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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2019-es év több szempontból is a változások éve lesz intézményünknek.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-ban sikeresen pályázott a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.5.1-16 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című konstrukció keretében kiírt pályázatra. A 450 milliós
beruházás előreláthatólag 2019 nyarán indul el. Az energetikai felújításból fakadó valamennyi
felmerülő kérdés azonnali, rugalmas kezelése, a kivitelezők segítése, a folyamatos konzultáció
a fenntartó önkormányzattal, másfajta gondolkodást igényel könyvtárunktól. Mind emellett a
használók kiszolgálását, az olvasók fogadását meg kell oldani, a szolgáltatásokat, – még ha
más módon is – de biztosítani kell.
Intézkedési tervet kell készíteni, stratégiában gondolkodni és csapatban együttműködni.
2019-évi munkatervünk összeállításában az előzőekben jelzett változás, és annak hatásai nagy
súllyal vannak jelen. Szakmai feladataink tervezésénél a 2019-es évben nagyobb hangsúlyt
helyeztünk az osztályok és részlegek közötti szorosabb együttműködésre, a vállalt feladatok
kapcsán a még átgondoltabb feladatvégzésre.
Igyekeztünk munkánkat úgy átgondolni, hogy az ne legyen sem alultervezett, sem vállalhatatlan. Az osztályoknál és részlegeknél megjelenő feladat átirányításoknak ez az oka.
Rövid távú terveink között szerepel, hogy a könyvtár 2020-ra szeretne Minősitett Könyvtári
Címmel rendelkezni. Ennek okán számos feladat, elvégzendő munka előtt állunk.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2019-es évre is kapott könyvtárunk kiegészítő támogatást
kormányzati oldalról. Ennek köszönhetően a fenntartó önkormányzat 1 fő létszámbővítést
engedélyezett könyvtárunk részére, ami előrevivően határozza meg szakmai feladatainkat. Az
viszont sajnálattal vettük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2018 második felére nem írt ki pályázati lehetőségeket, így a 2019-re áthúzódó programok, szakmai napok, olvasótáborok, olvasásnépszerűsítő rendezvények, stb. nem tervezhetőek. Intézményünk számára a pályázatok
nagy súlyt jelentenek a tervezés kapcsán.
A 2019-es év lesz az alapdokumentumok felülvizsgálatának, kiegészítésének, illetve módosításának éve is (SZMSZ, Stratégiai Terv, Jövőkép, Küldetésnyilatkozat).
A fenntartó önkormányzattal történő egyeztetéseknek megfelelően tervezzük a somoskői fiókkönyvtár új helyre költöztetését, illetve a szolgáltatás megújítását.
A Palócföld folyóirat önhibáján kívül, (nem volt pályázati lehetőség) nem tudott 2019-re pályázati támogatáshoz jutni. A tervezést ez nagymértékben visszaveti, előreláthatóan ebben az
évben, sajnos, csak 3 lapszám megjelentetésére lesz lehetőség. Ez azért is megoldásra váró
kérdés, mert a lap 2019-ben 65 éves lesz. Ennek az évfordulónak a méltó megünnepléséhez a
könyvtár vezetésének és a főszerkesztő asszonynak komoly erőfeszítéseket kell tenni a probléma kezelésére.
A munkatervben 2019-re megtervezett szakmai feladatainkat átgondoltan, költséghatékonyan,
a szakmai irányelvek mentén, a használók igényeinek figyelembevételével terveztük meg.
Megvalósulásukért kevés létszámmal, de kitartóan, lelkesen, magas színvonalon kívánunk
dolgozni.
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II.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évben intézményünk szakmai létszámát 1
fővel növelte. Ennek megfelelően 2019. évben 26 fővel látjuk el feladatainkat. Létszámgazdálkodásunk kapcsán, az elmúlt évek figyelembevételével, reménykeltő növekedést tudunk kimutatni.
Alapdokumentumok módosítására 2019-ben is sor kerül: SZMSZ, Stratégiai terv.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: május 30.
2018. tény
Összlétszám (fő, töredék is lehet)
összlétszám
Ebből
vezető(fő)
vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)
Könyvtáros szakké- összesen
pesítéssel
Könyvtári szakmai Középfokú szakk.
munkakörben fog- (kvtár asszisztens,
lalkoztatottak
adatrögzítő-OKJ)
Egyéb felsőfokú
Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben

Egyéb alkalmazott

25
3
16

26
3
16

16

16

összesen

3

4

átszámítva teljes munkaidőre

3

4

összesen

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

20

21

20

21

átszámítva teljes munkaidőre

Egyéb alkalmazott
felsőfokú

összesen

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

Egyéb alkalmazott
középfokú

összesen

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

összesen

2

2

2

2

25
0
7

26
0
8

Mindösszesen egyéb alkalmazott

átszámítva teljes munkaidőre

Összes létszám:
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma

III.
1.

2019. terv

SZAKMAI MŰKÖDÉS:
Nyitvatartás

A heti nyitvatartási órákat illetően és a hétvégi nyitva tartással kapcsolatban nem tervezünk
változtatást. Év elején január 7-én volt az első nyitvatartási napunk, ebből ered a 4 napos téli
zárva tartás. A könyvtár nyári zárva tartását nagymértékben befolyásolja az intézményben
tervezett energetikai felújítás. A felújítási munkák tervezett kezdési időpontjáról és időtartamáról SMJV Önkormányzatával folytatott későbbi egyeztetések adnak választ.
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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:
Ebből nyitvatartási napok száma:
Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma:
Ebből nyitvatartási napok száma:

2.

2018. évi
tény
43,5

2019. évi
terv
43,5

6 fiókban
42 óra
5

6 fiókban
42 óra
5

2x1 óra
2x2 óra
12

2x1 óra
2x2 óra
12

12

12

0

4
(szombat is)
4

0

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Az Információszolgáltatási és Gyűjteményszervezési Osztály
Felnőtt kölcsönző részleg
Elsődleges célunk, hogy használóink továbbra is magas színvonalú, szakszerű szolgáltatást
vehessenek igénybe.
Általános és szaktájékoztatást végzünk, útbaigazítást adunk valamint faktográfiai
adatszolgáltást és közhasznú információk közvetítését végezzük.
Folyamatosan kutatjuk az új információforrásokat, adatbázisokat, ezzel fokozzuk a napi tájékoztatás hatékonyságát.
Felelős: Szűcs Margit, Szegi Szabolcs
Határidő: folyamatos
Személyre szabott használóképzés keretében bemutatjuk a könyvtár honlapját és adatbázisait,
megismertetjük a Corvina katalógust és megtanítjuk használatát. További igények szerint más
katalógusok, könyvtári adatbázisok használatába is bevezetjük olvasóinkat. Segítjük az információkeresést, a dolgozatíróknak kutatásmódszertani segítséget nyújtunk.
Felelős: Szűcs Margit, Szegi Szabolcs
Határidő: folyamatos
A Virtuális Olvasóteremben segítséget nyújtunk az információkutatáshoz és a technikai problémák megoldásához.
Felelős: Szűcs Margit, Szegi Szabolcs
Határidő: folyamatos
Az állomány gyarapítását az eddigi rend szerint, havi rendszerességgel, illetve ezen felül
szükség szerint végezzük, figyelembe véve olvasóink igényeit.
Felelős: Szűcs Margit, Szegi Szabolcs
Határidő: folyamatos
Végezzük a szép- és a szakirodalmi rész szisztematikus revízióját, apasztását, a kiemelések
felülvizsgálatát, szükség szerint átmozgatását tervezzük. A raktári állomány avult példányait
leszedjük, törlésre előkészítjük.
Felelős: Szűcs Margit, Szegi Szabolcs, Magyari Tamás
Határidő: augusztus 31.
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A Házi olvasmányok kiemelés revízióját, áthelyezését elvégezzük.
Felelős: Szegi Szabolcs
Határidő: március 31.
Az “Akikről a hírek szólnak” kiemelést kiegészítjük a zenei-nyelvi részleg életrajzi (színészek, énekesek stb.) köteteivel.
A két kiemelés áthelyezése, megcserélése a rendelkezésre álló polcokon.
Felelős: Szegi Szabolcs
Határidő: május 30.
Felhívjuk olvasóink figyelmét az aktuális eseményekre, évfordulókra – kiállításokat, könyvajánló összeállításokat készítünk.
Felelős: Szegi Szabolcs, Szűcs Margit
Határidő: folyamatos
„A tudás ábécéje” című könyvajánlónkat tovább folytatjuk; a tárlóba az általunk választott, az
ábécésorrendben következő fogalomhoz csoportosítva ajánlunk kölcsönözhető köteteket. A
gyűjteményünkben olykor elsikkadó, viszont értékes szép- és ismeretterjesztő könyveket hozunk vissza ezzel olvasónk látókörébe.
Felelős: Szegi Szabolcs, Szűcs Margit
Határidő: folyamatos
Virtuális polcok összeállítását tervezzük a moly.hu felületén: újdonságlisták (más könyvtárnál
például: https://moly.hu/polcok/ujdonsagok-2019-februar-2) és az aktuális könyvajánló tárlók
tükrözései, pl. https://moly.hu/polcok/h-mint-hazassag. Rendszeresen megosztjuk, népszerűsítjük a közösségi oldalakon.
Felelős: Szűcs Margit
Határidő: folyamatos
Jeles évfordulókhoz kapcsolódva könyvajánlókkal készülünk és részt veszünk az intézményi
programok előkészítésében, szervezésében.
- Ady Endre halálának 100. évfordulója
- Márai Sándor halálának 30. évfordulója
- Nyikolaj Vasziljevics Gogol születésének 210. évfordulója
- Móricz Zsigmond születésének 140. évfordulója
- Edgar Allan Poe halálának 170. évfordulója
- Kertész Imre születésének 90. évfordulója
Felelős: Szegi Szabolcs
Határidő: december 31.
Oktatási intézményekkel, pedagógusokkal kapcsolatot tartunk, különös figyelmet fordítunk a
középiskolásokra. Nagy hangsúlyt fektetünk a használóképzésre, csoportokat szervezünk
könyvtárbemutató órára, tematikus foglalkozásokra és diákoknak szóló rendezvényeinkre.
Felelős: Szűcs Margit, Szegi Szabolcs
Határidő: folyamatos
Ady Endre halálának 100., és felesége Boncza Berta (Csinszka) születésének 125., halálának
85. évfordulója alkalmával „Akarom, hogy szeressetek” címmel a középiskolásokat szólítjuk
internetes irodalmi kalandtúrára.
Felelős: Persikné Bakos Eszter, Szűcs Margit
Határidő: év folyamán
Az „Ölelj meg egy könyvtárost!” nemzetközi világnap alkalmával mindenkit biztatunk, hogy jöjjön
el a könyvtárba, öleljen meg legalább egy könyvtárost, vagy küldje el ölelését virtuálisan!
Felelős: Persikné Bakos Eszter, Szegi Szabolcs
Határidő: március 1.
Az Internet Fiesta, az Ünnepi Könyvhét, Őszi Könyvtári Napok és a Gyermekek Jogainak
Hete programjaihoz kapcsolódunk: könyvajánlót készítünk, látogatócsoportokat invitálunk és
igény szerint foglalkozást tartunk.
Felelős: Szűcs Margit, Szegi Szabolcs
Határidő: folyamatos
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Középiskolások olvasási szokásainak, a könyvtárral kapcsolatos igényeinek kérdőíves felmérését tervezzük.
Felelős: Szűcs Margit
Határidő: június 30.
Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti Részleg
A helyismereti gyűjtemény kiemelt feladata a helytörténeti tájékoztatás, irodalomkutatás és
témafigyelés. Fokozottan segítjük a kutatókat honismereti pályázatok, kiadványok elkészítésében. Jelentős szerepet vállalunk a középiskolás és a felsőfokú tanulmányaikat folytató diákok tanulásának segítésében, helytörténeti dolgozatok, szakdolgozatok anyagának összegyűjtésében.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: folyamatos
Folytatjuk a tájékoztatói munkánk alapját képező helyismereti cikkadatbázis építését.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: folyamatos
A társintézményekkel, civil szervezetekkel továbbra is jó kapcsolatot ápolunk, segítjük a megyei, városi és intézményi rendezvényeket.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: folyamatos
A használóképzés keretein belül az általános és középiskolás diákoknak könyvtári órákat,
helyismereti foglalkozásokat tartunk, kiemelt programjainkra, rendezvényeinkre várjuk őket.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: folyamatos
A helyismereti dokumentumok digitalizálásában együttműködünk a Digitalizálási részleggel.
Segítséget nyújtunk a digitalizálandó dokumentumok kiválasztásában és előkészítésében.
Folytatjuk a digitálisan elérhető tartalmak letöltését, megőrzését. Bemutatjuk és tovább népszerűsítjük digitalizált dokumentumainkat.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: folyamatos
Az Olvasóteremmel együttműködve átvizsgáljuk a Nógrád Megyei Hírlap duplum példányait.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: április 30.
Újonnan beszerzett kiadványainkból, gyűjteményünk egyedi anyagából kiállítást rendezünk.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: aktualitás szerint
Kapcsolódunk intézményünk kiemelt rendezvényeihez, megemlékezünk jelentős évfordulókról:
- Kármán József születésének 250. évfordulója
- Balassi Bálint születésének 465., halálának 425. évfordulója
- Nagy Iván születésének 195. évfordulója
- Csontváry Kosztka Tivadar halálának 100. évfordulója
- Tolnay Klári születésének 105. évfordulója
- Madách Imre halálának 155. évfordulója
- A Palócföld című folyóirat megalakulásának 65. évfordulója (együttműködve a Palócföld szerkesztőségével)
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: értelemszerű
Balassi Bálint kettős évfordulójára emlékezve kiállítást készítünk a helyismeret anyagából.
Weboldalunkon virtuális kiállítással, illetve online kvízjátékkal emlékezünk meg névadónkról.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: június
Részt veszünk az intézmény „Balassi a hős költő” című megyei vetélkedőjének szervezésében, lebonyolításában. A vetélkedő online és hagyományos csapatmunkán alapul.
Felelős: Persikné Bakos Eszter, Bodor Tiborné
Határidő: május
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Madách Imre halálának 155. évfordulójára meghívott előadóval középiskolásoknak szóló
rendhagyó irodalomóra keretében emlékezünk meg, kapcsolódva az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: október
Népszerűsítjük adatbázisainkat, hangsúlyosan a Nógrád Megyei Hírlap digitalizált változatát
(Hungaricana), a Praznovszky adatbázist és a Pál József különgyűjteményt.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: folyamatos
Anyaggyűjtéssel segítjük a megye és a város vezetőit ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó megemlékezések előkészítésében.
Felelős: Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: értelemszerű
A Salgótarjáni Értéktár Bizottság munkáját adatok gyűjtésével támogatjuk.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: értelemszerű
Kiemelt figyelemmel végezzük az állománygyarapítást, nagy gondot fordítunk a köteles példányok könyvtárunkba kerülésére, illetve a könyvesbolti forgalomba nem kerülő helyismereti
tartalmú dokumentumok beszerzésére, valamint az antikvár vásárlásokra.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: folyamatos
Az Internet Fiesta, az Ünnepi Könyvhét, az Országos Könyvtári Napok és a Gyermekek Jogainak Hete programjaihoz aktívan kapcsolódunk, középiskolás csoportokat fogadunk, könyvtári foglalkozásokat tartunk.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: folyamatos
Az Olvasóterem a dokumentumszolgáltatás korszerű eszközeinek segítségével, kézikönyvek,
időszaki kiadványok kurrens és archivált évfolyamai, online adatbázisok, elektronikus könyvtárak segítségével biztosítja a napi információszerzést a használói igények kielégítését.
Felelős:Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: folyamatos
A város középiskoláival való folyamatos kapcsolattartás során a könyvtárhasználati órák mellett, kiemelt feladata az olvasáskultúra fejlesztése, az elektronikus tartalmak, adatbázisok népszerűsítése, bemutatása a diákok számára.
Felelős: Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: folyamatos
A folyóiratraktárban folytatjuk a bekötött időszaki kiadványok leválogatását, selejtezését.
Felelős: Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: június 30.
A használói kör bővítése érdekében új szolgáltatásként elektronikus könyveinket népszerűsítjük olvasóink körében, az e-könyvállományunkat folyamatosan gyarapítjuk.
Felelős: Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: folyamatos
Digitális Jólét Program Pontként informatikai eszközök által folyamatosan lehetőséget biztosítunk látogatóinknak ingyenes számítógép és internet használatra. Segítséget nyújtunk elektronikus ügyintézés, álláskeresés, lakossági pályázatoknál felmerülő kérdésekben.
Felelős: Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: folyamatos
A használói igényeknek megfelelően új folyóiratok beszerzésére teszünk javaslatot. Aktualizáljuk kurrens és archivált folyóiratjegyzékünket, népszerűsítjük lapjainkat és új dokumentumainkat weboldalunkon és közösségi oldalunkon. „Cikk-cakk” címmel, rendszeresen ajánlót
készítünk az olvasóterem és helyismeret folyóiratainak érdekesebb, figyelemre érdemes cikkeiből.
Felelős: olvasótermi, helyismereti tájékoztató könyvtáros
Határidő: folyamatos
A fiatalok és a felnőtt korosztály számára az olvasóteremben megtalálható dokumentumokból
egy-egy jelentős eseményhez, kerek évfordulókhoz, híres személyiségekhez kapcsolódóan
online ajánlókat, virtuális kiállításokat készítünk, kvízjátékot állítunk össze:
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- Ady emlékév
- II. Rákóczi Ferenc emlékév
- Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója
- Csontváry Kosztka Tivadar halálának 100. évfordulója
- Festetics György halálának 200. évfordulója
- 500 éve nyitották meg Európa második nyilvános könyvtárát Milánóban
- 170 éve végezték ki a 13 aradi vértanút
Felelős: Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: aktualitásnak megfelelően
A II. Rákóczi Ferenc emlékévhez kapcsolódva a Helyismereti részleggel együttműködve kiállítást készítünk, és kvíz sort állítunk össze a fejedelem megválasztásának 135. évfordulójára.
Felelős: Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: július
Európa második nyilvános könyvtára jubileumi megnyitásának évfordulójához virtuális totó
készítésével csatlakozunk.
Felelős: Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: december
A középiskolás célcsoport erőteljesebb könyvtári jelenléte érdekében az országos rendezvényekhez kapcsolódóan – Internet Fiesta, Gyermekek Jogainak Hete, Országos Könyvtári Napok - vetélkedőkkel, műveltségfejlesztő foglalkozásokkal várjuk a jelentkezőket.
Felelős: Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: az országos időpontokhoz igazodva
Ebben az évben is folytatjuk a Világjáró-klub előadásaihoz kapcsolódóan „Népek kultúrájakultúrák népe” címmel az olvasóterem dokumentumaival kívánunk kapcsolódni egy-egy kiállítással az adott országról, ezzel népszerűsítve a részleg ismeretterjesztő dokumentumait és
bővíteni olvasóink ország ismeretét.
Felelős: Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: aktualitásnak megfelelően
Az olvasóterem kiállító vitrinjeiben havi rendszerességgel bemutatjuk az olvasóterem reprint
gyűjteményének anyagát.
Felelős: Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: aktualitásnak megfelelően
Az állományból kivont folyóiratainkból évente két alkalommal folyóiratbörzét rendezünk
Felelős: Zalánfi Zsuzsannna
Határidő: aktualitásnak megfelelően
Nyilvántartó, Nyelvi - és Zenei Részleg
A Nyilvántartó részlegben történik a használók nyilvántartása, regisztrálása, a személyes adatok GDPR-nak megfelelő kezelése, kölcsönzés adminisztráció, a késedelmes olvasók felszólítása, a könyvtárhasználati statisztika naprakész vezetése, adatok szolgáltatása,
InternetCafe menedzselése, az előjegyzések dokumentálása, a selejtezett könyvek árusítása.
Felelős: Hajdara Istvánné, Tóth Andrea
Határidő: folyamatos
A minőségi szolgáltatások fejlesztése céljából szakmai újító megoldásokat vezetünk be
Felelős:Hajdara Istvánné,Tóth Andrea Határidő: folyamatos
A Házi kölcsönzés szolgáltatásunkat továbbra is magas színvonalon, a partner intézmények
igényeinek megfelelően kívánjuk működtetni. Célunk az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosítása a szociális intézmények lakói számára.
Felelős: Szegi Szabolcs
Határidő: december31.
Fejlesztjük a fogyatékkal élők számára biztosított speciális szolgáltatásainkat. Együttműködünk a Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Szervezetével.
Felelős: Szegi Szabolcs
Határidő: december31.
Láss másképp! - érzékenyítő nap a Balassiban a Fehér bot napján - a Vakok és Gyengénlátók
Nógrád Megyei Egyesületével közös rendezvény.
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Vakokat és gyengénlátókat segítő eszközök és szolgáltatások bemutatása.
Felelős:Persikné Bakos Eszter, Szegi Szabolcs
Határidő: november 1.
Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvi dokumentumok népszerűsítésre, célzottan a nyelvi érettségire és nyelvvizsgára készülőkre fókuszálva.
Felelős: Szegi Szabolcs, Tóth Andrea
Határidő: folyamatos
Játékokat rendezünk színház- és filmtörténeti illetve zenei évfordulókhoz kapcsolódva.
Felelős: Szegi Szabolcs
Határidő: folyamatos
Hangoskönyv szolgáltatásunk fellendítése céljából különböző akciókat hirdetünk.
Felelős: Szegi Szabolcs, Tóth Andrea
Határidő: december 31.
Felülvizsgáljuk a zenei kézi könyvtár állományát, leválogatjuk az avult, rongált,
fölöspéldányokat.
Felelős: Szegi Szabolcs, Tóth Andrea
Határidő: augusztus 31.
A tanulási folyamatok támogatása céljából filmvetítéseket szervezünk iskoláknak, csoportoknak és egyéni olvasóknak.
Felelős: Szegi Szabolcs
Határidő: igény szerint
Időszaki kiállításokat rendezünk a zenei részlegben. Újdonságokból jeles évfordulókhoz kapcsolódóan népszerűsítjük a gyűjteményt (zene, film, színház, tánc és nyelvtanulás).
Felelős: Tóth Andrea
Határidő:: folyamatos
A használóképzés keretein belül a zenei- és nyelvi részleggel kapcsolatos olvasásnépszerűsítő
foglalkozásokat, programokat szervezünk tanulócsoportok számára.
Felelős: Szegi Szabolcs
Határidő: igény szerint
Gyermekrészleg - Mikkamakka Gyermekkönyvtár
A Gyermekkönyvtárban a magas szintű dokumentum- és információszolgáltatás mellett a
legfontosabb cél a használók olvasásra, könyvtárhasználatra motiválása, valamint közösségi
élményt adó és az olvasáskultúra fejlesztését támogató színvonalas gyermekprogramok szervezése. Az óvodákkal, iskolákkal kiépült szoros együttműködésünket a továbbiakban is
igyekszünk fenntartani. A gyermekolvasók információs kultúrájának megteremtéséhez, az
önálló ismeretszerzéshez szükséges hagyományos és digitális kompetenciák kialakításához,
egyéni és csoportos foglalkozások formájában nyújtunk segítséget.
Felelős: Holtai Zsuzsanna, Merényiné Marton Judit
Határidő: folyamatos
Az információ- és dokumentumszolgáltatást korszerű eszközök segítségével, elektronikus
katalógusok, online adatbázisok, gyermekirodalmi adatbázisok, mesegyűjtemények, analitikus
bibliográfiák, internetes források használatával végezzük.
Felelős: Holtai Zsuzsanna, Merényiné Marton Judit
Határidő: folyamatos
Nagy gondot fordítunk a tervszerű állománygyarapításra, figyelembe véve olvasóink, használóink igényeit.
Felelős: Merényiné Marton Judit
Határidő: folyamatos
2019 – ben is csatlakozunk a gyermekek számára szervezett országos és helyi könyvtári programokhoz (Népmese Napja, Országos Könyvtári Napok, Gyermekek Jogainak, Hete, Internet
Fiesta)
Felelős: Holtai Zsuzsanna, Merényiné Marton Judit Határidő: aktualitásának megfelelően
A nagy sikerre való tekintettel ebben az évben is folytatjuk Papírszínház élményalapú, mesékkel átszőtt, olvasásnépszerűsítő programunkat, kézműves foglalkozással egybekötve az
óvodások és kisiskolások számára.
Felelős:Holtai Zsuzsanna, Merényiné Marton Judit
Határidő: folyamatos
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A magyar népmese napján, szeptember 30-án megkülönböztetett figyelemmel és érdeklődéssel fordulunk a népmesék felé. Benedek Elek születésének 160., halálának 90. éve, valamint Arany László születésének 175. évfordulóján az óvodás és a kisiskolás gyermekeket
várjuk intézményünkbe.
Felelős: Persikné Bakos Eszter, gyermekkönyvtárosok
Határidő: szeptember 30.
Elindítjuk, a Hallgasd a mesém! - mesemondó gyermekek a könyvtárban programunkat.
Egészséges és sérült gyermekek jelentkezését várjuk erre a családi programra.
Felelős: Persikné Bakos Eszter, gyermekkönyvtárosok
Határidő: december
Cirógató Baba- Mama Klubunkat újra szervezzük, megújítjuk az Edit néni könyvespolca című
felolvasó és kézműves foglalkozássorozatunkat.
Felelős: Holtai Zsuzsanna, Merényiné Marton Judit
Határidő: folyamatos
Óvoda a könyvtárban - lehetőséget biztosítunk a város óvodáinak, hogy bemutatkozhassanak,
megmutassák magukat. Egy – egy óvoda akár havonta, kéthavonta kiállítással egybekötött
vidám, zenés, mesélős programmal mutathatja meg értékeit intézményünk gyermekkönyvtárában.
Felelős: Nagy Mónika igazgatóhelyettes, Holtai Zsuzsanna
Határidő: folyamatos
Rajzpályázatot hirdetünk a megye iskolásai körében. „Utazz velem a jövő könyvtárába” címmel. Melynek eredményhirdetése az OKN vasárnapján kerülne megrendezésre.
Felelős: Nagy Mónika igazgatóhelyettes, gyermekkönyvtárosok Határidő: szeptember
Társas-Játék-Sarok! A gyermekkönyvtár 2019 – ben új szabadidő eltöltési lehetőséget kínál a
társasjátékok iránt érdeklődő gyermekek és családok számára.
Felelős: Holtai Zsuzsanna, Merényiné Marton Judit
Határidő: folyamatos
A Móra Kiadó Bálint Ágnes Emlékkiállításának megrendezésére kerül sor április hónapban, a
Mikkamakka Gyermekkönyvtárban, melyre várjuk a megye óvodásait, kisiskolásait a kiállítás
megtekintésére, interaktív játékra.
Felelős: Persikné Bakos Eszter, gyermekkönyvtárosok
Határidő: április
EL-MESÉL-LEK. Mesefoglalkozás és mesefeldolgozás az általános iskola alsó tagozatosainak. „A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában” című képzési program alapján.
Felelős: Merényiné Marton Judit
Határidő: folyamatos
Revízió alá vesszük 2019 – ben is a gyermekkönyvtár dokumentumállományát. Leselejtezzük
az avult, rongált példányokat. Új kiemelésekkel hívjuk fel a gyermekek figyelmét a tanulást
segítő könyvek, siker könyvek használatára, olvasására.
Felelős:Holtai Zsuzsanna, Merényiné Marton Judit
Határidő: folyamatos
Feldolgozó Részleg
A tevékenység kifejtése a 2.1 és a 2.2 pont alatt.
Digitalizálási, Informatikai és PR Részleg
A tevékenység kifejtése a 4.4, 4.5, 4.13, 6 pont alatt.
Megyei Szolgáltató és Módszertani Osztály
A tevékenység kifejtése a 3 pont alatt
Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat szerkesztősége
A tevékenység kifejtése a mellékletben.
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2.1 Gyűjteményfejlesztés
Dokumentumainkat – beszerzési keretünk hozzáférhetőségének függvényében és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – rendszeresen és folyamatosan szerzeményezzük, a
beszerzési keretet időarányosan használjuk fel.
Felelős: Nagy Mónika, Handó Péterné
Határidő: folyamatos
2019-ben is Gyűjtőköri Szabályzatunk alapján, az olvasói igények és a tájékoztató kollégák
javaslatainak figyelembevételével végezzük a Balassi Bálint Megyei Könyvtár gyűjteményének alakítását.
Felelős: Handó Péterné, Várkonyi Edit
Határidő: folyamatos
Folytatjuk az e-könyvek szerzeményezését az egyes részlegek igényeinek megfelelően. Tartalmi-formai feltárásuk során figyelembe vesszük a használat során esetleg felmerülő módosítási igényeket.
Felelős: Várkonyi Edit, Handó Péterné
Határidő: folyamatos
A 2018. évi ODR-támogatás dokumentumainak beszerzése, állományba vétele és adatbázisba
integrálása.
Felelős: Handó Péterné, Várkonyi Edit
Határidő: március 31.
Nyilvántartásba vesszük a Praznovszky-gyűjtemény új dokumentumait, átgondoljuk a nyilvántartás módját, szükség szerint módosít(tat)juk az adatbázishoz történő hozzáférési jogosultságokat.
Felelős: feldolgozó könyvtárosok, Bodor Tiborné, Vadász Péter Határidő: március 31.
A tervszerű állományapasztás keretében, terveink szerint 5.000 db leselejtezett dokumentumot
törlünk állományunkból.
Felelős: Várkonyi Edit
Határidő: augusztus 31.
Mutatók
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)
- ebből folyóirat (br. Ft)
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum
(br. Ft)
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett
dokumentumok száma (db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db )
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

2018. évi
tény
14.294.182
1.699.251
660.468

2019. évi
terv
13.864.000
1.050.000
254.000

55

60

2.690

2.700

1.050

1.060

189

190

527

530

9.788
8.039

9.800
5.000

2.2 Gyűjteményfeltárás
Folytatjuk az adatbázis-revíziót az authority-rekordokra és a tematikus tárgyszavakra vonatkozóan, szükség szerint javítjuk, egységesítjük, töröljük a duplumokat.
Felelős: Handó Péterné
Határidő: folyamatos
Felülvizsgáljuk és aktualizáljuk a Corvina integrált könyvtári rendszer adatbázis-építési házi
szabályzatát.
Felelős: Nagy Mónika, Ferik Ibolya, Handó Péterné
Határidő: december 31.
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Folytatjuk a helyismereti cikkadatbázis építését.
Felelős: Bodor Tiborné

Határidő: folyamatos

Az időszaki kiadványok nyilvántartását a SER modulban végezzük.
Felelős:Zalánfi Zsuzsanna Határidő: folyamatos
Folyamatosan végezzük a KSZR adatbázis építését.
Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: folyamatos
Mutatók
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)

2018. évi
tény
355.595

2019. évi
terv
363.000

132.563

135.000

-

-

40 perc

40 perc

6 nap

6 nap

99%

99%

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)

2.3 Állományvédelem
Állományvédelmi célból 2019-ben is köttetjük, tékázzuk tartós megőrzésre szánt folyóiratainkat.
Felelős: Zalánfi Zsuzsanna
Határidő: május
Állományvédelmi célból folytatjuk digitalizálási tevékenységünket: Praznovszky művek, Palócföld folyóirat, fotók
Felelős: Kapás Tünde
Határidő: folyamatos
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

2018. évi tény
146 db
bekötött folyóirat
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2019. évi terv
150 db

-

-

61

65

-

-

-

-

2.4 Tudományos kutatás
Alacsony létszámunk nem ad lehetőséget az elmélyült tudományos kutatómunka végzésére.
2019-ben 2 alkalommal tervezzük megjelentetni KönyvTárTér című szakmai kiadványunkat.
Pályázati forrás hiányában a Palócföld folyóirat lapszámait 3 alkalommal lesz módunk kiadni.
Ösztönözzük kollégáinkat publikációk készítésére. Lehetőséget biztosítunk számukra előadások tartására szakmai napokon, információs napokon, KSZR műhelynapokon.
Kollégáink a lehetőségekhez mérten 2019-ben is részt vehetnek képzéseken, továbbképzéseken. A szolgáltatás zavartalan biztosítása miatt előnyben részesítjük az egy napos eseményeket. Költséghatékonyság céljából elsősorban a Könyvtári Intézet ingyenes képzéseit, és „Az
én könyvtáram” projekt képzéseit használjuk ki.
Felelős: Molnár Éva igazgató, Nagy Mónika igazgatóhelyettes Határidő: értelemszerűen
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

2018. évi tény
16

2019. évi terv
17

-

-

2 db
Könyvtártér

2 db
Könyvtártér

4 db
Palócföld

3 db
Palócföld

1 db
KSZR kiadvány

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

3.

20

21

-

-

8

8

301

310

25

25

9

9

Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás
2019-ben is tovább építjük és ápoljuk a helyi szerzőkkel, kiadókkal, önkormányzatokkal, települési könyvtárosokkal kialakított kapcsolatainkat. A jó együttműködés reményében gyűjteményünk folyamatos fejlesztését tervezzük, mind a könyvek, mind az időszaki kiadványok
terén.
Felelős: Bodor Tiborné
Határidő: folyamatos
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3.2 ODR tevékenység
Intézményünk célja, hogy a legnagyobb hatékonysággal, gyorsasággal, a legkorszerűbb eszközökkel eljuttassa használóihoz a számukra szükséges információkat, dokumentumokat. Ebben nyújt segítséget az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer által kialakított szolgáltatási
rendszer. A könyvtárközi kölcsönzés, a könyvtárak közötti együttműködés lehetővé teszi az
állományunkból hiányzó dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférést. Könyvtárunk
a rendszer tagjaként küldő és kérő könyvtári feladatokat is ellát.
A települési könyvtárak körében szakmai rendezvényeken továbbra is népszerűsítjük mind a
szolgáltatást, mind a honlapunkon elérhető online kérőlapot. Módszertani kiadványt készítünk
a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos legfontosabb információkról, melyet eljuttatunk
minden települési könyvtáros számára. Emellett továbbra is szorgalmazzuk, hogy a kistelepülési könyvtárakból minél többen regisztráljanak az ODR portálon.
Nagy hangsúlyt fektetünk a könyvtárközi kölcsönzés népszerűsítésére az olvasók körében is.
Felelős: Kapás Tünde
Határidő: folyamatos
3.3 Területi ellátó munka
Területi ellátó munkánk 2019-ben is három fő területre irányul: a városi fiókkönyvtárak működtetésére, a kistelepülési szolgáltatás működtetésére valamint települési könyvtárak szakmai munkájának koordinálására.
Városi fiókkönyvtárak
A városi fiókkönyvtárak ellátásának területén a stabil és folyamatos ellátásra törekszünk. A
peremkerületeken
működő
könyvtárak
számára
folyamatosan
biztosítjuk
a
dokumentumellátást és a működtetés szakmai hátterét. A kedvezőbb körülmények között működő könyvtárak, mint a múlt évben felújított zagyvarónai és a 2017-ben megnyílt Besztercelakótelepi fiókkönyvtár várhatóan 2019-ben is sok látogatót vonzanak majd. A többi fiókkönyvtár tekintetében a szolgáltatás szinten tartását célozzuk meg. Nagyobb változást a jelenleg rossz körülmények között működő Somoskői fiókkönyvtár új helyre költözésétől remélünk.
Határidők és feladatok
A szolgáltatás folyamatos biztosítása.
Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya

Határidő: folyamatos

Letéti cserék biztosítása a fiókkönyvtárakban kéthavonta.
Felelős: Kovács Katalin, Ferik Ibolya
Határidő: kéthavonta
Statisztikai adatgyűjtés és adatszolgáltatás.
Felelős: Kovács Katalin

Határidő: havonta

Foglalkozások tartása óvodás és iskolás csoportoknak a Forgách- i fiókkönyvtárban.
Felelős: Kovács Katalin
Határidő: Könyves ünnepekhez kapcsolódóan
Fiókkönyvtárainkban kapcsolódunk a nagyobb könyves ünnepekhez, olvasásnépszerűsítő
programokhoz.
Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: aktualitásának megfelelően
Megyei koordináció
Koordinációs feladataink a megyében működő valamennyi könyvtárra, kiemelten a nyilvános
könyvtárakra és a nyilvános könyvtári ellátásra irányulnak. Szervezzük a megyében a könyvtárak együttműködését, végezzük a nemzetiségi dokumentumellátást, szervezzük a könyvtárak körében az egységes statisztikai adatszolgáltatást. A könyvtárosok számára továbbképzéseket, szakmai napokat szervezünk. Működtetjük a kistelepülések könyvtári ellátását biztosító
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KSZR-t, koordináljuk a települési könyvtárak fejlesztését, népszerűsítjük az ODR szolgáltatásait. A települési könyvtárak szakmai tevékenységét információs szakmai napok szervezésével segítjük, támogatjuk a könyvtárak minősítés irányába tett lépéseit. Biztosítjuk a könyvtárak beszámolóinak és munkaterveinek megőrzését, hozzáférhetőségét.
Határidők és feladatok
Statisztikai adatgyűjtés a megye könyvtárainak működéséről.
Felelős: Ferik Ibolya, Répásné Szabó Katalin, László-Verebélyi Judit
Módszertani látogatások a megye könyvtáraiban.
Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya

Határidő: március 31.

Határidő: folyamatos

Városi könyvtári beszámolók és munkatervek elkészítésének segítése, digitálisan elérhetővé
tétele.
Felelős: Ferik Ibolya, Herczegné Berze Anita
Határidő: április 15.
Összefoglaló és elemzés készítése a városi és nyilvános könyvtárak 2018. évi munkájáról és a
2019. évi terveiről.
Felelős: Herczegné Berze Anita, Ferik Ibolya
Határidő: június 30.
Információs nap szervezése a városi könyvtárak számára.
Felelős: Ferik Ibolya, Herczegné Berze Anita
Határidő: május és november
Megyei szakmai nap szervezése az NKA támogatásával az olvasóvá nevelésről.
Felelős: Ferik Ibolya, Herczegné Berze Anita
Határidő: április, május
Szakmai nap „Az én könyvtáram” projekt keretében.
Felelős: Ferik Ibolya, Herczegné Berze Anita

Határidő: március 4., október 21.

Megyei és országos könyves ünnepek, könyvtárnépszerűsítő programok koordinálása.
Felelős: Ferik Ibolya, Persikné Bakos Eszter
Határidő: folyamatos
A könyvtárakat érintő pályázatok figyelése, tájékoztatás.
Felelős: László-Verebélyi Judit
Határidő: folyamatos
A könyvtári eszközfejlesztési pályázat segítése, a pályázatok előkészítése, véleményezés.
Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: a pályázat kiírásától függően
Nemzetiségi dokumentumok beszerzése és szolgáltatása.
Felelős: Ferik Ibolya, Répásné Szabó Katalin
Határidő: az OIK ajánlatától függően
„Az én könyvtáram” országos könyvtári fejlesztés megyei háttértámogatása, népszerűsítés,
szervezés, részvétel képzéseken, szakmai programokon, disszemináció.
Felelős: Ferik Ibolya, Herczegné Berze Anita
Határidő: április, május
A megyében koordináljuk az országos könyvtári és könyves akciókat, segítjük az Országos
Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvények megvalósítását, regisztrációját, adminisztrációját.
Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: aktualitásának megfelelően
2019-re tervezett szakmai napok, továbbképzések
Rendezvény
„Az én könyvtáram” Nógrád megyei szakmai nap
Megyei szakmai nap az olvasóvá
nevelésről 1.

Időpont

Helyszín

március 4.

Salgótarján

április 1.

Salgótarján
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Megyei szakmai nap az olvasóvá
nevelésről 2.
Információs szakmai nap városi
könyvtáraknak
KSZR szakmai műhelynap

április 29.

Salgótarján

május 27.

Pásztó

május 20.

Szécsénke, Galgaguta

KSZR szakmai műhelynap

szeptember 23.

Tar vagy Lucfalva

„Az én könyvtáram” Nógrád megyei szakmai nap
Információs szakmai nap városi
könyvtáraknak

október 21.

Salgótarján

november 18.

Balassagyarmat

3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
A KSZR területén az ellátottak körének további bővítését nem tervezzük. Szeretnénk a szolgáltatás folyamatosságát és színvonalát megőrizni. Folytatni szeretnénk a megkezdett fejlesztéseket, a szolgáltatóhelyek korszerűsítését és felújítását. Egy könyvtárban, Szirákon várható
az NKA segítségével új szolgáltatóhely kialakítása, de korszerűbb környezetbe kerül a kállói,
a tari, a hollókői, a galgagutai és a kisbárkányi szolgáltatóhely.
Folytatjuk a könyvtárak informatikai eszközfejlesztését, továbbra is biztosítjuk az új csatlakozók számára a KönyvtárMozi technikai eszközhátterét és szakmai támogatását.
Folyamatosan biztosítjuk a dokumentum és információellátást, gyarapítjuk és a
szolgáltatóhelyeken rendszeresen frissítjük a csereállományt. Folytatjuk a megyei
szolgáltatórendszer közös katalógusának építését, az új beszerzésekkel és további községek
állományának feltárásával. Az állománygondozás területén elsősorban azokra a
szolgáltatóhelyekre koncentrálunk, ahol költözés, felújítás várható, de igényfelmérés alapján
egyeztetjük a selejtezések és állományellenőrzések munkálatait.
Folytatjuk a szolgáltatóhelyeken az állománynyilvántartások rendezését, az állományok retrospektív feltárását.
Töretlen a népszerűsége az évi 4 alkalommal ingyenesen biztosított olvasásnépszerűsítő és
kulturális programoknak. Műsorpalettánkat az eddigiekhez hasonló, de a beérkezett visszajelzések figyelembe vételével módosítva készítjük el, törekszünk az újításra és a változatos programkínálat összeállítására.
2019-ben is tervezünk KSZR szakmai műhelynapot tavasszal és ősszel, szokás szerint kihelyezett helyszínen.
Egyre nagyobb az igény a Corvina használati képzés iránt, szeretnénk újra meghirdetni.
2019-ben is támogatjuk a könyvtárosok helyszíni munkáját, segítjük az új könyvtárosok betanulását.
Évről évre törekszünk arra, hogy visszajelzést kapjunk munkánk eredményességéről. A múlt
évben a könyvtárosok elégedettségét vizsgáltuk. A felmérés részletes kiértékelésére 2019-ben
kerül sor. 2019-ben a használók körében szeretnénk partnerelégedettségi vizsgálatot végezni.
Ez annál is inkább fontos, mivel 2018-cal lezárult a KSZR első ciklusa, az eredmények számbavételének egyik fontos eszköze a használók véleménye.
A KSZR működésének és eddigi eredményeinek áttekintése, számvetés készítése kiemelt feladat lesz, a hosszabb távú célok meghatározása, a tudatos tervezés érdekében.
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Eredményeink és tevékenységünk kommunikálására 2019-ben szeretnénk nagyobb hangsúlyt
fektetni annak érdekében, hogy szélesebb körben tudjuk megismertetni szolgáltatásainkat,
több ember értesüljön a lehetőségekről.
Határidők és feladatok
A szolgáltatás folyamatos működtetése.
Felelős: Ferik Ibolya és az osztály munkatársai

Határidő: folyamatos

KSZR beszámoló, munkaterv elkészítése.
Felelős: Ferik Ibolya, László-Verebélyi Judit

Határidő: március 31.

Beszámolás az önkormányzatok számára.
Felelős: Ferik Ibolya, Herczegné Berze Anita

Határidő: május 31.

Állománygyarapítás, leltározás.
Felelős: Répásné Szabó Katalin, László Verebélyi Judit
Folyóiratigények begyűjtése, megrendelés.
Felelős: Répásné Szabó Katalin

Határidő: folyamatos

Határidő: március 31., ill. április 30.

Dokumentumok feldolgozása, adatbázisban feltárása.
Felelős: Kovács Katalin és a módszertan
Határidő: folyamatos
Tartós letét igények felmérése.
Felelős: Répásné Szabó Katalin

Határidő: szeptember 15.

Letéti cserék lebonyolítása.
Felelős: László-Verebélyi Judit

Határidő: negyedévente

Állománynyilvántartások kezelése.
Felelős: Kovács Katalin

Határidő: folyamatos

A Könyvtármozi tevékenység technikai háttértámogatása.
Felelős: Vadász Péter
Határidő: folyamatos
Könyvtárfejlesztések egyeztetése az önkormányzatokkal és a könyvtárakkal.
Felelős: Molnár Éva, Ferik Ibolya
Határidő: folyamatos
Módszertani látogatások, segítségnyújtás a szolgáltatóhelyeken.
Felelős: Ferik Ibolya, Herczegné Berze Anita
Határidő: folyamatos
KSZR szakmai nap szervezése, lebonyolítása.
Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: május 30., október 31.

Corvina használati tanfolyam.
Felelős: Ferik Ibolya

Határidő: június 30.

Használói elégedettségmérés a KSZR szolgáltatóhelyek használói körében.
Felelős: Herczegné Berze Anita, László-Verebélyi Judit
Határidő: március 30
A szolgáltatóhelyeken rendelkezésre álló számítógépes infrastruktúra felmérése.
Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: február 28.
A KönyvtárMozi szolgáltatáshoz szükséges eszközök felmérése.
Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: március 30.
A KönyvtárMozi szolgáltatás koordinálása, konzultációs lehetőség biztosítása.
Felelős: Ferik Ibolya, Vadász Péter
Határidő: folyamatos
Javaslat a könyvtárak informatikai, bútor és egyéb felszereltségének bővítésére.
Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: május 30.
A megvásárolt eszközök kiszállítása, az átadás-átvétel adminisztrációjának kezelése.
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Felelős: Herczegné Berze Anita

Határidő: augusztus 30.

Egységes működési szabályzatminták készítése a szolgáltatóhelyek számára.
Felelős: László-Verebélyi Judit
Határidő: május 30.
A minőségirányítás jegyében a feldolgozási munkafolyamatok leírása.
Felelős: László-Verebélyi Judit
Határidő: május 30.
A KSZR szolgáltatás marketingjének erősítése (gyakoribb megjelenés az intézmény honlapján és a közösségi oldalakon).
Felelős: László-Verebélyi Judit
Határidő: folyamatos
Olvasásnépszerűsítő játék indítása.
Felelős: Herczegné Berze Anita, László-Verebélyi Judit, Kovács Katalin
Határidő: március 30.
Tervezett helyszíni munkák, állománygondozási feladatok
Település neve
Bárna
Karancsság
Nógrádmegyer
Varsány
Nógrádsáp
Buják
Galgaguta
Tar
Kálló
Mátraszele
Nemti
Berkenye
Csesztve
Szarvasgede
Bercel
Kishartyán
Alsópetény
Mátranovák
Dejtár
Terény

Feladat
Állományellenőrzés
Állományellenőrzés
Állományellenőrzés
Állományellenőrzés
Selejtezés
Selejtezés
Új nyilvántartás kialakítása
Állományrendezés
Állományrendezés
Új nyilvántartás kialakítása
Állományellenőrzés
Állományellenőrzés
Selejtezés, állományellenőrzés
Selejtezés, állományellenőrzés
Selejtezés
Selejtezés
Selejtezés
Állományellenőrzés
Új nyilvántartás kialakítása
Új nyilvántartás kialakítása

Időpont
január
január
január
február
március
március
április
április
április
május
május
június
június
július
augusztus
augusztus
szeptember
szeptember
december
december

A helyszíni feladatok kiegészülnek az új szolgáltatóhelyek kialakításához, illetve a könyvtárak költözéséhez kapcsolódó állománygondozási feladatokkal, így a tervezet módosulhat,
egyes munkák elmaradhatnak.
Felelős: módszertani osztály
Határidő: a helyszínek átadásához kapcsolódóan
A könyvtár és olvasásnépszerűsítő, valamint közösségi programokat kínáló rendezvénypalettánkat elkészítjük, a települések fenntartóinak, könyvtárosainak eljuttatjuk. Koordináljuk a
rendezvények tervezését, előkészítését, végezzük a programszervezést.
Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: március vége, illetve folyamatos
3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
A nemzetiségi könyvtárak tekintetében szeretnénk felmérni a nemzetiségi településeken élők
körében, hogy milyen dokumentumok iránt mutatkozik érdeklődés, esetleg milyen igények
fogalmazódnak meg a nemzetiségi ellátás tekintetében.
Felelős: László-Verebélyi Judit
Határidő: május 30.
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Dokumentumbeszerzésünket továbbra is az Országos Idegennyelvű Könyvtáron keresztül
szeretnénk lebonyolítani. A beszerzett dokumentumokat a csereállományban helyezzük el,
ebből igényelhetnek a szolgáltató helyek tartós letétként vagy csereletétként.
Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: az OIK ajánlatától függően
4.

Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat
2018. évi
tény
6.455

2019. évi
terv
6.455

A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújí2.852
tók száma (fő)
A könyvtári személyes látogatások
133.587
száma (db)
Ebből csoportok (db)
213

2.852

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)

133.587
214

4.2 Dokumentumforgalom
Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)
E-dokumentumok kölcsönzése (db)
Helyben használt dokumentumok (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)

2018. évi
tény
76.351
397.461
711
132

2019. évi
terv
76.351
397.461
715
135

2018. évi
tény

2019. évi
terv

4.3 Olvasói számítógépek
Olvasói számítógépek száma helyben használatra
Katalógus
Olvasói munkaállomás

2
24

2
24

4.4 Online szolgáltatások
Online szolgáltatások

2018. évi tény

Távhasználatok száma

2019. évi terv

543.183

543.300

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap
átlagosan)
A könyvtárban használható adatbázisok száma
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)

36

37

16

17

4

5

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók
száma (fő)
Tárgyévben a könyvtár által nyílt
hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma
(db)

223.383

223.500

234

240
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Tárgyévben a könyvtár által zárt
hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)

15

16

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Fogyatékkal élők számára nyújtott szolgáltatásainkat csak pályázati források igénybe vételével tudjuk fejleszteni.
2018. évi
tény

Szolgáltatások száma

2019. évi
terv

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát
segítő IKT eszközök száma

9

9

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

9

9

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok
A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához
viszonyított arány (%)
2016. évi adatok alapján a megye 3 legnagyobb nemzetisége változatlanul a cigány, a szlovák
és a német. Itt él a magyarországi cigányság 5,4%-a, a szlovákság 6,2%-a, és a németek 1%-a.
A megyében lakó 16.819 roma a megye lakosságának 8,7%-át alkotja. Mind számuk, mind
százalékos arányuk nőtt a 2011. évi népszámlálás óta (akkor 15.789 fő, illetve 7,7% volt).
1835 szlovák nemzetiségű él Nógrádban, ők a megye lakóinak 0,9%-át adják. Számuk több
mint ezerrel csökkent (2.860 volt), arányuk sem éri már el az 1 %-ot sem, nemhogy a korábbi
1,4%-ot.
Az 1.751 fős német nemzetiség a megye népességének 0,9 százaléka. Meglepő módon mind
számuk (korábban 1.384), mind százalékos arányuk (2011-ben 0,7%) emelkedett. Ha folytatódik ez a tendencia, a megye nemzetiségeinek arányában a németek „helyet cserélnek” a
szlováksággal.
2018. évi
tény
2.890

2019. évi
terv
3.000

folyóiratok

21

21

Elektronikus dokumentumok

22

25

2.933

3.046

Dokumentumok
Könyvek

Összesen

4.7 Használói képzések száma
Kompetenciaképzés
A könyvtár által szervezendő olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma
A könyvtár által szervezendő olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő digitális
kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális
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2018. évi tény

2019. évi terv

86

87

2.364

2.400

47

48

képzések száma
A könyvtár által szervezendő digitális
kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális
képzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma
A könyvtár által szervezendő akkreditált
képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők
száma
A könyvtár által szervezendő hátrányos
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi
együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális programok
száma
A könyvtár által szervezendő hátrányos
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi
együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális programokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programok
száma
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő
képzések, programok száma
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő
képzéseken, programokon résztvevők
száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály
számára szervezendő szervezett programok, képzések száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály
számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma
Összes képzés száma
A képzésen résztvevők száma összesen
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári
tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma

4.8 Rendezvény, kiállítás
Felnőtt programok:
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626

630

-

-

-

-

94

95

2.502

2.510

7

8

222

230

8

8

757

757

8

8

161

161

55

56

612

620

277
6.244
3

280
6.250
3

A kiemelt, országos szinten is hangsúlyos rendezvényekre nagy odafigyeléssel készülünk az
Idei esztendőben is: Magyar Kultúra Napja, Magyar Széppróza Napja, Magyar Költészet
napja, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok, Internet Fiesta
Felelős: a könyvtár vezetése, Persikné Bakos Eszter
Határidő: akciókhoz kapcsolódva
2019. esztendőben is folytatni kívánjuk a helyi társadalom életminőség színvonalát emelő
közösségi programok megvalósítását:
A Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével együttműködve tovább folytatjuk
Egészségklub rendezvénysorozatunkat. Az előadások a szűrések fontosságára, az egészségmegőrzésre, a megelőzésre helyezik a hangsúlyt.
Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: aktualitásának megfelelően
A 2018-ban elindult Szenior örömtáncot, az idősebb korosztálynak szóló foglalkozást, mely
a ”Mozgás-öröm-agytorna” hármas, jótékony hatásával járul hozzá a szellemi, a fizikai és a
szociális egészség megőrzéséhez folytatni kívánjuk.
Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: év folyamán
Újabb, az életminőség színvonalát emelő programot kívánunk elindítani 2019-ben, Fókuszban az egészségünk! – életvezetési klub címmel. A rendezvényre minden hónap második
keddjén kerül sor, előadóink Nógrád megyei egészségügyi szakemberek, természetgyógyászok.
Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: év folyamán
Folytatjuk a rendszeresen megrendezésre kerülő programjaink megvalósítását:
A Világjáró Klub az utazást, úti élményt kedvelőket ebben az esztendőben is várja. Az előadások során hazai tájakon, Európa és a világ egzotikus helyein kalandozhatnak az érdeklődők.
Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: havi rendszerességgel
Az év folyamán a Palócföld folyóirat aktuálisan megjelent számaihoz kapcsolódó bemutatkozó előadásokat, író-olvasó találkozókat rendezünk.
Felelős: Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő
Határidő: megjelenő lapszámok alkalmával
Könyvtárunkba Érzékenyítő programokat tervezünk az idei esztendőben.
Láss másképp! - érzékenyítő nap a Balassiban a Fehér bot napján címmel a Vakok és
Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületével közös rendezvényünkön egész nap várjuk az
általános iskolás gyermekeket. A több állomásos kalandtúra segítségével ismerkednek a fogyatékkal élők mindennapjaival. Érzékenyítés a másokra való odafigyelésre, a toleranciára,
mit jelent a fogyatékosság, miként lehet fogyatékosan élni.
Felelős: Persikné Bakos Eszter, Szegi Szabolcs
Határidő: október
Elindítjuk a Hallgasd a mesém! - mesemondó gyermekek a könyvtárban programunkat.
Egészséges és sérült gyermekek jelentkezését várjuk erre a családi programra.
Felelős: Persikné Bakos Eszter, gyermekkönyvtárosok
Határidő: december
Ez az én mesém! címmel rajzpályázatot hirdetünk sérült gyermekek részére kedvenc meséik
illusztrációiból. A rajzokat kiállítjuk a Mikkamakka gyermekkönyvtár terében, így lehetőség
nyílik mind a gyermekcsoportoknak, mind a családoknak, egyéni érdeklődőknek megtekinteni
a sérült gyermekek munkáit.
Felelős: Persikné Bakos Eszter, gyermekkönyvtárosok
Határidő: december
A helyi és országos vonatkozású évfordulókra nagy hangsúlyt fektetünk, a magyar és a világnapokról történő megemlékezés feladataink közé tartozik.
Salgótarján város kulturális eseményeihez, rendezvényeihez kapcsolódunk.
Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: aktualitásának megfelelően
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70 éve, 1949. májusában alakult meg könyvtárunk, az eseményről méltóképp szeretnénk
megemlékezni.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: május 31.
2019. május 9-én 60. éve, hogy a megyei könyvtár felvette a Balassi Bálint nevet. Ez alkalomból és a névadó irodalmi, történelmi személyiség Balassi Bálint születésének 465., halálának 425. évfordulója alkalmából Balassi a hős költő címmel megyei vetélkedőt hirdetünk
középiskolások számára. A vetélkedő online és hagyományos csapatmunka.
Felelős: Persikné Bakos Eszter, Bodor Tiborné
Határidő: május
Ady Endre halálának 100. és felesége Boncza Berta (Csinszka) születésének 125., halálának
85. évfordulója alkalmával „Akarom, hogy szeressetek” címmel a középiskolásokat szólítjuk
internetes irodalmi kalandtúrára.
Felelős: Persikné Bakos Eszter, Szűcs Margit
Határidő: év folyamán
A magyar népmese napján, szeptember 30-án megkülönböztetett figyelemmel és érdeklődéssel fordulunk a népmesék felé. Két évfordulóhoz kapcsolódva, Benedek Elek születésének
160., halálának 90. éve, valamint Arany László születésének 175. évfordulóján az óvodás és
a kisiskolás gyermekeket várjuk intézményünkbe.
Felelős: Persikné Bakos Eszter, gyermekkönyvtárosok
Határidő: szeptember 30.
Akciókkal, rendkívüli beiratkozásokkal várjuk kedves látogatóinkat az év folyamán. Ezen
napok egyikeként indítjuk a Törölköző napot, melyen akciós beiratkozás, vagy internethasználói bérlet tulajdonosa lehet, aki törölközővel érkezik, mivel „A törülköző: a lehető leghasznosabb dolog, amit csak magával vihet a csillagközi stoppos” vagy a könyvtárba látogató. A
törölközőnap tisztelgés Douglas Adams (1952–2001) angol sci-fi író emléke előtt.
Felelős: Vadász Péter
Határidő: május
Ölelj meg egy könyvtárost! nemzetközi világnap alkalmával mindenkit biztatunk, hogy jöjjön el a könyvtárba, öleljen meg legalább egy könyvtárost, vagy küldje el ölelését virtuálisan!
Felelős: Persikné Bakos Eszter, Szegi Szabolcs
Határidő: március 1.
Kiállítások:
Az idei esztendőben is tervezünk a Bóna Kovács Károly Galériánkban havonta kiállításokat.
Kisebb kiállítások, tárlatok számára emeleti terünkben kínálunk lehetőséget. Arra törekszünk,
hogy kiállításaink, tárlataink változatosak, más-más jellegűek legyenek. Elsősorban Salgótarjánhoz illetve Nógrád megyéhez kötődő alkotók, gyűjtők számára biztosítunk lehetőséget a
bemutatkozásra. Az év folyamán nagy hangsúlyt fektetünk a Salgótarján kincsei valamint a
Tehetséges Nógrád megyei fiatalok kiállítás sorozataink folytatására. Ebben az esztendőben
is fogad intézményünk vándorkiállítást, a Bálint Ágnes emlékkiállítást, az óvodásoknak,
kisiskolásoknak és a nosztalgiázó felnőtteknek szánt játékos kiállítást.
Felelős: a könyvtár vezetése, Persikné Bakos Eszter
Határidő: folyamatos
PR tevékenység:
Rendezvényeink reklámozása a médiában és online felületen, plakátok, kiadványok, meghívók készítése, média és a vendégkör tájékoztatása.
Felelős: Kapás Tünde, Persikné Bakos Eszter
Határidő: folyamatos
Mutatók
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő
helyi, megyei és országos szintű közösségi
programok, rendezvények száma összesen
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő
helyi, megyei és országos szintű közösségi
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2018. évi
tény
449

2019. évi
terv
450

27.762

27.800

programok, rendezvényeken
résztvevők száma
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások száma

24

37

38

A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak száma
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények száma

14.543

14.560

38

39

Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők száma

1.382

1.400

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezendő rendezvények száma
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők tervszáma
Egyéb rendezvények száma
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma

323

325

20.443

20.460

16
561

17
600

4.9 Használói elégedettség mérés
A stratégiai tervben megfogalmazottaknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a mérésekre.
2019-ben a következő elégedettségi és igényméréseket tervezzük:
KSZR – használói elégedettség mérés a KSZR könyvtárakban.
KSZR – könyvtárosok elégedettségmérésének értékelése, elemzése.
KSZR - nemzetiségi igényfelmérés.
Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: november 30.
KSZR programok elégedettségi mérésének összegzése, elemzése.
Felelős: Persikné Bakos Eszter
Határidő: március 31.
Használói elégedettségi felmérés a Balassi Bálint megyei könyvtárban.
Felelős: Nagy Mónika igazgatóhelyettes, Zalánfi Zsuzsanna
Határidő: október 31.
Középiskolások könyvtárhasználata – igényfelmérés.
Felelős: Szűcs Margit
Határidő: augusztus 30.
Internethasználói tanfolyam résztvevői – elégedettségi mérés.
Felelős: Kapás Tünde
Határidő: június 30.
Edit néni könyvespolca – elégedettségi mérés.
Felelős: Holtai Zsuzsanna
Határidő: április 30.
Használói elégedettség mérések
tervezése
A használói elégedettség-mérések száma
A használói elégedettség-mérések során a
válaszadó használók száma

2018. évi
tény

2019. évi
terv

4
504

6
600

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
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2018. évi
tény

2019. évi
terv

8
70%

8
70%

-

-

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség
2019-ben is folytatjuk az iskolai közösségi szolgálat szervezését.
Felelős: Zalánfi Zsuzsanna
Határidő: folyamatos
Közösségi szolgálat/önkéntesség
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a
köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

2018. évi
tény
28

2019. évi
terv
30

9

9

0

0

4.12 Partnerség
Az intézményi együttműködések, a partneri kapcsolatok kialakítása és ápolása tudatos vezetői
tervezést igényel.
2019-ben is partnerségben teljesítetjük Uniós pályázatokban vállalt feladatainkat:
Aktív szerepet vállalunk "Az én könyvtáram" - Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek - EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 országos projekt megyei feladataiban.
Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: folyamatos
Egész évben meghatározó feladatvállalásunk a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” elnevezésű projekt.
Felelős: Nagy Mónika
Határidő: értelemszerűen
A fogyatékkal élőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése érdekében együttműködünk a Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesületével, a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületével
és az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: értelemszerűen
Keressük az együttműködési lehetőséget az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Kihelyezett Tagozatával, a Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesülettel, a Somosi Környezetnevelési Központtal.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: értelemszerűen
Nógrád megye, Salgótarján közoktatási intézményeivel, civil szervezeteivel, társintézményeinkkel, a közgyűjteményekkel 2019-ben is folyamatos együttműködésre törekszünk.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: értelemszerűen
Továbbra is ápoljuk határon túli kapcsolatainkat.
Felelős: Ferik Ibolya
Határidő: folyamatos
Szoros együttműködést folytattunk médiapartnereinkkel.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos
Kiemelten fontos, hogy az országos és helyi szakmai szervezetekkel továbbra is együtt gondolkodjunk.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos
Tovább mélyítetjük a nemzetiségi civil szervezetekkel fennálló kapcsolatainkat.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos
Keressük a kapcsolódási pontokat a vállalkozói szférával.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos
Folytatjuk a szakmai együttműködést a megyei könyvtárakkal, a megyében működő városi és
települési könyvtárakkal, a települési önkormányzatokkal.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos
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Partneri kapcsolatot ápolunk Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával, Nógrád Megye Önkormányzatával, a Költségvetési Szervek Gazdasági Szervezetével.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos
A könyvtárral írásos együttműködést
kötő partnerek száma
Civil szervezetek

2018. évi
tény
14

2019. évi
terv
15

Határon túli könyvtárak

1

1

Vállalkozók

3

4

19

20

A kistelepülési önkormányzattal kötött
megállapodások száma
Egyéb

119

119

22

23

Összesen

178

182

Oktatási intézmények

4.13 Digitalizálás
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Digitalizálási Stratégiája 2020-2025 – elkészítése.
Felelős:Nagy Mónika, Kapás Tünde, Vadász Péter
Határidő: november
Folytatjuk dr. Praznovszky Mihály szerző történelmi, irodalomtörténeti, társadalomtörténeti
munkáinak, tanulmányainak és önálló műveinek digitalizálását (szkennelés, szerkesztés,
OCR, HTML, publikálás), illetve a gyűjteményhez készült adatbázisba való feltöltésüket.
Felelős: Antal Dániel, Tóth Hajnalka, Vadász Péter
Határidő: folyamatos
A Palócföld archívumba kerülő újabb évek (1962, 1963, 1967, 1986, 1987, 1991-93) számainak szövegesen kereshető formátumba való átalakítása, online elérhetővé tétele.
Felelős: Antal Dániel, Tóth Hajnalka, Vadász Péter
Határidő: folyamatos
Tartalomjegyzék adatbázishoz szkennelés, OCR-zés.
Felelős: Kapás Tünde, Tóth Hajnalka

Határidő: februártól folyamatos

Fotótár adatbázis gyarapítása.
Felelős: Persikné Bakos Eszter

Határidő: februártól folyamatos

Plakáttár gyarapítása (Világjáró Klub, Edit néni könyvespolca).
Felelős: Kapás Tünde, Vadász Péter
Határidő: februártól folyamatos
Az intézmény saját kiadványainak online publikálása.
Felelős: Vadász Péter

Határidő: folyamatos

Évfordulónaptár adatbázis aktualizálása, adatkeresés, publikálás.
Felelős: Kapás Tünde
Határidő: november-december, 2020 január
Nevezetes Nógrádiak adatbázis átszervezése
Felelős: Kapás Tünde, Vadász Péter, helyismereti szakember
Határidő: februártól folyamatos
2019-re tervezett digitalizálási, archiválási, adatbázis építési, online publikálási munkáink:
 Palócföld című folyóirat digitalizálása: 1962, 1963, 1967, 1987, 1990-93 (33 szám,
3596 oldal)
 KönyvtárTér: 2019. évi számok
 Fotótár adatbázisba: 220 db fotó
 Plakáttárba: 199 db plakát
 Évfordulónaptár 2020
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 Praznovszky adatbázis: 11 db
 Tartalomjegyzék adatbázis: 981 db könyv és 4350 oldal ellenőrzése, OCR-zése
Felelős: digitalizálási részleg

Határidő: folyamatos

A digitális kompetenciafejlesztés keretében internet- és számítógép kezelői tanfolyamokat
szervezünk
Felelős: Kapás Tünde
Határidő: március és október
Folyamatosan gondozzuk, építjük a Salgótarjáni Értéktár adatbázist.
Felelős: Vadász Péter
Határidő: folyamatos
Web böngészőn keresztül elérhető adatbázisaink látogatottsági statisztikáját a MATOMO
nevű statisztikai programmal mérjük (GDPR kompatibilis).
Felelős: Vadász Péter
Határidő: folyamatos
Instagram, új közösségi hálón történő megjelenésünk menedzselése.
Felelős: Antal Dániel
Határidő: folyamatos
A digitalizált állomány közzététele: Europeana, honlap, zárt hálózat.
A digitalizálás célja:
Cél
Szolgáltatás
Állományvédelem
Elektronikus dokumentumküldés
Reprográfia
Digitalizálás

2018. évi tény

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

IV.
1.

Arányszám (%)
20
70
5
5

1.072
61
1.025
47
1.072
36
8

2019. évi terv
1.078
62
1.030
48

1.078
39
11

FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:
Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018-ban sikeresen pályázott a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.5.1-16 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című konstrukció keretében kiírt pályázatra.
Az épület az elmúlt évtizedekben elhasználódott, és már nem felel meg a mai kor támasztotta
hőtechnikai követelményeknek. A 450 milliós beruházás előreláthatólag 2019 nyarán indul el.
Felelős: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Molnár Éva igazgató
Határidő: értelemszerűen
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2.

Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Terveink között szerepel Somoskői Fiókkönyvtár új helyre történő költöztetése.
Felelős:Molnár Éva, Ferik Ibolya
Határidő: április 30.
Az intézmény energetikai felújításának függvényében bízunk abban, hogy egyes könyvtári tereink
megújulhatnak.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: értelemszerűen

3.

Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés
Megnevezés

Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Notebook
Projektor
Multifunkciós nyomtató(fénymásoló, nyomtató,
szkenner)
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
Lopásgátló kapu
Földszinti szolgáltatások átalakítása (nyilvántartópult,
nyelvi-zenei gyűjtemény, lapozgató)
Nyelvi-zenei részleg felújítása
Olvasóterem felújítása, átalakítása
egyéb:………..
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

4.

megjegyzés
KSZR
KSZR
KSZR
KSZR
KSZR
KSZR

darab
1
1
20
20

forint
8.000.000
8.000.000
6.500.000
6.500.000

5
5
10

1.500.000
1.500.000
1.000.000

1
1

8.000.000
4.500.000

Pályázat függő
Pályázat függő

1
1

4.000.000
8.000.000

Pályázat függő
Pályázat függő

KSZR

43.000.000

Pályázatok, projektek

Intézményünk prioritásként kezeli a pályázati tevékenységet. Stratégiánk fontos eleme és minőségügyi szempontból is meghatározó, fő irányvonal. Aggodalomra ad okot a Nemzeti Kulturális
Alap átalakulása, a pályázati források beszűkülése.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos
Hazai pályázatok
megnevezése
Szakmai továbbképzés Olvasóvánevelés
ODR támogatás
Európai Uniós pályázatok megnevezése

762.000

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
350.000

700.000

700.000

Pályázott
összeg

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Támogató

Kezdete

Nemzeti
Kulturális Alap

2019.04.01

2019.05.31

EMMI

2018.10.01

2019.03.31

Támogató

29

Kezdete

Befejezése

Befejezése

Egyéb, nem hazai
forrásokra épülő
pályázatok megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Támogató

Kezdete

Befejezése

5.
A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása
2019-ben, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
Irányfelmérést tervez 2019-ben:
Elégedettségmérést tervez 2019-ben:
Munkatársi elégedettségmérést tervez 2019-ben:
A könyvtár legfrissebb SWOT elemzésének dátuma:
A könyvtár stratégiai terve elérhető a honlapon:

Igen
Igen
Igen
2018
Igen

Minőségirányítás
2019-ben is elkötelezetten folytatjuk a minőségügy területén vállalt feladatainkat. Készülünk
a Minősített Könyvtár Cím megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésére. Ennek érdekében:
-

-

Két kollégánk elvégzi a kecskeméti minőségirányítási tanfolyamot, minőségügyi szakemberek lesznek.
Keressük a pályázati forrásokat tréningek, képzések szervezésére.
A minőségügyi szemléletformálás érdekében belső tréningeket szervezünk kollégáink
részére.
Összeállítjuk a MIT ügyrendjét.
Elkészítjük a könyvtár új stratégiai tervét.
Elkészítjük az önértékelési dokumentációt.
Elindítjuk a Munkacsoportok felállítását, összeállítjuk a munkacsoportok ügyrendjét:
• Működésfejlesztési munkacsoport
• Stratégiai tervezés munkacsoport
• Primer kutatások munkacsoport
• Folyamatmenedzsment munkacsoport
• Emberi erőforrás munkacsoport
• Kommunikációs és partnerkapcsolati munkacsoport
Elindítjuk a Folyamatszabályozást, folyamatleltárt, folyamatleírásokat, folyamatábrákat készítünk.
Nagy figyelmet fordítunk az adatgyűjtésre és a mérésekre.
Igényfelmérést, használói elégedettségi mérést végzünk 6 alkalommal.
Elkészítjük az intézményi partneradatbázist.
A megyei minőségügyi szerepvállalás érdekében minőségirányítási tréninget szervezünk a megyei és a települési nyilvános könyvtári kollégák részére.

Felelős: Minőségirányítási Tanács

Határidő: folyamatos

Kommunikációs tevékenység
Könyvtárunk kiadója a Palócföld folyóiratnak, 2019-ben 3 lapszám megjelentetésé tervezzük.
Két alkalommal jelentetjük meg a KönyvTárTér című szakmai kiadványunkat.
Új kistelepülési reklámanyagokat készíttetünk.
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos
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Intézményünk költségvetése nem tartalmaz kommunikációs költséget, nincsenek fizetett hirdetéseink,
média megjelenéseink kapcsán az évek óta kialakított partneri együttműködésekre támaszkodunk:
- Nógrád Megyei Hírlap
- városi programfüzet
- Salgótarjáni Szuperinfó
- Tarjáni Városlakó Magazin
- Salgótarjáni Televízió, Ipoly TV
- Rádió1, a Balassagyarmati Rádió
- A legjelentősebb megyei hírportálok: a Nool.hu, 3100.hu
- Leghatékonyabb kommunikációs csatornáink weboldalunk és a Facebook közösségi
oldalaink. Tervezzük a könyvtár új közösségi hálón való megjelenését: Instagram
Felelős: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos

6.

Kommunikáció

2018. évi tény

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:….

23
alkalmanként
149
36
n. a.
-

24
alkalmanként
150
37
n. a.
-

-

-

Elektronikus szolgáltatások
2018-ban tervezett
(I/N)

Szolgáltatás
Honlap
OPAC
Adatbázisok

I
I
I

Referensz szolgáltatás
Közösségi oldalak
RSS

N
I
N

7.

2019. évi terv

Részletek
Kisebb javítások, tartalomfrissítés
Monguz Kft. - új verzió
Az évfordulók kiadvány tartalmának online elérhető adatbázisba helyezése
Nevezetes Nógrádiak adatbázis átszervezése
Instagram
-

Innovatív megoldások, újítások:

Megnevezés
Évfordulók adatbázis

Leírás, ismertető
Online elérhető évfordulók adatbázis kialakítása (a meglévő program adatbázisának átalakítása webes megjelenítéshez)
Nevezetes
Nógrádiak A Nevezetes Nógrádiak adatbázis Wiki oldallá alakítása a könnyebb keresheWiki
tőség és látványosabb megjelenítés érdekében
KönyvtárMozi
A készített számítógépes program továbbfejlesztése, hogy egy átlátható felületen lehessen kezelni a megyében a szolgáltatásban résztvevő települések
által lebonyolított vetítések adatait, azokból statisztikákat lehessen kinyerni,
évenkénti bontásban is lehessen a vetítéseket látni
Energetikai felújítás
Somoskői Fiókkönyvtár a könyvtár új helyre költöztetése
Társas-Játék-Sarok!
új közösségi tér a gyermekrészlegben
Érzékenyítő programok új szolgáltatás
Fókuszban az egészséúj szolgáltatás
günk! – életvezetési
klub
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8.

Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok

32

Létszám és bérgazdálkodás
Sikeres tárgyalásoknak köszönhetően Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. év
ben intézményünk szakmai létszámát 1 fővel növelte. Ennek megfelelően 2019. évben 26 fővel
látjuk el megnövekedett feladatainkat. Létszámgazdálkodásunk kapcsán, az elmúlt évek figye
lembevételével, reménykeltőén növekedést tudunk kimutatni.
A megnövekedett megyei könyvtári feladatellátás kapcsán azonban szükségesnek érezzük létszá
munk felülvizsgálatát, a lehetőségekhez mérten esetleges megemelését.
Elünk a közmunkaprogram lehetőségeivel, a közcélú munkatársak az adminisztratív munkában
nyújtanak segítséget. Ezek a lehetőségek, valamint a kulturális közmunka programban várhatóan
csökkenő létszám nem ad megnyugtató megoldást a könyvtár létszámgondjaira.
Felelős: az intézményvezetés
Határidő: aktualitásának megfelelően

zy
Dátum: Salgótarján, 2019. február 18.
'■juh

igazgató
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1.

SZ. MELLÉKLET

A Palócföld irodalmi, művészeti, kulturális folyóirat
2019. évi munkaterve
Az 1954-ben alapított, immáron Nógrádikum-díjjal kitüntetett Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat ebben az évben ünnepli fennállásának 65. évfordulóját. Ez évben a
rendezvényeink és programjaink többsége ehhez az évfordulóhoz kapcsolódik.
Terveink között szerepel több diákpályázat:
Képzőművészeti pályázat: a 65. évforduló logójának megalkotására médiatagozatos
középiskolások számára. A logó minden programunk plakátján, ez évi lapszámainkban, s
minden egyéb helyen, amely a Palócföldhöz kapcsolódik, megjelenne.
A pályázat díjátadójának tervezett ideje: 2019. március.
Felelős: Kele Szabó Ágnes, a folyóirat képzőművészeti szakértője.
Tanulmány- és esszépályázatot tervezünk Nógrád megye és a Felvidék középiskoláinak
részvételével, a pályázat tervezett tematikája: a palóc kultúrtáj szellemi és tárgyi öröksége,
nyelvjárása. A pályázat tervezett kiírása szerint a diákoktól gyűjtőmunkát várunk.
Megvalósulási ideje: a 2018/19. tanév II. féléve.
Felelős: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
A fiatalok megszólítása a szerkesztőség didaktikai célját is szolgálja: a fiatalok olvasóvá
nevelése fontos feladata lehet egy kortárs irodalmi közegnek, továbbá megismertetni velük a
lokális értékeket, ezzel növelve a szülőföldjükhöz való ragaszkodást, és mindezekkel együtt
célunk mintát mutatni a kulturált életvitelhez. Fontos feladatunknak tartjuk a tehetséggondozást, a lokális és az egyetemes kultúra továbbadását a fiataloknak, ezért az iskolákkal, a fiatal
tehetségekkel és a kultúrára érzékeny diákokkal való kapcsolattartás kiemelt helyet foglal el a
Palócföld szerkesztőségének tevékenységében. A tervezett pályázatokkal (2019. március,
2018/19. tanév II. féléve), rendhagyó irodalomórák tartásával a középiskolákat is bevonjuk a
Palócföld szellemi körébe. A Palócföld szerkesztősége aktívan bekapcsolódik a magyar költészet napjának városi rendezvényeibe. A szerkesztőség a városi ünnepségen való aktív részvétel mellett rendhagyó irodalomórát tervez tartani.
Tervezett helyszíne: Bolyai János Gimnázium. Időpontja: 2019. április 11-én, a magyar költészet napján. Felelős: Zsibói Gergely kapcsolattartó (BJG).
A folyóirat 65 évét bemutató kiállítást rendezünk. Helyszíne: Balassi Bálint Megyei
Könyvtár Bóna Kovács Károly galériája. Ehhez kapcsolódóan Palócföld-ankét keretében,
kerekasztal-beszélgetés formájában szeretnénk emlékezni az elmúlt 65 évre.
A kiállítás és az ankét tervezett megvalósulási ideje: 2019. június.
Felelős: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő, Kele Szabó Ágnes képzőművészeti szakértő.
A lapszámok kiadására, a lapbemutatók megvalósulására rendelkezésre álló pénzügyi
fedezet egyelőre 3 lapszám megjelenését teszi lehetővé. Az év során különböző pályázati lehetőségekkel és támogatásokkal igyekszünk növelni a lap bevételét.
Megjelenési ütemterv (a jelenleg rendelkezésre álló összeg alapján):
1. szám: 2019. március-április
2. szám: 2019. június
3. szám: 2019. október-november
A lapszámok terjedelme:112 oldal.
Felelősök: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő, Dr. Csongrády Béla főmunkatárs, Kele
Szabó Ágnes képzőművészeti szakértő, Hernádiné Bakos Marianna tördelőszerkesztő, Ráduly
Csaba borítótervező.
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A szerkesztőségnek továbbra is célja bemutatni a helyben élő alkotók. írók, költők, kép
zőművészek munkáit. A folyóirat profiljához illeszkedő közélctiségcl 2019-ben is szolgálják
az interjúk, a portrék, a szociográfiai írások, a társadalomtörténeti tanulmányok. A Palócföld
továbbra is helyet kíván adni a kortárs magyar irodalom és képzőművészet kiemelkedő alko
tásainak. A művészeti minőséget erősíteni kívánjuk különböző művészeti ágakhoz kapcsolódó
tanulmányok, esszék, színház- és filmkritikák, zenei témájú írások megjelentetésével. Érték
őrző munkánk mutatkozik meg abban a vállalásunkban, hogy nógrádi helytörténeti és palóc
néprajzi tanulmányokat kívánunk közölni. Az ez évben aktuális évfordulókra igyekszünk fi
gyelemmel lenni.
A Palócföld nem csupán folyóirat, hanem szellemi műhely is. Ehhez a szerepéhez kap
csolódva a szerkesztőségnek 2019-ben is célja író-olvasó találkozók, lapbem utatók szervezé
se megye- és országszerte. A határon átnyúló kulturális együttműködés 2019-ben is fontos
cél. a szerkesztőség továbbra is megjelenési lehetőséget kíván adni a lapszámokban a felvidé
ki magyarság alkotó személyiségeinek, illetve lapbemutató szervezésével a történelmi Nógrád
vármegye közösségeihez is szeretne eljutni.
A lapbemutatók szervezői: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő. Dr. Csongrády Béla fömunkatárs. Kelé Szabó Ágnes képzőművészeti szakértő.
A szerkesztőség feladata a Palócföld Könyvek sorozat továbbéltctése. amely lehetőséget
ad a Palócföld szellemi köréhez kapcsolódó alkotók munkáinak megjelentetésére. A szerkesz
tőség a Palócföld Könyvek sorozatban a pénzügyi források fennállása esetén 2019-ben két
kötetet kíván megjelenteni: Zsibói Gergely verseskötetét Földi Péter illusztrációival, valamint
Subái Pál Mikszáth Kálmán verseit közreadó tanulmánykötetét.
A megjelenés határideje: a pénzügyi lehetőségek és a pályázatok eredményétől függően 2019.
december 31-éig. A kötetek kiadásáért felelős: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő és a
szerzők.
A szerkesztőség továbbra is fontosnak tartja az olvasókkal való kapcsolattartást, egyrészt
személyesen a lapbemutatókon, az ankétokon, az író-olvasó találkozókon, valamint az online
felületeken. 2019-ben is működtetjük a blogoldalt (https://palocfold.wordpress.com). illetve a
facebook-oldalt. Blogoldalunk hetente többször frissülő tartalommal hozza közel a kortárs
irodalmat és képzőművészetet az olvasókhoz. A Vasárnapi zene rovatunkban nógrádi zené
szek. zeneszerzők műveit mutatjuk be a továbbiakban is. A blogoldalunk Ugródeszka című
rovata is a tehetséggondozás célját szolgálja: fiatal toliforgatóknak, fotósoknak, képzőművé
szeknek adunk teret a megjelenésre. A blogoldal szerkesztéséért és a középiskolákkal való
együttműködésért felelős: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő. Iskolai kapcsolattartóink:
Kele Szabó Ágnes művésztanár (MÍG) és Zsibói Gergely (BJG).
A lapszámok digitalizálása fontos és szükségszerű tevékenység. A nyomtatásban
megjelent lapszámokat ez évben is elérhetővé tesszük elektronikusan a Palócföld Archívum
ban.
kiadónk.
a
Balassi
Bálint
Megyei
Könyvtár
honlapján
(http://bbmk.hu/index.cgi?act=listfolder&id-5). 2018-tól az Országos Széchényi Könyvtár
Elektronikus Periodika Archívumában is elérhetővé váltak lapszámaink digitális formában. A
digitalizálást végzi: Vadász Péter informatikus-könyvtáros.
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