helyisége, új bútorzattal gazdagodott a település könyvtára.
A múlt évben is nagy volt az önkormányzatok részéről az érdeklődés az NKA eszközfejlesztési pályázata iránt. Több önkormányzat is jelezte részvételi szándékát. Könyvtárunk minden
pályázó számára biztosította a pályázati konzultáció és a helyszíni felmérés lehetőségét. Négy
pályázatot szakmai véleményünkkel is támogattunk.
Az NKA megyénkből 2 pályázót támogatott 2017-ben, Szalmatercs és Lucfalva számára nyílt
lehetőség területbővítésre, illetve új könyvtárhelyiség kialakítására és teljes berendezésére.
2017 őszén szintén az NKA jóvoltából 3 új könyvtár került teljes felújításra. A kétbodonyi és
a hugyagi szolgáltatóhely a 2016. évi pályázat támogatottjaként, Szalmatercs pedig a 2017.
évi sikeres pályázóként újult meg.
Tovább folytattuk a szolgáltatóhelyek technikai felszereltségének bővítését és bútorzatának
korszerűsítését. Több szolgáltatóhelyre tudtunk új számítógépeket, laptopokat vásárolni és új
szabványos polcokat készíttetni.
A könyvtárak otthonosabbá, barátságosabbá tétele érdekében gyereksarkot alakítottunk ki
több könyvtárban, új fejlesztőjátékokkal, babzsákokkal tettük vonzóvá a szolgáltató tereket.
Jelentős részt vállaltunk a kistelepülések olvasásnépszerűsítésében, kiadványokat, szóróanyagokat készítettünk, segítettük a szolgáltatóhelyeket a könyvtár népszerűsítésében.
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KönyvtárMozi
Nagy hangsúlyt fektettünk a szolgáltatóhelyeken a KönyvtárMozi működési feltételeinek biztosítására.
Kiemelt feladatunk volt a szolgáltatás népszerűsítése, módszertani segítése, támogatása. Ennek érdekében több a KönyvtárMozihoz kapcsolódó tevékenység épült be feladataink közé.
Felmértük a megyében a már működő KönyvtárMozis könyvtárak helyzetét, működési feltételeit, technikai ellátottságát. A felmérés alapján a szükséges fejlesztésekre javaslatot tettünk.
2016-ban nyertes NKA pályázatunk megvalósítása a 2017. év folyamán történt.
Ennek keretében szakmai programokat és KönyvtárMozi foglalkozásokat szerveztünk a szolgáltatást elindítók számára.
Tavaszi KSZR műhelynapunk fő témája is a KönyvtárMozi volt. A Varsányban megrendezett
programunkon 72 fő vett részt.
Az év során 2 módszertani szakmai napot valósítottunk meg Kozárd és Nógrádmegyer, illetve
Karancskeszi és Vanyarc helyszínen, ahol a gyakorlatban is részt vehettünk KönyvtárMozi
foglalkozáson 73 fő részvételével.
A szakmai napokon túl a programok keretében 11 településen felkért könyvtáros és pedagógus szakemberek tartottak olyan mintafoglalkozást, melynek segítségével a helyi közönség is
megismerhette a KönyvtárMozi célját és működését, és amelynek alapján a könyvtárosok
maguk is képesek hasonló foglalkozásokat tartani.
A programot záró szakmai napunkra az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatóját és munkatársait hívtuk meg, akik megosztották velünk a KönyvtárMozis tapasztalataikat. (A résztvevők száma 41 fő volt.)
A program eredményességét jelzi, hogy a KönyvtárMozihoz többen csatlakoztak a rendezvények hatására és a vetítések száma is ugrásszerűen megnőtt.
Részt vettünk a Tatabányai és a Demjéni KönyvtárMozi szakmai napon.
Kulturális rendezvények, közösségi programok
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerünk 2017-ben is biztosította az ellátott településeink
számára a könyvtári közösségi programokat. Az évi négy alkalommal igénybe vehető, az olvasást, kultúrát támogató ingyenes programjaink iránt nagy volt az érdeklődés, a tavalyi évhez
képest emelkedést mutatott.
Kulturális programajánló palettánk kínálatát bővítettük, gazdagítottuk.
Nógrád megyében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében 338 programon 12.199
gyermek és 12.383 felnőtt, összesen 24.582 lakos vett részt.
Képzés, segítségnyújtás a KSZR-ben
Munkánk során a helyszíni segítség, a jelenlét és a partnerség kulcskérdés.
Rendszeres kapcsolatot tartunk a könyvtárosokkal és a fenntartókkal. Terv szerint, de igény
esetén rendkívüli esetben is felkerestük a könyvtárat, szükség esetén egyeztettünk a fenntartókkal.
2017-ben módszertani látogatást tettünk Tolmácson, Nógrádon, Ilinyben, Hugyagon, Varsányban, Kétbodonyban, Kisecseten és Szentén, Diósjenőn, Etesen, Berkenyén és Jobbágyiban.
Könyvtárosváltás, új könyvtáros betanítása miatt Mátranovákon, Ipolytarnócon, Szarvasgedén, Héhalomban, Nógrádon került sor látogatásra.
A múlt évben két KSZR szakmai napot szerveztünk, a tavaszi programot Varsányban, az őszit
Kétbodonyban rendeztük meg, ahol megnéztük az NKA támogatásból megújult szolgáltató
helyet és ellátogattunk Szentére és Kisecsetre is. Témáink a KönyvtárMozi, babák és mamák
a könyvtárban, valamint a helyismeret voltak.
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A KSZR tagkönyvtárosok számára Corvina használat és kölcsönzés tanfolyamot szerveztünk,
júliusban 19 fő részvételével.
Az Internet Fiesta alkalmából Hugyagon digitális írástudás tanfolyamot tartottunk.
Megyei minőségirányítási tréningjeinken nagy számban vettek részt a KSZR könyvtárosok.
Minőségirányítás
Munkánkat a minőségirányítás szempontjait is figyelembe véve szerveztük. Fontosnak tartottuk a pontos, precíz munkavégzést, a hibák kiküszöbölését, odafigyelünk partnereink igényeire és visszajelzéseire.
Figyelmet fordítottunk a statisztikai adatok pontosítására, ezen belül is a forgalmi nyilvántartások naprakész és hibátlan vezetésére, ezért a forgalmi adatokat negyedévente bekértük a
könyvtárakból.
A kiszállított eszközökről, könyvtári nyomtatványokról, pontos dokumentációt vezettünk.
A cseréket, beszerzéseket és a rendezvény megrendeléseket igényfelmérések alapján végeztük.
A dokumentum feldolgozási folyamatok figyelemmel kísérése érdekében a beszerzések és
törlések esetében kísérőlapokat készítettünk.
Frissítettük a könyvtárak nyitva tartását rögzítő nyilvántartásunkat.
Új képeket, szakszerű és esztétikus tájékoztató feliratokat terveztünk a könyvtárak részére.
Az elmúlt évben a könyvtárosok elégedettségét mérő kérdőívet állítottunk össze.
Minőségirányítási megyei tréningjeinken is nagy számban vettek részt a KSZR könyvtárosok.
Olvasásnépszerűsítés, közösségi oldal
A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei nyáron is meghirdettük Filu-s olvasásnépszerűsítő
játékunkat ”Vakációzz Filuval a könyvtárban!” címmel, amely a nyári szünidő idejére kínált
hasznos elfoglaltságot a gyerekek számára a könyvtárakban.
„Álmodd meg a jövő városát/faluját!” címmel megyei olvasónapló pályázatot hirdettünk a 1218 éves korosztály számára.
Folyamatosan frissítettük Facebook oldalunkat, ahol szakmai munkánkról és a szolgáltatóhelyeken zajló eseményekről adtunk hírt.
Könyvtárellátás - Nógrád oldalunkat 41.390-en látogatták.
Filu oldalának 6.345 látogatója volt.
3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
Nógrád megyében 22 településen szlovák és 2 településen német nemzetiségűek élnek.
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár ajánlólistájáról 46 db szlovák és német nyelvű dokumentumot vásároltunk 140.000 Ft értékben, melyet a csereállományból igényelhetnek a települések.
3.6 Statisztikai adatszolgáltatás
A megye könyvtárainak adatszolgáltatását szerveztük. 2017-ben 147 db adatlap került rögzítésre.
Saját adatgyűjtést a KSZR-en belül végeztünk, a forgalmi adatok negyedévenkénti bekérésével.
A statisztikai adatlapok begyűjtésén túl, ahol a városi, illetve a nyilvános könyvtárak igényelték, helyszíni látogatásokat szerveztünk.
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4. Mutatók
4.1 Könyvtárhasználat
2017-ben is sikerült megtartanunk olvasóinkat, a beiratkozott olvasóink száma alig marad alul
az előző évihez képest. Látogatóink száma viszont 16.000 fővel nőtt. Köszönhető ez annak,
hogy könyvtárunk nagy hangsúlyt fektet a közösségépítő rendezvények szervezésére mind a
14 éven aluli korosztály körében, mind a felnőtt lakosság vonatkozásában. Városunkban a
megyei könyvtár e tekintetben élenjáró. Látogatóink szeretik és igénylik is rendezvényeinket,
programjainkat.
Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)
Beiratkozott olvasók száma (fő)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan
használók száma (fő)
A könyvtári látogatások
száma (db) látogatók
száma-fő
Ebből csoportok (db)

7.143

7.190

7.081

változás %ban előző évhez képest
-1

7.143

7.190

7.081

-1

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

118.088

121.000

134.663

+14

n. a.

n. a.

203

-

2017-ben több alkalommal is lehetőséget adott az intézmény kedvezményes beiratkozásra.
A középiskolásokat ösztönöztük a tanévkezdési akció keretében, több alkalommal kezdeményeztünk családokat célzó akciókat. Nagy hagyomány és nagyon népszerű a Nőnapi, Valentin
napi, Férfinapi kedvezményes beiratkozási lehetőség.
Fő
Valentin nap
Nőnap
Tanévkezdési akció
Országos Könyvtári Napok
Férfi nap
Mikulás nap
Karácsonyi kedvezményes beiratkozás

33
137
47
64
11
15
54

4.2 Dokumentumforgalom
A kölcsönzött dokumentumok száma csökkenést mutat, ami a megváltozott használói szokásoknak, illetve a csökkenő lakosságszámnak is betudható. E mellett nagyon jelentősen emelkedett a könyvtárközi dokumentumforgalom.
Az E-dokumentum kölcsönzés még nem elérhető könyvtárunkban. Az új dokumentumtípus
beszerzésére már tettünk lépéseket, de a közbeszerzési eljárás keretében beszállító partnerünk
nem tudta biztosítani számunkra az e-könyveket. A kölcsönzést illetően a jelenlegi szerzői jog
illetve a szabad tárhely kapacitás szab gátat. Ennek a kérdéskörnek megoldása a 2018-as év
szakmai feladata lesz.
Intézményünk a periodikák helybenhasználatának vonatkozásában eredményes és sikeres.
Ezért is teszünk minden évben lépéseket a napilapok, képeslapok, folyóiratok beszerzésének
növelésére.
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Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)

2016. évi
tény

2017. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest
80.209
-5%

2017. évi
tény

Kölcsönzött dokumentumok száma
(db)
E-dokumentumok kölcsönzése
(db)

84.843

85.286

-

-

-

-

Helyben használt dokumentumok
(db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött
dok. (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott
dok. (db)
Irodalomkutatások, témafigyelések
száma (db)

354264

-

403989

+14%

627

630

738

+18%

109

110

111

+2%

594

600

608

+2%

4.3 Olvasói számítógépek
Olvasói számítógépek száma
helyben használatra

2016. évi
tény

Katalógus
Olvasói munkaállomás

2017. évi
terv

2
18

2
18

változás %-ban
előző évhez képest
2
0%
18
0%

2017. évi
tény

4.4 Online szolgáltatások
Az országos trendeknek megfelelően könyvtárunkban is nő a távhasználatok száma. Az olvasói érdeklődés és szokás új utakat nyit meg, melyhez intézményünknek is alkalmazkodni kell.
Katalógusaink megbízhatósága, közösségi oldalaink és honlapunk naprakészsége erre a garancia. Digitális Könyvtárunk folyamatosan bővül. A könyvtár Digitalizálási, Informatikai és
PR részlege figyelemmel, a technikai és digitalizálási fejlődéssel lépést tartva követi a használói elvárásokat.
Online szolgáltatások
Távhasználatok száma
A könyvtár honlapja (teljes
webhely) mely nyelveken
érhető el
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma öszszesen
A könyvtárban használható
adatbázisok száma
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma
(db)

364.952
1

1

430.649
1

változás %ban előző
évhez képest
+18%
0%

31

32

34

+10%

463

470

418

-10%

15

15

15

0%

4

4

4

0%

2016. évi tény

2017. évi terv
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2017. évi tény

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 (db)

261.953

262.000

282.620

+8%

138.968

139.000

216.253

+56%

14.188

850

3.334

-77%

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Szolgáltatások száma
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök
száma
Fogyatékossággal élők számára
akadálymentes szolgáltatások
száma

9

9

9

változás %ban előző évhez képest
0%

9

9

9

0%

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok
A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához
viszonyított arány (%).
Nógrád megyében a nemzetiségek száma és összetétele jelentős. Mind a megyei könyvtárnak,
mind pedig a KSZR szolgáltatóhelyeknek erre szolgáltatásaikban és dokumentumellátásukban
fel kell készülni.
A táblázatban feltüntetett dokumentumtípusokon kívül állományunkban nemzetiségi vonatkozású vizuális dokumentumok (DVD, képeslap) is rendelkezésre állnak.
2017-ben nemzetiségi dokumentumaink gyarapodása 156 db nemzetiségi nyelvű dokumentum (7db határon túli nemzetiségi nyelvterületről) több mint 300.000,- Ft értékben. Költségvetésből vásároltuk a dokumentumok több mint kétharmadát, megközelítően egyötödét ingyenes termékátadásból (NKA) kaptuk, egytizedét ajándékként. Túlnyomó részük (130 db)
könyvdokumentum, de gyarapodtunk elektronikus (4 db) és vizuális dokumentumokkal is (20
db).
Nógrád megyében a 2011. évi népszámláláskor 20,3 ezren vallották magukat a tizenhárom
hazai nemzetiség valamelyikéhez tartozónak, 34 százalékkal többen, mint 2001-ben.
A nemzetiséghez tartozók 76 százalékát a roma, 14 százalékát a szlovák, 6,8 százalékát a német nemzetiségűek alkották a megyében.
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A romák száma Nógrád megyében 15.789, mely a 2001. évi népszámláláshoz képest 56 százalékos emelkedést jelent. A megye népességének 7,7 százaléka vallotta magát e nemzetiséghez tartozónak.
A szlovák nemzetiség a megye népességének 1,4 százaléka. Számuk 2.860 fő, azaz 18 százalékkal csökkent tíz év alatt.
Az 1.384 ezer fős német nemzetiség a megye népességének 0,7 százaléka. Számuk 15 százalékkal nőtt 2001-hez képest.
Mivel korábban a nemzetiségi dokumentumellátásra vonatkozó állományadatokat a dokumentumtípusok összességére vonatkozóan kellett megadnunk, nem pedig a jelenlegi bontásban,
így nem minden adat áll rendelkezésünkre.
Dokumentumok
Könyvek
folyóiratok
Elektronikus dokumentumok
Összesen

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

2.595

n.a.

2.725

+5%

n.a.

n.a.

9

n.a.

18

n. a.

22

+22%

2.638

2.680

2.801

+6%

4.7 Használói képzések
Könyvtárunkban nagy szerepe van a hagyományos könyvtárhasználati, könyvtárismereti foglalkozásoknak és könyvtári óráknak.
2017-ben is tovább folytattuk a könyvtárbemutatás jól bevált gyakorlatát, Jellemzően a 9-10.
osztályosokat hozták el a pedagógusok, hogy megismerjék az intézményünk által nyújtott
lehetőségeket.
Különösen népszerű az interaktív könyvkeresési gyakorlat, diákok és pedagógusok körében
egyaránt. Katalógushasználati foglalkozás keretében a szellemi munka alapjaival ismerkedhettek meg a diákok. A helyi értékek megismertetését célozták helyismereti foglalkozásaink.
Határon túlról a Füleki Gimnáziumból is fogadtunk 7-8-9. osztályos csoportokat. Ők az olvasóterem bemutatásán túl könyvtári óra keretében a Palócokról szóló foglalkozáson vettek
részt.
Mindezen túl tematikus foglalkozásokat, a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túlmutató, elsősorban a digitális kompetenciafejlesztést célzó képzéseket tartottunk középiskolásoknak. Igyekeztünk olvasóinknak, a középiskolai csoportoknak bemutatni a különböző katalógusok, adatbázisok, digitális könyvtárak használatát.
A Gyermekek Jogainak Hete alkalmából a „Közösségi oldalak: tükör vagy ablak, élettér vagy
csapda?” című foglalkozásra invitáltuk a diákokat. Nógrád megye a virtuális világban címmel
a közösségi oldalakon Nógrád megyét, Salgótarjánt bemutató oldalakat néztünk meg.
Az Internet Fiesta rendezvényünk keretében a Nógrád Megyei Hírlap digitalizált változatának
használatához kapcsolódóan „Útitárs kerestetik!” címmel tartottunk foglalkozást.
Legtöbb középiskolás csoport a SSzC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából, a Madách Imre Gimnáziumból, a Bolyai János Gimnáziumból és az Egészségügyi
Szakközépiskolából érkezett.
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A gyermekrészlegben az élményalapú olvasási-és szövegértés kompetencia fejlesztése a cél
játékos formában. Legnagyobb létszámmal az általános iskolák alsó tagozatos diákjai látogattak el hozzánk iskolai tanóra keretében, háromheti rendszerességgel. Szinte minden alkalommal könyvtári vagy tematikus foglalkozásokat tartottunk, szorosan illeszkedve a pedagógiai
programhoz, a tanmenethez. Az általános iskola 1- 4. osztályában leginkább mesékkel foglalkoznak a tanórákon, ezért ehhez igazítottuk foglalkozásainkat. Új technikákkal színesítettük
az órákat. Ebben az évben ismerkedhettek meg a gyerekek a Papírszínházzal, amely színházzá
alakítja a mesekönyveket. Legfontosabb sajátossága, hogy képes a gyerekek figyelmét maximálisan a mesére fókuszálni. Legtöbb iskolás csoport a SÁIK Gagarin Székhelyintézményből
és a SÁIK Kodály Zoltán Tagiskolából látogatott el a Mikkamakka Gyermekkönyvtárba.
A nem formális képzéseken résztvevők számának csökkenését az iskolák leterheltségével, a
tanulók összetételének változásával, illetve a csökkenő tanulói létszámmal magyarázzuk.
Internet használói tanfolyam
A digitális kompetenciafejlesztés az intézmény alapvető feladatai közé tartozik. Intézményünk különösen fontosnak tartja, hogy az élethosszig tartó tanulás keretében az idősek informatikai jártasságát is segítsük, hisz ez ma már a mindennapi élet elengedhetetlen része.
Ennek érdekében az előző évek tapasztalatát is felhasználva újabb és egyre népszerűbb internet- és számítógép kezelői tanfolyamokat, foglalkozásokat szerveztünk ez évben is:




5 alkalommal (5x20 óra) alapszintű számítástechnikai tanfolyamot szerveztünk olvasóink számára. A tanfolyamokon összesen 52 fő vett részt.
Minden tanfolyam végén elégedettségi mérést végeztünk kérdőívek segítségével,
elektronikus úton. A felmérés során, a kitöltött, értékelhető kérdőívek száma összesen
48 db volt.

Corvina használó és kölcsönzői tanfolyamot hirdettünk a városi és az önálló községi könyvtárosok számára, melyen 15 fő vett részt. A KSZR könyvtárosok számára hasonló tematikával
rendeztünk képzést.
Egyéni látogatóinknak egyénre szabott segítséget nyújtunk szövegszerkesztéshez, közösségi
oldalak és videómegosztók használatához, fájlok továbbításához és mobil készülékek alkalmazásához. Egyre többen használták saját eszközeiket: laptop, tablet, okostelefon. Nagy
hangsúlyt fektetünk az IT mentorálásra, e-ügyintézés segítésére.
Kompetenciaképzés
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató
nem formális képzések száma
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató
nem formális képzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó
nem formális képzések száma

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

90

95

48

változás %ban előző
évhez képest
-47%

2.842

2.900

1276

-55%

21

25

22

+5%
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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 programok, képzések száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők
száma
Összes képzés száma
A képzésen résztvevők száma
összesen
A könyvtároktatást, képzést,
könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma

476

520

497

+4%

-

-

-

-

-

-

-

-

131

135

125

-5%

3.512

3.550

3.232

-8%

17

20

10

-41%

373

380

225

-40%

7

8

6

-14%

531

540

246

-54%

16

17

7

-56%

162

170

82

-49

36

38

55

+53%

577

580

629

+9%

273
6.187

-14%
-27%

1

-50%

318
8.472
2

3
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4.8 Rendezvény, kiállítás
Könyvtári programok, olvasásnépszerűsítő rendezvények
Intézményünk programjai az olvasási kultúra fejlesztésének, az olvasás népszerűsítésének
jegyében zajlottak, biztosítva a gyermekek, az ifjúsági korosztály, és a felnőtt lakosság kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését.
Rendezvényeinkre mind Salgótarján város, mind Nógrád megye lakosságát invitáltuk, igyekeztünk minél szélesebb felhasználói kört megszólítani, a különböző társadalmi rétegek igényeihez igazodni.
Az idei esztendőben is kiemelten figyeltünk programjaink, rendezvényeink racionális, költséghatékony tervezésére költségvetésünk hiányos forrása miatt. A kiváló partnerségnek köszönhetően intézményekkel, civilekkel, iskolákkal, óvodákkal, előadóinkkal közösen együttműködve tudtunk tenni a sikerért.
2017-ben pályázati tevékenységünk is sikeres volt. Mindezeknek köszönhetően valósultak
meg az év folyamán programjaink, jelentősebb rendezvényeink.
FELNŐTT PROGRAMOK
fő

alkalom
Kiállítás

29

11.749

Rendezvény, foglalkozás, látogató csoport

253

9.350

Összes:

282

21.099

GYERMEKPROGRAMOK
fő

alkalom
Kiállítás

2

3.919

121

2.855

68

1.774

Összes:

191

8.548

ÖSSZESEN

473

29.647

Rendezvény, foglalkozás
Látogató csoport
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Kiemelt rendezvényeink
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója alkalmából a 2017. évet – “Salgótarján 95 éve város” elnevezéssel –
emlékévvé nyilvánította. Az emlékév programjaihoz intézményünk is csatlakozott, az év folyamán több rendezvényt valósítottunk meg. A Világjáró klub előadása keretében Dr. Förster
Kálmán Salgótarján első polgármesterére emlékeztünk. A Palócföld folyóirat ankét programunkat, a Magyar Költészet Napján a Költészet 95 sora megemlékezést, az Idősek Akadémiája várostörténeti előadását, az Ünnepi Könyvhéten a 95 idézetet tartalmazó 95 lufi levegőbe
röptetését, a „95 év 95 pillanata” – várostörténeti kiállítást az emlékév tiszteletére szerveztünk.
Az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumánál nyertes pályázatunk Találkozási
pontok programsorozatában Faludy Györgyre emlékeztünk, az előadás 2017 januárjában a
Magyar Kultúra Napja alkalmából valósult meg.
A Költészet napján „A Költészet 95 sora – Sétáljon velünk a Versek Utcáján!” címmel hívtuk
a velünk közösen emlékezőket. A város több pontján Versmegállókban József Attila verseit
szavalták el költők, írók, pedagógusok.
Közös versolvasáson vettünk részt a SITI szervezésében Szaval a város! program keretében.
Az Ünnepi Könyvhét programsorozat felnőttek és gyermekek számára egyaránt tartogatott
érdekességet: Dr. Praznovszky Mihály Írók és kultuszok c. előadása, a Salgótarjáni Városlakó
Magazin, a Palócföld lapszám bemutató, a "Mesés-zenés könyvtári terasz", Molnár Tóni (Antal) Tépődések címmel megjelent kötetének bemutatója, lufi röptetés, fiókkönyvtári rendezvények és könyvvásárral színesített programok várták az érdeklődőket.
Az Országos Könyvtári Napokon „Csak tiszta forrásból!” témahéttel készülődtek a könyvtárak az őszi könyvtári eseményekre. A víz, mint az élet forrása köré koncentrálódott a figyelem, így a hét talán leglátványosabb napján különleges nógrádi vizeinkről hallgattak előadást
a középiskolások és az érdeklődő felnőttek. Lehetőség nyílt a Nógrádikum Jódaqua természetes jódos víz kóstolására. A témához kapcsolódott online fotópályázatunk a „Vízi-varázs”,
amely mind a pályázók, mind a látogatók körében nagy érdeklődésre tartott számot.
A hét minden napján tartogattunk meglepetést látogatóink számára. Előadások, melyek során
megyei előadóink mellett vendégül láthattuk Pál Feri atyát, kiállítások, akciók, kvíz-játék,
emléktúra várta az érdeklődőket. Fiókkönyvtárainkban is naponta vártuk a témanapokhoz
kapcsolódó programokkal az olvasókat.
A Könyves Vasárnapon rendkívüli könyvtárnyitással, meglepetésekkel vártunk mindenkit.
A délelőtt első részében Vakációzz Filuval! pályázatunk díjkiosztó ünnepségére vártuk a díjazottakat, majd a családokra fókuszáltunk játékkal, meglepetéssel és az Ákom-Bákom Bábcsoport bábszínházi előadásával.
Az év végén Adventi programsorozatunk is kiemelkedő szerepet töltött be könyvtárunk és a
város életében. Néhány érdekesség: József Attila utolsó estéjét bemutató versszínházi monodráma Turek Miklós előadásában, bábszínházi előadás, karácsonyi koncert gyermekeknek,
andalító dallamok felnőtteknek, kiállítások, könyvbemutató, rendkívüli Világjáró klub stb.
Folyóirat lapszám és könyvbemutatók gazdagították könyvtárunk programjait. A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat, valamint a Salgótarjáni Városlakó Magazin az év folyamán több alkalommal nyújtott betekintést a szerkesztőségek munkájába.
Könyvbemutatóra négy alkalommal került sor az év folyamán. 2017-ben előtérbe helyeztük a
helyi szerzőket: „Miért vagyunk a világon?” Molnár Tóni (Antal) könyvének, Frics GyulaPrakfalvi Péter „Salgó vár és a Boszorkánykő” című könyvének, Dr. Füst Antal „Szécsény
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regénye” című könyvének, valamint Sulyok László „Szövetség a Városért avagy volt egyszer
egy polgári kör” könyvének bemutatóján találkozhattak az érdeklődők az írókkal, vendégekkel.
A különböző társadalmi rétegeket célzó rendezvényeink
A társadalmi hasznosság jegyében több sikeres - az évek óta hatékony, nagyon jó együttműködő és partneri kapcsolatnak köszönhetően - közösen szervezett rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Az Egészségklub programjait a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével szerveztük, a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviseletével Nyugdíjas Akadémia
sorozatcímmel ismeretterjesztő előadásokat tartottunk.
Az évek óta havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő Világjáró klub rendezvénysorozatunkkal az utazást, úti élményt kedvelő közönséget ebben az esztendőben is vártuk.
A zene iránt érdeklődők kéthetente vehettek részt a Szvitamin klub előadásain.
Húsvét előtt és Advent időszakában beszélgetésre hívtuk az érdeklődőket. Vendégeink az
evangélikus, a katolikus és a református egyház egy-egy lelkészei voltak.
2017-ben is csatlakoztunk az Internet Fiesta „Utazás-könyvtár-internet” országos témahét
programjaihoz. Hasznos, igényes előadásokkal vártuk az általános, a középiskolás és a nyugdíjas korosztály érdeklődő képviselőit, csoportjait.
Kiállítások
Állandó kiállítási terünk a Bóna Kovács Károly Galéria, ahol havonta más-más témában, műfajban igyekszünk főként Nógrád megyei alkotók, gyűjtők értékeit megmutatni látogatóink
számára. Büszkék vagyunk kiállítóinkra, mivel értékes, szép anyaggal érkeznek hozzánk.
2017 a kiállítások terén változást hozott, mivel az emeleti terünkben újabb helyszínt szántunk
a tárlat jellegű, kevesebb anyagból álló alkotásoknak, gyűjteményeknek. Itt is a megyei alkotók, gyűjtők kaptak lehetőséget. E változásnak köszönhetően kiállításaink száma szinte megduplázódott (31) az előző évhez képest, a résztvevők száma több mint 15 ezer.
Évfordulókhoz, jeles napokhoz fűződő tematikus könyvkiállításokat, valamint könyvajánló
tárlókat rendszeresen készítettek kollégáink az év folyamán.
Kiállítás címe
„Fikciók és egyéb veszélyek”

Kiállítás jellege
képzőművészeti grafika

Kiállító/gyűjtő
Orbán György János képzőművész, grafikus, tanár

Papír zsebkendő kiállítás

gyűjtemény

Rácz Norbert

Tavasz virágai

amatőr/gyűjtemény

Ösvényen

képzőművészeti festmény
képzőművészeti tűzzománc
amatőr – paverpol

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete
és a Belvárosi Nőklub közös szervezése
Gelencsér János festő

Tarjáni tűzvirágok
„Textilbe álmodott világ”
Puruc, Lajbi, Parasztkalap, egy viseletgyűjtemény gyöngyszemei

gyűjtemény

Muravidék Baráti Kör Kulturális EgyesületTűzzománc Művészek Köre
Radics Lászlóné Angéla amatőr alkotó
Paluch Norbert, néptáncpedagógus, etnográfus, a Népművészet Ifjú Mestere
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"TÜKÖRSZILÁNKOK Z ENERGIAMEZŐK"
című kiállítása.
„Perifériák”

fotó

Csomor Imre

képzőművészeti

Balassi Bálint Asztaltársaság

„95 év 95 pillanata” –
várostörténeti kiállítás
Őszikék

gyűjtemény - fotó

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

amatőr/gyűjtemény

"Itáliában jártam"

képzőművészeti festmény

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete
és a Belvárosi Nőklub közös szervezése
Antal József nyugdíjas könyvtáros, tanár

Kiállítás címe
„Az 1848-49. évi forradalom
és szabadságharc érmészeti
emlékeiből”
"A megújulás jegyében" palócföldi míves tojás kiállítás
Rally képekben

Kiállítás jellege
gyűjtemény

Kiállító/gyűjtő
Lopatovszki Csaba

népművészeti

Ég és Föld között - csillagvizsgáló a könyvtárban
Nem csak rögbi - vázlatok és
tanulmányok
Ünnepi Könyvhét története

gyűjtemény

Hodnik Boglárka, Ferenczi Éva Mária
és Ferenczi Sándor családi alkotásai
Pál István Bence salgótarjáni középiskolás
Uránia Észlelő és Bemutató Csillagvizsgáló Salgótarján
Karácsony László rajztanár

Muzeális irodagép kiállítás

gyűjtemény

Földi István műszerészmester

Gobelin tárlat
Mesélő bélyegek

képzőművészeti
- gobelin
gyűjtemény

"Boldogok a tiszta szívűek"

amatőr - rajz

Ivádyné Bakos Magdolna amatőr alkotó
Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Ifjúságért Szakosztály
Balázs András

Karácsonyi udvar

képzőművészeti
– paverpol,
gobelin

fotó

képzőművészeti
- rajz
gyűjtemény

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

Némethné Jancsi Ilona Magyar Kézműves Remek-díjas alkotó

2017-ben is kihasználtuk az elektronikus reklámfelületünket a havi programajánlatokon túl a
virtuális kiállítások, könyvbemutatók bemutatására is.
Gyermekprogramok
A Mikkamakka gyermekkönyvtár előterét családok, gyermekközösségek veszik igénybe, ez a
tér szolgál a könyvtári programok, a csoportos foglalkozások, a játék, a kézműves foglalkozások színhelyéül.
Rendezvényeinkkel igyekszünk már a legkisebbeket megszólítani – szüleiken keresztül –
hozzászoktatni a könyvtár légköréhez. Nagyon népszerű és látogatott volt a Cirógató - Baba
mama klub. A heti rendszerességgel megrendezett foglalkozásokon ölbéli játékokat, mondókákat, babatorna gyakorlatokat sajátíthattak el a résztvevők.
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2017-ben is folytattuk az évek óta kedvelt, a családokat célzó, kézműves foglalkozással kiegészülő vidám felolvasó délelőttünket, az Edit néni könyvespolcát.
Évek óta várjuk 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.
Ez évben is játékra, tanulásra hívtuk a gyermekeket az Internet Fiesta és a Gyermekek Jogainak Hete alkalmából. Az előbbi szlogenje: „Utazás a mesék birodalmába!”, míg az utóbbi:
„Mosolygó könyvek” Smileyk a könyvtárban. A gyerekek nagyon ügyesen barangoltak az
internet világában, illetve remek alkotások születtek a kézműves foglalkozásokon.
A programsorozatok mellett, 2017 a bábelőadások éve volt. Az óvodásoktól a kisiskolásokig
mindenki megtalálhatta az őt érdeklő programot. Gyermeknapon a Zenthe Ferenc Színház Az
Öreg diófa titka előadásán, a Föld Napján a Szegedi Látványszínház Gubanc a mezők őre c.
mesejátéka, a téli ünnepkörben az Ákom Bákom Bábszínház „A suszter manói” című műsorán tapsolhattak a kisiskolások. Az Ünnepi Könyvhét szombatján családi kézműves foglalkozások kötötték le a kicsiket és nagyokat egyaránt, valamint tárgybábos előadáson is rácsodálkozhattak, milyen remek bábok születhetnek az egyszerű háztartási eszközökből.
Minden évben megünnepeljük a Népmese Napját. 2017 szeptemberében szakmai napon előadást tartottunk a Papírszínházról.
A Csillagászat Világnapján az Uránia Észlelő és Bemutató Csillagvizsgáló (Gedőcz-tető) vezetője, a Mesélő bélyegek kiállításhoz kapcsolódóan Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Ifjúságért Szakosztály szakosztályi elnöke tartott előadást.
Az év végén, a téli ünnepkör alkalmával igyekszünk mindig meglepetést szerezni az apróságoknak. A Mikulás várás során egy szórakoztató bábműsorral kedveskedtünk a gyerekeknek
és kísérőiknek. A Kalamajka Bábszínház A legkisebb Mikulás előadásán szórakozhattak a
megjelentek. Majd karácsonyra hangolódtak a résztvevők a Mosolyra Hangolók együttes
gyermekkoncertjén. Volt olyan előadásunk, ahol több mint 200 kisiskolás ugrált és táncolt
önfeledten.
Az év végén indítottuk útjára a legkisebbeknek a Barangoló – angolra hangoló angol nyelvtanfolyamot. Az óvodás, kisiskolás korú gyermekek számára kellemes, otthonos légkörben,
nyelvtanár bevonásával biztosítjuk a játszva tanulás lehetőségét.
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Mutatók
A könyvtárban a
tárgyévben szervezett
helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma
összesen
A könyvtárban a
tárgyévben szervezett
helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma
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 hatókörű
városi könyvtár esetében az általa ellátott
kistelepüléseken
szervezett rendezvények száma
A megyei hatókörű
városi könyvtár esetében az általa ellátott
kistelepüléseken
szervezett rendezvényeken résztvevők
száma
Egyéb rendezvények
száma
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma

2016. évi tény

2017. évi terv

354

360

473

Változás %ban az előző
évhez képest
+34%

16.525

16.600

29.647

+79%

17

20

31

+82%

5.141

5.160

15.668

+205%

34

35

54

+59%

1.484

1.500

1.500

+1%

306

310

338

+10%

21.778

22.000

24.582

+13%

84

90

176

+110%

3766

3800

8531

+127%
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2017. évi tény

4.9 Használói elégedettség mérés
A használói elégedettség mérésre 2017-ben is gondosan készültünk, és a vállalt tervünket meg
is valósítottuk. Fontosnak tartjuk, hogy használóinktól visszajelzéseket kapjunk, amit szakmai
feladatellátásunkba beépíthetünk.
2017- ben 3 alkalommal végeztünk mérést:
 internethasználói tanfolyam elégedettségi mérés (48 db)
 KSZR programok – elégedettségi mérés (80 db)
 házi kölcsönzés – partneri elégedettségi mérés (4 db)
2017-ben végeztük el az időszaki kiadványok használata kérdőíves mérésének értékelését,
elemzését.
Használói elégedettség mérések
A használói elégedettségmérések száma
A használói elégedettségmérések során a válaszadó
használók száma

3

4

3

változás %ban előző évhez képest
0%

310

-

132

-42%
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4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások
Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások
Műhelynapok száma
Résztvevő települési könyvtárak számaránya –KSZR nélkül
(%)
A megyei hatókörű városi
könyvtár koordinációjával
minősítésre készülő települési
könyvtárak száma

3
60%

-

7
70%

változás %ban előző évhez képest
+133%
+17%

-

-

-

-
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4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség
Az esztendő során folyamatosan fogadtuk a közösségi önkéntes munkára érkező diákokat és
bevezettük őket a könyvtári munka alapjaiba. Rendszerint adminisztratív, könnyített irodai és
állományrendezési feladatokat kaptak. Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a város öszszes középiskolájával kötöttünk együttműködési megállapodást.
A hatékony szervezés érdekében 1 fő kolléga részt vett a Felkészülés az iskolai közösségi
szolgálat fogadására a közgyűjteményekben elnevezésű képzésen.
A 2017-es terv alulmaradásának összetett okai közül a középiskolások számának jelentős
csökkenését emeljük ki.
2015. óta több mint 700 fővel csökkent a középiskolások száma Salgótarjánban:
2015-ben
3159 fő
2016-ban
2431 fő
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Az iskolai közösségi szolgálatot
a könyvtárban teljesítők száma

58

60

39

változás %-ban
előző évhez képest
-33%

Az iskolai közösségi szolgálat
fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

7

7

7

0%

1

0

0

csökkenés

Közösségi szolgálat/önkéntesség
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4.12 Partnerség
2017-ben összesen 46 db dokumentált együttműködési szerződésünk volt, az év során 11 új
együttműködési megállapodást kötöttünk partnereinkkel. Bővítettük az együttműködési területeket.
Új partnereink 2017-ben:
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megújítottuk együttműködésünket a Losonci Nógrádi Könyvtárral és az MKE Nógrád Megyei Szervezetével.
Salgótarján Megyei Jogú Város fenntartásában működő kulturális intézményekkel (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft., József Attila Művelődési és Konferencia Központ, SITI)
közgyűjteményekkel (Dornyay Béla Múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára) továbbra is partneri kapcsolatot ápoltunk.
Új alapokra helyeztük az együttműködést, aktualizáltuk szerződéseinket, internetes felületeinken népszerűsítettük egymás programjait. Együttműködtünk a 95 éves város programsorozat
keretében.
Szoros együttműködést folytattunk médiapartnereinkkel:
 a Nógrád Megyei Hírlap számára több alkalommal készítettünk sajtóanyagot
 a „Salgótarján Ma” című kiadvány „95 éves a város” rovatába, helyismereti
gyűjteményünk régi képeslapjainak, fotóinak digitalizált formáját folyamatosan
biztosítottuk
 Városi programfüzet szerkesztősége havi rendszerességgel megjelentette
programjainkat
 Salgótarjáni Televízió 14 alkalommal készített felvételt az intézmény rendezvényeiről,
az Ipoly TV rendszeresen megjelent jeles eseményeinken, készített riportot
vezetőinkkel
 a Rádió1 helyi rovata, és a Balassagyarmati Rádió folyamatosan hírt adott
programjainkról
Nógrád megye, Salgótarján oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel 2017-ben is folyamatos volt az együttműködésünk.
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Kiemelten fontos volt, hogy az országos szakmai szervezetekkel együtt gondolkodjunk,
együtt dolgozzunk. (IKSZ, MOKKA, MKE, Monguz, Arcanum, EISZ… stb.)
Figyelemmel kísértük és segítettük az EMMI állásfoglalásait, törvény előkészítő
munkájukban, szakmai iránymutatásaihoz segítséget nyújtottunk.
Bővítettük a nemzetiségi civil szervezetekkel fennálló kapcsolatainkat. pl. Magyarországi
Szlovákok Szövetségével, a Salgótarjáni Nemzetiségi Szlovák Önkormányzattal és a Nógrád
Megyei Nemzetiségi Szlovák Önkormányzattal, Salgótarjáni Szlovákok Baráti Köre.
Nagy hangsúlyt fektettünk a határon túli partnerekkel történő együttműködésre. pl. füleki
könyvtár, Losonci Nógrádi Könyvtár, a rimaszombati Tompa Mihály Református Általános
Iskola, Almágyi Tagiskola.
Fokozott figyelmet fordítottunk, illetve kerestük a kapcsolódási pontokat a vállalkozói szférával, Bodor Eszter egyéni vállalkozó, Mitsuba, Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft.,
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
Ebben az évben realizálódott a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központtal kötött
együttműködés, melynek keretében megyei komplex művészeti versenyt szerveztünk.
Közös pályázati projektekben együttműködünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral (Az én
könyvtáram) és az Országos Széchényi Könyvtárral (Cselekvő közösségek).
A közfoglalkoztatás szervezése érdekében együttműködtünk az Országos Széchényi Könyvtárral és a Salgótarjáni Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel.
Folytattuk a szakmai együttműködést a megyei könyvtárakkal, a megyében működő városi és
települési könyvtárakkal, a települési önkormányzatokkal.
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.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma
Civil szervezetek
Határon túli könyvtárak
Vállalkozók
Oktatási intézmények
A kistelepülési önkormányzattal
kötött megállapodások száma
Egyéb
Összesen

10
1
1
12
118

11
1
2
12
119

11
1
2
13
119

változás %ban előző évhez képest
+10%
0%
+100%
+8%
+1%

11
153

14
159

19
165

+73%
+8%
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4.13 Digitalizálás
Rendelkezik-e a könyvtár digitalizálási stratégiával? Melyek a főbb célkitűzések? Stratégiai
környezethez (pl. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia) való kapcsolódás.
A könyvtárnak van digitalizálási stratégiája, amely 2014-ben készült (2014-2019 közötti időszakra. A stratégiai célok és irányelvek, valamint a főbb célkitűzések megegyeznek a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia alapelveivel. 2018-ban, az intézmény stratégiai tervének
megújítása után sor kerülhet a digitalizálási stratégia átdolgozására is.
A digitalizálással a célunk a Digitális Könyvtár létrehozása, adatbázisok építése, amelyekben
a gyűjteményünkben meglévő, helytörténeti értékkel bíró, egyedi dokumentumok digitalizált
formáját tesszük közzé.
Célunk továbbá ezen dokumentumok állományvédelmi szempontból történő archiválása, legszélesebb körben hozzáférhetővé tétele a kutatás, az oktatás, valamint a tudományos tevékenység számára.
A Digitális Könyvtárban elérhető a Palócföld című folyóirat, számos szakmai kiadvány, valamint hozzáférhetővé vált elektronikus formában több tanulmánykötet, tematikus plakátgyűjtemény is.
Szkennelésre került több ezer fotó és postai levelezőlap.
Teljes szövegben kereshető adatbázisok:








Palócföld Archívum
Hírforrás
Hírmondó
Könyvtár-tér
Kiadványok
Nógrád Megyei Hírlap archívuma (1948-2016)
Évfordulónaptár

Egyéb adatbázisok:
 Plakáttár
 Postai levelezőlapok (online még nem elérhető)
 Fotótár (online még nem elérhető)
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatának köszönhetően hatalmas előrelépés történt ezen a területen. A Nógrád Megyei Hírlap (1948-2016) elektronikus formában történő közzététele az
intézmény számára óriási szakmai sikert hozott mind a digitalizálás, mind a helytörténeti
szolgáltatás területén.
Digitalizáló eszközök
Eszköz neve, típusa
Zeutschell OS12000
Plustek OpticBook 3600
Canon C350
Canon C3525i
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Darabszám
1
2
1
1

A digitalizált állomány közzététele
A könyvtár saját honlapján kerül közzétételre az általunk digitalizált tartalom. A 2017-es évben elkezdtünk külön, online elérhető, digitális könyvtárat kialakítani egy aldomainen. Ezekhez az ingyenes Omeka tartalomkezelőt használtuk fel, ami lehetővé teszi, hogy a feltöltött
dokumentumok felhasználóbarát módon, könnyen visszakereshetőek legyenek.
Online szolgáltatások









Online kölcsönzés, hosszabbítás
Életrajzi adatbázis
A megyei könyvtár és a különgyűjtemények katalógusa (Helyismeret, Mikszáth)
RSS (a weboldalunk tartalmai elérhetőek RSS-en keresztül: http://bbmk.hu/rss.cgi)
A BBMK Facebook oldala
A Nógrád Megyei Hírlap archívuma a Hungaricana portálon
Salgótarjáni Értéktár
Könyvtárközi kölcsönzés (KSZR települések számára)

Digitalizálási cél (%)
Cél
Szolgáltatás
Állományvédelem
Elektronikus dokumentumküldés
Reprográfia

Digitalizálás

Arányszám
(%)
5%
80%
10%
5%

2017. évi
terv

2016. évi tény

2017. évi
tény

változás %ban előző évhez képest

Digitális objektumok száma

16.408

-

4.637

-71%

Teljes dokumentumok száma
Könyv
Folyóirat
Hanganyag
Audiovizuális dokumentum
Kép
Egyéb
Összesen
Online elérhető
Helyben használatra elérhető

15.829

-

3.406

-78%

20
14.623
1.765
16.408
14.188
-

-

56
4.053
1 (90 perc)
527
4.637
3.334
-

+180%
-72%
-70%
-71%
-77%

-

A 2016-os kimagasló eredmények az NKA pályázatának köszönhető, amely során lehetőségünk nyílt a Nógrád Megyei Hírlap (1948-2000) lapszámainak digitalizálására.
Ennek tudható be a 2017-es tényadatok jelentős csökkenése. A képi dokumentumok csökkenésének az oka, hogy a 2016-ban elkezdett munkafolyamat 2017-ben a végéhez érkezett
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(nincs több képi feldolgozandó dokumentum). Ugyanez a tendencia figyelhető meg az online
elérhető dokumentumok esetében is.
Online elérhető adatbázisok
Intézményünk weboldalán keresztül érhető el a Digitális Könyvtár, ahol a Palócföld folyóirat,
illetve a könyvtárunk által kiadott kiadványok találhatóak meg digitalizált formában. Ez a
forma nehézkessé teszi a feltöltött anyagok visszakeresését, ezért ennek a gyűjteménynek az
átalakítását kezdtük meg a 2017-es évben. Az alább felsorolt adatbázisok online elérhetőek
már, de a tartalom feltöltése még folyamatban van, tehát a bennük található anyagok még nem
fedik le a teljes digitalizált gyűjteményt. A nagy nyilvánosság felé még nem publikáltuk ezeket az adatbázisokat, így mérhető használói adatok még nem állnak rendelkezésünkre.



Palócföld archívum
Fotótár (fotók, képeslapok, plakátok)

A Hungaricana portálon elérhető a Nógrád Megyei Hírlap archívuma, amely a megyei hírlap
2016-ig megjelent összes számának (teljes szövegében kereshető) közzététele céljából került
megvalósításra (statisztika az Arcanumtól: 102.589 oldal megtekintés).
IV.

FEJLESZTÉSEK

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-2020. fejlesztési terveibe beillesztette a
könyvtár energetikai fejlesztését: fűtés, nyílászárók, szigetelés korszerűsítése. Ez nagyon pozitív és előremutató gondolkodás és tervezés. Bizakodóak vagyunk, és együttgondolkodva
kívánjuk megoldani ezt a fejlesztést.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016-ban megkezdte a Zagyvarónai
Fiókkönyvtárnak helyet adó Bátki József Közösségi Ház felújítását. A munkálatok idejére
ideiglenes szolgáltató hely került kialakításra.
2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
Megvalósuló fejlesztéseinknek az anyagi lehetőségeink szabnak határt. Megújuló tereinkben
inkább a kreativitás, a szépítési igény, mintsem a nagyobb mértékű anyagi ráfordítás a domináló.
A tavalyi évben átrendezésnek és egy kisebb beruházásnak köszönhetően szépült meg a Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti Gyűjtemény. A bekötött folyóiratok leválogatása és
raktárba kerülése után egy nyitottabb tér, egy átláthatóbb szolgáltatási övezet kialakításában
tudtunk gondolkodni.
Folyamatosan színesedik gyermekkönyvtárunk, ahová a gyerekeknek ruhafogas került kialakításra, átrendezésre került a digitalizálási részlegünk. Ezek a kisebb fejlesztések azonban
nem pótolják a 30 éves bútorzat cseréjét.
3. Jelentősebb eszközbeszerzések
A megyei könyvtárunk költségvetési során évek óta a beruházás alatt nincs tervezett összeg
eszközbeszerzésre. A táblázatban megjelenített eszközök beszerzése a KSZR támogatásból
valósult meg.
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Megnevezés

darab

forint

megjegyzés

Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Notebook
Projektor
Multifunkciós nyomtató, fénymásoló A/3
Mobil vetítővászon
Hangfal szett
Laminálógép
Keverőerősítő
Asztali mikrofon
Térmikrofon
Kórusmikrofon
Vezetéknélküli mikrofonszett
Diktafon
Mikrofon állvány
Mobil aktív hangfal
Szoftverek+bővítés
NAS hálózati adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
Vérnyomásmérő
Kávé és teafőző
Könyvtári bútorok
IKR fejlesztés
egyéb:………..
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

4.

2

3.614.801

2
16
12
1
10
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1

3.614.801
2.660.269
1.775.841
1.252.093
290.830
262.585
35.738
143.764
22.225
30.188
31.712
266.573
35.725
16.485
283.692
1.819.910
493.776

1
3
362

14.990
36.495
6.762.699

19.850.391

Pályázatok, projektek

Megyei könyvtárunk minden olyan pályázatot megragad, amely lehetőségeinek és létszámának
kapacitásait figyelembevéve megvalósítható és eredményeket hozó lehet. Ehhez Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatást, engedélyt kapunk.
Ezek a projektek segítenek hozzá, hogy tudjunk olyan szakmai kérdésekben előrelépni, mint a
digitalizálás, a rendezvények és a szakmai napok szervezése, illetve a minőségügy.
A 2017-ben megvalósuló olvasónapló pályázatunkat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere és a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke is megtámogatta.
A Palócföld folyóirat kiadásához szintén a város polgármestere járult hozzá.
Könyvtárunk nem csak ezekkel a támogatásokkal büszkélkedhet, hanem azzal is, hogy országos
könyvtárakkal, illetve a helyi SITI-vel is közös pályázatokban dolgozik együtt.
2017-ben több mint 9 millió forintot nyertünk pályázatok útján.
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Találkozási Pontok

764.440

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
400.000

Szakmai Továbbképzési Program
Nógrád Megyei
Hírlap (200620169 digitalizálása
ODR támogatás
Országos Könyvtári Napok
Szakmai továbbképzés
KönyvtárMozi
programsorozat
Olvasóropi Mese
Olvasótábor
Palócföld 2017. évi
megjelentetés támogatás
Palócföld 2017. évi
megjelentetés támogatás
Palócföld 2017. évi
megjelentetés támogatás
Olvasónapló pályázat díjkiosztó
Olvasónapló pályázat díjkiosztó

588.600

300.000

2.222.250

2.222.250

1.000.000
1.500.000

1.000.000
1.500.000

550.000

550.000

1.577.000

1.577.000

1.000.000

1.000.000

2.610.000

1.000.000

25.000

25.000

Fekete Zsolt

2017.05.03

2017.12.31

100.000

100.000

Pásztó Város
Önkormányzata

2017.05.10

2017.12.31

30.000

30.000

2017.12.12

2017.12.15

20.000

20.000

Nógrád Megye
Önkormányzata
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata

2017.12.12

2017.12.15

140.000

140.000

Országos Idegennyelű
Könyvtár

2017.05.22

2017.09.01

Hazai pályázatok
megnevezése

Nemzetiségi dokumentumok beszerzése

Pályázott
összeg
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Támogató

Kezdete

Befejezése

Nemzeti Kulturális Alap

2016.11.01

2017.03.31.

Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap

2016.11.14
.
2017.01.01
.

2017.02.20.

EMMI
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap

2017.09.01
2017.09.01

2018.03.31
2017.10.31

2018.02.01

2018.03.31

2016.10.01

2017.12.31

2018.06.01

2018.07.31

2017.03.01

2017.12.31

2017.12.31

Európai Uniós
pályázatok megnevezése
Digitális Jólét
Program Pontok
Fejlesztése
(GINOP 3.3.1-162016-00001)
Egyéb, nem hazai
forrásokra épülő
pályázatok megnevezése

Pályázott
összeg
nincs
összeg

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
eszközpályázat

Támogató

Kezdete

Neumann János
Nonprofit Közhasznú Kft.

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Támogató

2017.
november

Kezdete

Befejezése
2018.
december

Befejezése

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a
megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
Minőségirányítás

Intézményünkben a minőségügy komoly tervezési szakasza 2017-ben indult el.
Kollégáinkat beiskoláztuk, tréningeken, szakmai programokon vettünk részt, és mi magunk is
szerveztünk ilyen témájú továbbképzéseket.
Fontosnak tartottuk a pontos, precíz munkavégzést, a hibák kiküszöbölését, odafigyeltünk
használóink, partnereink igényeire és elégedettségére. Éltünk a Könyvtári Intézet által szervezett ingyenes tanfolyamok nyújtotta lehetőségekkel, részt vettünk országos továbbképzéseken.
2 fő kollégánk elvégezte a 120 órás Minőségirányítási tanfolyamot, 1 fő részt vett a lajosmizsei Minőségirányítási tréningen.
A minőségi munkavégzés érdekében 7 fő munkatársunk vett részt (9) különböző szakmai
képzéseken, 2 alkalommal szerveztünk Minőségirányítási tréninget munkatársaink és a települési könyvtárosok számára.
Figyelmet fordítottunk a mérésekre, statisztikai adatok pontosítására, ezen belül is a forgalmi
nyilvántartások naprakész és hibátlan vezetésére.
Használói igényekhez igazítottuk nyitva tartásunkat.
Elégedettségi felméréseket végeztünk: szolgáltatás elégedettség mérés: programszervezés,
házi kölcsönzés.
Az elmúlt évek elégedettséget mérő kérdőíveit 2017-ben kielemeztük, az eredményeket beépítjük további munkánkba (infrastruktúra elégedettség mérés, időszaki kiadványok használata).
A dokumentumbeszerzésnél figyelembe vettük használóink igényeit.
Panaszládáinkban és ötletládáinkban elhelyezett használói észrevételeket feldolgoztuk, a felvetésekre reagáltunk.
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Menedzsment
A könyvtár jelenlegi vezetése:

1 fő igazgató
1 fő igazgató helyettes
1 fő osztályvezető

Ez a menedzsment egy megyei intézmény szervezeti rendszerében nem elégséges.
A vezetésnek így nem csak az irányításban, hanem a napi operatív feladatvégzésben is jelen
kell lenni. A szervezet részlegeinél nincsenek középszintű vezetők, csoportvezetők, így azok
irányítása, számonkérése, a helyettesítések megoldása a vezetők feladata. Ez nagy leterheltséget von maga után, és annak veszélyét is rejti, hogy a vezetés kevésbé tud élenjárni pl. a tudományos publikációk terén, az országos szakmai programokon való részvételben.
Mindezeken túl, a minőségügy vonatkozásában sincsenek meg az elvárt szintek.
Kommunikációs tevékenység
Kiadványok

Könyvtárunk a kiadója a Palócföld folyóiratnak, 2017-ben 4 lapszám megjelentetésére volt
lehetőség. A tavalyi esztendőben egy alkalommal jelentettük meg a KönyvTárTér című szakmai kiadványunkat. 2 alkalommal jelent meg publikációnk a Könyvtárvilágban, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete webmagazinjában.
2017-ben megjelentettük a Salgótarjáni Értéktár című kiadványt.
Új könyvtár népszerűsítő kiadványt és új kistelepülési reklámanyagokat készítettünk.
Intézményünk költségvetése nem tartalmaz kommunikációs költséget, nincsenek fizetett hirdetéseink, média megjelenéseink kapcsán az évek óta kialakított partneri együttműködésekre
támaszkodunk:
 a megújult Nógrád Megyei Hírlap számára több alkalommal készítettünk sajtóanyagot
 az írott sajtóban történő megjelenés száma 158 db (részletes felsorolás a mellékletben)
 a Salgótarján Ma 95 éves a város… rovatába egész évben biztosítottuk a régi salgótarjáni képeslapok, fotók digitalizált formáját
 a Városi programfüzet szerkesztősége egész évben, havonta megjelentette
programajánlónkat
 Salgótarjáni Televízió 14 alkalommal készített felvételt az intézmény rendezvényeiről,
az Ipoly TV rendszeresen megjelent jeles eseményeinken, készített riportot
vezetőinkkel
 a Rádió1 helyi rovata és a Balassagyarmati Rádió folyamatosan hírt adott
programjainkról
Kommunikáció
Kommunikációs költségek (Ft)
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Online hírek
Közösségi médiában megjelenő hírek
Hírlevelek
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)
Egyéb:….
46

2017. évi
tény
14
alkalmanként
158 db
n. a.
n. a.
-

6. Elektronikus szolgáltatások
Az elektronikus szolgáltatások könyvtári jelenléte ma már nem csak elvárás, hanem követelmény
is. A naprakész információk, a szakértelemmel épített katalógusok és adatbázisok folyamatos
revíziója napi szintű feladat.
Honlapunk megújítása elkezdődött 2017-ben, ami 2018-ra realizálódik.
A Fotótár és a Palócföld folyóirat archívuma 2017 eredménye, mint ahogyan a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete új Facebook oldala is újdonság erre az évre.
Szolgáltatás
Honlap

2017-ben megvalósult
(I/N)
I

OPAC
Adatbázisok

I
I

Referensz szolgáltatás
Közösségi oldalak
RSS

N
I
N

Részletek
Felhasználói felület újragondolása, hibák javítása, új megjelenés
Frissítettük elektronikus katalógusunkat
Létrehozásra került a Palócföld archívum, illetve a Fotótár
elindult MKE NMSZ Facebook oldala
-

7. Innovatív megoldások, újítások
Megnevezés
Palócföld archívum
Fotótár
ODR kérőoldal
Fájlmegosztó oldal

Webanalitika
Új szerver:
Dell PowerEdge R230
Új NAS:
Synology DS1517+
Új szerver:
Dell PowerEdge R530
Új keverő erősítő:
Behringer PMP2000 Europower
Kojnok Nándor Olvasóterem és
Helyismereti Részleg
Papírszínház
Tinisarok
Barangoló-angolra hangoló

Leírás, ismertető
A Palócföld folyóirat digitalizált változatának közzétételére alakítottuk ki, a benne
tárolt anyagot teljes szövegében kereshetővé tesszük. Az adatbázist a 2018-as évben
fogjuk feltölteni a már elkészült digitális számokkal.
A helyismereti gyűjteményünkben őrzött fotók, plakátok és képeslapok számára kialakított gyűjtemény. Első ütemben a fotókat töltjük fel, illetve a hozzájuk tartozó leírásokat, így a visszakereshetőségüket biztosítsuk.
Kialakításra került egy oldal a KSZR tagkönyvtáraink számára, ahol egységes felületen tudják
leadni a könyvtárközi kéréseiket számunkra, vagy rajtunk keresztül más könyvtár számára.
ProjectSend alapokon kialakításra került egy online tárterület, ahol a felénk érkező
digitalizálási kéréseket tudjuk kiszolgálni. Ide tesszük fel a kért anyagot és a kérő innen
tudja letölteni azt. Az ide felkerülő anyagokat jelszóval tudjuk védeni és korlátozni
tudjuk azok elérhetőségének idejét.
A kialakított új online adatbázisok, weboldalak szükségessé tették, hogy azok látogatottságáról statisztikát tudjunk készíteni, ezért telepítettük a Piwik nevű webanalitikai
megoldást, amit beépítettünk a weblapokba.
A kialakítandó adatbázisok miatt egy új szerver beszerzése vált szükségessé.
Egy új, nagyobb teljesítményű NAS került bevezetésre, amire a digitális könyvtárunk
anyagairól készül biztonsági mentés, illetve ezen tároljuk a nagyméretű digitalizált
dokumentumokat is.
A könyvtárunk online katalógusát kiszolgáló szerverek elavultak, ezért beszerzésre
került egy új, nagy teljesítményű szerver számítógép, amelyre az év második felében
átköltöztettük elektronikus katalógusainkat, illetve az ezekhez tartozó adatbázisokat és
a Corvina IKR-t.
Az intézményi programok hangosítása szükségessé tette új, több bemenettel rendelkező
keverőerősítő beszerzését.
megújult a részleg
élményszerű meseolvasás – új szolgáltatás
új közösségi színtér a kamaszoknak - új szolgáltatás
nyelvtanfolyam kicsiknek – új szolgáltatás
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FŐBB RENDEZVÉNYEK
Korosztály
Rendezvény neve

14 év
alatti

14 év
feletti

Létszám (fő)
14 év
alatti

14 év
feletti

"Fikciók és egyéb veszélyek" - Orbán Gyuri - kiállítás megnyitó

x

37

Magyar Kultúra Napja - Faludy-emlékműsor

x

132

Papírzsebkendő-gyűjtemény - kiállítás megnyitó

x

42

Minőségbiztosítási tréning

x

86

Szabó Gyuri bácsi (füvesember)

x

350

Nógrád megyei komplex művészeti verseny ált. isk.nak

x

"Tavasz virágai" - kiállítás megnyitó

x

Internethasználati tanfolyam
20 órás tanfolyam (5 csoport) - BBMK
(1 csoport - 10 alkalom)

x

x

Internet Fiesta

x

25

7

25

134

52

617

418

95 éves Salgótarján - Világjáró Klub

x

43

95 éves Salgótarján - Palócföld-ankét

x

46

"Ösvényen" - Gelencsér János festő kiállításmegnyitó

x

39

Húsvéti beszélgetés

x

49

95 éves Salgótarján - Magyar Költészet Napja

x

128

Tarjáni tűzvirágok - kiáll.megnyitó

x

40

Szegedi Látványszínház

x

117

29

Ég és Föld között - csillagvizsgáló a könyvtárban

x

88

39

2

41

"Textilbe álmodott világ" - kiáll. megnyitó

x

50

ÉNO - kiállításmegnyitó

x

58

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye

x

35

Gyermeknap - A vén diófa titka (Zenthe Színház)

x

Balassi-díj átadó ünnepség

145

30

x

83

Ünnepi Könyvhét - Városlakó 2. szám lapbemutatója

x

39

Ünnepi Könyvhét - megnyitó ünnepség

x

186

Ünnepi Könyvhét - Írók és kultuszok

x

186

Ünnepi Könyvhét - Lufiba zárt 95 irodalmi idézet

x

186

Ünnepi Könyvhét - retro könyvvásár

x

40

240

Ünnepi Könyvhét - történeti kiállítás

x

28

160

Ünnepi Könyvhét - Palócföld 2. számának lapbemutatója

x

Ünnepi Könyvhét

Ünnepi Könyvhét - Zenés-mesés-könyvtári terasz
Ünnepi Könyvhét - Miért vagyunk a világon?

x
x

48
12

29

4

64

Puruc, lajbi… - kiállítás megnyitó

x

Muzeális irodagép kiállításmegnyitó

x

Csomor Imre fotókiállítás - megnyitó

x

84

Perifériák (Balassi Bálint Asztaltársaság) - kiállításmegnyitó

x

62

Gobelin tárlat - megnyitó

x

43

Frics Gy. - Prakfalvi P. - Könyvbemutató

x

93

Népmese Napja és szakmai nap

x

52

x

1154

23
2

44

Országos Könyvtári Napok
Vízi varázs - online fotókiállítás

51

Sajtótájékoztató

x

9

Elégedetten az élettel - Pál Feri atya előadása

x

224

Palóc forrás - nógrád forrás

x

60

7

31

207

Interaktív információs terepasztal

x

"Boldogok a tíszta szívűek" - Balázs András atya

x

Édes könyvtáram - kvízjáték

x

Különleges nógrádi vizeink - Prakfalvi Péter

x

127

Jódaqua előadás

x

127

Koccintsunk vízzel

x

81

"Vedd kezedbe a sorsod" - plakátverseny
eredményhirdetés

x

113

"95 év 95 kép" - kiáll.megny.

x

117

"Táncba zárt múltunk" - Szabó János

x

117

Jánosi Mihály emléktúra

x

25

45
16

62

Filu - eredményhirdetés

x

17

32

Ákom-bákom Bábcsoport előadása

x

28

38

Palócföld lapszám bemutató

x

63

Őszikék - kiállításmegnyitó

x

68

x

Gyermekek Jogainak Hete
Dr. Füst Antal "Szécsény regénye"könyvbemutató

x

33

x

58
38

Adventi programok
Ünnepváró Cirógató

x

13

13

Adventi Edit néni könyvespolca

x

11

13

A legkisebb Mikulás

x

100

50

52

József Attila est - Turek Miklós

x

39

"Itáliában jártam" - Antal József kiáll.megny.

x

47

Adventi Szvitamin Klub

x

19

Adventi beszélgetések

x

62

Olvasónapló díjkiosztó ünnepsége

x

18

25

Sulyok László könyvbemutató

x

31

Adventi tárlat - Jancsi Ilona kiáll.megny.

x

23

Könyvtármozi - záróprogram

x

41

Adventi Világjáró Klub

x

Mosolyra Hangolók

x

42
191

29

Dal Salgótarjánról - Bányász-Kohász Dalkör

x

30

"Szomszédok közt megértést" St-i Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

x

46

Vetélkedő St-i Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Sti Szlovákok és Barátainak Köre

x

40

Adventi andalító dallamok - Somogyi Katalin

x

18

Ákom-Bákom Bábcsoport meseelőadása

x

65

15

Téli szüneti molyolda

x

7

6

ÁLLANDÓ RENDEZVÉNYEK
Korosztály
14 év
14 év
alatti
feletti

Rendezvény neve
Edit néni könyvespolca

x

Létszám (fő)
14 év
14 év
alatti
feletti
187

165

Egészségklub

x

526

Idősek Akadémiája

x

115

Barangoló

x

x

29

18

Szvitamin

x

405

Világjáró Klub

x

391

53

Képzőművészeti Alkotókör

x

467

Cirógató

x

449

450

Szünidei kézműves foglalkozások

x

40

16

KIÁLLÍTÁS
Korosztály
Rendezvény neve

14 év
alatti

14 év
feletti

Létszám (fő)
14 év
alatti

14 év
feletti

"Fikciók és egyéb veszélyek" - Orbán Gyuri - kiállítás

x

198

382

Papírzsebkendő-gyűjtemény - kiállítás

x

342

266

"Tavasz virágai" - kiállítás

x

298

446

1848-49. évi forradalom és… - kiállítás

x

385

399

Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja - kiállítás

x

100

"Ösvényen" - Gelencsér János festő kiállítás

x

Hodnik Boglárka tojásmíves kiállítása

x

116

286

Rally-kiállítás

x

52

491

Tarjáni tűzvirágok - kiállítás

x

197

419

Ég és Föld között - kiállítás

x

254

342

"Nem csak rögbi" - kiállítás Karácsony László rajzaiból

x

180

250

ÉNO - kiállítás

x

195

175

"Textilbe álmodott világ" - kiállítás

x

90

150

Ünnepi Könyvhét - történeti kiállítás

x

28

160

Puruc, lajbi… - kiállítás

x

32

143

Muzeális irodagép kiállítás

x

53

183

Csomor Imre fotókiállítás

x

83

563

54

487

Perifériák (Balassi Bálint Asztaltársaság) - kiállítás

x

72

678

Gobelin tárlat

x

93

492

Mesélő bélyegek - foglalkozás

x

66

39

Mesélő bélyegek - kiállítás

x

241

38

Vízi varázs - online fotókiállítás

x

"Boldogok a tíszta szívűek" - kiállítás

x

Jaj úgy élvezem én a strandot - kiállítás

x

102

"Vedd kezedbe a sorsod" - plakátverseny
kiállítás

x

420

"95 év 95 kép" - kiállítás

x

152

598

Aradi Vértanúk - kiállítás

x

15

84

Őszikék - kiállítás

x

197

571

"Itáliában jártam" - Antal József kiállítás

x

97

353

Adventi tárlat - Jancsi Ilona kiállítás

x

92

676

55
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138
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Fiókkönyvtárak
A szolgáltatás folyamatosságát sikerült ugyan biztosítanunk minden fiókkönyvtárban, de a
többször jelzett épületet érintő problémák (Somoskő, Rónafalu) még megoldásra várnak.
A Forgách-i, Somoskői és a Salgói könyvtárunk a korábbiaknak megfelelően működik.
A Forgáchi Fiókkönyvtár használói 2017-ben is elsősorban az idősebb korosztály tagjai voltak, számukra az évek során a könyvtár közösségi hellyé, összetartó erővé vált.
A könyvtárban lehetőségük van találkozni az ismerősökkel, megosztani problémáikat, élményeiket, esetleg könyvet ajánlani egymásnak. Sajnos az elöregedés, a rossz időben a nehézkes
közlekedés miatt egyre ritkábban mozdulnak ki otthonról, emiatt kevesebben jutnak el a
könyvtárba is.
A városrészben található általános iskola tanulói gyakori látogatói voltak a könyvtárnak. Kisebb létszámmal könyvtárlátogatásra, kölcsönzésre hetente érkeznek, teljes osztályok alkalmanként tematikus foglalkozáson vettek részt.
A salgói fiókkönyvtár működése stabil volt. Rendszeres nyitva tartással, megújuló kínálattal
várták az olvasókat. A könyvtáros aktívan részt vett a dokumentumok kiválasztásában, a cserék gyakoriságának elősegítésében.
Somoskőben a mostoha működési körülmények miatt csökkent a látogatók és a kölcsönzések
száma. A számítógépek meghibásodása miatt nagy a visszaesés a használat tekintetében.
Rónafalun a könyvtár újra fogadja az olvasókat. Könyvtárunk 2017-ben törekedett arra, hogy
jobb körülményeket biztosítson az olvasók számára. A megyei könyvtártól kapott bútorokkal,
több dokumentummal tette vonzóvá a fiókkönyvtárat.
A befogadó épület korszerűsítésének idejére januárban új helyre költöztettük a Zagyvarónai
fiókkönyvtárat. Februártól új helyen megújult készlettel várta az olvasókat. Sokan látogattak
el kölcsönözni, beszélgetni.
A Beszterce-lakótelepen új könyvtárhelyiséget alakítottunk ki a fiókkönyvtár számára. Az új
könyvtárhelyiség népszerű közösségi hellyé, az olvasás mellett baráti beszélgetések színhelyévé vált. Az Ünnepi Könyvhét és az OKN alkalmával a Forgách-i és a Zagyvarónai könyvtárban mesés olvasásnépszerűsítő foglalkozást tartottunk.
6 fiókkönyvtárunkba az év során 36 alkalommal vittünk új könyveket. A kiszállított dokumentumok száma 2.306 db volt, széles választékot kínálva az olvasók számára. Emellett
egyedi kéréseket is teljesítettünk a megyei könyvtár állományából. Főként a Besztercei olvasók voltak aktívak a kérések tekintetében.
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Az év során rendszeresen figyelemmel kísértük és gyűjtöttük a fiókkönyvtárak forgalmi adatait.

Regisztrált
használók
száma
Személyes
használók
száma
Kölcsönzések száma
Kölcs. dok.
száma

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

Összesen

Zagyvaróna

Somoskő

Salgób.

Rónafalu

Forgách

Fiókkönyvtár

Beszterce

A fiókkönyvtárak könyvtárhasználati adatai - 2017

38

172

15

34

15

20

294

7

78

5

3

8

9

110

301

2.539

115

285

331

810

4.381

20

940

63

37

180

397

1.637

200

982

121

258

138

242

1.941

19

155

66

37

91

135

503

341

4.362

159

627

161

539

6.189

12

216

72

58

91

183

632
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A BALASSI BÁLINT MEGYEI KÖNYVTÁR SAJTÓMEGJELENÉSE 2017-BEN
JANUÁR

1. Szvitamin klub = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. január 10. 2.p.
Holtai Gábor
2. Új könyvek mellé egy pohár tea = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. január 11. 1.p.:ill.
3. „Misszió” a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. január 17. 1.p.
Egészség Klub
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete
4. Faludy-emlékműsor = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. január 18. 2.p.
Turek Miklós
5. Megváltozott a nyitva tartás! = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. január 18. 2.p.
6. Madách Imre emlékére = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. január 18. 2.p.
Magyarok Világszövetsége Salgótarjáni Csoportja
7. Lakatos Kati: Misszió az életük = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. január 19. 2.p.:ill.
Egészség Klub
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete
8. Babák, mamák a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. január 27. 2.p.
Baba-mama klub
„Cirógató”
9. Palchuber Kinga: Emlékezés a „Nagy Palócra” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. január 18. 1-2.p.: ill.
FEBRUÁR

10. „Cirógató” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 2. 2.p.
11. Gerhát Karina: Megvalósul a nagy álom = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 6.
2.p.
Papírzsebkendő-gyűjtemény
Rácz Norbert, Ságújfalu
12. Kiállításon a papírzsebkendők = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 7. 2.p.
13. Szvitamin klub = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 8. 2.p.
Fodor Katalin Mária
14. Bemutatkozik a szerkesztőség = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 8. 2.p.
Palócföld folyóirat
15. Különleges kiállítás = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 8. 1.p.:ill.
Papírzsebkendő-kiállítás
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16. Gerhát Karina: Amitől boldogabb az élete… = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 10. 4.p.:ill.
Rácz Norbert, Ságújfalu
17. Csongrády Béla: „Szellemi kapaszkodókat keresünk” = Nógrád megyei hírlap, 28.
2017. február 11. 5.p.:ill.
Madách Imre Gimnázium, Salgótarján
Palócföld-bemutató
18. Változik a nyitva tartás = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 14. 2.p.
szakmai rendezvény
19. Pályázat-ismertetés = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 14. 2.p.
Salgótarjáni Erdély-Kör
20. „Egészség-Mozgás” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 22. 4.p.
Idősek Akadémiája
21. Szvitamin klub = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 22. 4.p.
Nyíri László dr.
22. „Cirógató” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 23. 4.p.
23. „Füves” a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. február 25. 2.p.
Szabó György
MÁRCIUS

24. Kiismerni a digitális világot… = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. március 6. 2.p.
25. A „Tavasz virágai” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. március 7. 2.p.
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete
Belvárosi Nőklub
26. Szvitamin Klub = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. március 7. 2.p.
Kapás Tünde
27. Tavaszköszöntő nőnapozás = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. március 9. 1.p.:ill.
A „Tavasz virágai” kiállítás
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete
Belvárosi Nőklub
28. Gerhát Karina: „Virágba borult” a megyei könyvtár = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
március 10. 2.p.:ill.
29. Szvitamin klub = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. március 21. 2.p.
Miskolczi Ákos
30. „Idősek akadémiája” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. március 23. 1.p.
31. Arany János emlékére = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. március 23. 3.p.
32. Ki kapja a Balassi-díjat? = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. március 24. 3.p.
Balassi-díj, 23.
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33. „Edit néni könyvespolca” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. március 24. 2.p.
34. Palócföld-ankét = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. március 30. 4.p.:ill.
Palócföld 2017/1
ÁPRILIS

35. Versek utcája a Költészet Napján = Salgótarján ma, 2. 2017. április. 8.p.
36. Balassi-díj felhívás = Salgótarján ma, 2. 2017. április. 13.p.:ill.
37. „Ösvényen” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. április 3. 2.p.
Gelencsér János kiállításának megnyitója
38. Húsvéti beszélgetés = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. április 5. 2.p.
Németh Judit, Deme Károly, Varga András
39. Lakatos Kati: Tarjáni Tavasz a megyei könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28.
2017. április 7. 3.p.:ill.
Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztivál
40. Csongrády Béla: Mikszáth-versek „közszemlén” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
április 8. 5.p.:ill.
Palócföld 2017/1.
41. Palchuber Kinga: Gyógynövényekben a segítség! = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
április 10. 4.p.:ill.
Szabó György, a „bükki füvesember”
42. Költészetnapi körmenet = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. április 11. 2.p.
43. Gerhát Karina: „Megújítója volt a magyar lírának” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
április 12. 1., 3.p.:ill.
Magyar Költészet Napja
44. Gerhát Karina: „Bűneimet is felvitte a keresztre” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
április 13. 2.p.:ill.
Húsvéti beszélgetés
Németh Judit, Deme Károly, Varga András
45. Csongrády Béla: Végtelen utakon… Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. április 15.
5.p.:ill.
Gelencsér János „Ösvényen” című kiállítása
46. Csongrády Béla: „Honismerettel – honszeretethez” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
április 15. 5.p.:ill.
Bódi Györgyné dr.
47. Csongrády Béla: Rózsa Sándor-pikareszk = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. április
22. 5.p.:ill.
Palócföld folyóirat
48. „Lelkedben béke van…” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. április 25. 3.p.
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete
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Egészség Klub
49. Tűzzománcművészek tárlata = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. április 25. 3.p.
50. „Tűzzománcos” kiállítás = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. április 26. 1.p.:ill.
51. Palchuber Kinga: „Tűzzel játszó” alkotók munkái a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. április 27. 2.p.:ill.
52. Kozmikus könyvtár = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. április 28. 3.p.
Csillagászat Napja
53. Gerhát Karina: „Galilei-élmény” a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. április 29. 3.p.:ill.
MÁJUS

54. Edit néni könyvespolca = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. május 5. 3.p.
55. Budapesti diákok a Palócföld szerkesztőségében = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
május 16. 4.p.
rendhagyó tanóra
56. Szvitamin klub = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. május 17. 2.p.
Adorján Attila
57. Idősek akadémiája = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. május 17. 2.p.
„Salgótarján 95 éve város”
58. Gyermek a főszerepben = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. május 19. 2.p.
KSZR-program, Nógrádkövesd
59. Textilvilág = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. május 22. 1.p.
Radics Lászlóné, textilkiállítás
60. Szlovák költészet = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. május 23. 2.p.
Salgótarjáni Szlovákok és Barátaik Köre
61. Gyógyításról, gyógyulásról = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. május 23. 2.p.
KSZR-program, Szügy
62. Textilcsodák a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. május 24. 1.p.:ill.
63. Palchuber Kinga: Egy ezerarcú, különleges világ… = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
május 25. 2.p.:ill.
„Textilbe álmodott világ” című kiállítás
64. Világjáró klub = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. május 30. 2.p.
Józsa Sándor: „Kelet-Ausztrália tájain”
JÚNIUS

65. Szerkesztőség-látogatás a Palócföldnél = Salgótarján ma, 2. 2017. június. 4.p.:ill.
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A budapesti Eötvös József Gimnázium humán tagozatos osztályának tanulói osztálykirándulásuk egyik állomásaként látogattak el Salgótarjánba, a Palócföld folyóirat szerkesztőségébe
66. Rimóci IKSZT = Rimóci újság, 23. 2017. június. 6. szám. 12.p.:ill.
KSZR-program
67. Csongrády Béla: 95 év kezdetei = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 3. 5.p.:ill.
Idősek akadémiája
68. Csongrády Béla: Könyvhét a megyeszékhelyen = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 7. 1.p.:ill.
Ünnepi Könyvhét
69. Gerhát Karina: Ismét átadták a Balassi-díjakat = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 8. 1., 3.p.:ill.
70. Átadják a fiókkönyvtárat = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 8. 3.p.
Beszterce lakótelepi fiókkönyvtár
71. Csongrády Béla: „Legyen társunk a könyv!” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június
9. 1., 3.p.:ill.
Ünnepi Könyvhét, 88.
72. Csongrády Béla: „Az irodalom érzelem és szenvedély” = Nógrád megyei hírlap, 28.
2017. június 10. 5.p.:ill.
Praznovszky Mihály: Írók és kultuszok
73. Könyvheti zárónap = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 12. 2.p.
Molnár Tóni: Tépődések
74. Palchuber Kinga: „Tüneményes” fiókkönyvtár a lakótelepen = Nógrád megyei hírlap,
28. 2017. június 12. 2.p.:ill.
Beszterce lakótelepi fiókkönyvtár, Salgótarján
75. Nem a tankerület miatt költözött a fiókkönyvtár = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 16. 2.p..ill.
Beszterce lakótelepi fiókkönyvtár
76. Csongrády Béla: Harmincadszor a városévfordulón = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
június 17. 5.p.:ill.
Tarjáni Tavasz
77. Viseleti gyöngyszemek = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 19. 1.p.
„Puruc, Lajbi, Parasztkalap”
78. „Puruc, lajbi, parasztkalap…” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 20. 2.p.
viselet-gyűjteményi kiállítás
79. „Puruc, lajbi, parasztkalap” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 21. 1.p.:ill.
80. Csongrády Béla: „… tenni kell az emberért…” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 24. 5.p.:ill.
Palócföld 2017/2.
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81. Csongrády Béla: Éltetett néphagyomány = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 24. 5.p.:ill.
folklórtörténeti kiállítás
82. Előadás a Felvidékról = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 27. 2.p.
Világjáró Klub
Benedek László
83. Szvitamin klub = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 27. 2.p.
Czipó Tamás
84. Családtörténetről a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. június 28. 4.p.
Salgótarjáni Erdély-Kör
JÚLIUS

85. Fiókkönyvtár nyílt a Besztercén = Salgótarján ma, 2. 2017. július. 11.p.
86. Csongrády Béla: Kérdések az Életről = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. július 1.
5.p.:ill.
Molnár Tóni: Tépődések
87. Muzeális irodagépek = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. július 3. 2.p.
88. Irodagépek a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. július 4. 1.p.:ill.
89. „Ismerd fel, engedd el…!” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. július 4. 3.p.
Bodor Eszter kineziológus
90. Palchuber Kinga: Régi korok nagy találmányai… = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
július 5. 4.p.:ill.
irodagép-kiállítás
Földi István
91. Nyári nyitva tartás = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. július 15. 2.p.
AUGUSZTUS

92. Kinyitott a könyvtár = Salgótarján ma, 2. 2017. augusztus. 6.p.
nyári nyitva tartás
93. „Tükörszilánkok – Zenergiamezők” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. augusztus 7.
1.p.
Csomor Imre
94. Csongrády Béla: „Rejtett valóság…” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. augusztus 12.
5.p.:ill.
látványshow
95. Vakáció Filuval = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. augusztus 24. 2.p.
„Vakációzz Filuval” pályázat
96. „Vissza a gyökerekhez” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. augusztus 29. 2.p.
Világjáró Klub
Varga András
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SZEPTEMBER

97. Fotópályázat = Salgótarján ma, 2. 2017. szeptember. 10.p.
„Vízi-varázs” online fotópályázat
98. „Perifériák” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. szeptember 4. 2.p.
Balassi Bálint Asztaltársaság
99. Csongrády Béla: „Vissza a gyökerekhez” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. szeptember 9. 5.p.:ill.
Világjáró Klub
Varga András
100. Csongrády Béla: Kétségek és hitek = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. szeptember 9.
5.p.:ill.
Balassi Bálint Asztaltársaság „Perifériák” című kiállítása
101. Gobelinek a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. szeptember 12. 2.p.
102. Szvitamin klub = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. szeptember 12. 2.p.
Balás Róbert
103. Egy életforma a küzdősport = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. szeptember 14. 1.,
12.p.:ill.
Harcművészetek és Tömegsport Salgótarjáni Egyesület
104. Tóth Ilona: Színpompásak a „szőtt festmények” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
szeptember 15. 4.p.:ill.
gobelinkiállítás
105. Robotokkal az idősekért = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. szeptember 22. 1.p.
Világjáró Klub
Menich Nóra
106. Csongrády Béla: Honismerettel – honszeretethez = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
szeptember 23. 5.p.:ill.
Frics Gyula-Prakfalvi Péter: A Salgó és a Boszorkány-kő
107. Doktorandusz az előadó = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. szeptember 26. 4.p.
Világjáró Klub
Menich Nóra
108. Pekár István a társaskörben = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. szeptember 27. 4.p.
Salgótarjáni Erdély-Kör
109. Papírszínház: a mesemondás jövője = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. szeptember 29.
4.p.:ill.
A magyar népmese napja
110. Szabó Rita: Életmesét a léleknek! = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. szeptember 29.
4.p.:ill.
A magyar népmese napja
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OKTÓBER

111. Készülnek az Őszikék kiállításra = Salgótarján ma, 2. 2017. október. 8.p.
112. Előzetes = Könyvtár/tér, 2017. október. 2-3.p.
Országos Könyvtári Napok
113. Ferik Ibolya: Túl a 100. vetítésen = Könyvtár/tér, 2017. október. 10-11.p.:ill.
Könyvtár Mozi
KSZR-műhelynapok
114. Ferik Ibolya: Vakációzz Filuval a könyvtárban! = Könyvtár/tér, 2017. október. 9.p.:ill.
115. Ferik Ibolya: Szépülő könyvtáraink, sikeres pályázóink = Könyvtár/tér, 2017. október.
7.p.:ill.
Kistelepülések könyvtárainak eszközfejlesztése
116. Holtai Zsuzsanna: Akikre büszkék vagyunk. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár díjazottjai 2017-ben = Könyvtár/tér, 2017. október. 6.p.:ill.
Balassi-díj
117. Kovács Mária: Könyvtári, információs és közösségi hely, Nőtincs = Könyvtár/tér,
2017. október. 8.p.:ill.
118. Molnár Éva: Gondolatok a könyvtárról és a könyvtárosságról = Könyvtár/tér, 2017.
október. 3-5.p.:ill.
119. Nagy Mónika: Bemutatkozik a digitalizálási részleg = Könyvtár/tér, 2017. október. 56.p.:ill.
120. Rózáné Kelemen Éva: Könyvtári, információs és közösségi hely, Nógrádsipek =
Könyvtár/tér, 2017. október. 9-10.p.:ill.
121. Gerhát Karina: Csak tiszta forrásból…! = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 3.
3.p.:ill.
Országos Könyvtári Napok
122. Nógrád történelmének sötét árnyai = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 3.
2.p.:ill.
Pekár István: Nem akartunk híresek lenni
123. „Elégedetten az élettel” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 3. 2.p.
Országos Könyvtári Napok
Pál Ferenc atya
124. „Egy nap a nőkért” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 3. 2.p.
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete
125. Hegedűs Henrik: Közösségi tér legyen a könyvtár! = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
október 4. 4.p.:ill.
könyvtárátadás, Kétbodony
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126. Két nap, három előadás = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 4. 2.p.
Országos Könyvtári Napok
Balázs András: „Boldogok a tiszta szívűek”
Prakfalvi Péter: „Különleges nógrádi vizeink”
Puskás Áron: „Tiszta vizet öntünk a pohárba”
127. Gerhát Karina: Rákellenes lufis séta = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 6. 1.,
3.p.:ill.
128. „Pillanatok” a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 6. 3.p.
várostörténeti kiállítás
„95 év 95 pillanata”
„Táncba zárt múltunk”
Jánosi Mihály-emléktúra, Rónafalu
129. „95 év 95 pillanata” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 7. 1.p.:ill.
képeslap-kiállítás a helyismereti gyűjtemény anyagából
130. Zárulnak a könyvtári napok = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 7. 2.p.
„Vakációzz Filuval” pályázat eredményhirdetése
131. Rákellenes liga: fontos felismerés = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 13. 2.p.
Egészség Klub
132. Csongrády Béla: Táncba zárt múltunk = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 14.
5.p.:ill.
Országos Könyvtári Napok
Szabó János
133. Csongrády Béla: Esterházy-vers a Palócföldben = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 14. 5.p.:ill.
134. Palchuber Kinga: Vedd kezedbe a sorsod! Október a mellrák elleni küzdelem hónapja
= Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 18. 2.p.
Egészség Klub
135. Előadás és filmbemutató = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. október 18. 2.p.
Széky Miklós: „A Karancs lábától az Everest alaptáboráig”
Salgótarjáni Erdély-Kör
136. Csongrády Béla: A terepmunka lényege: közel jutni az emberhez. Szociológus, szociálpolitikus vendége volt a Palócföld lapbemutatójának = Nógrád megyei hírlap, 28.
2017. október 28. 5.p.:ill.
Gyukits György
NOVEMBER

137. Baráthi Ottó: Könyv, kultúra = Tarjáni Városlakó Magazin, 2017. 3. 21. szám. 21.p.
Ünnepi Könyvhét
Praznovszky Mihály: Írók és kultuszok
138. Egy nap a nőkért = Salgótarján ma, 2. 2017. november. 8.p.:ill.
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figyelemfelkeltő séta
139. Sándorné Csuka Enikő: Évi öt-nyolc felújított könyvtárat avatnak = Nógrád megyei
hírlap, 28. 2017. november 9. 2.p.:ill.
kistelepülések könyvtári ellátása, Nógrád megye
könyvtári szolgáltatóhelyek
140. Nagy Orsolya: A stresszmentes élet érdekében = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
november 11. 4.p.
Könyvtári Információs és Közösségi Hely, Vanyarc
141. Gerhár Karina: Ismét ősz, újra „Őszikék” = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. november 14. 4.p.
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete
Belvárosi Nőklub
„Őszikék” című kiállítás
142. Játékos vetélkedő filmvetítéssel = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. november 14. 4.p.
Könyvtár Mozi
143. Nagy Orsolya: Szűréssel, tanácsadással a halálos férfikór ellen = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. november 14. 2.p.
Egészség Klub
144. Nagy Orsolya: Táncfellépés a településen = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. november 21. 5.p.
„Tánccal, zenével, szeretettel”, Jobbágyi
145. Gerhát Karina: Őszikék: ahol a különféle értékek találkozhatnak. Újdonságként jelentek meg a képeslapok, valamint a foltvarrás = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. november 21. 4.p.:ill.
146. Bemutatkozik a folyóirat = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. november 23. 2.p.
Palócföld
Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Szécsény
Szávai Attila: Huszonkettő
147. Színészek a községben = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. november 25. 4.p.
KSZR-program, Buják
DECEMBER

148. Őszikék kiállítás a könyvtárban = Salgótarján ma, 2. 2017. december. 6.p.:ill.
149. Adventi beszélgetés = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. december 5. 4.p.
Németh Judit, Deme Károly, Varga András
150. Karácsonyi műsor gyerekeknek = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. december 6. 4.p.
KSZR-program, Nógrádmegyer
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151. Palchuber Kinga: Dal született a megyeszékhelyről = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017.
december 12. 2.p.
„Dal Salgótarjánról” pályázat záró programja
152. Palchuber Kinga: Szomszédok közé megértést hoznak = Nógrád megyei hírlap, 28.
2017. december 12. 2.p.
Salgótarjáni Szlovákok és Barátainak Köre
153. Palchuber Kinga: Dallamok a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. december 15. 2.p.
Adventi andalító dallamok
Somogyi Katalin
154. Csongrády Béla: Üzenetünk a jövőnek: archivált zenei alkotások = Nógrád megyei
hírlap, 28. 2017. december 16. 6.p.:ill.
Dal Salgótarjánról
Diósi János, Diósi Tamás
155. Sándorné Csuka Enikő: Megálmodták a jövő városát = Nógrád megyei hírlap, 28.
2017. december 18. 3.p.:ill.
olvasónapló pályázat
156. Csongrády Béla: Ave Maria és Jégvarázs a megyei könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. december 23. 5.p.:ill.
Somogyi Katalin
157. Csongrády Béla: Csendes éj gyertyafényben = Nógrád megyei hírlap, 28. 2017. december 23. 5.p.:ill.
„Szomszédok közt megértést”

ELEKTRONIKUS SAJTÓMEGJELENÉS
Salgótarjáni Városi Televízió youtube csatornája
158.

2017.12.18. József Attila emlékest
https://www.youtube.com/watch?v=iKD73O-9arw

159.

2017.12.10. Adventi beszélgetés
https://www.youtube.com/watch?v=SPKOEVP8agY

160.

2017.10.01. Táncba zárt múltunk
https://www.youtube.com/watch?v=lFNnDQtLcP4

161.

2017.10.01. Különleges nógrádi vizeink
https://www.youtube.com/watch?v=es3j4Wb4n-A

162.

2017.06.08. Háttér – A könyv ünnepe
https://www.youtube.com/watch?v=k7qGPLtI0cw

163.

2017.11.15. Őszikék kiállítás
https://www.youtube.com/watch?v=Sk7CwfKNoBc
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164.

2017.10.02. Indul az Országos Könyvtári Napok
https://www.youtube.com/watch?v=8p93O8nMkqo

165.

2017.07.11. Irodagép kiállítás
https://www.youtube.com/watch?v=yLZloXZ3CkY

166.

2017.06.07. Átadták a Balassi-díjakat
https://www.youtube.com/watch?v=qGc-s3Qmh8A

167.

2017.04.11. Szaval a város!
https://www.youtube.com/watch?v=sxlg48P47h8

168.

2017.04.11. A magyar költészet napja
https://www.youtube.com/watch?v=KqSUFcQlk6c

169.

2017.03.08. A tavasz virágai...
https://www.youtube.com/watch?v=Lh7VVUO14lc

170.

2017.03.01. A "Bükki füvesember" előadása Salgótarjánban
https://www.youtube.com/watch?v=BSJx7mi2M68

171.

2017.01.26. Faludy György emlékműsor
https://www.youtube.com/watch?v=mgGvQ0nxdRg
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4.

SZ. MELLÉKLET

PALÓCFÖLD irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat
2017. évi tevékenység
A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat szerkesztősége 2017-ben 4 lapszámot
jelentetett meg. Az 1. lapszám áprilisban 96 oldalon, a 2. szám júniusban 112 oldalon, a 3.
októberben és a 4. szám decemberben egyaránt 128 oldal terjedelemben, minden alkalommal
350 példányban. Előfizetőink száma ebben az évben emelkedett. Összesen 62 előfizetői példányt értékesítettünk lapszámonként. A Palócföld folyóirat országos terjesztésű, a Lapker Zrt.
az ország különböző pontjain 119 értékesítőhelyre juttatja el lapunkat, ezenkívül a budapesti
Írók boltja is árusítja lapszámainkat. Kiadónk székhelyén, a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban is megvásárolhatók lapszámaink.
A lapszámok megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap; Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere és Pásztó város Önkormányzata támogatta.
Az olvasóközönséget rendezvényeinken, a lapbemutatókon, ankétjainkon, illetve egyéb
programokon: rendhagyó irodalomórákon, versmondó versenyen, illetve az online jelenléttel
egyaránt elértük. A sajtómegjelenések a lapszámok és a szellemi műhely bemutatását szolgálták.
2017-es lapszámaink rovatstruktúrája és tartalma hűen tükrözi a szerkesztőség vállalását:
egyfelől a régió lokális kulturális értékeinek a bemutatását, másrészt az országos irodalmikulturális vérkeringésbe való bekapcsolódását. Szerzőink és képzőművészeink között egyaránt megjelent országos ismertségű és elismertségű, illetve a helyi, a megyei és a városi kulturális közegben ismert alkotó. Megvalósult mindkét szándék: a helyi irodalom és képzőművészet népszerűsítése, illetve az országos kulturális vérkeringésbe való kapcsolódás.
Salgótarján megyei jogú város, fenntartónk várossá nyilvánításának 95. évfordulóján számos írással, fotóval és képzőművészeti alkotással emlékeztünk meg lapszámainkban a város
múltjáról és mutattuk be jelenét. A 2017/1. számban Gócs Éva Salgótarjánról készült fotóival,
a 2017/2. számban Hüvösi Csaba Salgótarjánhoz kötődő fényképeivel, az 1956. december 8ai salgótarjáni sortűz eseményeinek felidézésével, a városban ma élő és egykor élt, itt született
alkotók életművének, alkotásainak bemutatásával kapcsolódott a szerkesztőség a 95. évforduló ünnepléséhez.
Emlékező írások, nekrológok jelentek meg a Salgótarjánban született, fiatalon elhunyt Dukay Nagy Ádám és Bobály Dávid emlékére.
Mikszáth Kálmán születésének 170. évfordulójáról – kuriózumként – verseinek közreadásával és munkásságához kapcsolódó tanulmányokkal emlékeztünk meg 2017. évi lapszámaink
mindegyikében.
Egyéb irodalmi-kultúrtörténeti évfordulós eseményekre is emlékeztünk: a reformáció 500.
évfordulójának évében lapszámainkban a nógrádi protestantizmus, a reformáció irányzatainak
a megjelenésével foglalkozó tanulmányok jelentek meg; Arany János születésének 200. évfordulóján tanulmányokkal emlékeztünk koszorús költőnkre; illetve a tágabb régiónk szülöttének, Tompa Mihálynak a 200. évfordulóján munkásságát felidéző írással jelentkeztünk.
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2017. évi lapszámaink tartalma
1. szám (április)
Rovatok: SZÉPIRODALOM (kiemelt szerzők: Iancu Laura, Benedek Szabolcs, Oláh András
Bereti Gábor, Döme Barbara); KÖSZÖNTÉS (Baranyi Ferenc 80. születésnapján); MIKSZÁTH 170 (kiemelten: Mikszáth Kálmán versei 1. rész); EMLÉKEZÉS (Shah Gabriella
búcsúzik ifj. Szabó István és Sz. Nagy Mária szobrászművészektől); HELYTÖRTÉNET (interjú a salgótarjáni sortüzet felidéző Nincsen kegyelem c. film alkotójával); SZEMLE (recenziók); KÉPZŐMŰVÉSZET (Juhász Attila festőművész, Gócs Éva salgótarjáni fotói).
Terjedelem: 96 oldal
2. szám (június)
Rovatok: SZÉPIRODALOM (kiemelt szerzők: Kalász István, Ádám Tamás, Zentai László, a
salgótarjáni származású Keszthelyi-Mangó Gabriella és Oravecz Tibor); QUERELA HUNGARIAE (tanulmányok); KÉPZŐMŰVÉSZET (a Salgótarjánhoz kötődő Cene gál István festőművész bemutatása); MIKSZÁTH 170 (Mikszáth Kálmán versei II. rész); ARANY 200;
REFORMÁCIÓ 500; SZEMLE (recenziók).
Terjedelem: 112 oldal
3. szám (október)
Rovatok: EMLÉKEZÉS (In memoriam Dukay Nagy Ádám, In memoriam Bobály Dávid);
SZÉPIRODALOM (kiemelt szerzők: Egressy Zoltán, Grecsó Krisztián, Lackfi János, Gyukics Gábor, Ádám Tamás, Filip Tamás); ARANY 200; TOMPA 200; REFORMÁCIÓ 500;
MIKSZÁTH 170 (kiemelten: Mikszáth versei 3. rész); TANULMÁNYOK (többek között
Andor Csaba Esterházy Péterről írt tanulmánya, melyben egy eddig nem közölt Esterházyvers látott napvilágot); KÉPZŐMŰVÉSZET (a Salgótarjánban született és itt élő Kele Szabó
Ágnes művésztanár bemutatása); ZENE (zenei tanulmányok, esszék); SZEMLE (recenziók).
Terjedelem: 128 oldal
4. szám (december)
Rovatok: SZÉPIRODALOM (kiemelt szerzők: Petrőczi Éva, Turczi István, Filip Tamás, Kalász István, Fellinger Károly); REFORMÁCIÓ 500; MŰFORDÍTÁS; KÉPZŐMŰVÉSZET (a
Balassagyarmathoz kötődő Lencsés Zsolt freskófestő); MIKSZÁTH 170 (kiemelten: Mikszáth versei 4. rész); PORTRÉ (a Vizsláson élő Dancsó István fajátékkészítő-mester); 1956
NÓGRÁDBAN (a Balassagyarmat környéki események felidézése); ZENE (zenei tanulmányok, esszék); SZEMLE (recenziók).
Terjedelem: 128 oldal
Az archivált lapszámok
Kiadónk, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár archiválja digitálisan is lapszámainkat.
A digitalizált lapszámok letölthetők a kiadónk honlapjáról, illetve a Palócföld blogoldaláról:
http://bbmk.hu/index.cgi?act=listfolder&id=5
https://palocfold.wordpress.com/ Ezen belül: Régebbi lapszámaink
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A Palócföld folyóirat blogoldala
A Palócföld folyóirat szerkesztősége üzemeltet egy online oldalt, ahol szinte napi rendszerességgel tartja a kapcsolatot az olvasóival.
A blogoldal elérhetősége: https://palocfold.wordpress.com/
Felépítése, rovatai:
BEMUTATKOZÁS: a folyóirat múltja és jelene.
ELÉRHETŐSÉGEK: telefonszámok, címek stb.
SZERZŐINK: a 2016-tól felállt szerkesztőséggel együtt dolgozó alkotók.
RÉGEBBI LAPSZÁMAINK: digitális formában olvashatók a Palócföld-lapszámok.
REGGELI KV: kortárs vers- és képzőművészeti rovat.
UGRÓDESZKA: fiatal tehetségek bemutatása.
MRÁZIK ISTVÁN BLOGJA: munkatársunk versmegosztásai.
SZÁVAI ATTILA BLOGJA: szerkesztőnk szépirodalmi alkotásai.
VASÁRNAPI ZENE: a megyéhez kötődő zenészek zeneműveit ajánljuk ezen a felületen.
Rendezvényeink
2017-ben is megvalósult az az elképzelésünk, hogy egyrészt Salgótarjánban, másrészt a megye különböző településein lapbemutatókon népszerűsítjük a lapot. Ankétokat, könyv- és lapbemutatókat szerveztünk. Az a célunk, hogy az ifjabb korosztály tagjait is megismertessük a
kortárs kultúra termékeivel, szintén megvalósult. Rendezvényeinken nagy számban jelentek
meg érdeklődők. Az alább sorolt rendezvényeink jól tükrözik szándékaink megvalósulását:
2017. március 31. Palócföld-ankét. A 2017/1. lapszám bemutatása és Bene Zoltán: Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai c. könyvének bemutatása. Közreműködik: Hrúz Márton
hegedű. Helyszín: Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár. Háziasszony: Dr. GrécziZsoldos Enikő főszerkesztő.
2017. április 11. A költészet 95 sora című program a Magyar Költészet Napján. Közreműködik: Szávai Attila szerkesztő. Helyszín: Salgótarján, József Attila Művelődési Központ.
2017. május 10. Lap- és szerkesztőség-bemutatás. A budapesti Eötvös József Gimnázium
humán tagozatos osztályának látogatása a szerkesztőségben. Helyszín: Salgótarján, Balassi
Bálint Megyei Könyvtár. Háziasszony: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
2017. június: Ünnepi Könyvhét
A kiadó standján Salgótarjánban jelen vannak a folyóirat lapszámai és a Palócföld Könyvek-sorozatban megjelent kötetek.
2017. június 9. A 2017/2. lapszám bemutatása. Vendég: Keszthelyi-dr. Mangó Gabriella.
Helyszín: Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár. Háziasszony: Dr. Gréczi-Zsoldos
Enikő főszerkesztő. Közreműködik: Kántor-Müller Zsófia, a Zenthe Ferenc Színház színművésze.
2017. szeptember 27. A Palócföld folyóirat szerkesztőségének bemutatkozása és Szávai Attila: Huszonkettő c., a Palócföld Könyvek-sorozatban megjelent kötetének bemutatója. Közreműködik: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő és Szávai Attila szerkesztő.
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2017. október 6. „Táncba zárt múltunk” – Táncos beszélgetés Szabó Jánossal, a Nógrád
Táncegyüttes vezetőjével. Beszélget: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
2017. október 19. A 2017/3. lapszám bemutatója. Vendég: Gyukits György szociológus és a
salgótarjáni Cantabile Kamarakórus. Helyszín: Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár. Háziasszony: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
2017. november 29. A Palócföld folyóirat szerkesztőségének bemutatkozása és Szávai Attila:
Huszonkettő c., a Palócföld Könyvek-sorozatban megjelent kötetének bemutatója. Helyszín: Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár. Közreműködik: Szávai Attila szerkesztő.
Sajtómegjelenések
A folyóirat rendezvényeiről, a lapszámok megjelenéséről a sajtó is tudósított. A sajtómegjelenések jól szolgálják a szerkesztőség tevékenységének megismertetését, népszerűsítését.
2017. április 8. Cikk a 2017/1. lapszámról: Csongrády Béla: Mikszáth-versek „közszemlén”.
In: Nógrád Megyei Hírlap.
2017. április 22. Cikk a 2017/2. szám bemutatójáról, a március 31-ei Palócföld-ankétról:
Csongrády Béla: Rózsa Sándor-pikareszk.
2017. június 24. Cikk a 2017/2. lapszámról és a hozzá kapcsolódó bemutatóról: Csongrády
Béla: „…tenni kell az emberért…”
2017. június: A budapesti Eötvös József Gimnázium humán tagozatos osztályának szerkesztőség-látogatásáról két cikk: 1. a Ma című lapban: Szerkesztőség-látogatás a Palócföldnél; 2.
Nógrád Megyei Hírlap: Budapesti diákok a Palócföld szerkesztőségében.
2017. október 15. Cikk a 2017/3. lapszámról: Csongrády Béla: Esterházy-vers a Palócföldben. In: Nógrád Megyei Hírlap.
2017. október 28. Cikk a 2017/3. lapszám megjelenéséhez kapcsolódó lapbemutatóról:
Csongrády Béla: A terepmunka lényege: közel jutni az emberhez. In: Nógrád Megyei Hírlap.
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