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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK
2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2018-as szakmai feladatait szakmailag magas fokon, a felhasználók igényei mentén, költséghatékonyan végezte.
Könyvtárunk erősségei között kiemelten jelent meg az elkötelezettség, a szakmai igényesség, a
partnerség és a használóközpontúság.
Az évek óta fennálló létszámgondunkra gyengeségként kell tekintenünk még akkor is, ha eredményeinkben, vállalásainkban igyekeztünk megfelelni mind a szakmai, mind pedig a fenntartói
elvárásoknak. Egész éves szakmai gondolkodásunk fókuszált a lehetőségek teljes kiaknázására,
a jobbításra és a fejlődésre.
Megőriztünk és továbbadtunk minden olyan értéket és szolgáltatást, amely Nógrád megye és
Salgótarján kulturális életét gazdagította. Ehhez a munkánkhoz együttműködő partnereket kerestünk és találtunk. Megerősödtek és bővültek megállapodásaink civilekkel, egyesületekkel,
közoktatási intézményekkel, közgyűjteményekkel, cégekkel.
Könyvtárunk programjai, rendezvényei, közös projektjei, együttműködései jó példáit adják az
intézmény közösségformáló, társadalmi hasznosságot célzó gondolkodásának. Közös pályázati
projektekben dolgoztunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral (Az én könyvtáram) és az Országos Széchényi Könyvtárral (Cselekvő közösségek), valamint részt vettünk a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. “Kerülj képbe! – Utcai művészet a kultúráért” elnevezésű projektjében is. Valamennyi jelentősebb kulturális városi és megyei program aktív közreműködői és
segítői voltunk.
2018-ban ünnepeltük jelenlegi könyvtárépületünkbe költözésünk 30. évfordulóját. E jeles évforduló kapcsán emlékezésekre, eddigi szakmai munkánk összegzésére, valamint a szakmai
elődökről való méltó megemlékezésre is sor került.
Áttekintve a 2018-ban végzett szakmai feladatainkat, biztosan állítható, hogy a könyvtár a kapott és vállalt feladatait magas színvonalon, az olvasói elvárások mentén, maximálisan teljesítette. Erősségeinknek a következőket tekintettük:
- Kiemelt feladatot jelentett intézményünk számára az Európai Parlament és a Tanács EU
2016/679. sz. rendelete, az adatkezelési, adatvédelmi kötelezettségekről. Ennek valamennyi előírását betartva készítettük elő a könyvtári nyomtatványokat, végeztük el a
szükséges szakmai feladatokat.
- A Balassi-díjat könyvtárunkból 1 fő könyvtáros vehette át a 30. évforduló alkalmából
rendezett ünnepségünkön.
- A diákok 50 órás közösségi szolgálatának szervezése gördülékenyen zajlott, folyamatosan megvalósult.
- A könyvtár pályázati tevékenysége eredményes és sikeres volt.
- Teljesítettük az Uniós pályázatokban vállalt feladatainkat is, valamint aktív szerepvállalása volt a könyvtárnak „Az én könyvtáram” országos könyvtári fejlesztési projekt megyei feladataiban, és a „Cselekvő közösségek” elnevezésű projektben is.
- A minőségirányítás terén újabb előre lépések történtek (képzések, tréningek, szakmai
programok).
- Folyamatosan kínáltunk színvonalas, értékes, érdekes programokat minden korosztály
számára, kiemelten a 30 éves évforduló, valamint a jeles ünnepek, évfordulók kapcsán.
- Internethasználó tanfolyamunk a könyvtár társadalmi hasznosságát erősítette, odafigyelve a szépkorúakra is.
- Időarányosan, tudatos állományalakítási stratégia mentén gyarapítottuk dokumentumállományunkat.
- Adatot szolgáltattunk az Állami Számvevőszék könyvtárunk ellenőrzése kapcsán.
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- Folyamatos, rendszeres volt a megyei kistelepülések ellátása és a helyszíni szolgáltatások
biztosítása is.
- A fiókkönyvtárak működtetése zökkenőmentes volt. A zagyvarónai fiókkönyvtárat az átadásra szakmailag előkészítettük, a szolgáltatást újra indítottuk.
- A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat tevékenységét, pénzügyeit, pályázati
követését segítettük, rendezvényeit támogattuk. Örömmel és büszkén üdvözöltük, hogy a
lap Nógrádikum díjat kapott.
- Gazdasági, pénzügyi, üzemeltetési feladataink a gazdasági központtal történő folyamatos,
naprakész egyeztetésekkel valósultak meg.
- Bevételeink alakulását szakmailag menedzseltük.
- Kapcsolódtunk a megye és a város kiemelt rendezvényeihez, segítettük azokat.
- A Digitális Jólét Programban sikeresen együttműködtünk, annak DJP Pont kialakítását
két könyvtári helyszínen megoldottuk.
- Bevételeink növelése érdekében újra fizetős szolgáltatássá tettük az internet használatát.
- Családi olvasónapló pályázatot hirdettünk általános iskolás tanulók számára.
- Nyári szünidei kreatív foglakozásokat szerveztünk.
- Pál József különgyűjteményt alakítottunk ki a család átadott hagyatékából.
- Részt vettünk a megyénk értékeit bemutató megyenapon.
- Kiadtuk a Könyvtártér kiadványunkat.
- Folyamatosan szerveztük a KönyvtárMozi szolgáltatást, felügyeltük azok működését.
- A kapott pénzügyi támogatások felhasználása időarányosan és a tervezetten történt.
- A kulturális törvény változása új, nagyobb szerepet szán a megyei könyvtáraknak a nyilvános települési könyvtárak szakszerű működésének, fejlesztésük koordinálása terén. Ezzel kapcsolatos új feladataink voltak, így pl.: módszertani látogatás a megye városi
könyvtáraiban, a városi könyvtárak számára információs szakmai nap megrendezése, beszámolók és munkatervek bekérése, azok elektronikus felületre feltöltése, a beszámolók
alapján a minisztérium számára átfogó elemzés készítése.
Büszkeségeink gazdag tárháza motivációja további, jövőbeli munkánknak. Mindezek mellett –
SWOT-analízisünk alapján – gyengeségeink közé sorolható a könyvtár alacsony létszáma, valamint a támogatás tekintetében a fenntartó önkormányzat költségvetési korlátai. A 2019-es év
költségvetési tárgyalásai alapján bízunk abban, hogy ezek vonatkozásában lesz pozitív elmozdulás a fenntartó önkormányzat részéről (+ 1 fő létszám biztosítása, energetikai felújítás).
II.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

A 2019. évre vonatkozó, a fenntartó önkormányzattal folytatott költségvetési egyeztetések alapján, 1 fő létszámbővítéssel tervezhet könyvtárunk. Az 1 fő adatfeldolgozó munkatárs a digitalizálási részleg munkáját erősítheti.
Élünk a közmunkaprogram lehetőségeivel, a közcélú munkatársak az adminisztratív munkában
nyújtanak segítséget. Sajnálatos módon, 1 fővel csökkent ez a létszám, és az alacsony közfoglalkozatási bér miatt nehéz megtalálni a megfelelő munkatársat.
Valamennyi alapdokumentumunk felülvizsgálata megtörtént, melyeknek fenntartó általi elfogadása a 2019-es évnek lesz feladata.
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III.

SZAKMAI MŰKÖDÉS:
1. Nyitva tartás

Nyári bezárásra 2018. július 16-31. között került sor. Ez idő alatt a Forgách-i Fiókkönyvtár
bővített nyitva tartásával biztosítottuk a lakosság számára a könyvtári szolgáltatásokat.
2018-ban a szombati nyitva tartásunk zavartalanul működött.
Ebben az évben nyitva tartás módosítására nem került sor.
Mutatók

2017. évi tény

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
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2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
Az Információszolgáltatási és Gyűjteményszervezési Osztály
Felnőtt kölcsönző részleg
Alapküldetésünk a tudásmegosztás és az értékközvetítés, amely gyűjteményünk frissességének
és sokszínűségének fejlesztésében, és az igényes gyűjteményre épített magas színvonalú, személyre szabott dokumentum- és információszolgáltatásban fejeződött ki.
A felnőtt kölcsönző látogatóinak száma 2018-ban 23.544 fő volt, a látogatószám csökkenése a
tavalyihoz képest 180 fő - kevesebb mint 1%.
5.537 referenszkérdést rögzítettünk összesen, amelyből 3.314 technikai, 2.233 érdemi volt. A
technikai referensz elsősorban útbaigazítás, a dokumentum fizikai helyének megkeresése, bemutatása vagy gyors keresés a katalógusban a pontosan közölt szerző/cím adatok alapján. Az
érdemi referensz eredménye is lehet dokumentum, de szintúgy lehet információ is, igényli a
könyvtáros tudását, jártasságát, adott esetben különböző források és eszközök kombinációját.
REFERENSZKÉRDÉSEK SZÁMÁNAK
MEGOSZLÁSA
Technikai referensz

2233

Érdemi referensz

3314

Ízelítőül néhány érdekesebb olvasói kérdés 2018-ból: házi frizurakészítés; a Hadtörténeti Múzeumban tartott Don-kanyar megemlékezés programja; szerepjátékok az óvodában; SzegedyMaszák és más szerzők Kosztolányi monográfiái és tanulmányai; Mária Terézia életrajza, lehetőleg regényes feldolgozásban; kriminológia, emberölés szakirodalom, lehetőleg OKRI kiadásban; szülés utáni depresszió; beszámolók Észak-Koreából; pánikbetegség; Glücklich
Vilma - Századok/ Huszadik Század 1927 és 1906 évfolyamokban fellelhető írásai/róla szóló
írások…stb.
Az irodalomkutatások száma viszont örvendetes emelkedést mutat: közel triplája a tavalyinak.
Emögött a metodikai megközelítés változásai rejlenek: olvasóink nem igénylik a klasszikus
módon készre listázott irodalomjegyzékeket; ellenben fokozottan érdeklődnek az adatbázisok
konkrét használata, a keresőkérdések megfogalmazási módja stb. iránt, vagyis figyelemmel kísérik a lefolytatott kereséseket, kérdéseket tesznek fel, bemutatást és konzultációt igényelnek,
hogy a módszereket a továbbiakban önállóan tudják hasznosítani, tekintettel a bárki számára
bárhonnan elérhető adatbázisok sokféleségére.
Néhány irodalomkutatási feladat, amelyet megoldottunk a múlt évben: endokrinológia,
nefrológia – friss szakirodalmak; megújuló energiák, alternatív energiák helyzete Magyarországon; sportszociológia – alapkönyvek, áttekintések; az orvosmigráció, egészségügyi dolgozók elvándorlása Magyarországról; családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás – cikkek; Németh László nőalakjainak eredete a görög mítoszokban; termékfejlesztés - frissebb irodalmak,
újságcikkek.
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Témafigyelést is végeztünk, törzsolvasóink vissza-visszatérőleg feltett kérdéseire értelemszerűen igyekeztünk felkészülni: jóga, pályaválasztás, 20. századi visszaemlékezések Magyarországról, drámák-színjátékok, skandináv irodalom, kalandregények a magyar középkorról, új
megjelenésű high fantasyk - csak néhány a figyelt témák közül.
Közhasznú információs szolgáltatásunk szintén keresett volt: olvasóink szívesen fordultak hozzánk menetrendek, programok, szolgáltatások, címek-telefonszámok, olykor személyi hírek
(halálozások), orvosi magánrendelések és egyéb, a napi életvitelhez, ügyintézéshez, vásárláshoz stb. szükséges gyors információ végett.
Folyamatosan végzendő feladatunk volt az állományfejlesztés, amely magában foglalja a gyarapítást, a revíziót és természetesen magába foglalja a gondos, szakmailag indokolt apasztást
is, az igényes gyűjtemény létrehozása céljából. A tartalmi minőség és mennyiség, a széles körű
dokumentumkínálat, a gyűjtemény egyediségének, frissességének és sokszínűségének fenntartása jegyében végeztük munkánkat.
A középiskolák közül a Salgótarjáni SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Salgótarjáni SZC
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
volt az a két intézmény, amelynek könyvtárlátogatásait, programokon való részvételeit elsősorban szerveztük. Az Internet Fiestára újonnan kidolgozott “Gépbe zárt lélek” című foglalkozásunkon négy középiskolás csoport vett részt, a Gyermekek Jogainak Hetén a ”Hősök, zsenik,
felfedezők” című programot két csoportnak tartottuk meg. Könyvtárhasználatba bevezető foglalkozást négy középiskolás (köztük a Füleki Gimnázium) és három általános iskolás csoportnak (ludányhalászi Ráday Gedeon Általános Iskola, Litkei Általános Iskola, a rimaszombati
Tompa Mihály Református Általános Iskola).
Felnőttképzésben – Közművelődési szakember OKJ – résztvevő csoportnak is bemutattuk a
könyvtár szolgáltatásait, különös tekintettel a felnőtt kölcsönzőre és a helyismereti részlegre. A
szépkorúak számára 2018-ban is folytatódott a digitális kompetenciafejlesztés.
„Elsárgult lapok üzenete"-tematikus kiállítás
2018-ban is havonta állítottunk ki egy tárlónyi bemutatót prézens gyűjteményünk kincseiből.
Molnár Ferenc, Hunyady Mátyás, az 1848-as forradalom, József Attila, Krúdy Gyula, Babits
Mihály, Gárdonyi Géza, Tersánszky Józsi Jenő évfordulói mind méltó reprezentációt kaptak,
nemkülönben a “Családok Éve” kapcsán a családtörténet, majd később a karácsony témája.
Megemlékeztünk Stephen Hawking és Philip Roth elhunytáról.
„A tudás ábécéje"- tematikus könyvajánló
Új tematikus kínálóval jelentkeztünk a múlt évben: az ábécé mentén haladva, néhány hetenként
más-más fogalom köré csoportosítottunk ismeretterjesztő- és szépirodalmat, kizárólag az adott
téma értékes feldolgozását tekintve. A koncepció életképességét és hatékonyságát mutatja,
hogy a tárlókat rendszeresen újra kellett töltenünk - olvasóink örömmel fedezték fel a “régi új”
köteteket. A tárlók mottói voltak: A, mint angyal, Á, mint állat, B, mint betegség, C, mint cigányság, Cs, mint család, D, mint digitalizáció, E, mint egyház, É, mint észak, F, mint fa, G,
mint görög.
30 éves jubileumi év – évfordulós játék
A jeles évfordulót egy kisebb projekttel tettük emlékezetessé: 30 év – 30 kérdés címmel rejtvényjátékot állítottunk össze. Célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet állandó programjainkra, szolgáltatásainkra, és az intézménnyel kapcsolatos érdekességeke.
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Projekt program
"Az én könyvtáram" – Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek – EFOP-3.3.3VEKOP/16-2016-00001 program keretében mintaprogram-kipróbálásban vettünk részt. A
“Főiskolás leszek!” című könyvtárismertető foglalkozást adaptáltuk helyi viszonyokra.
Olvasásnépszerűsítő játék
A Nagy könyves beavatás olvasásnépszerűsítő játék promociójában rész vettünk, hirdetési
anyagaikat nyomtatott és elektronikus formában is közzétettük.
Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti Részleg
A helyismereti gyűjteményben a 2018-as év folyamán személyi változás történt, amit belső
átcsoportosítással oldottunk meg.
A részleg kiemelt feladata a 2018-as évben is a tájékoztatás, az irodalomkutatás és a témafigyelés volt. Ebben az évben 552 referensz kérdéssel fordultak hozzánk olvasóink. Számos kérdés
érkezett helyi honismereti kutatóktól, középiskolásoktól, felsőfokú tanulmányaikat végző diákoktól, de az ország más területén élők is felkerestek minket telefonon és e-mail-ben kérdéseikkel. Ebben az évben nagyobb kutatást igénylő kérdéseink az alábbiak voltak: a vívás története
Nógrád megyében; Észak-magyarországi tájházak; „Nógrádikum lesz a borzag” pályázathoz;
Hatz Károly életrajzi adatai; a balassagyarmati Csendőrpalota története; a Karancs Szálló története; munkásélet az acélgyári kolónián; a Balassi Bálint Megyei Könyvtár története pályázathoz; a somlyói vasbeton híd; Hollókő idegenforgalmának fejlesztése; a Déryné Színház előadásai Baglyasalján 1951-1959 között; Nógrád megye és Salgótarján gazdasági élete; Mészáros
Lajos 1967-ben készült nagyméretű faliképe jelenleg hol található; Somoskő visszacsatolása
Magyarországhoz; Miskolczy-Simon Jánosné (Kovács Sarolta) Balassagyarmaton élt zongoratanárnő életrajzi adatai.
A mikrofilmen történő tájékoztatás is fokozottabban jelent meg ebben az évben. Több kérés is
érkezett, amely komoly kutatást igényelt a részleg munkatársától. A Nógrádi Lapok, Honti Híradó, Gömör-Kishont, Nógrádi Hírlap és Nógrádi Népszava 1880-as években megjelent számainak átnézése, az adott cikk lefényképezése, elektronikus úton történő továbbítása számos kutató munkáját segítette.
Munkánk fő vonala a tájékoztatáson kívül a digitalizálási tevékenység segítése volt. Biztosítottuk a digitalizálás alapját szolgáló dokumentumokat, előkészítettük azokat a feladatvégzésre.
Fontos, hogy a múlt értékeinek hagyományos formában történő elérhetővé tétele mellett a helyismereti kutatást segítő, a helyi értékek nyilvános elérhetőségét biztosító digitális tudástárakat
hozzunk létre.
Az év során is folyamatos volt a digitalizált Nógrád Megyei Hírlap bemutatása egyénileg is és
csoportoknak is.
A digitális tartalmak megőrzése is folytatódott a részlegben. A megye településeinek interneten
elérhető folyóiratait, internetes meghívókat, plakátokat, könyveket töltöttünk le.
2018-ban nagy horderejű változás történt részlegünkben, új gyűjtemény került kialakításra.
Pál József családja úgy döntött, hogy az elhunyt író, költő, a Palócföld egykori szerkesztője,
főszerkesztője könyvgyűjteményét intézményünknek ajándékozza. A hagyaték átnézése, rendszerezése, beleltározása után az Országos Könyvtári Napok keretében került sor a Pál József
Gyűjtemény ünnepélyes átadására a Helyismereti Gyűjteményben. A hagyaték 731 db dokumentumot tartalmaz, amely meghatározó szerepet kap Nógrád megye kulturális, helytörténeti
értékei között.
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Szintén az Országos Könyvtári Napok keretén belül nyílt meg az Iványi Ödön emlékkiállítás.
Az intézményi megnyitóhoz kapcsolódott részlegünk is egy kiállítás rendezésével. A gyűjteményben elhelyezett tárlóban emlékeztünk meg Iványi Ödön festőművész, egykori könyvtárigazgató 100. születésnapjáról.
A 2018-as év nagy jelentőségű volt a könyvtár számára. 1988-ban, 30 évvel ezelőtt adták át a
megyei könyvtár épületét. Részlegünk az ünnepi megemlékezésen történt visszatekintéshez
adatok, cikkek gyűjtésével járult hozzá, illetve „30 év – 30 kérdés” címmel internetes totót
állított össze. A „30 év e ház falai között” című kiállításon fényképek, meghívók, egyéb aprónyomtatványok segítségével idéztük fel az építkezés és a 30 év legfontosabb eseményeit.
Ebben az évben került sor az olvasóterem folyóiratainak és polcainak átrendezésével párhuzamosan a helyismereti részleg folyóirat-állományának átpakolására is.
A társintézményekkel az előző években kialakított szoros együttműködés folytatódott a 2018as évben is. Számos kérdés megválaszolásával, dokumentumokkal segítettük a Zenthe Ferenc
Színház és a Dornyay Béla Múzeum munkáját.
A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. Nógrád Megyei Irodájának rendezvényszervező
tanfolyamon részt vevő hallgatóinak könyvtári foglalkozásokat tartottunk.
A Salgótarjáni Értéktár Bizottság munkáját is segítettük adatok szolgáltatásával.
Jó kapcsolatot építettünk ki a helyi és a szlovákiai iskolákkal is. Szlovákiából Rimaszombatról
és Gömöralmágyból az évben 2 általános iskolás csoport érkezett könyvtárbemutatásra.
Salgótarjáni általános iskolákból a 2018-as évben 3 csoportot fogadtunk: Salgótarjáni Általános
Iskola Gagarin Tagiskolából 2 osztályt, Salgótarjáni Általános Iskola Arany János Tagiskolából
1 osztályt. Nógrád megyéből Karancslapujtő, Ludányhalászi és Karancsalja iskoláiból érkeztek
csoportok a részlegbe. A foglalkozásokon bemutattuk a Helyismereti Gyűjtemény állományát,
könyveket, folyóiratokat. A legnagyobb sikert a mikrofilmen elérhető folyóiratok bemutatása
aratta. A gyerekek nagy érdeklődéssel tanulmányozták a régi újságok nyelvezetét, hirdetéseit,
illusztrációját.
Középiskolásoknak is tartottunk foglalkozást a részlegben, a Madách Imre Gimnázium 3 csoporttal, a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája pedig 1 osztállyal vett részt a részlegben könyvtári foglalkozáson.
Az elmúlt évben is csatlakoztunk az Internet Fiesta és a Gyermekek Jogainak Hete rendezvénysorozatokhoz. 2018-ban „Jó formában: Egészség–tudatosság, informálódás, internet” címmel
tartottunk foglalkozást az Internet Fiesta hetében. Ezeken az órákon 4 középiskolás csoport vett
részt 143 fővel.
A Gyermekek Jogainak Hetén a „Képességem tudatában - Tudásalapú ismeretszerző interaktív
játék” című foglalkozást tartottuk meg szintén 4 középiskolás osztálynak.
A Módszertani osztállyal közösen 2017-ben állítottunk össze egy helyismereti kérdőívet Nógrád megye nyilvános könyvtárai számára helyismereti munkájuk áttekintése céljából. A visszaérkezett kérdőívek kiértékelésére 2018-ban került sor.
2018-ban részt vettünk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlésén, Keszthelyen.
A Vándorgyűléstörténeti kiállítás összeállításához segítettünk fényképeket, újságcikkeket öszszegyűjteni a nálunk rendezett 30. vándorgyűlésről.
A helyismereti részleg 2018. évi statisztikai adatai
Év

2018

Személyes
helyben
használók
(fő)

Helyben használt
dokumentumok
(db)

Referensz kérdés,
irodalomkutatás.
témafigyelés
(db)

Távhasználat
(db)

2.906

10.898

552

112

9

Cikkadatbázisban
adott évben feltárt
rekordok
(db)
1.475

2018-ban a napi információ- és dokumentumszolgáltatás korszerű eszközök segítségével történt. Látogatóink számára a részleg számítógépein elérhetők a legfontosabb adatbázisok, elektronikus könyvtárak. A szaktájékoztatásban nemcsak saját, hanem más intézmények katalógusait, adatbázisait használtuk, illetve ajánlottuk olvasóinknak.
Könyvtáruk tagja a DJP Pontok hálózatának. Ebben az évben került sor a részlegben a Digitális
Jólét Program Pont kialakítására. Célja a digitális eszközök és szolgáltatások népszerűsítése. A
látogatók számára megfelelő környezetben van lehetőség az internet- és a számítógép használatra, könyvtári szolgáltatások igénybevételére. Sokan keresik fel intézményünket ügyintézés
céljából és megnőtt a technikai segítséget kérők száma is (e-mail cím létrehozása, önéletrajz
készítése, álláskeresés, ügyfélkapu stb.).
2018-tól új szolgáltatásként üdvözölhetjük a vásárolt elektronikus dokumentumokat könyvtárunkban. E-könyveink az olvasóterem számítógépein érhetők el olvasóink számára. Jelenleg
36 db művet tartalmaz katalógusunk, amelyek nagyrészt jogi, történelmi, politika, média témájúak.
Az Olvasóterem 2018. évi statisztikai adatai
Év
2018

Személyes
helybenhasználat
(fő)
6.647

Helyben használt
dokumentumok
(db)
23.827

Referensz
kérdések
száma
190

Távhasználat
41

Az elmúlt évek gyakorlatához igazodva, a folyóiratpiac sajátosságait figyelembe véve valamint
az olvasók érdeklődésének megfelelően rendeltük, szolgáltattuk folyóiratainkat. Tovább folytattuk a 2017-ben elkezdett archivált folyóirat állomány revízióját. Áttekintettük az állományrész tételeinek őrzési idejét és a használat figyelembevételével válogattuk le az egyes évfolyamokat. Az olvasóterem bekötött köteteiből összesen 570 db-ot válogattunk le. Az állományból
kivont folyóiratokból idén is több alkalommal tartottunk folyóiratbörzét, amelyből részesültek
a megye települési könyvtárai is.
A könyvtár kurrens időszaki kiadványai
Cím
Előfizetett lapok száma
(Olvasóterem és Gyermekkönyvtár)

157

Ajándék lapok

67

Kötelespéldány

16

Összesen:

240

A használóképzés fontos elemét képezi a napi tájékoztatásnak. Látogatóinknak igyekszünk bemutatni adatbázisainkat, a digitális könyvtárak és a katalógusok használatát. Egy-egy tematikus
könyvtári óra, könyvtári látogatás alkalmával ezeket beépítjük a foglalkozások menetébe.
Jeromos nap alkalmából „Könyv a lelke mindennek” – az olvasással, könyvekkel kapcsolatos
kiállítást és kvíz játékot készítettünk. A Világjáró klub előadásosaihoz „Népek kultúrája-kultúrák népe” címmel az olvasóterem dokumentumaiból válogattunk és ajánlottuk képes albumainkat az utazást kedvelő olvasóinknak. Könyvkiállításokkal kapcsolódtunk jeles eseményhez,
kerek évfordulókhoz és világnapokhoz.
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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.
Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy folyamatosan csökken a zenei részleg szolgáltatásait igénybe vevő egyéni használók köre és száma. Az utóbbi években folyamatos fejlesztéseket hajtottunk végre mind az állomány összetétele és elhelyezése, mind a szolgáltatás bővítés
területén (angol nyelvtanfolyam kicsiknek), nem hoztak látványos eredményt.
Az év folyamán olvasói, használói elégedettségmérésre került sor a zenei- és nyelvi részlegen.
A kérdőívek válaszaiból konkrét eredmények születtek az adott részleg működésének hatékonyságával, igénybevételével kapcsolatban. Érdekes módon a felmérés kedvező eredményt
hozott a szolgáltatásunk megítélését illetően. Azok a válaszadók, akik igénybe veszik a részleg
nyújtotta szolgáltatásokat, elégedettek mind az állomány összetételét, mennyiségét, minőségét
illetően. Mindezek figyelembe vételével is látnunk kell, hogy ez a szolgáltatás megújításra vár.
Nagy figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők, látássérült, illetve mozgásukban korlátozott olvasóink könyvtári ellátására. Ennek érdekében speciális technikai eszközök és szolgáltatások állnak rendelkezésre, melyek igénybevétele számukra térítésmentes:
-

Hangoskönyvek
Öregbetűs könyvek
WinTalker beszéltető szoftver
Scanner (lapolvasó)
Kézi nagyítók kölcsönzése
Kazettás magnók kölcsönzése
Olvasógép
Hangostérkép

Kiemelt és jól működő szolgáltatásunk a házi kölcsönzés. Együttműködő partnereink: Aranykor
Idősek Klubja, Félsziget Napközi- és Lakóotthon (ÉNO), Baglyaskő Idősek Otthona, Naplemente Idősek Klubja. Negyedévente szállítunk dokumentumokat partnereinknek.
2018. októberében A Fehér Bot Nemzetközi Napja keretén belül gyengénlátóknak, illetve vakoknak készítettünk kiállítást: (hangoskönyvek, öregbetűs könyvek, kézi nagyítók, olvasógép,
Braille írású könyvek és egyéb olvasást segítő speciális technikai eszközök).
Zenei-és nyelvi részleg 2018. évi statisztikája
Használó/látogató (14 éven aluli) (fő)

2.185

Használó/látogató (14 éven felüli) (fő)

6.460

A látogatók száma összesen: (fő)

8.645

Helyben használt dokumentum: (db)

1.895

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

1.432

DVD kölcsönzés (db)

1.178

A kölcsönzött állományegységek száma összesen: (db)

2.610

Referensz kérdések száma össz.: (db)

1.027

Gyermekrészleg - Mikkamakka Gyermekkönvytár
Gyermekkönyvtárunk szolgáltatásai – 2018-ban is – a gyermekek, a szülők, pedagógusok igényeinek színvonalas kielégítésére irányultak. Változatos, színes programokkal vártuk olvasóinkat: a babákat, az óvodásokat, a diákokat, pedagógusokat, családokat. Fontos feladatunknak
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tekintettük a gyermekek olvasásra, könyvtárhasználatra motiválását, a könyvekhez és a könyvtárhoz való kötődés kialakítását. Programjaink célja, hogy a gyermekek számára könyvtárunk
vidám, élményekkel teli hely legyen, ahol csalogató, vonzó a könyves közeg és így a könyvekhez, a könyvtárhoz és az olvasáshoz való kötődés irányába fordítsuk a kicsik figyelmét.
Nagyon népszerű látogatóink körében Cirógató-sorozatunk, melyet minden második héten
szerveztünk 0-3 éves kisbabák és szüleik számára. Célja, hogy a kismamák megismerkedjenek
a magyar mondókákkal, mozgásos ölbeli játékokkal, megtanuljanak könnyen énekelhető dalanyagokat. Foglalkozásainkat képzett szakember vezeti szombatonként a délelőtti órákban.
Töretlenül népszerű - sőt egyre kedveltebb – az Edit néni könyvespolca elnevezésű, vidám felolvasó délelőtt, P. Kerner Edit előadóművész közreműködésével. A kézműves foglalkozás alatt
az ajándékok és díszek készítését mindig mese kíséri. 2018-ban is az egyik legkedveltebb szombat délelőtti program volt az itt élő családok körében. Célunk a szövegértési kompetencia fejlesztés mellett a közösségi élmény megteremtése könyvtári környezetben.
Több alkalommal látogattak el óvodások könyvtárunkba, ismerkedtek a könyvekkel, könyvtárunkkal. Havonta jönnek a Körúti Óvoda ovisai, de látogatóink között voltak a Hétpettyes
Óvoda, Pitypang Óvoda, Mackóvár Óvoda csoportjai is. Fontosnak tartjuk első alkalommal az
életkornak megfelelő tájékoztatást, az állományegységek, szolgáltatások használatának ismertetését, megtanítását.
Mindennapi munkánk fontos eleme a használóképzés, a csoportos foglalkozások szervezése és
lebonyolítása. Csoportjaink sokfélék, jönnek óvodákból, iskolákból egyaránt. Rendszeresen fogadunk iskolás csoportokat könyvtárhasználati és tematikus foglalkozásokra, könyvtári órákra.
Általános iskolásaink rendszeresen látogatják a könyvtárat, a sokszínű foglalkozások után mindig van lehetőség kölcsönzésre. A legtöbb csoport a SÁIK Gagarin Tagintézményből és a SÁIK
Kodály Zoltán Tagiskolából érkezett. Nagy örömünkre minden évben Pályaorientációs Projektnapon is visszatérő vendégeink a kisiskolások. A tavalyi évben 170 iskolás és óvodás csoport
érkezett hozzánk.
A gyermekrészleg 2018. évi csoportos könyvtárhasználati statisztikája
Megnevezés
Dokumentumkölcsönzés

Alkalom

Fő

79

2.148

Könyvtárlátogatás

33

677

Foglalkozás

58

1.438

Rendezvény

38

1.690

Dokumentum kölcsönzésünk száma némileg csökkent a korábbi évhez képest a statisztikai adatok szerint. Kevesebbet olvasnak a gyerekek. Egy - egy kölcsönzés alkalmával 1 vagy 2 db
könyvet visznek, ami az előző években akár a duplája is volt. Pozitív tendenciát mutat, hogy a
könyvtárlátogatások száma, és a könyvtári foglalkozások aránya is emelkedést mutat az előző
évhez viszonyítva.
Mivel zömmel alsó tagozatos gyerekeket érint, nagyon hangsúlyos a mese, a mesemondás, ami
az olvasás megalapozásának, megszerettetésének fontos eszköze. Igyekeztünk interaktív, a gyerekek aktivitására épülő foglalkozásokat tartani.
A tematikus foglalkozások, Papírszínház-mesék, Edit néni könyves polca, sokféle érzéket megmozgató, az ismeretek játékos elsajátítását, beépülését segítő részek, zenével, mondókával, dallal, mesével és kézműves foglalkozással.
Nagy hangsúlyt fordítottunk a gyermekek egyéni foglalkoztatására, az egyéni
használóképzésre, valamint a fogyatékkal élők könyvtári ellátására. Rendszeres látogatói voltak
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a könyvtárnak az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola valamint a Félsziget Napközi és Lakóotthon fogyatékkal élő fiatal felnőttjei.
Határon túlról, Szlovákiából is érkeztek könyvtárlátogatásra diákok. Minden évben eljönnek
hozzánk a Rimaszombati Tompa Mihály Református Alapiskola, illetve a Gömöralmágyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai.
Kapcsolódtunk az Informatikai és Könyvtári Szövetség évente megrendezésre kerülő akcióihoz, továbbá más központi kezelésű, olvasást népszerűsítő programokhoz, könyves ünnepekhez
(Internet Fiesta, Őszi Könyvtári Napok, Gyermekek Jogainak Hete).
Június második felében szerveztük meg Olvasóropi Mese Olvasótáborunkat általános iskolás
3-4 osztályos gyerekeknek. A nagy sikerű egy hetes foglalkozássorozaton 20 fő vett részt. Délelőttönként kézműves és tematikus foglalkozásokat tartottunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy a
tábor résztvevői aktív könyvtárhasználóként tértek vissza a gyermekkönyvtárba az év folyamán.
A nyári szünidőre Családi Irodalmi Élménynapló címmel olvasónapló pályázatot hirdetettünk
3-6. osztályos tanulók részére.
Vendégeink voltak: Papp-Für János, K. László Szilvia, M. Kácsor Zoltán, illetve a Hottentotta
Bábszínház, a Lóca Együttes, és a Csudatáska Társulat.
Egész évben igyekeztünk lépést tartani az újonnan megjelent és népszerű könyvek megfelelő
példányszámban való beszerzésével. A különböző korosztályok számára megjelenő irodalom,
illetve a szakkönyvek ismerete napi feladataink közé tartozik.
2018-ban is folyamatos volt az állománygondozói munka a gyermekkönyvtár tereiben és raktárában. Folytattuk az avult példányok leválogatását, valamint a kevésbé használt kötetek leszállítását a raktárba, illetve a raktárból számos könyvet leselejteztünk.
Ebben az évben az óvodások és az alsó tagozatos korosztály körében legnépszerűbb könyvek:
Geronimo Stilton, Tea Stilton, Holly Webb állatos regényei, Berg Judit sorozatai, Titkos királyság, Robert Pavanello: Bat Pat sorozata, Harcos Bálint Szofi sorozata.
Az általános iskola felsős korosztálya körében a legolvasottabb kötetek: Leiner Laura, J. K.
Rowling művei Mágikus állatok iskolája-sorozat, Rick Riordan, Titokfölde –sorozat, Star
Wars, LOL sorozat.
Ismeretterjesztő műveknél a kedvenc témák: Dinoszauruszok, rajzolás, vadállatok, történelem.
Keresett témák a szülők körében: gyógyító mesék, hiszti, testvér születik, olvasni tanulok, óvodába készülök.
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 4. számú mellékletben.
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2.1 Gyűjteményfejlesztés
A 2018. évi beszerzési keretet időarányosan használtuk fel, a dokumentumokat rendszeresen és
tervszerűen rendeltük, azok intézménybe érkezése gyors volt – közbeszerzési partnerünk maradéktalanul teljesítette vállalt kötelezettségeit, mind a kedvezmények, szállítási határidők, mind az elektronikus rendelési felület és a rendelhető dokumentumok körének területén.
Költségvetésből 14.294.182,- Ft-ot költhettünk dokumentum-beszerzésre, mely az előző évinél
(13.985.186,- Ft) 2 %-kal több volt. Ez 5.349 db dokumentum beszerzését tette lehetővé, tehát az
így gyarapított dokumentumok száma is nőtt a tavalyihoz képest, 14%-kal.
Érdekeltségnövelő támogatásunk 2018-ban lényegesen (csaknem kétharmadával) kevesebb volt az
előző évinél. Ez a 796.472,- Ft 428 dokumentum beszerzésére volt elegendő.
A 2017. évi, 2018-ra áthúzódó ODR-támogatás 474 db dokumentumgyarapodást tett lehetővé,
900.190,- Ft értékben.
Szintén pozitívum, hogy a könyvtárunk javára rendelkező állampolgárok jövedelemadójának 1%ából 137.713,- Ft-tal, 210 dokumentummal bővíthettük gyűjteményünket.
Az NKA-program keretében pénzügyileg rendezett, kulturális támogatásból származó ingyenes termékátadások 690 db gyarapodást jelentettek 2018-ban, 2.149.021,- Ft összértékben. Ez sem darabszámban, sem összegben nem érte el az előző évi támogatásnak még a harmadát sem (2017-ben
7.440.166,- Ft, 2.493 db). Adódott ez abból, hogy 2018-ban már nem kaptunk az NKA-tól „központi”, a Könyvtárellátó útján kiszállított kulturális támogatásból származó ingyenes termékátadású
dokumentumokat, csupán a támogatott kiadók, szerzők által megküldött termékeket. Ennek hátránya az említett mennyiségi csökkenésen túl a visszaigazolásokkal járó többlet adminisztráció, s az
a tény, hogy nem választhatjuk meg a beérkező dokumentumokat, így a gyűjtőkörünkbe kevésbé
tartozó kiadványokat is kapunk. Előnye viszont, hogy kurrens, viszonylag friss megjelenésűek a
dokumentumok, s azáltal, hogy egyszerre kisebb mennyiségben érkeznek, rövidebb feltárási idő
után kerülhetnek a felhasználókhoz.
Szintén pénzügyileg rendezett, kulturális támogatásból származó ingyenes termékátadásként gyarapodott állományunk 2018-ban a Márai-program 7. ütemében 594 db dokumentummal,
1.388.642,- Ft értékben, illetve a 8. ütemben 341 db dokumentummal, 799.999,- Ft értékben.
Saját előállítású dokumentumaink száma 2018-ban kevesebb volt, mint az előző évben, 13 db,
16.600,- Ft értékben.
Az olvasói ajándékok tekintetében rendkívül kedvezőnek mondható a 2018-as év, ugyanis 1.652
dokumentumot kaptunk, 3.773.266,- Ft értékben; ez darabszámban csaknem a duplája, összegben
pedig majdnem a háromszorosa a 2017. évi ajándékoknak. Kiemelkedő volt a néhai Pál József író,
költő, szerkesztő könyvtárából nyilvántartásba vett 752 db-ot számláló gyűjtemény, melynek értéke
1.880.000,- Ft.
A 2017. évi kedvező tendencia a kötelespéldányok beszolgáltatása terén 2018-ban kissé megtorpant. A Balassi Bálint Megyei Könyvtárba 2018-ban 39 db kötelespéldány (38 db könyv, 1 elektronikus dokumentum) érkezett, értékük 97.424,- Ft. Kötelespéldányként kaptunk továbbá helytörténeti érdekeltségű időszaki kiadványokat, 16 címet. Ezek példányait periodicitásuknak megfelelően vettük nyilvántartásba. Vagyis 2018. évi kötelespéldányaink száma mintegy a negyedével
csökkent az előző évihez képest. Ez adódhat akár a kötelespéldányi körbe tartozó kiadványok csökkenéséből, de a helyi nyomdák, kiadók számának mérséklődéséből is.
2018. december végére sikerült – hosszas szakmai, illetve a beszállítóval történő egyeztetések eredményeképpen – e-könyvekre irányuló beszerzésünk: 36 „példány”, 141.586,- Ft értékben, mely –
helyben használhatósága végett – az Olvasóterem állományát gazdagította.
Kis mértékben (3,4%) emelkedett a Gyermekkönyvtárba, jelentősen (22%) a nemzetiségi gyűjteménybe, és kimagaslóan (86,5%) a helytörténeti gyűjteménybe 2018-ban bekerült dokumentumok
száma – mindez örvendetes, de míg az első jórészt saját forrásoknak köszönhető, addig a másik két
növekedés nem tervezhető, ingyenes termékátadásból, illetve olvasói ajándékból származik.
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Mintegy egyharmadával csökkent a „CD/DVD/elektronikus dokumentum” gyarapítására fordított
összeg: gyakorlatilag munkatervben meghatározottan (bár annál kisebb mértékben), a használói
szokások megváltozását követve. Ez a csökkenés ugyanis a zenei CD-k minimális beszerzéséből
ered (gyarapodásunk olvasói ajándék eredménye, hangoskönyvet viszont szép számmal szereztünk
be). A DVD filmek beszerzését folytattuk, mivel azok a – szociális intézmények lakóit érintő –
„házi kölcsönzés” egyik alappillérét alkotják továbbra is. Ugyanezen okra (zenei CD-k alacsony
számú bekerülése az állományba) vezethető vissza a 2018-ban a Zenei gyűjteménybe kerülő dokumentumok darabszámának kismértékű (- 9%) csökkenése.
2018-ban a Balassi Bálint Megyei Könyvtár állománya 9.788 db dokumentummal gyarapodott,
22.590.282,- Ft értékben.
A 2018. évi dokumentumgyarapodásunk tartalmilag a következőképpen alakult: 43,5% szak- és
ismeretterjesztő irodalom (4.259 db), 36,3% szépirodalom (3.556 db), 20,2% gyermek- és ifjúsági
irodalom (1.973 db).
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár könyvállományának tervszerű átvizsgálása, raktárba, illetve törlésre leválogatása 2018-ban is folytatódott: 13 alkalommal összesen 8.039 dokumentumot vontunk
ki az állományból (mintegy a negyedével többet, mint 2017-ben), valamennyi könyvdokumentum
volt, 1.020.556,95 Ft értékben. A törlések jogcíme behajthatatlan követelés, rongált, illetve
fölöspéldány (tervszerű állományapasztás) volt.
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

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

13.985.186
1.689.693

13.112.000
525.000

14.294.182
1.699.251

változás
%-ban
előző évhez képest
+2%
+0,6%

948.988

127.000

660.468

-31%

73

n. a.

55

-25%

2.601

n. a.

2.690

+3,4%

563

590

1.050

+86,5%

154

160

189

+22,7%

578

590

527

-9%

9.336

9.500

9.788

+4,8%

6.381

8.000

8.039

+25,9%

2.2 Gyűjteményfeltárás
Gyűjteményünk feltárása és nyilvántartása 2018-ban változatlanul a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben történt.
A könyvtári állomány gyarapodása 2018-ban 9.788 db volt, melyből 9.642 dokumentum állományba vételét a Feldolgozó részleg végezte. Corvina adatbázisunk (bbmkdb) 2018-ban 3.977
új rekorddal gyarapodott. Minden elkészített rekord egyúttal bekerült a MOKKA adatbázisba
is.
2018. december 31-én 158.268 MARC-formátumú rekordból állt Corvina Integrált Könyvtári
Rendszerünk adatbázisa. Az új beszerzésű időszaki kiadványok adatbázisba rögzítését, valamint a kurrens folyóiratok napi regisztrációját 2018-ban is a Corvina SER-modulja segítségével
végeztük.
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A helyismereti adatbázis 2018-ban is folyamatosan épült, bár a részlegen személyi változás
történt. 2018. december 31-én helyismereti adatbázisunk (bbmklo) 95.990 rekordot tartalmazott, melyből 91.638 volt a cikk.
A Praznovszky Gyűjtemény adatbázisa 2018-ban 2.062 MARC rekordból állt.
A BBMK Ellátóközpont és tagkönyvtárainak katalógusa (bbtkdb) 2018. év végén 99.275 rekordból állt.
Az állományra vonatkozó statisztikai adatokat igény szerint és a törvényi előírásoknak megfelelően szolgáltattuk 2018-ban is.
2017. évi
tény

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)
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)

2018. évi
terv

2018.
évi tény

változás %-ban
előző évhez képest

345.407

355.000

355.595

+2,9%

128.586

131.000

132.563

+3%

-

-

-

-

40 perc

40 perc

40 perc

0%

6 nap

6 nap

6 nap

0%

99%

99%

99%

0%

2.3 Állományvédelem
Az állományvédelmi célból digitalizált dokumentumok számának csökkenése azzal magyarázható, hogy 2017-ben jelentős pályázati támogatásból digitalizáltuk a Nógrád Megyei Hírlapot,
ami a 2018-as adatokban már nem jelent meg.
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 digita-

2017. évi tény

2018. évi terv

2018. évi tény

változás %-ban
előző évhez képest
+67,8%

87 db
bekötött folyóirat

90 db
bekötött folyóirat

146 db
bekötött folyóirat

-

-

-

-

-

-

-

-

3.916

120

61

-98,5%

16

lizált és a konvertált dokumentumok
száma
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma

n. a.

-

-

-

-

-

-

-

2.4 Tudományos kutatás
Az alacsony létszám nem ad lehetőséget az elmélyült kutató munka végzésére. Ennek ellenére
a mutatószámok azt jelzik, hogy a könyvtár vezetése sokat tett annak érdekében, hogy a könyvtár munkatársai tudásukat gyarapítsák, tapasztalataikat megosszák. Főleg a Könyvtári Intézet
által térítésmentesen kínált képzéseket vettük igénybe, illetve Az én könyvtáram projekt lehetőségeit használtuk ki.
2018-ban 2 alkalommal jelentettük meg a Könyvtártér című szakmai kiadványunkat, amelyben
16 témában publikáltak kollégáink. Szakembereink 20 előadást tartottak a KSZR szakmai napokon, minőségirányítási továbbképzéseken, tréningeken, más intézmények által szervezett
konferenciákon. Az év során 25 kollégánk vett részt különféle konferencián, 35 fő 19 szakmai
napon. 2018-ban 9 fő vett részt 5 féle képzésben (Az én könyvtáram projekt keretében, Minőségirányítás és Digitális készségek elsajátítása - DJP témában).
Könyvtárunk a kiadója a Palócföld című folyóiratnak. A tavalyi évben 4 lapszámot sikerült
megjelentetnünk pályázati források, fenntartói és egyéb szponzori támogatások segítségével.
Elkészítettük KSZR kiadványunkat, amely a Nógrád megyében felújított könyvtári szolgáltató
helyeket mutatja be.
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

-

-

változás %-ban
előző évhez
képest
-

-

-

-

-

8

10

16

+100%

-

-

-

-

-

-

-

-

1 db Könyvtártér
4 db Palócföld
1 db Salgótarjáni
Értéktár kiadvány
10

2 db Könyvtártér
4 db Palócföld

+16,6%

10

2 db Könyvtártér
4 db Palócföld
1 db KSZR
kiadvány
20

5

4

-

-

2017. évi tény

2018. évi terv

17

2018. évi tény

+100%

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

4

4

8

+100%

179

180

301

+68,2%

21

20

25

+19%

6

4

9

+50%

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása
3.1 Kötelespéldány szolgáltatás
A megyei nyomdák körében még mindig nem kellően ismert a kötelespéldány szolgáltatásról
szóló törvény. A könyvtárunkba érkezett kötelespéldányok elsősorban a helyi szerzőkkel, kiadókkal kialakult jó kapcsolat eredményeként jutottak el hozzánk.
Az intézménybe 2018-ban 39 db kötelespéldány érkezett, ebből 38 db könyv és 1 elektronikus
dokumentum. A beérkezett kötelespéldányokból 37 db került a Helyismereti Gyűjtemény állományába, 2 db könyv a Felnőtt Kölcsönző részleg dokumentumait gyarapította. A beérkezett
kötelespéldányok értéke 97.424,- Ft.
Kötelespéldányként kaptunk még helytörténeti vonatkozású időszaki kiadványokat, folyóiratokat. A 2018-as évben ez 16 címet jelentett. Ezek példányait a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer periodika moduljában tartjuk nyilván.
3.2 ODR tevékenység
Intézményünk alapfeladata, hogy a könyvtárközi kölcsönzés segítségével az Országos
Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltató könyvtárak teljes gyűjteményének elérését biztosítsuk könyvtárhasználóink számára.
2018-ban is igyekeztünk szakmai fórumokon, szóbeli tanácsadás, illetve reklámok formájában
népszerűsíteni a szolgáltatást, mind az olvasók, mind a települési könyvtárak körében.
Honlapunkon online formában elérhető könyvtárközi kérőfelületet biztosítottunk a könyvtárak
számára. Talán ennek eredménye is, hogy évről évre több kérés érkezik részükről. A kölcsönző
települési könyvtárakat felvittük Corvina adatbázisunkba is, így könyvtárközi kölcsönzéseiket
teljesen külön tudjuk kezelni (statisztika).
Az olvasói kérések száma is növekedett az előző évekhez képest, és ami a szolgáltatásban tartalmi előrelépést jelent, hogy a kérések immáron nem csak a használók tanulmányaihoz szükséges dokumentumokra szorítkoznak.
Az elektronikusan küldött dokumentumok számának csökkenése betudható annak, hogy a települési könyvtárak számára a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos pályázati feladatvállalások lezárultak.
Minden pozitívum ellenére, sajnos meg kell jegyezni, hogy munkánkat sokszor negatívan befolyásolta az ODR felület működésének problémája.
Annak érdekében, hogy e szolgáltatásunkat megfelelően, a friss információk birtokában tudjuk
ellátni, Tatabányán részt vettünk az éves ODR konferencián.
Szolgáltatásunk továbbra is népszerűségnek örvend az olvasóink és a kérő könyvtárak körében,
melyek száma 2018-ban nőtt. Ez pozitív visszajelzést jelent számunkra, hogy szerzeményezési
politikánk jó, állományunk tartalmi összetétele gyűjtőköri szempontból megfelel az elvárásoknak.
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2016
Beérkezett kérés
Adott eredeti
Adott elektronikus
Adott másolat
Adott összesen
Küldött kérés
Kapott eredeti
Kapott elektronikus
Kapott másolat
Kapott összesen

672
516
110
1
627
134
91
18
0
109

2017
811
615
123
0
738
123
88
23
0
111

1000
800
600
400
200
0

2018
751
663
48
0
711
149
105
27
0
132

2016

2016

2017

2018

3.3 Területi ellátó munka
Területi ellátó munkánk három fő iránya a Salgótarján peremkerületeiben működő fiókkönyvtárak működtetése és ellátása, kistelepülések könyvtári ellátása a KSZR keretében, valamint a
megye nyilvános könyvtárainak nyújtott szakmai segítség és koordináció.
Városi fiókkönyvtárak
A városi fiókkönyvtárak működése többnyire folyamatos volt 2018-ban, működési körülményeikben lényegi változás csak Zagyvaróna esetében történt. A Bátki József Közösségi Ház
felújítása miatt a könyvtár több hónapig ideiglenes, lényegesen kisebb alapterületen működött.
Szeptemberben a megújult épületbe kényelmesebb, jobb körülmények közé költözhetett vissza
a könyvtár.
A Forgách-i fiókkönyvtárban bővítettük a szolgáltatásunkat, DJP pontként okoseszközök használatában tudunk segítséget nyújtani az érdeklődők számára.
Személyi változás történt a Rónafalui és a Forgách-i fiókkönyvtárban, de ez a könyvtárak működésében nem okozott fennakadást.
A fiókkönyvtárakban a beiratkozott olvasók száma nőtt, de a használati adatok csökkenő tendenciát mutatnak, ennek oka összefügg a lakosság demográfiai változásaival. Kivételt képez a
Beszterce-lakótelepi fiókkönyvtár, amely minden téren pozitív eredményeket mutat. 2018-ban
a Forgáchi fiókkönyvtárban célul tűztük ki a gyermekolvasók bevonzását a könyvtárba. Ennek
érdekében a Dornyay Béla Általános Iskolával működtünk együtt, számukra könyvtári foglalkozásokat tartottunk. Az Ünnepi Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok időszakában a
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Beszterce-lakótelepi, a Zagyvarónai és a Forgách-i fiókkönyvtárakban szerveztünk programokat.
Együttműködtünk a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvánnyal, a Forgách-i fiókkönyvtárban lehetőséget biztosítottunk rendezvényeik megtartására.
A fiókkönyvtárak számára rendszeresen szállítottunk friss olvasmányokat, könyveket és folyóiratokat. A könyvtárosok igény szerint válogathattak állományunkból, vagy jelezhették kéréseiket. A fiókkönyvtárakba 2018-ban 27 alkalommal 2.092 db dokumentumot szállítottunk ki.
A fiókkönyvtárak közül 4 heti 2x2 órát tart nyitva, a Rónafalui 2x1 órában, a Forgáchi-i fiókkönyvtár heti 20 órában várja az olvasókat.
Évek óta probléma és megoldásra váró kérdés, hogy a peremkerületi fiókkönyvtárak megújítása
(főleg épületben, infrastruktúrában…stb.) mielőbb megvalósuljon. Fenntartói támogatás és
döntés kérdése a lehetséges fejlesztés.
Települési nyilvános könyvtárak, megyei koordináció
A kulturális törvény (1997. évi CXL. törvény) 2017. év végi változásai újabb feladatokkal bővítették a megyei könyvtárak számára meghatározott állami feladatok körét, mely szükségessé
tette a városi könyvtárakkal való szorosabb együttműködést. Ez számunkra is nagyobb lehetőséget és ösztönzést adott arra, hogy a KSZR könyvtárak mellett a nyilvános könyvtárakra is
jobban odafigyeljünk.
Megyénkben hat településen működik nyilvános könyvtár, a városi könyvtárak száma öt. 2018
év elején minden városi könyvtárban látogatást tettünk, tájékozódtunk helyzetükről, törekvéseikről, problémáikról.
Februárban információs szakmai nap keretében készítettük fel a könyvtárak vezetőit az új típusú beszámolók és munkatervek elkészítésére és tájékoztattuk őket a könyvtárakat érintő jogszabályi változásokról. Valamennyi beszámolót és munkatervet sikerült határidőre elkészíteni
és sikeresen feltölteni a közös tárhelyre.
A beszámolók és munkatervek számszerű adatainak feldolgozása, és elemzése nagyon fontos
feladat volt számunkra, az összegző tanulmány készítése során a könyvtárak adatait részletekbe
menően is láttuk, kirajzolódott előttünk az egyes könyvtárak és a megye települési könyvtárainak a helyzetképe is. Ráláttunk a problémákra, ahol kellett segíteni is tudtunk. Ennek a munkának hasonlóan fontos eleme volt, amikor szakmai nap keretében megbeszéltük az eredményeket
és a tendenciákat. A könyvtárvezetők is nagyon hálásak voltak az összképért, hogy el tudták a
saját eredményeiket helyezni a megyei palettán.
A hatékonyabb együttműködés és a rendszeres információcsere is hozzájárult ahhoz, hogy az
NKA könyvtári eszközfejlesztési pályázatán két városi könyvtár is sikeresen vett részt 2018ban.
A 2019-ben megvalósuló fejlesztések eredményeképp a szécsényi Krúdy Gyula Könyvtár belső
terei újulnak meg, valamint a bátonyterenyei Városi Művelődési Központ és Könyvtár
kisterenyei városrészi könyvtára költözhet új épületbe, kedvezőbb körülmények közé.
A személyes találkozások mellett évről évre törekszünk arra, hogy felmérések segítségével is
képet kapjunk az egyes könyvtári munkaterületekről a települési nyilvános és a városi könyvtárak esetében. 2018-ban a könyvtárak minőségirányítási tevékenységét térképeztük fel, valamint elvégeztük az előző évben készített helyismereti felmérés kiértékelését, összegzését. A
felmérések eredményeit szintén megosztottuk a könyvtárvezetőkkel szakmai információs napokon.
Feladatunk és törekvésünk, hogy a megye könyvtárosai számára szakmai napokat, továbbképzéseket szervezzünk, hasznos információkat nyújtsunk.
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2018-ban 2 alakalommal tartottunk információs szakmai napot a városi és nyilvános könyvtárak
vezetői számára, Salgótarjánban illetve Szécsényben.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával két napos minőségirányítási tréninget tartottunk a
nyilvános könyvtárak könyvtárosai számára.
Corvina használói tanfolyam 2 alkalommal volt, ahol egy-egy csoportot szerveztünk a nyilvános és a KSZR könyvtárosok számára.
A KSZR műhelynapok programjain is szívesen vettek részt a nagyobb könyvtárak munkatársai
is.
Örömmel tapasztaltuk az érdeklődést és az együttműködési hajlandóságot „Az én könyvtáram”
program kapcsán is. A felmérések, adatkérések, szervezési feladok során nyújtott gyors információcserék, adatszolgáltatások és feladatvállalások terén is tapasztalható volt a nyitottság, a
segítőkészség. Megyénkben saját fejlesztésű program nem volt, de 2 városi könyvtárban és a
megyei könyvtárban 4 program kipróbálása történt meg.
Nagy volt az érdeklődés „Az én könyvtáram” szakmai napjai iránt is.
Megyei rendezvényeink, továbbképzéseink 2018-ban
Esemény időpontja
Információs szakmai nap

Időpont

Helyszín

Résztvevők

2018. február 12.

Salgótarján

10 fő

2018. február 19.

Salgótarján

32 fő

2018. március 5.

Salgótarján

33 fő

KSZR műhelynap

2018. április 23.

Salgótarján
(Szalmatercs)

57 fő

Corvina képzés

2018. június 21-22.

Salgótarján

8 fő

Corvina képzés

2018. július 3-5.

Salgótarján

8 fő

„Az én könyvtáram” megyei
szakmai nap

2018. szeptember 24.

Salgótarján

78 fő

Információs szakmai nap

2018. október 10.

Salgótarján

27 fő

KSZR műhelynap

2018. október 29.

Jobbágyi

54 fő

Információs szakmai nap

2018. november 9.

Szécsény

10 fő

„Lépések a stratégiai tervezéstől a
minősítésig” 1.
„Lépések a stratégiai tervezéstől a
minősítésig” 2.

Módszertanos kollégáink is több képzésen, konferencián, szakmai napon vettek részt: Babaolvasó szakmai nap, KönyvtárMozi szakmai nap, DJP mentorképzés, Könyvtári minőségmenedzsment szakmai műhelynap, Nemzetiségi könyvtárak, EMMI konzultációs nap, illetve „Az
én könyvtáram” program szaktanácsadói rendezvényei és képzései.
Bekapcsolódtunk és népszerűsítettük az országos könyves kampányok és olvasásnépszerűsítő
programokhoz való csatlakozást. (Internet Fiesta, OKN, Ünnepi könyvhét).
Tájékoztattuk a könyvtárakat és a fenntartókat a könyvtárakat érintő pályázatok megjelenéséről,
különös tekintettel a DJP programra.
3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
Területi munkánk egyik leghangsúlyosabb része a kistelepülési ellátás. Megyénkben ez a domináns könyvtárellátási forma, az 5.000 fő alatti kistelepüléseken a községi könyvtárak 94%-a
könyvtári szolgáltatóhelyként működik. Könyvtárunk egyedüli szolgáltatóként biztosítja a
KSZR szolgáltatásokat a megye 119 kistelepülésén.
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2018-ban a szolgáltatás szervezése és tervezése területén is sokat foglalkoztunk az eddig elért
eredmények számba vételével és a további tervezéssel. Nemcsak az éves beszámolók és munkatervek készítése kapcsán, hanem a KSZR 2014-2018. szolgáltatásfejlesztési terv összeállítása
is értékelésre késztetett bennünket.
2018-ban a szolgáltatás folyamatos működtetése mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a kistelepülési könyvtárak szolgáltatási feltételeinek javítására. Év elején felmérést készítettünk a működési feltételekről, fejlesztési szándékokról, ennek figyelembe vételével állítottuk össze munkaprogramunkat.
Szolgáltatóhelyek fejlesztése
2018-ban 4 jelentősebb könyvtári fejlesztés történt a KSZR szolgáltatóhelyek tekintetében. Két
új könyvtárat adtunk át. Jobbágyiban az önkormányzat és a megyei könyvtár támogatásával
sikerült új szolgáltatóhelyet kialakítani, Lucfalván pedig a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával új, nagyobb helyre költözött a könyvtár. Szarvasgedén megújult a könyvtár teljes bútorzata, Szandán a könyvtár teljes belső tere átalakult.
A 2018. évi NKA eszközfejlesztési pályázaton a KSZR könyvtárak közül Szirák pályázott sikeresen, a fejlesztés megvalósítása 2019-re csúszik.
Könyvtárunk több könyvtár kisebb-nagyobb mértékű bútorfejlesztését, polccseréjét támogatta,
kisebb bútorokkal, kiegészítőkkel, dekorációkkal segítette a könyvtárak megújulását. Tovább
folytattuk a gyermeksarkok kialakítását, ezek további felszerelését. 2018-ban többek között papírszínházat, társas játékokat, diavetítőket és asztali bábszínházat vásároltunk.
A technikai fejlesztés során két irányt jelöltünk ki: a KönyvtárMozi szolgáltatás feltételrendszerének biztosítását tűztük ki célul az érdeklődők számára, másrészt a használói számítógépek
számát növeltük, illetve minőségi cserét hajtottunk végre.
Több könyvtárunkban jött létre DJP pont, mely új eszközökkel és szolgáltatásokkal gazdagította a szolgáltató helyeket.
A fejlesztések és az eszközellátottság áttekinthetősége érdekében egységes eszköznyilvántartást alakítottunk ki.
A fejlesztések mellett a rendszer zökkenőmentes működését szolgáltatói oldalról biztosítani
tudtuk. 2018-ban sok helyen hosszabb-rövidebb szünet állt be a szolgáltatóhelyek működésében. Ennek oka a könyvtárat befogadó épületek (energetikai) felújítása, korszerűsítése, mely
hosszú távon pozitív hatással lehet a szolgáltatóhelyek komfortjára, működési körülményeire.
Dokumentumellátás, állománygondozás
2018-ban is arra törekedtünk, hogy folyamatosan biztosítsuk a kistelepülések
dokumentumellátását. Állományunkat folyamatosan gyarapítottuk, 15.849 db dokumentumot
vásároltunk 29.226.365 Ft értékben. A beszerzett dokumentumok döntő többsége könyv, de
vásároltunk hangoskönyvet és DVD filmet is. A községek számára igényfelmérés alapján folyóiratokat is előfizettünk. Az igények felmérése után 107 településre 528 folyóiratot rendeltünk meg 3.469.075 Ft értékben. A helyi információk és értékek bemutatása jegyében
szolgáltatóhelyeinkre eljuttattuk a megyei hírlap, a Városlakó magazin és a Palócföld című irodalmi folyóirat példányait.
A könyvtárak számára negyedévente letéti cserét biztosítottunk, a könyvtárosok igényeinek
megfelelően lehetőséget adtunk a gyakoribb vagy a ritkább állománycserére is. 2018-ban 308
cserealkalom során 31.392 db dokumentumot szállítottunk ki a kistelepülésekre, így átlagosan
262 új kötet jut egy településre.
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A csereszolgáltatás mellett tartós letét formájában is támogattuk az állományok fejlesztését.
Elsősorban a szakirodalom és ismeretterjesztő irodalom megújítását tűztük ki célul, illetve megyei kötődésű vagy témájú dokumentumokat juttattunk el a településekre összesen 7.149 db-ot.
A szolgáltató helyek saját állományába beszerzett dokumentumok feldolgozását, szerelését,
igény szerint a nyilvántartások kezelését is segítettük. Az új dokumentumokat rögzítettük a
szolgáltató rendszer adatbázisában.
A saját állományok karbantartásában, gondozásában is részt vettünk 2018-ban az alábbi helyeken:
Feladat
Nógrádmarcal

Selejtezés, állományellenőrzés

Bárna

Selejtezés, állományrendezés

Galgaguta

Selejtezés, új nyilvántartás kialakítása

Szirák

Selejtezés

Kazár

Új nyilvántartás kialakítása

Lucfalva

Új nyilvántartás kialakítása

Mátraszele

Selejtezés

Nőtincs

Selejtezés

Ipolyszög

Selejtezés, új nyilvántartás kialakítása

Márkháza

Állományellenőrzés

Szanda

Selejtezés, állományrendezés

Kulturális rendezvények, közösségi programok
Az ellátott települések lakossága számára az előző évekhez hasonlóan a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere 2018-ban is biztosította a kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket.
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a közösségi programok szervezésére. A programok összeállításakor vezérfonal számunkra, hogy az általunk biztosított rendezvények minden korosztályt
megszólítsanak. A megyei rendezvénypalettát jelentősen befolyásolják a helyi társadalomiföldrajzi adottságok. Azokon a településeken, ahol már nem működik iskola, óvoda nagyobb
jelentősége van a 14 éven aluli korosztályhoz szóló programoknak.
Az olvasás népszerűsítését nem lehet elég korán kezdeni, ezért már a legkisebb korosztály számára is biztosítottuk a játékos író-olvasó találkozókat, a zenés-verses, a bábszínházi előadásokat, mivel fontosnak tartjuk, hogy a könyvtár, mint az olvasóvá nevelés egyik színtere, olyan
rendezvényeket szervezzen, amellyel a legfiatalabb korosztályt is megszólíthatja. Több kistelepülésre jellemző, hogy lakói egyre inkább elöregednek, így az idősebb, ám könyvtárba nem járó
korosztály megszólítását is lényeges feladatunknak tekintettük.
2018-ban 93 település élt a KSZR által ingyenesen biztosított kulturális program lehetőségével.
Az év folyamán az ellátott településeken 323 program valósult meg, 12.147 gyermek, 8.296
felnőtt, összesen 20.443 lakos vett részt a rendezvényeken.
Az idei esztendőben is a gyermekeknek rendelt programok száma lényegesen magasabb arányú,
mint a felnőtt közönség részére igényelt programok. Az olvasásnépszerűsítésre nagy hangsúlyt
fektettünk, így író-olvasó találkozók, rendhagyó irodalomórák, megzenésített versek, színházi
előadások kínálatából válogathattak a települések. A kisebbek részére bábszínházi és meseszínházi produkciókat kínáltunk. A néphagyomány, a néprajzi ismeretek szélesítésére is figyeltünk,
szokások, hagyományok megismerésében, megismertetésében voltak segítségünkre előadóink.
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Az ismeretterjesztést szintén feladatunknak tekintjük, megyei előadókat nyertünk meg az előadásokra, hogy hazai tájakra kalauzolják el a gyermekeket. A felnőttek számára színházi produkciókat, megzenésített verseket kínáltunk. Nagy érdeklődés mutatkozott az egészségmegőrzés, természetgyógyászat téma iránt, valamit a hagyományőrzés, a népi értékeket felsorakoztató
előadások iránt is.
A településekről pozitív visszajelzés érkezik minden alkalommal, köszönhető ez igényes produkcióval megjelenő, korrekt előadóinknak.
Összegezhetjük, hogy a Balassi Bálint Megyei Könyvtár sok Nógrád megyei lakos számára
elérhetővé tette a kulturális kikapcsolódás, az irodalom és az olvasásnépszerűsítés élményét.
Gyermekprogramok
Felnőtt programok
Összesen:

Alkalom
229
94
323

Fő
12.147
8.296
20.443

Kapcsolattartás, segítő szolgáltatások
A szolgáltató rendszer működésének egyik alapfeltétele a kommunikáció, az együttműködés a
fenntartókkal, valamint a rendszeres és aktív kapcsolattartás a szolgáltatóhelyeken dolgozó kollégákkal.
Látogatásokat tettünk az önkormányzatoknál, egyeztettük a fejlesztésekkel kapcsolatos elképzeléseket, pl. Jobbágyi, Lucfalva, Erdőtarcsa, Mátraszőlős, Tar, Kálló esetében.
A könyvtárosokkal szinte napi kapcsolatban voltunk és vagyunk. Segítettük a szakmai feladatvégzést, az adatszolgáltatást és az információk folyamatos áramoltatását. Könyvtáros váltás
esetén kiemelt figyelmet fordítottunk az új könyvtárosok betanulására, az induló könyvtárak
szakmai munkájának segítésére, pl. Nógrádmarcal, Szirák, Szarvasgede, Jobbágyi, Lucfalva.
Figyelemmel kísértük a könyvtárosok munkáját, negyedévente gyűjtöttük a szolgáltatóhelyek
forgalmi adatait, így év közben is látható volt, ha valahol probléma akadt, vagy korrekcióra volt
szükség.
A könyvtárosok véleményét egy partnerelégedettségi vizsgálat keretében kértük ki, ennek
elemzése folyamatban van.
Szintén a könyvtárosok munkáját segítettük a könyvtári nyomtatványok, kiegészítők, könyvtári
felszerelések biztosításával.
KönyvtárMozi, szakmai programok
Megyénkben népszerű a KönyvtárMozi szolgáltatás, 2018-ban is volt 8 új csatlakozás. Intézményünk a szolgáltatás elindítását a szükséges eszközök biztosításával segítette.
A kecskeméti központtól kapott promóciós anyagok átadását helyszíni konzultációval kötöttük
össze.
Könyvtárosaink számára a helyszíni segítségnyújtás mellett a szakmai rendezvények, továbbképzések, szakmai napok is remek alkalmat nyújtottak. A KSZR könyvtárosok többsége szívesen vett részt szakmai rendezvényeinken.
A múlt évben 2 alkalommal rendeztünk KSZR szakmai műhelynapot, tavasszal Szalmatercsen
és Salgótarjánban, ősszel Jobbágyiban. Mindkét helyszín kiválasztásánál célunk volt, hogy felújított mintaértékű helyszínre vigyük a kollégákat, hogy új ötleteket meríthessenek.
A szakmai programok összeállításánál arra törekedtünk, hogy új kezdeményezéseket mutassunk be, tapasztalatokat, információkat osszunk meg, felhívjuk a figyelmet a lehetőségekre. A
KSZR rendezvényeken a városi könyvtárak munkatársai is részt vettek (Balassagyarmat,
Pásztó, Szécsény.)
A megyei szakmai napokon a KSZR könyvtárosok is aktívan és érdeklődéssel vettek részt.
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Corvina tanfolyamon 8 fő KSZR-es kolléga volt jelen.
Olvasás- és könyvtárnépszerűsítés
A KSZR rendezvényekről és a szolgáltató helyek programjairól „Könyvtárellátás Nógrád”
című közösségi oldalunkon számoltunk be.
Honlapunkon aktualizáltuk a tagkönyvtárak elérhetőségi adatait. Elkészült a Google térképünk
is, amely a tagkönyvtárak elhelyezkedését, alapinformációit és fotóit tartalmazza.
A szolgáltatóhelyek megújulásáról, a sikeres fejlesztésekről, a KSZR eredményeiről kiadványt
állítottunk össze.
Ösztönöztük a KSZR könyvtárak körében a megyei és országos könyves és könyvtári akciókhoz, kampányokhoz való csatlakozást.
Népszerűsítettük a Mikkamakka Gyermekkönytár „Családi irodalmi élménynapló”-ját a kistelepüléseken.
3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
Nemzetiségi dokumentumokat az Országos Idegennyelvű Könyvtár segítségével vásároltunk,
szlovák és cigány nyelvű dokumentumokat 140.000 Ft értékben. Ezek egy részét a csereállományból igényelhetik a települések, másik részét tartós letétként helyezzük ki a
szolgáltatóhelyekre. 2018-ban sikerült olyan szlovák helyismereti témájú dokumentumokat beszerezni, amelyek a nemzetiségi mellett néprajzi és helyismereti értékkel is bírnak.
3.6 Statisztikai adatszolgáltatás
2018-ban is teljesítettük statisztikai szervező és feldolgozó központi feladatainkat. Bekértük
és ellenőriztük a megye könyvtárainak statisztikai adatait.
2018-ban 147 db statisztikai jelentőlapot dolgoztunk fel és továbbítottunk az elektronikus
rendszerben.
Saját statisztikai adatgyűjtést nem végeztünk.
4. Mutatók
4.1 Könyvtárhasználat
A táblázat adataiból látható, hogy a beiratkozott olvasók száma a 2017-es évtől elmarad. A
számadatok visszaesései nemcsak a lakosság létszámának fogyatkozásából adódhatnak, hanem
a használói szokások, igények folyamatos változásával, a szabadidős tevékenységek és kulturális értékek átértékelődésével is magyarázhatók.
A csoportok száma kedvezően alakult 2018-ban, 43 középiskolás és 170 gyermekcsoport (óvodás és általános iskolás) látogatott el könyvtárunkba.
A könyvtári látogatások számának csökkenése az év folyamán két jelentősebb klub megszűnésével magyarázható (Szvitamin Klub, Cirógató).
Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)
Beiratkozott olvasók száma (fő)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan
használók száma (fő)
A könyvtári látogatások
száma (db)

7.081

7.100

változás %ban előző
évhez képest
6.455
-9%

7.081

7.100

6.455

2017. évi
tény

134.663

2018. évi
terv

134.700
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2018. évi tény

133.587

-9%
-1%

Ebből csoportok (db)

203

205

213

+5%

Ebben az évben számos akcióval kedveskedtünk olvasóinknak. A hagyományosnak számító
kedvezmények mellett nagy siker volt a könyvtár 30 éves születésnapja alakalmából minden
hónap harmincadik napjára hirdetett kedvezményes beiratkozás.
32 fő

Valentin nap
Nőnap

127 fő

Ünnepi könyvhét

48 fő

Iskolakezdés

28 fő

Országos Könyvtári Napok

40 fő

Férfinap

10 fő

Születésnapi beiratkozás (intézmény 30 éves)

260 fő

Karácsonyi kedvezményes beiratkozás

80 fő

4.2 Dokumentumforgalom
A kölcsönzött kötetek száma csökkenést mutat az előző évhez képest, amely az olvasói igények
és a használói szokások változásával hozható összefüggésbe. A háromhétről a négyhetes kölcsönzési időre való áttérés szintén magyarázata lehet a dokumentumforgalom visszaesésének.
A fiatalok szívesebben választják a dokumentumok elektronikus változatát tanuláshoz és szórakozáshoz egyaránt.
A kölcsönzött dokumentumok számának csökkenését szakmai illetve demográfiai érvekben látjuk:
- az előző években olvasói kérésre a kölcsönzési időt illetve a kölcsönzött dokumentumok
számát megváltoztattuk (kölcsönzési idő 3 hétről 4 hétre, a kölcsönözhető dokumentumok száma 5 db-ról 8 db-ra változott)
- a kölcsönzött dokumentumok számának csökkenése szoros összefüggésben áll a beiratkozott olvasók számának csökkenésével. Arányaiban az előző évek viszonyszámait tekintve hasonló a tendencia, az egy olvasóra jutó kölcsönzések száma nem változott (12
db/olvasó/év átlag)
- a csökkenésnek demográfiai okai is vannak: elöregedés, olvasói szokások változása, 14
éven aluliak számának csökkenése, változik a lakosság összetétele
A folyóiratok tekintetében továbbra is kedvelt a helybenhasználat, melynek kínálatát igyekszünk minden évben bővíteni.
Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)
E-dokumentumok kölcsönzése (db)
Helyben használt dokumentumok (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött
dokumentumok (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott
dokumentumok (db)
Irodalomkutatások, témafigyelések
száma (db)

2017. évi
tény

2018. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest
76.351
-5%
400.761
-1%

2018. évi
tény

80.209
403.989

80.250
20
404.000

738

750

711

-4%

111

115

132

+19%

608

n.a.

269

-66%
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4.3 Olvasói számítógépek
Az olvasó munkaállomások számának növekedése a DJP pályázatnak köszönhető.
Olvasói számítógépek száma helyben használatra

2017. évi
tény

Katalógus
Olvasói munkaállomás

2018. évi
terv

2
24

2018. évi
tény

2
24

2
27

változás %-ban
előző évhez képest
0%
+13%

4.4 Online szolgáltatások
Évről évre igyekszünk szolgáltatásainkban megújulni, a színvonalon emelni. Mindezekre különösen szükség van az online szolgáltatások terén. Ennek folyamatos karbantartása és fejlesztése
a könyvtár Digitalizálási, Informatikai és PR részlegének feladata.
Az országos trendeknek megfelelően kimagasló növekedés figyelhető meg a távhasználatban.
A tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok
számának csökkenése azzal magyarázható, hogy az előző évben a Nógrád Megyei Hírlap digitalizálásának köszönhetően nagy mennyiségben tudtunk dokumentumokat hozzáférhetővé
tenni.
2018-ban a korábbinál nagyobb csökkenést tapasztalhattunk Facebook-oldalak tulajdonosaiként elérésükben, amiért egy a tavalyi évben bevezetett algoritmusfrissítés okolható. Januárban
a Facebook elmondása szerint „a hírfolyam rangsorolása olyan irányt vett fel, ami sokkal inkább az emberekkel való kapcsolódást helyezi előtérbe a magányos médiafogyasztás helyett”.
Ez a Facebook oldalak tulajdonosai számára azt jelenti, hogy tartalmaik háttérbe szorulnak a
személyes, ismerősöktől származó tartalmakkal szemben. A Facebook szerint igyekszik viszszatérni ezekhez az eredeti értékekhez, amelyek a kapcsolatok fenntartásáról szóltak. Mivel
fizetett hirdetéseket nem áll módunkban a Facebookon vásárolni ezért a Web 2.0 szolgáltatásokat igénybe vevők esetében jelentős visszaesés tapasztalható.
Adatbázisaink segítségével állományunk egyre több területét tárjuk fel, tesszük elérhetővé online felületen olvasóink számára. 2018-ban egy új adatbázis kialakítása valósult meg.
Adatbázisaink:
- Praznovszky adatbázis (Dr. Praznovszky Mihály műveinek digitalizált gyűjteménye)
- Hungaricana (Nógrád Megyei Hírlap 1948-2016)
- Fotótár (digitalizált helyismereti fotó és képeslap gyűjtemény)
- Salgótarjáni Értéktár
- Palócföld folyóirat digitalizált számai
Megkezdődött a Tartalomjegyzék adatbázis előkészítése, mely segíti az olvasók tájékozódását
az intézmény Tanulási részlegének állományában.
Közösségi oldalaink és honlapunk naprakész, Digitális Könyvtárunk folyamatosan bővül.
Online szolgáltatások
Távhasználatok száma
A könyvtár honlapja
(teljes webhely) mely
nyelveken érhető el
A könyvtári honlap
tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

430.649
1

430.700
1

543.183
1

változás %ban előző évhez képest
+26%
0%

34

40

36

+6%

2017. évi tény

2018. évi terv
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2018. évi tény

A könyvtári honlap
tartalomfrissítésének
száma összesen
A könyvtárban használható adatbázisok
száma
A Web 2.0 interaktív
könyvtári szolgáltatások száma (db)
A Web 2.0 interaktív
könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő
használók száma (fő)
A könyvtári OPAC
használatának gyakorisága (használat/év)
(kattintás az OPACra)
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)
Tárgyévben a könyvtár által zárt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)

418

n.a.

427

+2%

15

16

16

+0,6%

4

4

4

0%

282.620

282.800

223.383

-21%

216.253

n.a.

321.219

+48%

3.334

60

234

-93%

n.a.

n.a.

15

-

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Fogyatékkal élők számára biztosított szolgáltatásainkat, eszközeinket csak pályázat útján tudjuk fejleszteni. Előrelépést jelent számunkra, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk a
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesületével. Ez a partnerség segítséget jelenthet a fogyatékkal élők számára biztosított könyvtári szolgáltatások fejlesztése terén.

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma

9

9

9

változás %-ban
előző évhez képest
0%

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

9

9

9

0%

Szolgáltatások száma

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok
2018-ban 188 darabbal gyarapodtak nemzetiségi dokumentumaink. Értékük meghaladta a
330.000,- Ft-ot. A beszerzett érték több mint egyharmadát költségvetésből, illetve ODR-támogatásból vásároltuk, több mint a felét ajándékba kaptuk, valamint gyarapodott nemzetiségi dokumentumállományunk ingyenes termékátadásból (NKA, Márai-program 7. üteme) és kötelespéldány beszolgáltatásából. A 165 könyvdokumentum mellett 5 térképpel, 7 vizuális dokumentummal és 12 folyóirattal lett gazdagabb nemzetiségi gyűjteményünk. Bár gépi adatbázis-statisztikánk szerint nem gyarapodtak nemzetiségi elektronikus dokumentumaink, valójában
könyvmellékletként szereztünk be 6 db német, nyelvoktatáshoz kapcsolódó e-könyvet, melyeket adatbázisunk könyvdokumentumként tart nyilván.
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A KSH 2018 végén tette közzé „A népesség nemzetiséghez tartozás és nemek szerint, 2016”
című
mikrocenzusát,
mely
elérhető:
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/kotet_12_nemzetisegi_adatok ), eszerint Nógrád megye
lakossága 191.681 fő.
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).
1.835 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.
Dokumentumok
Könyvek
Folyóiratok
Elektronikus dokumentumok
Összesen

2.725

2.750

2.890

változás %-ban
előző évhez képest
+6%

9

10

21

+133%

22

25

22

0%

2.756

2.785

2.933

+6%

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

4.7 Használói képzések száma
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések:
Mindennapi munkánk fontos eleme a csoportos foglalkozások szervezése és lebonyolítása. Csoportjaink sokfélék, jönnek óvodákból, iskolákból egyaránt. Rendszeresen fogadunk iskolás csoportokat könyvtárhasználati és tematikus foglalkozásokra, könyvtári órákra. Általános iskolásaink rendszeresen látogatják a könyvtárat, a sokszínű foglalkozások után mindig van lehetőség
kölcsönzésre. A legtöbb csoport a SÁI Gagarin Tagintézményből és a SÁI Kodály Zoltán Tagiskolából érkezett. Nagy örömünkre minden évben Pályaorientációs Projektnapon is visszatérő
vendégeink a kisiskolások.
Mivel zömmel alsó tagozatos gyerekeket érint, nagyon hangsúlyos a mese, a mesemondás, ami
az olvasás megalapozásának, megszerettetésének fontos eszköze. Igyekeztünk interaktív, a gyerekek aktivitására épülő foglalkozásokat tartani.
Ismereteket nyújtó nem formális képzések lebonyolításának fontos eleme, hogy 2018-ban is
csatlakoztunk a Gyermekek Jogainak Hete programsorozatához. Általános- és középiskolás
csoportokat fogadtunk. Tanulságkereső beszélgetés és interaktív információkeresés, interaktív
játék, papírszínház várta a diákokat.
A Gyermekek Jogainak Hetén a „Képességem tudatában - Tudásalapú ismeretszerző interaktív
játék” című foglalkozást tartottunk 4 középiskolás osztálynak. A foglalkozásokon összesen 132
fő vett részt.
Általános iskolásoknak ”Hősök, zsenik, felfedezők” című programot két csoportnak tartottuk
meg.
Könyvtárhasználatba bevezető foglalkozást 94 csoport számára szerveztünk.
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Felnőttképzésben - Közművelődési szakember OKJ - résztvevő csoportnak is bemutattuk a
könyvtár szolgáltatásait, különös tekintettel a felnőtt kölcsönzőre és a helyismereti részlegre.
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok közül kiemelkedik "A magyarországi szlovákok esküvői népviselete" című kiállítás, a résztvevők számának
növekedése e programnak köszönhető. A hagyományos "Szomszédok közt megértést…" és a
„Vetélkedő a szlovákságról” szintén nagy népszerűségnek örvend.
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseket, programokat a Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Szervezetével, az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskolával valamint az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonával
közösen szerveztük. Mindez pozitív irányba változtatta meg a létszámadatokat és az ezzel öszszefüggő százalékos arányokat.
A használóképzés leghangsúlyosabb eleme a digitális kompetenciafejlesztés.
A Digitális Jólét Programban végzett tevékenységünk:
-

-

A digitális kompetenciafejlesztés keretében internet- és számítógép kezelői tanfolyamokat szerveztünk.
Intézményünk igyekszik segítséget nyújtani az időseknek az alapvető informatikai ismeretek elsajátításához. 3 alkalommal (3x20 óra) alapszintű számítástechnikai tanfolyamot szerveztünk olvasóink számára. A tanfolyamokon összesen 28 fő vett részt.
1 alkalommal (10 óra) haladó számítástechnikai tanfolyamot szerveztünk olvasóink számára. A tanfolyamon összesen 10 fő vett részt.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2018 márciusában immár 19. alkalommal rendezte meg az Internet Fiestát. Intézményünk is csatlakozott az országos megmozduláshoz, melynek jelmondata: Könyvtár – Internet – Egészség. Hasznos előadásokkal, kiállításokkal, foglalkozásokkal vártuk a csoportokat.
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
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma

2017. évi tény

2018. évi terv

2018. évi tény

48

50

55

változás %ban előző évhez képest
+15%

1.276

1.290

1.364

+7%

22

25

47

+114%

497

520

626

+26%

-

-

-

-
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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, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma
A könyvtár által szervezett
hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminációellenes, 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

-

-

-

-

125

128

94

-25%

3.232

3.240

2.502

-23%

10

12

7

-30%

225

250

222

-1%

6

7

8

+33%

246

260

757

+208%

7

8

8

+14%

82

90

161

+96%

55

58

55

0%

629

660

612

-3%

273
6.187

288
6.310

277
6.244

+2%
+1%

1

2

3

+200%
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4.8 Rendezvény, kiállítás
Könyvtári programok, olvasásnépszerűsítő rendezvények
Rendezvényeink megvalósításánál tudatosan figyeltünk és ennek mentén haladtunk egész évben, hogy a nagy, irodalmi, kulturális és hagyományőrző ünnepekről mindig megemlékezzünk
egy-egy programmal. Igyekeztünk a rendezvények kapcsán, olyan témákat kínálni, melyekkel
a könyvtárba csábíthatjuk a lakosság azon rétegét is, akik eddig nem jártak intézményünkben.
A 2018-as évben is ügyeltünk arra, hogy rendezvényeink a könyvtár egyik alapvető célját, az
olvasás megszerettetését és az irodalmi értékek megismertetését helyezzék előtérbe. Rendezvényeink ingyenesen látogathatók, ezáltal biztosítottuk a gyermekek, az ifjúsági korosztály és a
felnőtt lakosság kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését.
Aktív részt vállaltunk a könyvtári szakmai szervezetek által koordinált központi programok
helyi szervezésében, az adott témakörnek megfelelően.
Intézményünk szívesen vesz részt a városi szervezésű rendezvényeken is, hiszen részese kíván
lenni így is a város kulturális életének, s ezzel nyitottságát, sokszínűségét is hirdeti.
Programjaink, rendezvényeink racionális, költséghatékony tervezésére költségvetésünk hiányos forrása miatt az idei esztendőben is nagy figyelmet kellett fordítanunk. Az intézményekkel, civilekkel, iskolákkal, óvodákkal, előadóinkkal meglévő kiváló partnerségnek köszönhetően közösen együttműködve tudtunk tenni a sikerért.
FELNŐTT PROGRAMOK
fő

alkalom
Kiállítás

35

11.573

Rendezvény, foglalkozás, látogató csoport

247

8.939

Összes:

282

20.512

GYERMEKPROGRAMOK
fő

alkalom
Kiállítás

2

2.970

Rendezvény, foglalkozás, látogató csoport

165

4.280

Összes:

167

7.250

ÖSSZESEN

449

27.762

Rendezvények száma
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2018

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2018-ban ünnepelte jelenlegi könyvtárépületébe költözésének 30 éves évfordulóját. E jeles évforduló megemlékezésre, eddigi szakmai munkánk összegzésére is kötelezett bennünket.
Június 4-én „…akárhogy számolom is, harminc év…” a Balassi Bálint Megyei Könyvtár új
épületének 30 éves jubileumi és a Balassi-díj átadó ünnepségére került sor. Október 1-én „Mester és tanítványai” címmel kiállítás nyílt a Bóna Kovács Károly Galériában mellyel a megyei
könyvtár volt igazgatójára, Iványi Ödönre emlékeztünk. Az olvasóteremben emlékkiállítást
rendeztünk az elmúlt 30 év dokumentumaiból, könyvtárunk kiadványaiból, fotóiból, tárgyi emlékeiből. Meghirdettük a 30 év 30 kérdés online játékunkat. Születésnapi beiratkozási akciókkal
vártuk kedves látogatóinkat. Egész évben az évfordulóhoz kapcsolódó új arculati elemeket és
logót alkalmaztuk nyomtatott és elektronikus megjelenési platformjainkon egyaránt.
A Magyar Kultúra Napjára rendezett programunk egyben az Arany János emlékévhez is
kapcsolódott."...Jézusa kezében kész a kegyelem..." címmel Arany János balladáiból Lázár
Csaba színművész előadásában válogatást hallgathattak meg az érdeklődők.
A Magyar Széppróza Napja 2018-ban első alkalommal került megrendezésre. Az országos
megmozdulás a Magyar Írószövetség szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával pályázat útján valósult meg. „Versek, rímek, dallamok” címmel rendhagyó irodalomóra várta a kisdiákokat.
A Magyar Költészet Napja tiszteletére rendezett programunk, mint városi rendezvény zajlott
intézményünk és a JAMK közös szervezésében ismételten nagy sikerrel. A Zenthe Ferenc Színház Versvándorok csoportja „Mindennemű emberi dolgokhoz” című irodalmi előadása méltó
ünneppé tette e napot.
Az Ünnepi Könyvhét Salgótarjánban felnőtteknek, gyermekeknek a könyvtár falain belül- és
kívül számos közösségi programot kínált. Az ünnepet a Zenthe Ferenc Színház Versvándorok
csoportja műsora nyitotta. Vendégeink között tudhattuk Dr. Agócs Gergely PhD néprajzkutatót,
a Hagyományok Háza tudományos munkatársát, aki közvetlen hangulatú könyvbemutató-beszélgetésben részesítette vendégeinket. Vendégeink sorát gazdagították a helyi írók, költők is.
A könyvhéten két könyvbemutatóra, valamint a Palócföld folyóirat újabb lapszámának bemutatójára is sor került.
A könyvtárak életében a legnagyobb országos megmozdulású akció az Országos Könyvtári
Napok a Családok évéhez csatlakozva hirdette meg témahetét „Könyvtárak, közös tudás, közösségi hozzáférés” címmel. Sikeres pályázatunknak köszönhetőn intézményünk változatos,
igényes, élményszerű, az olvasást, a kulturált szórakozást támogató rendezvényeket biztosított,
alkalmazkodva az egyes napok tematikájához. Előadások, könyvbemutatók, kiállítások, meseszínházi előadás, kreatív alkotás, játékok, akciók várták látogatóinkat. Vendégeink között tudhattuk Dr. Agócs Gergely PhD néprajzkutatót, Beck Andrea írónőt, M. Kácsor Zoltán meseírót,
Dr. Keszthelyi-Mangó Gabriella költő, orvos-természetgyógyászt, Debreceni Boglárkát. Helyi
értékeink közvetítőiként Bódi Györgyné Dr., Prof. Dr. Füst Antal személye gazdagította előadóink sorát. „Mester és tanítványai” jubileumi kiállításunk, valamint tematikus kiállítások
várták az érdeklődőket. A Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitva tartással, meglepetésekkel
vártunk mindenkit. A délelőtt első részében a Családi Irodalmi élménynapló pályázatunk díjkiosztó ünnepségére vártuk a díjazottakat, majd a családokat vártuk az Óperenciás Bábszínház
Vízipók, csodapók című meseszínházi előadásával.
Aktív szerepet vállaltunk a „Kerülj képbe! - utcai művészet a kultúráért” című mintaprojektben. A Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekten belül egy városszépítő mintaprojekt megvalósítására nyert támogatást a salgótarjáni kulturális szakterületen
dolgozó közösségünk (Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornyay Béla Múzeum, Salgótarjáni
Közművelődési Nonprofit Kft.) 2018 januárjában.
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Célunk volt egy szabadtéri, közösségi színtér létrehozása, amely során közösségi élményfestéssel egybekötött szabadtéri fotókiállítást szerveztünk 2018 nyarára. A kétnapos rendezvényre
2018. július 14-15-én került sor. A kísérő programokat a három pályázó intézmény biztosította.
Örömünkre óriási érdeklődés kísérte a programot, a közösségi falfestésen és a kísérő programokon több mint 200 fő vett részt. Másnap került sor az ünnepélyes kiállítás megnyitására.
A Panoráma Világklub Nógrád Megyei Társklubjával közös szervezésű Wass Albert emlékesttel csatlakoztunk a Wass Albert emlékévhez.
A gyermekek számára szervezett rendezvényeinken – foglalkozások, játékok, pályázatok, előadások – túl kiemelkedő volt az évben az egyhetes Olvasó Ropi mesetáborunk, melynek megszervezésére és lebonyolítására pályázat útján nyílt lehetőségünk.
Adventi programjainkkal 2018-ban is kapcsolódtunk a városi rendezvényekhez, színesíteni
kívántuk a város ünnepváró hangulatát.
A Lóca Együttes „Megjött már a Mikulás” című, családoknak szóló előadásával indítottuk az
adventi programsorozatunkat. Folytatásként könyvbemutató, karácsonyi koncert gyermekeknek, Palócföld-lapszám bemutató, kiállítások, akciók várták látogatóinkat. A programsorozat
záró rendezvénye a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Salgótarjáni Szlovákok és Barátainak Köre és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár közös rendezésében lezajlott „Barátok közt megértést” című hangulatos, az ünnepet megidéző rendezvénye volt.
Az év folyamán könyvbemutatóra tizenegy alkalommal került sor helyi és helyi kötődésű szerzőkkel. A teljesség igénye nélkül megemlítve Ádám Tamás, Barabás György, Dr. Agócs Gergely PhD néprajzkutató, Dr. Beer Miklós püspök atya, Debreceni Boglárka, Prof. Dr. Füst Antal, Sulyok László nevét.
A Palócföld -irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat négy alkalommal rendezte meg aktuális
lapszám bemutatóját.
A különböző társadalmi rétegeket célzó rendezvényeink
A sikeres és gyümölcsöző együttműködő és partneri kapcsolatnak köszönhetően számos közösen szervezett rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Az Egészségklub programjait a Magyar
Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetével szerveztük.
A nagy érdeklődésre számot tartó, havi egy alkalommal megrendezésre kerülő Világjáró Klub
előadássorozatunkkal az úti élményt, utazást kedvelő közönséget 2018-ban is vártuk.
Az egyházi ünnepekre való felkészülésben hangolódásban beszélgetésre invitáltuk Salgótarján
város egyházi képviselőit.
2018 márciusában új, az életminőség színvonalát emelő közösségi tevékenységet a Szenior
örömtáncot indítottuk el. Az idősebbeknek szóló foglalkozás a ”Mozgás – öröm - agytorna”
hármas, jótékony hatásával járul hozzá a szellemi, a fizikai és a szociális egészség megőrzéséhez.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2018 márciusában immár 19. alkalommal rendezte
meg az Internet Fiestát. Intézményünk is csatlakozott az országos megmozduláshoz, melynek
jelmondata: Könyvtár – Internet – egészség. Hasznos előadásokkal, kiállításokkal, foglalkozásokkal vártuk a csoportokat.
2018 novemberében csatlakoztunk a városi rendezvényekhez a Gyermekek Jogainak Hetén.
Általános és középiskolás csoportokat fogadtunk. Tanulságkereső beszélgetés és interaktív információkeresés, interaktív játék, papírszínház várta a diákokat.
Kiállítások
Állandó kiállítási terünkben a Bóna Kovács Károly Galériában hónapról-hónapra más jellegű
kiállítást kínálunk látogatóinknak. Kiállítóink zömével Nógrád megyei, vagy megyei kötődésű.
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„Kisgalériánkban” is több kiállító részére biztosítottuk a bemutatkozás lehetőségét. Profi és
amatőr képzőművészek munkái - fotók, ikonfestmények, textilszobrok - sorakoztak fel a kiállítási paravánjainkon, tárklóinkban. Gyűjtők értékes gyűjteményeit, féltve őrzött kincseit láthatták vendégeink. Folytattuk a Tehetséges Nógrád megyei fiatalok kiállítás-sorozatunkat is.
Tárlatainkat szép számban tekintették meg az érdeklődők.
Bóna Kovács Károly Galéria
Kiállítás címe

Kiállítás jellege

Kiállító

„Itáliában jártam”

képzőművészeti - festmény

Antal József nyugdíjas könyvtáros, tanár

Kiss Péter emlékkiállítás

fotó

Tavasz virágai

amatőr/gyűjtemény

Kiss Péter családja
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete
és a Belvárosi Nőklub közös szervezése

„És harmadnapra föltámadott”
Dr. Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
"Híre is van, amőre csak
járnak": egy női viselettár
legszebb kincsei
A Magyar Fotográfia Napja
alkalmából Válogatás fotóimból
„Villanások”

Ikonfestmények

Veres József

ismeretterjesztő

Kárpát-medence Természeti Értékeiért
Alapítvány

népviseleti gyűjtemény

Paluchné Percze Piroska

fotó

Medve Jánosné

képzőművészeti

Balassi Bálint Asztaltársaság

„Mester és tanítványai”

képzőművészeti

Őszikék

amatőr/gyűjtemény

Lent és fent

képzőművészeti

"A magyarországi szlovákok esküvői népviselete"

fotó

BBMK
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete
és a Belvárosi Nőklub közös szervezése
Losonczy Ildikó
Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Salgótarjáni Szlovákok és Barátainak Köre

„Kisgaléria”
Kiállítás címe

Kiállítás jellege

Kiállító

„Keresztút”

gobelin/kézműves

Némethné Jancsi Ilona Magyar Kézműves
Remek-díjas amatőr

„Izzó sodrásban”

képzőművészeti/tűzzománc

Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
Tűzzománc Művészek Köre

Nógrádi lankákon, vadregényes tájakon

fotó

Galbács Tamás

„Az egészséges nő”

fotó

Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület

„Az én váram”

gyermekrajz és modell

Magyar Pedagógiai Társaság

Gyermekprogramok
A Mikkamakka gyermekkönyvtár közösségi tereit szívesen veszik igénybe családok, gyermekközösségek. Élményszerű rendezvényeinkkel igyekszünk már a legkisebbeket megszólítani –
szüleiken keresztül – hozzászoktatni a könyvtári környezethez. A Cirógató – Baba-mama
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klub nagy népszerűségnek örvendett, különösen az év első felében. Az Edit néni könyvespolca
mesével, kézműves foglalkozással várta kéthetente szombat délelőtt a családokat.
Gyermekszínházi előadásokkal, koncertekkel, ünnepváró rendezvényekkel kedveskedtünk a
gyermekeknek, családoknak.
A megyei könyvtár által tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma és az azon résztvevők száma csökkent. Ennek oka egyes klubok
megszűnése (Szvitamin, Barangoló, Idősek Akadémiája) gyermekprogramok (Cirógató, Edit
néni könyvespolca) számának csökkenése az országos hétvégi munkarend változás következtében.
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények számának és az azon résztvevők számának csökkenése szervezési problémákból
ered: időpont egyeztetés, program lemondás, visszautasítás az előadó vagy a település részéről.
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

2017. évi tény

2018. évi terv

Változás %ban az előző évhez képest
449
-5%

2018. évi tény

473

480

29.647

29.750

27.762

-6%

31

31

37

+19%

15.668

15.668

14.543

-7%

54

65

38

-30%

1.500

1.800

1.382

-8%

338

345

323

-4%

24.582

24.700

20.443

-17%
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Egyéb rendezvények
száma
Egyéb rendezvényeken
résztvevők száma

176

180

16

-99%

8.531

8.600

561

-99%

4.9 Használói elégedettség mérés
2018-ban 4 használói elégedettségi mérést végeztünk. A Zenei-nyelvi részleg használói igény
felmérését 100 fő töltötte ki, az internethasználói tanfolyamon résztvevők 38 db kérdőívet töltöttek ki. A KSZR rendezvényekről 315 db kitöltött felmérőlap érkezett vissza, a KSZR könyvtárosok körében végzett felmérés 51 fő részvételével zajlott.
Használói elégedettség mérések

3

4

4

változás %-ban
előző évhez képest
+33%

132

150

504

+282%

2017. évi
tény

A használói elégedettség-mérések száma
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók
száma

2018. évi
terv

2018. évi
tény

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások
Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

7
70%

7
70%

8
70%

változás %ban előző évhez képest
+14%
0%

-

-

-

-

2017. évi
tény

Műhelynapok száma
Résztvevő települési könyvtárak számaránya –KSZR nélkül
(%)
A megyei hatókörű városi
könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési
könyvtárak száma

2018. évi
terv

2018. évi
tény

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség
Intézményünk 2018-ban is lehetőséget biztosított a diákok számára az iskolai közösségi szolgálat
teljesítésére. A város középiskoláiból, egy megyei és egy megyén kívüli tanintézményből 28 fő diák
360 órát töltött könyvtárunkban. Új együttműködési megállapodás jött létre a Váci Tankerületi Központ Váci Madách Imre Gimnáziumával és a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnáziummal.
A tanulók megismerhették a könyvtár gyűjteményeit, szolgáltatásait, az egyes osztályok napi munkafolyamatait. A tanulók a könyvtár különböző részlegeiben kaptak feladatokat pl. dokumentumok
sorolása, raktári jelzetek készítése, ragasztása, könyvek pecsételése, folyóiratok előkészítése köttetésre. A gyermekkönyvtárban bekapcsolódtak a nyári szünidei foglalkozások lebonyolításába, rendezvények előkészítésében segíthettek.
A 2017-es évhez viszonyítva csökkent a közösségi szolgálatot nálunk letöltő középiskolások száma.
A csökkenés oka lehet, hogy a városban egyre több intézmény és civil szervezet fogad tanulókat,
valamint egy-egy diák szeret azonos helyen több időt letölteni.
Közösségi szolgálat/önkéntesség
Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma

2017. évi
tény
39

37

2018. évi
terv
40

2018. évi
tény
28

változás %-ban
előző évhez képest
-28%

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

7

7

9

+29%

0

0

0

0

4.12 Partnerség
Intézményünk nagy hangsúlyokat fektetett a partnerségre, az együttműködésekre, amely a minőségügy egyik fontos alappillére.
2018-ban 13 új együttműködési megállapodás született:
-

Országos Széchényi Könyvtár
Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány
Váci Tankerületi Központ
SMJVÖ Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Salgótarjáni Szakképzési Centrum
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde Körúti Tagóvodája
Nyitott Kör Egyesület
Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft
Mozgáskorlátozottak Nógrád Megyei Egyesülete
Dr. Praznovszky Mihály
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Balassi Bálint Gimnázium
A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma

11

12

14

változás %-ban
előző évhez képest
+27%

Határon túli könyvtárak

1

1

1

0%

Vállalkozók

2

2

3

+50%

13

13

19

+46%

A kistelepülési önkormányzattal
kötött megállapodások száma
Egyéb

119

119

119

0%

19

21

22

+16%

Összesen

165

168

178

+8%

2017. évi
tény
Civil szervezetek

Oktatási intézmények

2018. évi
terv

2018. évi
tény

Hosszútávú együttműködést feltételez aktív szerepvállalásunk "Az én könyvtáram" - Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek - EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 országos
projekt megyei feladataiban:
-

Folyamatosan szerveztük az információáramlást a megye könyvtárai felé a projekttel
kapcsolatban.
Részvétel a „Felkészülés szaktanácsadói feladatokra” című akkreditált képzésen.
Részvétel országos projekt szakmai napokon.
Megyei projektismertető (kibővített KSZR) szakmai nap szervezése.
Projektismertetők lebonyolítása.
A megyei szakmai projektnap szervezése.
Adatbekérések, felmérések, kérdőívek.
Mintaprogram-kipróbálás szervezése és négy program kipróbálása.
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-

Több kollégánk részt vett „A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában”.

Partnerségben teljesítettük további Uniós pályázatokban vállalt feladatainkat:
Egész évben meghatározó feladatvállalásunk a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” elnevezésű projekt:
- Részt vállaltunk a Cselekvő közösségek hete eseményen, közösségfejlesztéssel kapcsolatos kutatásban.
- Kollégánk sikeres pályázóként részt vehetett egy horvátországi tanulmányúton, melynek fő célja a közösségfejlesztés, kulturális esélyegyenlőség és önkéntesség a különféle
kulturális intézményekben; a kulturális intézmények közösségi alapú (társadalmiasított)
működtetése. Igazgató helyettesünk Rijeka és Opatija kulturális intézményeivel és civil
szervezeteivel ismerkedhetett meg az út során.
- Részvételünk a „Kerülj képbe! - utcai művészet a kultúráért” című mintaprojektben.
A Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekten belül egy
városszépítő mintaprojekt megvalósítására nyert támogatást a salgótarjáni kulturális
szakterületen dolgozó közösségünk (Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Dornyay Béla
Múzeum, Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.).
Továbbra is ápoljuk határon túli kapcsolatainkat. Szlovákiából a Rimaszombati Tompa Mihály
Református Alapiskolából, illetve a Gömöralmágyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából
rendszeresen érkeztek könyvtárunkba iskolai csoportok.
2018-ban részt vehettünk Losoncon, a Tompa Mihály Művészeti Verseny zsűrizésében.
A 30 éves jubileumi ünnepségen vendégeink voltak a szlovákiai partnerkönyvtárunk, a losonci
Nógrádi Könyvtár munkatársai.
A Nógrádi Tavaszi Pedagógiai Napok keretében, a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központtal
közös szervezésben valósult meg szakmai napunk iskolai könyvtárosok részvételével.
A hagyományoknak megfelelően zsűriztünk a SÁI Beszterce -lakótelepi Tagiskolájában, a
Móra Ferenc mesemondó versenyen.
A Magyar Állami Operaház egyedülálló CD-gyűjteményét, „A Magyar Opera200” című kiadványt ajándékozta intézményünknek Ókovács Szilveszter főigazgató.
Részt vettünk a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozóján, a Magyar Könyvtárosok Egyesületet 50. Vándorgyűlésén, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.
Szoros együttműködést folytattunk médiapartnereinkkel:
-

a Nógrád Megyei Hírlap, a „Salgótarján Ma” című kiadvány, Tarjáni Városlakó Magazin, városi programfüzet szerkesztősége, Salgótarjáni Szuperinfo
Salgótarjáni Televízió 23 alkalommal készített felvételt az intézmény rendezvényeiről,
az Ipoly TV rendszeresen megjelent jeles eseményeinken, készített interjút vezetőinkkel
a Rádió1 helyi rovata, és a Balassagyarmati Rádió folyamatosan hírt adott
programjainkról, több alkalommal élő interjút adtunk

Nógrád megye, Salgótarján oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel, társintézményekkel,
közgyűjteményekkel, valamint a fenntartó önkormányzattal 2018-ban is folyamatos volt az
együttműködésünk.
Kiemelten fontos volt, hogy az országos és helyi szakmai szervezetekkel együtt gondolkodjunk,
együtt dolgozzunk (IKSZ, MOKKA, MKE, EISZ, MKE Nógrád Megyei Szervezete… stb.).
Figyelemmel kísértük és segítettük az EMMI állásfoglalásait, törvény előkészítő munkájukban,
szakmai iránymutatásaihoz segítséget nyújtottunk.
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Tovább mélyítettük 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 Körével.
Fokozott figyelmet fordítottunk, illetve kerestük a kapcsolódási pontokat a vállalkozói szférával: Bodor Eszter egyéni vállalkozó, Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft., Salgótarjáni
Közművelődési Nonprofit Kft, illetve a KSZR-ben szolgáltató előadók.
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. Az ODR szolgáltatás keretein belül
96 könyvtárral álltunk munkakapcsolatban.
Folyamatosan együttműködtünk a könyvtár szakmai munkáját segítő 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.
- Arcanum Kft.
- Monguz Kft.
- Libri-Bookline Zrt
4.13 Digitalizálás
A Digitalizálási, Informatikai és PR részleg a munkáját az intézmény digitalizálási stratégiájában megfogalmazott célkitűzéseket, feladatokat követve végzi.
E célok összhangban vannak a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiában is megfogalmazott
elvekkel, miszerint „…a közgyűjteményi szféra a tudásalapú társadalom egyik legfontosabb
tartalomszolgáltatója. Ezért a magyar kultúrafogyasztók érdeke a lehető legteljesebb körű és a
lehető legszabadabb formában történő hozzáférés a kulturális javakhoz. Ebben a folyamatban
kitörési pontot jelent a digitális világ eszközrendszere.”
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár weboldalán, a Digitális Könyvtárban a gyűjteményünkben
meglévő, helytörténeti értékkel bíró, egyedi dokumentumok digitalizált formáját teszi közzé.
Internetes hozzáférést biztosít olyan kulturális tartalmakhoz, amelyeket ritkán használnak, vagy
állományvédelmi okok miatt kevésbé hozzáférhetőek, ezért indokolt a digitalizálásuk.
Célunk ezen dokumentumok állományvédelmi szempontból történő archiválása, legszélesebb
körben hozzáférhetővé tétele a kutatás, az oktatás, valamint a tudományos tevékenység számára.
Digitalizált tartalmaink saját szerveren, online elérhető formában kerülnek közzétételre.
Főbb területek:
• Palócföld Archívum
• Plakáttár
• Postai levelezőlapok
• Nógrádi életrajzi adatbázis
• Salgótarjáni Értéktár
• Nógrád Megyei Hírlap
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•

Fotótár, Képtár

2018-ban prioritást élvező feladatunk volt dr. Praznovszky Mihály szerző történelmi, irodalomtörténeti, társadalomtörténeti munkái, tanulmányai és önálló művei digitalizálásának elkezdése.
A gyűjteményhez készült egy adatbázis is. A digitalizált művek kutatási célból az olvasóteremben elhelyezett számítógépen korlátozott formában hozzáférhetők.
Ebben az évben elkezdődött a Tanulási részlegben található dokumentumok tartalomjegyzékeinek szkennelése, mely egy belső hálózaton futó Tartalomjegyzék adatbázis alapját képezi.
2018-tól az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisba (EPA ) – országos gyűjtőkörű
cikkadatbázisba feltöltésre kerültek a Palócföld folyóirat számai.
A már fent lévő évek: 1954, 1956, 1960-61, 1964-66, 1988-90, 1994-2017
Fotótár (helyismereti) adatbázisba bekerült 196 db saját könyvtári fotódokumentum.
Folytattuk saját kiadványaink publikálását honlapunkon.
A Digitális Jólét Programhoz csatlakozva részt vettünk a „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázaton, melynek fő célja, hogy Magyarország valamennyi polgára felismerje a digitális átalakulás jelentőségét és ennek a fejlődésnek a nyertese legyen.
Intézményünkben létrejött a Digitális Jólét Program Pont, amely nyitvatartási időben, a használók számára könnyen elérhető, nyilvános térben működik, és ahol szakértő segítséget tudunk
biztosítani az érdeklődőknek.
DJP Pontunk lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, a különböző e-közigazgatási
szolgáltatások igénybevételére, internet- és számítógép, illetve irodai eszközök (szkenner, fénymásoló, fax, nyomtató) használatára, elektronikus szolgáltatások és tartalmak használatára és
ezzel hozzájárul a digitális írástudatlanság felszámolásához.
Idevárjuk térítésmentes képzésekkel azokat az állampolgárokat is, akik fejleszteni kívánják
alapvető digitális kompetenciáikat, többet szeretnének megtudni a digitális világról.
Működése nemcsak a képzések és a színvonalas internetes hozzáférés miatt hasznos, hanem
közösségépítő ereje okán is sikeres.
Könyvtárunk a digitális kompetencia fejlesztési színtere.
Digitalizáló eszközök
Eszköz neve, típusa
Zeutschell OS 12000
Plustek OpticBook 3600
Canon C350
Canon C3525i
IRIScan Book 5

Darabszám
1
2
1
1
2

A digitalizált állományt közzététele:
- Europeana
- honlap
- zárt hálózat
A saját digitalizált tartalmainkat saját szerverünkön, weben keresztül tesszük elérhetővé, kivéve
a Praznovszky adatbázis tartalmait, ami zárt hálózaton érhető el. A Nógrád Megyei Hírlap archívumát a Hungaricana adatbázis tartalmazza.
Online szolgáltatások
-

Online kölcsönzés, hosszabbítás
Életrajzi adatbázis
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-

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 oldalai
A Nógrád Megyei Hírlap archívuma a Hungaricana portálon
Salgótarjáni Értéktár
Könyvtárközi kölcsönzés (KSZR települések számára)
Digitális Könyvtár

A számadatok csökkenésének oka a Nógrád Megyei Hírlap 2016-2017-ben történt nagy mértékű digitalizálása, ami a számadataink torzulását jelenti.
Cél

Arányszám (%)
20%
70%
5%
5%

Szolgáltatás
Állományvédelem
Elektronikus dokumentumküldés
Reprográfia

Digitalizálás

2017. évi tény

2018. évi terv

2018. évi tény

változás %-ban
előző évhez
képest

4.637
3.406
56
5.053
1
527
4.637
3.334
-

850
120
60
50
50
1.130
60
10

1.072
61
1.025
47
1.072
234
8

-77%
-98%
+1730%
-99,1%
-77%
-93%
-

Digitális objektumok száma
Teljes dokumentumok száma
Könyv
Folyóirat
Hanganyag
Audiovizuális dokumentum
Kép
Egyéb
Összesen
Online elérhető
Belső hálózaton elérhető

A mellékelt tábla mutatja a 2018. évi részletes digitalizálási adatokat.
oldalszám

db
Digitalizált anyag

1.072

13.539

44

5.317

Írott

1.072

13.539

Képi

-

-

1.025

9.324

Folyóirat

47

4.215

Teljes dokumentum

61

8.483

8

1.186

36

4.131

Publikált dokumentum

Könyv

Belső hálózaton publikált
dokumentum
Külső hálózaton publikált
dokumentum
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Célunk a kulturális értékekhez való hozzáférés biztosítása, a dokumentumok állományvédelmi
szempontból történő archiválása, legszélesebb körben hozzáférhetővé tétele a kutatás, az oktatás, valamint a tudományos tevékenység számára.
Adatbázisaink egyelőre nem alkalmasak a használói adatok mérésére.
Online elérhető adatbázisok:
- Palócföld Archívum
- Hírforrás
- Hírmondó
- Könyvtár-tér
- Kiadványok
- Nógrád Megyei Hírlap archívuma (1948-2016)
- Évfordulónaptár
- Nevezetes Nógrádiak
- Fotótár (helyismereti) adatbázis
- Plakáttár
- Salgótarjáni Értéktár adatbázis
- Praznovszky adatbázis
Szándékunk, hogy évről-évre adatbázisaink tartalma gyarapodjon, a publikált művek száma
növekedjen.
IV. FEJLESZTÉSEK:
1.

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 felújítással nagymértékben csökkenthetők a fenntartási költségek, és gazdaságosabbá válik az épület üzemeltetése. A 450 milliós beruházás  a tervek
szerint  2019 nyarán indul el.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata jóvoltából megvalósult a Bátki József Közösségi Ház felújítása, melynek szerves része a Zagyvarónai Fiókkönyvtárunk. A könyvtárat viszszaköltöztettük a felújított közösségi ház épületébe. Az ünnepélyes átadásra 2018 őszén került
sor.
2.

Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Sikeres pályázatnak köszönhetően Digitális Jólét Program Pont került kialakításra a Kojnok Nándor
Olvasóterem és Helyismereti gyűjteményben illetve a Forgách-i Fiókkönyvtárban.
2018-ban új gyűjteményrész került kialakításra a Kojnok Nándor Olvasóterem és Helyismereti
gyűjteményben. Pál József családja az elhunyt író, költő, a Palócföld egykori szerkesztője, főszerkesztője könyvgyűjteményét intézményünknek ajándékozta. A Pál József Gyűjtemény 731 db dokumentumot tartalmaz.
A tavalyi esztendőben önerőből megvalósult a kölcsönző nyilvántartó pult részleges felújítása. Az
új, világos színű bútorelemek beépítésével célunk volt a könyvtárhasználók igényeinek minőségi
kiszolgálása.

3.

Jelentősebb eszközbeszerzések

A táblázatban szereplő eszközök KSZR támogatásból kerültek beszerzésre, de a könyvtár nyilvántartásában szerepelnek.
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Megnevezés

darab

forint

megjegyzés

Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Notebook
Projektor
Mobil vetítővászon
Hangfal szett
Nyomtató
Router
Smart switch
Könyvszkenner
Szünetmentes tápegység
Cd lejátszó
Fényképezőgép
Fejhallgató
Hangfalállvány
Vonalkódolvasó
Szoftverek-bővítés
Diavetítő
Könyvszállítókocsi
Kézikocsi
Mobil telefon
Könyvtári bútorok
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb:………..
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen
(Ft)

4.

42
40

6.487.615
5.843.014

7
6
7
9
26
1
1
2
1
30
1
15
1
21
49
20
4
8
3
81

1.217.841
859.765
175.578
174.765
685.089
54.394
112.344
80.493
527.939
462.534
43.637
186.500
14.173
489.129
2.509.479
399.800
95.478
139.311
97.062
3.287.839

18.100.765

Pályázatok, projektek

Szakmai munkánk eredményességét bizonyítja, hogy 2018-ban minden pályázatunk nyertes
volt. A tavalyi esztendőben közel 7.110.000,- Ft-ot nyertünk pályázat útján. Legtöbb pályázatot
a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtottunk be. A Nemzeti Kulturális Alap az év második felében, az előző évek gyakorlatával ellentétben nem írt ki pályázatokat. Ennek hiányát 2018-ban
könyvtárunk megérezte.
Hazai pályázatok
megnevezése
ODR támogatás
Szakmai továbbképzés
Olvasóropi Mese Olvasótábor
Palócföld folyóirat
2018.évi megjelentetés
Országos Könyvtári
Napok

Pályázott
összeg
1.000.000
550.000
1.000.000
2.620.000

1.500.000

Elnyert
összeg
Támogató
(Ft-ban)
1.000.000 EMMI
550.000 Nemzeti
Kulturális Alap
1.000.000 Nemzeti
Kulturális Alap
1.500.000 Nemzeti
Kulturális Alap
1.300.000 Nemzeti
Kulturális Alap
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Kezdete

Befejezése

2017.09.01
2018.02.01

2018.03.31
2018.03.31

2018.06.01

2018.07.31

2018.03.01

2018.12.31

2018.10.01

2018.10.07

Minőségfejlesztés a
BBMK-ban- minősített könyvtári cím
megszerzéséhez
szakmai felkészülés
Szakmai továbbképzés Olvasóvánevelés
ODR támogatás

500.000

500.000 Nemzeti
Kulturális Alap

2018.06.01

2018.12.31

762.000

350.000 Nemzeti
Kulturális Alap

2019.04.01

2019.05.31

700.000

700.000 EMMI

2018.10.01

2019.03.31

Nemzetiségi dokumentumok beszerzése
Balassi díj átadó ünnepség támogatás

130.000

2018.05.30

2018.06.25

2018.06.01

2018.11.30

Balassi díj átadó ünnepség támogatás
Palócföld folyóirat
megjelentetésének
támogatása

20.000

130.000 Országos
Idegennyelvű
Könyvtár
20.000
Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormányzata
20.000
Nógrád Megye
Önkormányzata
40.000
Nógrád Megye
Önkormányzata

2018.06.25

2018.07.31

2018.06.29

2018.09.30

Európai Uniós pályázatok megnevezése
Digitális Jólét Program Pontok Fejlesztése a Balassi Bálint
Megyei Könyvtár
(GINOP 3.3.31-162016-00001)
Digitális Jólét Program Pontok Fejlesztése a Balassi Bálint
Megyei Könyvtár
Forgách-i Fiókkönyvtár (GINOP
3.3.31-16-201600001)

5.

20.000

40.000

nincs
összeg

Elnyert öszszeg
(Ft-ban)
eszköz- pályázat

nincs
összeg

eszköz- pályázat

Pályázott
összeg

Támogató

Kezdete

Befejezése

Neumann János
Közhasznú Nonprofit Kft

2017.
november

2018.
december

Neumann János
Közhasznú Nonprofit Kft

2017.
november

2018.
december

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Menedzsment
Könyvtárunk vezetői státusza 2018-ban sem változott, növekedett. Változatlanul 3 fő vezető
látja el az intézmény irányításának feladatait. Az előző években vezetőink közül 2 fő minőségirányítási képzésen vett részt, 1 fő pedig 2018/2019 évben végzi el a tanfolyamot.
Minőségirányítás
2018-ban is elkötelezetten folytattuk a minőségügy területén vállalt feladatainkat. Kiemelt figyelemmel a következő területekre:
- beiskoláztunk két kollégát a kecskeméti minőségirányítási tanfolyamra
- külsős minőségügyi szakértőt vontunk be könyvtárunk minőségirányítási rendszerébe
- újjáalakult a Minőségirányítási Tanács
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-

-

sikeresen pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz Minőségfejlesztés a Balassi Bálint
Megyei Könyvtárban címmel, amely keretében tréningeket, minőségügyi továbbképzéseket, szakértői konzultációkat és tapasztalatcsere utat szerveztünk Miskolcra, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárba
részt vettünk a Könyvtári Intézet továbbképzésén, a Könyvtári minőségmenedzsment,
K1.0 szakmai műhelynapon
SWOT analízist készítettünk
folytattuk alapdokumentumaink felülvizsgálatát, elvégeztük a szükséges módosításokat
(Stratégiai Terv, Jövőkép, Küldetés)
elkezdtük az intézményi önértékelési rendszer kidolgozását
előrelépés történt a minőségügy dokumentálása terén: azonos arculati elemek alkalmazása a minőségügyi dokumentumokon, jelenléti ívek, fotók, tárhelyek kijelölése
a tudásmegosztás elősegítése érdekében emlékeztetőket, beszámolókat kértünk a képzéseken, szakmai konferenciákon résztvevőktől, amelyeket megosztottunk az intraneten
nagy figyelmet fordítottunk az adatgyűjtésre és a mérésekre. Igazodtunk a 2018. évi
statisztika új adatlapjához
igényfelmérést, használói elégedettségi mérést végeztünk 4 alkalommal
megtörtént az egyéni partnerlista összeállítása, amely alapja az intézményi partnerlistának
a megyei minőségügyi szerepvállalás érdekében minőségirányítási tréninget szerveztünk 2 alkalommal a megyei és a települési nyilvános könyvtári kollégák részére

Kommunikációs tevékenység
Kiadványok
Könyvtárunk kiadója a Palócföld folyóiratnak, 2018-ban 4 lapszám megjelentetésére volt lehetőség.
A tavalyi esztendőben két alkalommal jelentettük meg a KönyvTárTér című szakmai kiadványunkat.
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 Nógrád Megyei Hírlap számára több alkalommal készült sajtóanyag, sajtóinterjú
- az írott sajtóban történő megjelenések száma 149 db (részletes felsorolás a mellékletben)
- a városi programfüzet szerkesztősége egész évben, havonta megjelentette programajánlónkat
- a Szuperinfó rendszeresen közölte kulturális programajánlónkat
- a Tarjáni Városlakó Magazin a 30 éves jubileum kapcsán interjút készített könyvtárunk
vezetőjével és munkatársaival
- Salgótarjáni Televízió 23 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, élő bejelentkezéssel interjút készítettek vezetőinkkel

46

-

a legjelentősebb megyei hírportálokon, a Nool.hu-n 25, a 3100.hu-n 11 online hír jelent
meg az intézményről
leghatékonyabb kommunikációs csatornánk weboldalunk és a Facebook közösségi oldalaink
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:….

6.

2018. évi
tény

14
alkalmanként
158
n.a.
n.a.
-

23
alkalmanként
149
36
n.a.
-

-

-

Elektronikus szolgáltatások
2018-ban megvalósult
(I/N)

Szolgáltatás
Honlap

I

OPAC
Adatbázisok

N
I

Referensz szolgáltatás
Közösségi oldalak
RSS

N
N
N

7.

2017. évi
tény

Részletek
Új megjelenés, KSZR könyvtárközi kölcsönzés
megjelenítése a weblapon. A felhasználók és a kollégák által jelzett hibák
javítása, új szerkezet, struktúra, arculat, design kialakítása.
Praznovszky adatbázis került kialakításra, melynek
feltöltését is elkezdtük.
-

Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés
Praznovszky adatbázis
SSD meghajtók
Új router
Új Switch
Netkávézó szoftver
KönyvtárMozi
EPA
e-book
DJP Pont
Pál József hagyaték
Olvasóropi mesetábor
Olvasóterem

Leírás, ismertető
Omeka alapokon kialakításra került az adatbázis Dr. Praznovszky Mihály műveinek bemutatására.
A virtuális olvasótermünk számítógépeit SSD meghajtók beszerelésével gyorsítottuk.
Egy új, nagyobb teljesítményű, rackbe építhető MikroTIK routerrel cseréltük
ki a hálózat alapját adó routert és ennek megfelelően a hálózatot is átalakítottuk. Wifi hálózatunkat is átalakítottuk, létrehozva egy vendéghálózatot benne.
Új 52 portos Switch beépítése.
Intézményünkben fizetőssé tettük a számítógép használatot, beállítottunk egy
netkávézó szoftvert.
Új számítógépes program alkalmazása, amellyel könnyebb követni a Nógrád
megyei KönyvtárMozi pontok vetítéseit.
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisba bekerültek a Palócföld folyóirat egyes számai
új szolgáltatás – új dokumentumtípus beszerzése, gyűjtése
új szolgáltatás bevezetése az intézményben és a Forgách-i Fiókkönyvtárban
új szolgáltatás – különgyűjtemény kialakítása a Helyismereti Gyűjteményben
új szolgáltatás – NKA pályázati támogatással megvalósult program
az Olvasóterem tereinek átalakítása
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Nyilvántartó részleg

Kölcsönző pult felújítása
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8.

Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

49

Létszám és bérgazdálkodás
Munkatársaink a Kjt-nek megfelelően, a bértábla minimumára vannak besorolva. Kollégáink nagy
többségének bére a garantált bérminimumot nem haladja meg. Intézményünknek nincs lehetősége
semmiféle bérpótlékkal kiegészíteni az alacsony béreket.
2018-ban 2 fő munkatársunk kapta meg a 25 éves, 1 fő munkatársunk a 30 éves, és 2 fő munkatár
sunk a 40 éves jubileumi jutalmát.
1 fő munkatársunk élt a nők 40 éves nyugdíjazási lehetőségével, akinek helyét belső átcsoportosí
tással oldottuk meg.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének határozata alapján intézményünk
dolgozói 2018 év végén 100.000 Ft/fő összeget kaptak béren kívüli juttatásként (cafetéria). 2018ban, sajnos jutalm azásra nem volt lehetőség.
Elünk a közmunkaprogram lehetőségeivel, közcélú munkatársak az adminisztratív munkában nyúj
tanak segítséget. Sajnálatos módon 1 fővel csökkent ez a létszám, és az alacsony közfoglalkozatási
bér miatt nehéz megtalálni a megfelelő munkatársakat.
Intézményünk költséghatékonyan és racionálisan gazdálkodott a 2018-as évben is.
Az üzemeltetési költségek kezelése a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata
feladata.

Dátum: Salgótarján, 2019. február 18.

igazgató
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1.

SZ. MELLÉKLET

FŐBB RENDEZVÉNYEK
Korosztály
Rendezvény neve

14 év
alatti

Magyar Kultúra Napja
"…Jézusa kezében kész a kegyelem…"
Irodalmi műsor Arany János balladáinak válogatásából
Magyar Széppróza Napja
"Versek, rímek, dallamok"
Rendhagyó irodalomóra - Papp-Für János

14 év
feletti
x

x

Létszám (fő)
14 év
alatti

14 év
feletti

26

182

125

7

Húsvéti beszélgetés

x

73

Internethasználati tanfolyam
20 órás tanfolyam (3 csoport) - BBMK
(1 csoport - 10 alkalom)

x

28

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

x

10

x

Internet Fiesta

x

144

467

Magyar Költészet Napja
"Mindennemű emberi dolgokhoz"
irodalmi előadás - Zenthe Ferenc Színház Versvándorok

x

99

A Palócföld 2018/1. számának bemutatója

x

56

"Mindig velem" Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök könyvének bemutatója

x

158

"Balassagyarmat regénye" Prof. Dr. Füst Antal könyvének bemutatója

x

26

Író-olvasó találkozó - K. László Szilvia meseíró, költő

x

89

3

Szlovák irodalmi est

x

38

"Operát az operából" a Magyar Állami Operaház "A Magyar
Opera 200" című CD-gyűjteményének átadása

x

29

Jubileumi és Balassi-díj átadó ünnepség

x

136

51

Ünnepi Könyvhét
"Pál István mesél - Egy nógrádi magyar pásztorember
mesekincse"
Vendég Dr. Agócs Gergely PhD. Néprajzkutató

x

64

A Palócföld 2018/2. számának bemutatója

x

49

"Családi csudaterasz"

x

"Délutáni verselés" A Balassi Bálint Asztaltársaság irodalmi programja

19
x

"Hottentotta" - Gyermekszínházi előadás a Nyitott Kör
Színházi Nevelési Társulat előadásában

x

"Így mélyül: Anyám könyve" Ádám Tamás könyvének
bemutatója

19
72

x

Olvasó Ropi nyári tábor

x

Kerülj képbe! - Utcai művészet a kultúráért

x

Pedagógiai Társaság - könyvbemutató

x

16

6
31

23

6

12

33
93

Országos Könyvtári Napok
"Mester és tanítványai" Iványi Ödönre emlékezünk - kiállítás
Pál József író, költő, szerkesztő könyvtára gyöngyszemeinek ünnepélyes átadása

x
x

"30 év e ház falai között" - jubileumi kiállítás

x

Játék7 - irány a könyvtár

x

"Líra-túra" - séta a városban neves irodalmi személyek
szobraihoz
x

Családfakutatás, családfák - könyvkiállítás

x

"A Földanya tojása - hímes tojás mintáink őskori szimbolikája" Barabás György könyvének bemutatója

x
x

363
63

70

303

56

4

x

"Dínómdánom" - M. Kácsor Zoltán meseíróval

"Titoktündér" író-olvasó találkozó Beck Andrea írónővel

84

29
93

21

67

166
68

54

12

Palócföld-ankét és könyvbemutató

x

42

Ezer színes ötlet Bistei Viktóriával

x

14

"Losonc regénye" Prof. Dr. Füst Antal könyvének bemutatója

x

"Kis Miklóska" a Paramisi Társulat előadása

x

"Egy nap a nőkért" kerekasztal beszélgetés

x

52

1

22

50

10
105

"Az egészséges nő" - fotókiállítás

x

Figyelemfelkeltő séta

x

170

Családi olvasó sok(k) vendég Keszthelyi-Mangó Gabriella

x

37

Bölcsességek fala

x

2

11

"…tizenhárom ragyogó csillag felülről őrzi népedet" könyvkiállítás

x

49

335

"Gyalogolj a nők egészségéért" - túra

x

6

99

Megemlékezés Somoskőn az aradi vértanúk emlékhelyén

x

Családi Élménykönyv-tár - díjkiosztó

x

"Vízipók, csodapók" interaktív meseelőadás az Óperenciás
Bábszínház előadásában

x

"A magyar mesemondás hagyománya" vendég Dr. Agócs
Gergely néprajzkutató
"Én könyvtáram" - mintaprojekt bemutató

107

63
22

36

38

61

x
x

Wass Albert emlékest

x

111
27

x
x

Gyermekek Jogainak Hete

x

642

27
98

118

207

135

51

Adventi programok
"Megjött már a Mikulás" a Lóca Együttes vidám műsora

x

"Velünk történt 3." Sulyok László könyvének bemutatója

x

28

Adventi beszélgetés "Ünnepvárás lélekben"

x

78

"Kandallóban ég a láng" a Csudatáska Társulat műsora

x

167

15

A Palócföld 2018/4. számának bemutatója

x

39

Kézművesvásár

x

59

"Szomszédok közt megértést…"

x

69

Vetélkedő a szlovákságról

x

43

53

ÁLLANDÓ RENDEZVÉNYEK

Korosztály
Rendezvény neve

14 év
alatti

Edit néni könyvespolca

14 év
feletti

x

Létszám (fő)
14 év
alatti

14 év
feletti

143

101

Egészségklub

x

1215

Szenior örömtánc

x

422

Világjáró Klub

x

253

Képzőművészeti Alkotókör

x

373

Szvitamin Klub

x

295

Barangoló

x

6

2

Cirógató

x

164

178

Szünidei kézműves foglalkozások

x

59

37

KIÁLLÍTÁS

Korosztály
Rendezvény neve

14 év
alatti

14 év
feletti

Létszám (fő)
14 év
alatti

14 év
feletti

"Itáliában jártam" - Antal József nyugdíjas könyvtáros, művésztanár kiállítása

x

200

625

"A hegyek szerelmese - túrázástól a hegymászásig" - Kiss Péter
emlékkiállítás

x

466

842

Egészségklub - fotókiállítás

x

284

"Tavasz virágai"

x

434

"És harmadnapra föltámadott" Veres József ikonfestő kiállítása

x

611

"Magyarország gyógyvizes kincsei" - könyvkiállítás

x

92

54

"Gyógyteák, egészséges ételek"

x

27

69

"Keresztút" Némethné Jancsi Ilona gobelinkészítő kiállítása

x

333

540

"Izzó sodrásban" - a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület tűzzománc kiállítása

x

Dr. Pálfi György tudománytörténeti vándorkiállítás

x

118

625

"Híre is van amőre csak járnak" - Egy női viselettár legszebb
kincsei

x

178

722

"Nógrádi lankákon, vadregényes tájakon" Galbács Tamás fotókiállítása

x

43

917

Magyar Fotográfia Napja "Válogatás fotóimból" - Medve Jánosné kiállítása

x

250

325

133

4

Népmese Napja - könyvkiállítás

x

212

"Villanások" a Balassi Bálint Asztaltársaság 29. éves kiállítása

x

280

550

"Mester és tanítványai" Iványi Ödönre emlékezünk

x

84

363

"30 év e ház falai között" - jubileumi kiállítás

x

70

303

Családfakutatás, családfák - könyvkiállítás

x

67

166

"Az egészséges nő" - fotókiállítás

x

107

642

"…tizenhárom ragyogó csillag felülről őrzi népedet" - könyvkiállítás

x

49

335

"Őszikék"

x

92

575

"Lent és fent" Losonczy Ildikó festőművész kiállítása

x

"A magyarországi szlovákok esküvői népviselete" - fotókiállítás

x

"Elsárgult lapok üzenete" - könyvkiállítás

x

500

Könyvritkaságok a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban - állandó kiállítás

x

600

55

686
143

344

2.

SZ. MELLÉKLET

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár sajtómegjelenése
2018.
Január
1.

Sándorné Csuka Enikő: Megújulhat a könyvtár = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. január 2. 2. p.
energetikai korszerűsítés

2.

Csongrády Béla: Falujáró művészet = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. január 2. 3. p.
KSZR-program
Versvándorok

3.

Gerhát Karina: Nő a múzeumok és a könyvtárak támogatása. Csaknem háromszázmillió forinttal gazdagodnak megyénk közművelődési intézményei = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. január 10. 3. p. : ill.

4.

Csongrády Béla: Bemutatták Rácz Sándor A kettős háló című könyvét = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. január 15. 6. p.

5.

Koszorúztak = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. január 16. 2. p. : ill.
Mikszáth-szobor, Salgótarján

6.

Nagy Orsolya: Könyvtári programok: gazdag a kínálat idén = Nógrád megyei hírlap,
29. 2018. január 20. 4. p.
KSZR-program, Vanyarc

7.

Csongrády Béla: Új könyv a cigányság helyzetéről = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
január 20. 6. p. : ill.
Romano Rácz Sándor: Cigány sor

8.

Palchuber Kinga: Jazz-zene szól a könyvtári klubban = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. január 24. 2. p.
Szvitamin klub

9.

Sándorné Csuka Enikő: Könyvtár és múzeum: látogatják, ha vonzó = Nógrád megyei
hírlap, 29. 2018. január 25. 2. p. : ill.

10.

Csongrády Béla: Szövetség a városért: kötet egy polgári körről = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. január 25. 6. p. : ill.
könyvpremier
Sulyok László: Szövetség a városért avagy volt egyszer egy polgári kör

11.

Csongrády Béla: "Itáliában jártam": emlékek képeken = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. január 25. 6. p. : ill.
Antal József

12.

Gerhát Karina: Évfordulók, jeles napok = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. január 29. 6. p.
"Évfordulók, jeles napok" összeállítás
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13.

Gerhát Karina: Újabb szabadtéri kiállítás valósulhat meg = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. január 30. 4. p. : ill.

14.

Dalszöveget írtak Salgótarjánról = Salgótarján ma, 3. 2018. január 10. p.

15.

Múltunk a jelenben = Salgótarján ma, 3. 2018. január 12. p. : ill.
emlékév
önkormányzat, Salgótarján

Február
16.

Csongrády Béla: Önfeláldozásával örökre a világ tetején maradt = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. február 5. 6. p. : ill.
Kiss Péter-emlékkiállítás
Világjáró klub

17.

Gerhát Karina: Versek, rímek, dallamok = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. február 6.
4. p.
rendhagyó irodalomóra
"A magyar széppróza napja"
Papp-Für János

18.

Gerhát Karina: Digitalizálják a szerző műveit = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. február 13. 4. p.
Praznovszky Mihály

19.

Palchuber Kinga: Ma szerelmes beiratkozás lesz = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
február 14. 2. p.
Valentin-napi beiratkozási akció

20.

Gerhát Karina: Mályvavirág Pontot nyitnak = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. február
16. 2. p.

21.

Oláh Nikolett: Tudás van a lapjaik között. Elhagyott, személyes kincseket is rejtenek
a könyvtári könyvek = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. február 23. 6. p. : ill.

22.

Sándorné Csuka Enikő: Határon átnyúló könyvtári együttműködés = Nógrád megyei
hírlap, 29. 2018. február 28. 6. p. : ill.
Losonci Nógrádi Könyvtár
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete
Praznovszky Mihály

23.

Csépányi Zoltán: "Avasd be Te az olvasót kedvenc könyveid világába!" A Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő program = Könyvtári Figyelő, 63. 2018.
Csellengő közösségek különszám, 56-67. p. : ill.

24.

Fekete Zsolt: „Jövőt építünk Salgótarjánnak” = Salgótarján ma, 3. 2018. február 4-5.
p. : ill.
Bódi Györgyné dr.
Pro Urbe díj
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25.

Utcai művészet a kultúráért = Salgótarján ma, 3. 2018. február 14. p. : ill.
szabadtéri fotókiállítás

Március
26.

Csongrády Béla: Ismét háromtagú a Trilla együttes = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
március 10. 6. p.
Kohász Képzőművész Kör

27.

Gerhát Karina: Ha nyárelő, akkor a Tavasz virágai, ha nyárutó, Őszikék = Nógrád
megyei hírlap, 29. 2018. március 13. 4. p. : ill.
Tavasz virágai című kiállítás
Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete, Salgótarján

28.

Nagy Orsolya: Régóta vártak már erre: megnyitott a könyvtár = Nógrád megyei hírlap,
29. 2018. március 14. 2. p. : ill.
könyvtárátadás, Jobbágyi

29.

Gerhát Karina: Húsvéti beszélgetés = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. március 20. 4. p.

30.

Szabó Rita: Egyszerre lehet hasznos és veszélyes az internet = Nógrád megyei hírlap,
29. 2018. március 24. 1, 3. p. : ill.
internethasználat
Internet Fiesta

31.

Gerhát Karina: Ne magunkat, őt válasszuk. Miattunk, értünk illetve helyettünk halt
meg Jézus Krisztus = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. március 27. 4. p. : ill.
Húsvéti beszélgetés

32.

Csongrády Béla: Az imádság erejével született alkotások = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. március 29. 12. p. : ill.
ikonkiállítás

33.

Csongrády Béla: Világjáró klubban mesélt utazásairól = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. március 29. 12. p. : ill.
Fekete Lászlóné

34.

Vas András: A könyvtár nincs fent a neten = Népszava, 145. 2018. március 31. 11. p. : ill.

35.

Szakmai nap a könyvtárban = Salgótarján ma, 3. 2018. március 6. p. : ill.
„Lépések a stratégiai tervezéstől a minősítésig” című szakmai nap

Április
36.

Palchuber Kinga: Emberi szívekbe költöztek a magyar versek örök sorai = Nógrád
megyei hírlap, 29. 2018. április 12. 2. p. : ill.
A magyar költészet napja

37.

Gerhát Karina: Balassi-díj: még várják a javaslatokat = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. április 12. 2. p.
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38.

Szabó Rita: Tudástenger önti el a nyugalom szigeteit. Fontos a kitartás, a türelem, az
emberek szeretete = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. április 21. 3. p. : ill.
Molnár Éva

39.

Csongrády Béla: Izzó sodrásban: tűzben fogant műalkotások. Kilenc vendégművész
kiállítása a megyei könyvtár Bóna Kovács Károly Galériájában = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. április 23. 6. p. : ill.
tűzzománc kiállítás

40.

Palchuber Kinga: Tudomány jelenik meg a tárlaton = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
április 24. 2. p.
dr. Pálfi György tudománytörténeti vándorkiállítás

41.

Csongrády Béla: Tanulsággal szolgál a sok szellemóriás = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. április 25. 1. p. : ill.
dr. Pálfi György tudománytörténeti vándorkiállítás

42.

Csongrády Béla: Magyar virtus = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. április 28. 3. p.
dr. Pálfi György tudománytörténeti vándorkiállítás

43.

Magyar Költészet Napja = Salgótarján ma, 3. 2018. április 15. p.

Május
44.

Szabó Rita: Kerekasztal körül a civil szervezetek = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
május 4. 2. p.
Salgótarjáni Civil Kerekasztal

45.

Csongrády Béla: Laura keringő a Metaforából. Petrőczi Éva József Attila-díjas költő, író
volt a Palócföld-bemutató vendége = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. május 5. 5. p. : ill.

46.

Csongrády Béla: Apró csodák = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. május 8. 3. p.
„Sakkozzuk ki!” akciócsoport
szabadtéri állandó kiállítás

47.

Gerhát Karina: Püspöki kötetet mutatnak be = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. május
8. 4. p.
Beer Miklós: Mindig velem című interjúkötet

48.

Csongrády Béla: Újabb lelki támasz a püspök atyától = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. május 10. 1. p. : ill.
Beer Miklós: Mindig velem című interjúkötet
könyvbemutató

49.

Gerhát Karina: Könnyebben könnyebb = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. május 11. 2. p.
európai elhízás elleni nap

50.

Csongrády Béla: Nem a művész, hanem a mű = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. május
12. 5. p. : ill.
Marschalkó Zsolt
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51.

Gerhát Karina: Sétával előznék meg az elhízást = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
május 15. 4. p.
európai elhízás elleni nap

52.

Palchuber Kinga: Rajzos foglalkozás a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
május 17. 2. p.
Edit néni könyvespolca

53.

Gerhát Karina: Fontos az elhízás megelőzése = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. május
17. 6. p. : ill.
európai elhízás elleni nap

54.

Csongrády Béla: Tisztelni kell a másik embert = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. május 19. 5. p. : ill.
Beer Miklós: Mindig velem című interjúkötet
könyvbemutató

55.

Gerhát Karina: Elkészülhet a harmadik szabadtéri kiállítás is = Nógrád megyei hírlap,
29. 2018. május 28. 4. p.
„Sakkozzuk ki!” akciócsoport

56.

Gerhát Karina: Egy női viselettár legszebb kincsei = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
május 29. 2. p.
Paluchné Percze Piroska

57.

Előzetes = Könyvtár/tér, évf. n. 2018. május 2-3. p.
89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok
programajánló

58.

Nagy Mónika: Együttműködés – partnerség = Könyvtár/tér, évf. n. 2018. május 3-4. p.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete
Losonci Nógrádi Könyvtár
Praznovszky Mihály

59.

Holtai Zsuzsanna: Papírszínház. A jövő mesemondása = Könyvtár/tér, évf. n. 2018.
május 4-5. p.

60.

Persikné Bakos Eszter: "Szörföző" nagyik a megyei könyvtárban = Könyvtár/tér, évf.
n. 2018. május 5. p.
internethasználói tanfolyam

61.

Rideg Zsoltné: Kulturális közfoglalkoztatás Nógrád megyében és a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban = Könyvtár/tér, évf. n. 2018. május 6. p. : ill.

62.

Ferik Ibolya: Kistelepülési könyvtárak ellátásának legfontosabb eredményei 2017-ben
= Könyvtár/tér, évf. n. 2018. május 7-9. p. : ill.
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
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63.

Ferik Ibolya: Gyertek ti is a KönyvtárMoziba! = Könyvtár/tér, évf. n. 2018. május 910. p. : ill.
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
KönyvtárMozi

64.

Ferik Ibolya: Új könyvtári szolgáltatóhely nyílt Jobbágyiban = Könyvtár/tér, évf. n.
2018. május 11. p. : ill.

65.

Ünnep a költészet napján = Salgótarján ma, 3. 2018. május 12. p.

Június
66.

Viselettörténet és az élő hagyomány = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. június 1. 3. p. : ill.
Híre is van, amőre csak járnak – egy női viselettár legszebb kincsei c. kiállítás

67.

Csongrády Béla: Turné és CD-gyűjtemény = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. június
1. 6. p. : ill.
Ókovács Szilveszter

68.

Gerhát Karina: Születésnapi díjak a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
június 2. 2. p.
Balassi-díj

69.

Csongrády Béla: Igen bőséges kínálattal várja látogatóit a megyei könyvtár = Nógrád
megyei hírlap, 29. 2018. június 4. 5. p. : ill.
Ünnepi Könyvhét

70.

Gerhát Karina: Harminc éve nyitott kaput a könyvtár = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. június 5. 3. p. : ill.
Balassi-díj

71.

Gerhát Karina: Közel nyolcszázmillióból három intézmény szépül meg a megyeszékhelyen = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. június 5. 4. p. : ill.
korszerűsítés

72.

Csongrády Béla: Néprajzi értékek kincstára = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. június
5. 5. p. : ill.
Paluchné Percze Piroska

73.

Palchuber Kinga: Mágikus babák varázsa lengte körbe a könyvtárat = Nógrád megyei
hírlap, 29. 2018. június 7. 6. p. : ill.
Beszterce-lakótelepi fiókkönyvtár
Maruzsné Kovács Éva

74.

Veres Edina: Emberi lélek rejtőzik a kötetek sorai közt = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. június 8. 2. p. : ill.
Ünnepi Könyvhét
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75.

Csongrády Béla: Kisbolygót neveztek el egy költőről = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. június 9. 4. p. : ill.
Salgótarjáni Szlovák Önkormányzat
ismeretterjesztő előadássorozat

76.

Csongrády Béla: A mese nem gyermekműfaj = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. június
9. 5. p. : ill.
Agócs Gergely

77.

Gerhát Karina: Bemutatják az új kötetet = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. június 11.
4. p.
Ádám Tamás: Így mélyül: Anyám könyve

78.

Palchuber Kinga: Könyvekkel átszőtt évtizedek = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
június 11. 6. p. : ill.
Balassi-díj
Handó Péterné
Hatala Lászlóné

79.

Csongrády Béla: Könyvpremier lapbemutatóval = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
június 20. 5. p. : ill.
Benedek Szabolcs: Kádár hét napja

80.

Gerhát Karina: Moszkvába utazhatnak = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. június 25.
4. p.
Világjáró klub

81.

Gerhát Karina: Kedvezményt kap a harmincéves = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
június 26. 2. p.
kedvezményes beiratkozás

82.

Hegedűs Henrik: Új eszköz a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. június
26. 4. p.
Nőtincs
papírszínház

83.

Gerhát Karina: Lankák és más vadregényes tájak = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
június 28. 2. p. : ill.
Galbács Tamás
fotókiállítás

84.

Csongrády Béla: Visszahúzták a helyi gyökerek = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
június 30. 5. p. : ill.
Ádám Tamás: Így mélyül: Anyám könyve

85.

Újabb csodára készül a „Sakkozzuk ki!” akciócsoport = Salgótarján ma, 3. 2018. június 9. p. : ill.
szabadtéri fotókiállítás
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86.

Balás Róbert: Sokszínű civil világunk. Bódi Györgyné dr.: Elkötelezetten a városért =
Tarjáni Városlakó Magazin, évf. n. 2018. 2. 24. szám 5-7. p. : ill.
Bódi Györgyné dr.
Pro Urbe-díj

Július
87.

Gerhát Karina: Akcióban a csoport a város szépségéért = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. július 5. 2. p. : ill.
„Sakkozzuk ki!” akciócsoport

88.

Csongrády Béla: A Világjáró Klub vendége volt = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
július 5. 5. p. : ill.
Lovas Ilona

89.

Csongrády Béla: Interjúk Pro Urbe és Pro Arte díjasokkal = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. július 7. 6. p. : ill.
Bódi Györgyné dr.
Tarjáni Városlakó Magazin

90.

Gerhát Karina: Nyári nyitvatartás a könyvtárban = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
július 11. 2. p.

91.

Gerhát Karina: Igazán nagy alkotások csapatban készülnek = Nógrád megyei hírlap,
29. 2018. július 11. 3. p. : ill.
„Sakkozzuk ki!” akciócsoport

92.

Szabó Rita: Mesterségek rejtelmeibe avatták be őket = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. július 13. 6. p. : ill.
Olvasó Ropi Mesetábor

93.

Gerhát Karina: Másik könyvtárban olvashatnak = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
július 14. 2. p. : ill.
nyári bezárás

94.

Palchuber Kinga: Közösségi falfestés a vasúti aluljáróban = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. július 16. 3. p. : ill.
„Sakkozzuk ki!” akciócsoport

95.

Csongrády Béla: Ékes aluljáró = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. július 16. 3. p.
„Sakkozzuk ki!” akciócsoport

96.

Gerhát Karina: Nem maradnak könyv nélkül = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. július
23. 4. p.
nyári bezárás

97.

Átadták a Balassi-díjakat = Salgótarján ma, 3. 2018. július 2. p. : ill.

98.

A megyei könyvtár nyári nyitva tartása = Salgótarján ma, 3. 2018. július 15. p.
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Augusztus
99.

Gerhát Karina: Fotókiállítást nyit a megyei könyvtár = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. augusztus 10. 2. p.
Medve Jánosné

100. Csongrády Béla: Kaviccsal is fejleszthető a kreativitás = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. augusztus 10. 6. p. : ill.
kézműves foglalkozás
101. Palchuber Kinga: Könyvtárban vertek tábort = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. augusztus 14. 3. p. : ill.
nyári tábor
102. Csongrády Béla: Előhang a magyar fotográfia napja kiállításhoz = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. augusztus 23. 6. p. : ill.
103. Palchuber Kinga: Bír még vonzerővel a könyvek világa = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. augusztus 28. 3. p. : ill.
olvasási szokások
104. Csongrády Béla: Szenior-örömtánc: testre és lélekre hat = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. augusztus 30. 12. p. : ill.
Persikné Bakos Eszter
105. Csongrády Béla: Antal József már rég nem vasárnapi festő = Nógrád megyei hírlap,
29. 2018. augusztus 30. 12. p. : ill.
106. Új arculatot kapott a Főposta melletti vasúti aluljáró = Salgótarján ma, 3. 2018. augusztus 4. p. : ill.
„Sakkozzuk ki!” akciócsoport
szabadtéri fotókiállítás
Szeptember
107. Csongrády Béla: Természeti csodák osztrák tájakon = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
szeptember1. 6. p. : ill.
Világjáró klub
Persikné Bakos Eszter
108. Csongrády Béla: Feltétel nélküli kitárulkozás = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. szeptember 8. 5. p. : ill.
kiállítás
Balassi Bálint Asztaltársaság
109. Csongrády Béla: Bekerült a Nógrád megyei értéktárba = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. szeptember 8. 6. p. : ill.
Mesterek és tanítványok – Pedagógusportrék II. c. kötet
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110. Palchuber Kinga: Könyvtári kapocs a közoktatással = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
szeptember 25. 3. p. : ill.
„Az én könyvtáram” szakmai nap
111. Rendezvények sokaságát kínálja a Civil Hónap = Salgótarján ma, 3. 2018. szeptember
11. p. : ill.
Salgótarjáni Civil Kerekasztal
112. Balás Róbert: Mese, zene, tánc és vidámság! "Friss és ropogós" Andrássy Ferenc Kerek Perece = Tarjáni Városlakó Magazin, évf. n. 2018. 3. 25. szám 16-17. p. : ill.
113. Csongrády Béla: Tudásbázisú csodapalota. Harmincéves a Kassai sori könyvtárépület
= Tarjáni Városlakó Magazin, évf. n. 2018. 3. 25. szám 18-19. p. : ill.
Október
114. Veres Edina: Divatban marad a nyomtatott könyv = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
október 2. 2. p. : ill.
Országos Könyvtári Napok
115. Szabó Rita: Gyilkol az emlőrák, noha túlélhető lenne = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. október 6. 3. p. : ill.
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete
116. Szenográdi Ferenc: Könyvtári mozi és színházi előadás = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. október 8. 4. p. : ill.
Endrefalva
117. Csongrády Béla: Munkájukkal, tisztességükkel bizonyították hivatástudatukat = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. október 10. 4. p. : ill.
Mesterek és tanítványok – Pedagógusportrék II. c. kötet
118. Csongrády Béla: A belső tótól a Jurtahegyig = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. október 13. 5. p. : ill.
Debreceni Boglárka
119. Csongrády Béla: Emlékezés sokak mesterére = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. október 15. 5. p. : ill.
Iványi Ödön
120. Csongrády Béla: Különleges értékekkel gyarapodott az intézmény = Nógrád megyei
hírlap, 29. 2018. október 17. 4. p. : ill.
Pál József Gyűjtemény
121. Gerhát Karina: Tárlat bizonyítja, nincs határa a kreativitásnak = Nógrád megyei hírlap,
29. 2018. október 17. 6. p. : ill.
Őszikék c. kiállítás
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122. Csongrády Béla: Nem mese ez gyermek: a felnőttek őrizték a múltat = Nógrád megyei
hírlap, 29. 2018. október 25. 2. p. : ill.
Agócs Gergely
123. Csongrády Béla: Megjelent a mérnök sokadik regénye = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. október 25. 12. p. : ill.
Füst Antal
124. Molnár Éva: "Harminc év, akárhogy számolom is harminc év ...". Gondolatok a könyvtárról és a könyvtárosságról a 30 éves könyvtárépület kapcsán. Évek és érzések =
Könyvtár/tér, évf. n. 2018. október 4. p.
125. Persikné Bakos Eszter: Nálunk történt. Ünnepi Könyvhét 2018. = Könyvtár/tér, évf.
n. 2018. október 5-7. p. : ill.
126. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár díjazottjai 2018-ban = Könyvtár/tér, évf. n. 2018.
október 7. p. : ill.
Balassi-díj
127. Nagy Mónika: Olvasóropi mesetábor = Könyvtár/tér, évf. n. 2018. október 8-9. p. : ill.
128. Nagy Mónika: Kerülj képbe! Utcai művészet a kultúráért = Könyvtár/tér, évf. n. 2018.
október 10-11. p. : ill.
"Sakkozzuk ki!" akciócsoport
szabadtéri fotókiállítás
129. Ferik Ibolya: Új és megújuló könyvtári terek = Könyvtár/tér, évf. n. 2018. október 1112. p. : ill.
felújítás
130. Ferik Ibolya: Megszépült a zagyvarónai fiókkönyvtár = Könyvtár/tér, évf. n. 2018.
október 12. p. : ill.
131. Herczegné Berze Anita: Országos fejlesztési programban vesznek részt a Nógrád megyei könyvtárak = Könyvtár/tér, évf. n. 2018. október 12-13. p. : ill.
"Az én könyvtáram" projekt
132. Rózsaszín nap = Salgótarján ma, 3. 2018. október 15. p.
Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete
November
133. Gerhát Karina: Egyszer lent, egyszer fent = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. november
16. 2. p.
Losonczy Ildikó
134. Csongrády Béla: Példája a magyarságtudatnak = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. november 19. 5. p. : ill.
Wass Albert emlékest
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135. Csongrády Béla: A fények festőjének nevezték = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
november 24. 5. p. : ill.
Iványi Ödön
136. Őszikék kiállítás a könyvtárban = Salgótarján ma, 3. 2018. november 10. p. : ill.
Nyugdíjasok Országos Szövetségének Nógrád Megyei Szervezete
Belvárosi Nőklub
December
137. Gerhát Karina: Lélekben is készülnek = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. december
11. 2. p.
adventi beszélgetés
138. Csongrády Béla: Lassan ötvenéves a tradíció = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. december 15. 2. p. : ill.
vers- és prózamondó verseny
139. Gerhát Karina: Örömre hív bennünket az év legszentebb ünnepe = Nógrád megyei
hírlap, 29. 2018. december 19. 4. p. : ill.
adventi beszélgetés
140. Csongrády Béla: Szeretet és barátság várt = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. december
20. 5. p. : ill.
szlovák adventi est
141. Csongrády Béla: Tovább kutatja a közelmúlt történelmét = Nógrád megyei hírlap, 29.
2018. december 27. 15. p. : ill.
Sulyok László
142. Gerhát Karina: Változik a könyvtár nyitvatartása = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018.
december 29. 2. p. : ill.
143. Csongrády Béla: A vers mint bizánci mozaik = Nógrád megyei hírlap, 29. 2018. december 29. 5. p. : ill.
Diószegi Szabó Pál
144. Középpontban az ifjúság = Salgótarján ma, 3. 2018. december 8. p. : ill.
Gyermekek Jogainak Hete
145. Adventi beszélgetés – ünnepvárás lélekben = Salgótarján ma, 3. 2018. december 14. p.
146. Téli szüneti molyolda = Salgótarján ma, 3. 2018. december 14. p.
147. „Szomszédok közt megértést” = Salgótarján ma, 3. 2018. december 14. p.
Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Salgótarjáni Szlovákok és Barátainak Köre
148. Ünnepi könyvbemutató = Salgótarján ma, 3. 2018. december 15. p.
Sulyok László: Velünk történt 3. – Tények és következmények 1956
149. Zenés beszélgetés – Palócföld-lapszámbemutató = Salgótarján ma, 3. 2018. december
15. p.
Diószegi Szabó Pál
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3.

SZ. MELLÉKLET

Online megjelenések
Salgótarjáni Városi Televízió
1. 2018.04.12. Háttér - A Magyar Költészet Napja
https://www.youtube.com/watch?v=a-gfIdv242o
2. 2018.04.11. Magyar költészet napja
https://www.youtube.com/watch?v=u-KxKjUxXYE
3. 2018.05.04. Dr. Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás
https://www.youtube.com/watch?v=KEUXgsdF2vM
4. 2018.05.16. "Az élet könnyebben könnyebb"
https://www.youtube.com/watch?v=tV33Gnz6bkA
5. 2018.06.05. 30 éves a könyvtár épülete
https://www.youtube.com/watch?v=1fGMuDQKUwQ
6. 2018.06.07. Indul az ünnepi könyvhét
https://www.youtube.com/watch?v=VVXqtimAERA
7. 2018.06.07. Értéktár - Ünnepi Könyvhét
https://www.youtube.com/watch?v=WtEVaHhqFyk
8. 2018.05.30. Háttér - A túlsúly, mint rizikófaktor
https://www.youtube.com/watch?v=tFG4zHI0MHo
9. 2018.05.30. Háttér - A kiegyensúlyozott táplálkozás alapjai
https://www.youtube.com/watch?v=OKrztCT3wgs
10. 2018.05.30. Háttér - Nordic Walking
https://www.youtube.com/watch?v=k6krQ4A2XyE
11. 2018.08.09. Nyári tábor a könyvtárban
https://www.youtube.com/watch?v=yJDBxFoDOuQ
12. 2018.08.15. "Válogatás fotóimból" - Medve Jánosné kiállítása
https://www.youtube.com/watch?v=luZViUEQdxM
13. 2018.09.20. Környezet és egészség
https://www.youtube.com/watch?v=aZiqLNjAXzY
14. 2018.09.27. Szakmai nap a könyvtárban
https://www.youtube.com/watch?v=SyJ9egkBReQ
15. 2018.09.28. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja
https://www.youtube.com/watch?v=LnmJIpmRaCQ
16. 2018.10.01. Őszi Könyvtári Napok
https://www.youtube.com/watch?v=QiB4biXrv-o
17. 2018.10.02. Háttér - A környezet és a genetika szerepe a rák kialakulásában
https://www.youtube.com/watch?v=PnML1d-gS1Y
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18. 2018.10.02. 100 éve született Iványi Ödön
https://www.youtube.com/watch?v=ONDleuTJI-M
19. 2018.10.02. Pink motoros túra
https://www.youtube.com/watch?v=1O8TpTWMmls
20. 2018.10.04. Pál József hagyatéka
https://www.youtube.com/watch?v=EFkPv9Ovu_g
21. 2018.10.09. Egy nap a nőkért
https://www.youtube.com/watch?v=omuhOpBS57w
22. 2018.11.15. 10 Ezer Lépés Program
https://www.youtube.com/watch?v=u9kDtJsjuoU
23. 2018.12.15. Adventi beszélgetés
https://www.youtube.com/watch?v=ACz31BUhvHs
Nool.hu
1. Tarjánban járt dr. Agócs Gergely folklorista
https://www.nool.hu/kozelet/tarjanban-jart-dr-agocs-gergely-folklorista-2413451/
2. Huszonhat nógrádi alkotó mutatta be kézimunkájának gyümölcsét
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/huszonhat-nogradi-alkoto-mutatta-bekezimunkajanak-gyumolcset-2407958/
3. Különleges értékekkel gyarapodott a megyei könyvtár
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/kulonleges-ertekekkel-gyarapodott-a-megyei-konyvtar-2406659/
4. A tarjáni művelődéstörténet mesterére emlékeztek
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/a-tarjani-muvelodestortenet-mesterereemlekeztek-2406446/
5. Mesterek és tanítványok: újabb pedagógusportrék láttak napvilágot
https://www.nool.hu/kozelet/mesterek-es-tanitvanyok-ujabb-pedagogusportrek-lattaknapvilagot-2396666/
6. Szakmai napot tartottak a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban
https://www.nool.hu/kozelet/szakmai-napot-tartottak-a-balassi-balint-konyvtarban2376950/
7. A Balassi könyvtárban vertek tábort a gyerekek
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-balassi-konyvtarban-vertek-tabort-a-gyerekek-2327106/
8. Tudta? Kaviccsal is fejleszthető a kreativitás
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/tudta-kaviccsal-is-fejlesztheto-a-kreativitas2321958/
9. Az imádság erejével születtek az alkotások
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-imadsag-erejevel-szulettek-az-alkotasok2183875/
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10. Ezeket felejtjük legtöbbször a könyvtári könyvek lapjai között
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/ezeket-felejtjuk-legtobbszor-konyvtarikonyvekben-2150483/
11. „Itáliában jártam”: emlékek képeken
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/italiaban-jartam-emlekek-kepeken-2130323/
12. Számtalan programmal várják a könyvek szerelmeseit Salgótarjánban is
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/szamtalan-programmal-varjak-a-konyvekszerelmeseit-salgotarjanban-is-2385617/
13. Balassi-díj koronázza Handó Péterné és Hatala Lászlóné kitűnő munkáját
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/balassi-dij-koronazza-hando-peterne-eshatala-laszlone-kituno-munkajat-2261493/
14. Lehet már olvasgatni: végre megnyitott a könyvtár
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/lehet-mar-olvasgatni-vegre-megnyitottkonyvtar-2170759/
15. Harminc éve nyitott kaput a könyvtár
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/harminc-eve-nyitott-kaput-a-konyvtar2245128/
16. Sulyok László tovább kutatja a közelmúlt történelmét
https://www.nool.hu/kozelet/sulyok-laszlo-tovabb-kutatja-a-kozelmult-tortenelmet2488135/
17. Határon átnyúló könyvtári együttműködés
https://www.nool.hu/nograd-megyei-hirlap/hataron-atnyulo-konyvtari-egyuttmukodes2159711/
18. Ünnepi könyvhét: rengeteg programmal várja látogatóit a megyei könyvtár
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/unnepi-konyvhet-rengeteg-programmalvarja-latogatoit-a-megyei-konyvtar-2249589/
19. Salgótarjáni helyszínekre is ismerhetünk az új regényben
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/salgotarjani-helyszinekre-is-ismerhetunkaz-uj-regenyben-2403026/
20. Gyermekeivel emlékeztek a tarjáni hőskor kiemelkedő művészére
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/szaz-eve-szuletett-salgotarjan-egyiklegjelentosebb-muvesze-2450956/
21. Könyvespolcok közé költözött az egészség, többféle szűrés is várta az érdeklődőket
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/konyvespolcok-koze-koltozott-az-egeszsegtobbfele-szures-is-varta-az-erdeklodoket-2371381/
22. Emberi szívekbe költöztek a magyar versek örök sorai
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/emberi-szivekbe-koltoztek-a-magyar-versekorok-sorai-2194173/
23. Újjáéledt az aluljáró, a lakosok szépíthették ki a várost (fotók)
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujjaeledt-az-aluljaro-a-lakosok-szepithettekki-a-varost-fotok-2288554/
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24. Könyvtár és múzeum: látogatják, ha vonzó
https://www.nool.hu/nograd-megyei-hirlap/konyvtar-es-muzeum-latogatjak-ha-vonzo2130335/
25. Fiatalok olvasási szokásai: íme a nógrádi tapasztalatok
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/fiatalok-olvasasi-szokasai-ime-a-nograditapasztalatok-2345551/
3100.hu
1. Hétfőn kezdődik a gyermekjogok hete Salgótarjánban
https://3100.hu/hetfon-kezdodik-a-gyermekjogok-hete-salgotarjanban/
2. Prosztatarák – Soron kívüli rákszűrés és orvos-beteg találkozó Salgótarjánban
https://3100.hu/soron-kivuli-rakszures-es-orvos-beteg-talalkozo-salgotarjanban/
3. “A szűrővizsgálat néhány percet, a későn diagnosztizált daganat éveket vesz el életünkből!”
https://3100.hu/a-szurovizsgalat-nehany-percet-a-keson-diagnosztizalt-daganateveket-vesz-el-eletunkbol/
4. Irodalom, kiállítás az őszi könyvtári napok salgótarjáni programsorozatában
https://3100.hu/irodalom-kiallitas-az-oszi-konyvtari-napok-salgotarjaniprogramsorozataban/
5. “A legfontosabb, ami itt most történt, az a közösségépítés”
https://3100.hu/a-legfontosabb-ami-itt-most-tortent-az-a-kozossegepites/
6. Salgótarján harmadik szabadtéri tárlata is az önkéntességre alapozva valósul meg
https://3100.hu/salgotarjan-harmadik-szabadteri-tarlata-is-az-onkentessegre-alapozva-valosul-meg/
7. “Operát az Operából!” – Négy előadással érkezik Salgótarjánba az Operaház
https://3100.hu/operat-az-operabol-negy-eloadassal-erkezik-salgotarjanba-azoperahaz/
8. Zöld utat kapott a könyvtár, a Gerelyes Endre Művelődési Ház és az egyik gyermektábori épület energetikai korszerűsítése is
https://3100.hu/zold-utat-kapott-a-konyvtar-a-gerelyes-endre-muvelodesi-haz-es-azegyik-gyermektabori-epulet-energetikai-korszerusitese-is/
9. A költészet napja – Helyi alkotókra is emlékezünk ma Salgótarjánban
https://3100.hu/a-kolteszet-napja-helyi-alkotokra-is-emlekezunk-ma-salgotarjanban/
10. Ötvennégy salgótarjáni program szerepel az idei Tarjáni Tavasz kínálatában
https://3100.hu/otvennegy-salgotarjani-program-szerepel-az-idei-tarjani-tavaszkinalataban/
11. A salgótarjáni múzeum és a könyvtár központi költségvetési támogatása is emelkedik
idén
https://3100.hu/a-salgotarjani-muzeum-es-a-konyvtar-kozponti-koltsegvetesitamogatasa-is-emelkedik-iden/
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SZ. MELLÉKLET

Beszámoló
a PALÓCFÖLD irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat
2018. évi tevékenységéről
A folyóirat impresszuma
Főszerkesztő:
Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő
Főmunkatárs:
Nagy Pál (Párizs)
Dr. Csongrády Béla
Szerkesztő:
Szávai Attila
Képzőművészeti szakértő: Kele Szabó Ágnes
Borítóterv:
Ráduly Csaba
Tördelőszerkesztő: Hernádiné Bakos Marianna
Kiadja:
Balassi Bálint Megyei Könyvtár (3100 Salgótarján, Kassai sor 2.)
Molnár Éva igazgató
Alapító:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése
A lap díjai:
Nógrád megye Madách-díja
Salgótarján Pro Urbe-díja
A folyóirat tevékenységét a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2018. szeptember 22-én
Nógrád megye ünnepi közgyűlésén, a Megyenapon Nógrádikum-díjjal jutalmazta, elismerve, hogy a Palócföld Nógrád megye szellemi örökségének kiemelkedően fontos része.
Elérhetőségek
Levélcím: 3101 Salgótarján, Pf. 18. vagy 3100 Salgótarján, Kassai sor 2.
Elektronikus cím: palocfold@bbmk.hu
Weboldal: www.palocfold.wordpress.com
Közösségi oldal: https://www.facebook.com/palocfold/
Telefon: 06-32-521-560
Fax: 06-32-521-555
Nyomda: Polár Stúdió, Salgótarján
Terjeszti: a Magyar Lapterjesztő Zrt. (LAPKER)
Előfizethető a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban és elérhetőségeinken.
Kapható az Írók Boltjában.
Egy lapszám ára: 500,- Ft
ISSN: 0555-8867
Az archivált lapszámok elérhetősége:
Kiadónk, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár honlapjáról:
http://bbmk.hu/index.cgi?act=listfolder&id=5
A Palócföld blogoldaláról:
https://palocfold.wordpress.com/ Ezen belül: Régebbi lapszámaink.
A 2018-ban megjelent lapszámok jól tükrözik a szerkesztőség szándékát: az országos hírű írók
megjelentetésén túl elsősorban és hangsúlyosan a helyi értékek megmutatását és megőrzését
vállalja. Lapszámaink oldalain nagy arányban olvashatók a lokális értékeinket bemutató, Nógrád (kultúr)történetére, az itt született jeles személyiségekre emlékező írások, helyi alkotók,
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költők, írók írásai. A lapszámok képzőművészeti anyaga a Nógrádhoz kötődő képzőművészek
munkáiból kerül ki. A határon túli területek, az egykori történelmi Nógrád vármegye magyarságának kulturális értékeire a Palócföld folyóirat érdeklődéssel tekint, határon túli programokat
szervez, felvidéki szerzőket szerepeltet a lapszámokban. A szerkesztőség figyelemmel van arra,
hogy a palóc kultúrtáj minden szegletét képviseljék a lapszámokban bemutatott alkotók (Salgótarján és térsége, Nyugat-Nógrád, a Felvidék, a palócság keleti tájai).
A nyomtatott lapszámok:
2018/1. (március)
Rovatok:
SZÉPIRODALOM (kiemelt, országos hírű szerzők: Benedek Szabolcs, Oláh András, Egressy
Zoltán, Filip Tamás, Frideczky Katalin; a lokális irodalom képviselői: Erdős István, Zsibói Gergely)
HELYTÖRTÉNET (Az Erzsébet-kultusz Nógrád megyében)
TANULMÁNY (Bene Zoltán Tömörkény István prózájáról)
PORTRÉ (felvidéki kitekintés: Szabó Endre Benko Jánosról)
SZEMLE (helyi vonatkozás: az acélgyár történetét bemutató könyv ismertetése: Rimaiak a gyárak völgyében; a felvidéki magyar irodalom képviselőjének, Grendel Lajos új könyvének ismertetése)
KÉPZŐMŰVÉSZET (kitekintés a Felvidékre: a losonci származású Szabó Gyula művészete)
Oldalszám: 112 oldal
2018/2. (június)
Rovatok:
SZÉPIRODALOM (helyi szerzők, nyugat-nógrádi kitekintés: Ádám Tamás, Brassó Anna)
„A GÉP FOROG” (Madách Imre emlékezete, két tanulmány)
KÉPZŐMŰVÉSZET (a salgótarjáni Botos Zoltán festőművész bemutatása, alkotásai)
MÚLTUNK (a salgótarjáni Balassa Irodalmi Társaság története)
SZEMLE (a helyi vonatkozások közül két balassagyarmati szerző könyvének bemutatása, a
Dornyay Béla Múzeum évkönyvének és a Koháryak Nógrádban c. könyv bemutatása)
Oldalszám: 112 oldal
2018/3. (október)
Rovatok:
SZÉPIRODALOM (Nógrádhoz kötődő szerzők: Oravecz Tibor, Bódi Tóth Elemér)
EMLÉKEZÉS (a salgótarjáni születésű R. Várkonyi Ágnes történészre, ill. a nógrádi cigánymuzsikusokra)
NÉZŐPONT (film- és színházkritika, emlékezés a salgótarjáni születésű Gaál István filmrendezőre)
1956 (emlékezés a salgótarjániakra)
KÉPZŐMŰVÉSZET (interjú, valamint a borítókon és a belíven a salgótarjáni Ispán Tibor alkotásai)
SZEMLE (lokális vonatkozások: Agócs Gergely Pál István dudásról írt könyvének bemutatása,
recenzió a salgótarjáni születésű Debreceni Boglárka szülővárosának helyszínein játszódó regényéről)
Oldalszám: 128 oldal
2018/4. (december)
Rovatok:
SZÉPIRODALOM (helyi szerzők: a balassagyarmati Ádám Tamás, a Pásztón élő F. Nagy Gábor)
EMLÉKEZÉS (tanulmány a Mátyás-emlékév apropóján)
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KÉPZŐMŰVÉSZET (a salgótarjáni Iványi Ödön festőművész emlékezete születésének 100.
évfordulóján)
1956 (a Salgótarjánban élő dr. Kúti István emlékezete)
HELYTÖRTÉNET (kitekintés a Felvidékre: gácsi barangolások, Csontváry Kosztka Tivadar,
egy nógrádi közjogi vita a reformkorban)
KÖZÉLET (tanulmányok Nógrád megye gazdaságáról és társadalmáról)
SZEMLE (helyi vonatkozások: Praznovszky Mihály új Madách-könyvéről, egy balassagyarmati származású szerző egy vasúttörténeti könyvről, melyben szó esik Balassagyarmatról is)
Oldalszám: 112 oldal
A Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti lap blogoldala
Elérhetőség: https://palocfold.wordpress.com/
Rovatok:
BEMUTATKOZÁS
ELÉRHETŐSÉGEK
SZERZŐINK
RÉGEBBI LAPSZÁMAINK (digitalizálva olvashatók)
REGGELI KV (időnként frissülő kortárs vers- és képzőművészeti rovat)
UGRÓDESZKA (fiatal tehetségek bemutatkozása)
MRÁZIK ISTVÁN BLOGJA
SZÁVAI ATTILA BLOGJA
VASÁRNAPI ZENE
Rendezvényeink
2018. január 18. 25 éves a Madách Irodalmi Társaság c. program Madách Imre születésnapjára emlékezve. Helyszín: Madách Imre Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye,
Balassagyarmat. Vendég: Dr. Andor Csaba Madách-kutató, a társaság egykori elnöke.
Beszélgetőtárs: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
2018. január 24. A Magyar Kultúra Napján bemutatkozik a Palócföld. Helyszín: Vachott
Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös. A folyóiratot bemutatja: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
2018. február 22. Bemutatkozik a Palócföld szerkesztősége. Helyszín: Mikszáth Kálmán
Közművelődési Intézet Könyvtára, Érsekvadkert. Vendégek: Lencsés Zsolt freskófestő,
Kele Szabó Ágnes művésztanár. Beszélgetőtárs: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
2018. április 11. A Magyar Költészet Napja társszervezője a Palócföld. A József Attila-domborműnél beszédet mond: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
2018. április 12. Kármán Napok, Losonc. Bemutatkozik a Palócföld szerkesztősége. A
2018/1. szám bemutatása, melynek képzőművészeti főszereplője Szabó Gyula losonci művész. Beszélgetés Szabó Gyula munkásságáról. Helyszín: Szabó Gyula Emlékház, Losonc
(Lučenec, SL). A beszélgetés résztvevői: Szabó Kinga, az emlékház igazgatója, Szabó Gyula
özvegye; Kele Szabó Ágnes művésztanár. A folyóiratot bemutatja és a beszélgetést vezeti:
Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
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2018. április 19. Palócföld-ankét. A Palócföld 2018/1. számának bemutatása. Találkozás
Petrőczi Éva József Attila-díjas költővel, irodalomtörténésszel. Bemutatkozik a KaticaKönyv-Műhely. Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján. Háziasszony: Dr.
Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
2018. május: megjelent a Palócföld Könyvek-sorozat új kötete, Ádám Tamás: Így mélyül –
Anyám könyve című verseskönyve.
2018. június 7. 89. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok. A könyvhetet megnyitja:
Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő. Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján.
2018. június 8. 89. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok. Palócföld-ankét. A Palócföld 2018/2. számának és Benedek Szabolcs: Kádár hét napja c. könyvének bemutatója.
Vendég: Benedek Szabolcs író. Az ankét háziasszonya: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő. Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján. Közreműködik: Kántor Zoltán, a Zenthe Ferenc Színház színművésze.
2018. június 12. A Palócföld Könyvek-sorozat új kötetének, Ádám Tamás: Így mélyül. Anyám
könyve című verseskönyvének bemutatója. Vendég: Ádám Tamás költő, Orbán György János, a kötet illusztrátora, képzőművész. Beszélgetőtárs: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő.
2018. október 3. Országos Könyvtári Napok. Palócföld-ankét. A Palócföld 2018/3. számának
és a salgótarjáni származású Debreceni Boglárka salgótarjáni helyszíneken játszódó A
belső tó c. regényének bemutatója. Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján.
2018. október 5. Országos Könyvtári Napok. Olvasási szokások a nagycsaládban. Vendég:
Keszthelyi-Mangó Gabriella, orvos, a Palócföld szerzője. Beszélgetőtárs: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő. Közreműködik: Patakiné Kerner Edit, a Zenthe Ferenc Színház művésze. Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján.
2018. november 6. A Palócföld Könyvek-sorozat 2018. évi kötetének, Ádám Tamás: Így mélyül – Anyám könyve című verseskönyvének bemutatója. Vendég: Ádám Tamás költő, Orbán György János, festőművész, a kötet illusztrátora. Beszélgetőtárs: Szávai Attila szerkesztő. Helyszín: Madách Imre Könyvtár, Balassagyarmat.
2018. december 5. A Palócföld Könyvek-sorozat 2018. évi kötetének, Ádám Tamás: Így mélyül – Anyám könyve című verseskönyvének bemutatója. Vendég: Ádám Tamás költő, Orbán György János, a kötet illusztrátora, képzőművész. Beszélgetőtárs: Szávai Attila szerkesztő. Helyszín: Magyar Írószövetség Könyvtára, Budapest.
2018. december 13. Palócföld-ankét. Zenés beszélgetés Diószegi Szabó Pállal. A Palócföld
2018/4. számának bemutatója. Vendég: Diószegi Szabó Pál költő, történész, énekmondó.
Az est háziasszonya: Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő főszerkesztő. Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján.

Sajtómegjelenések
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2018. január 20. Csongrády Béla: A Palócföld új száma is tükrözi a szerkesztőség törekvéseit.
Egyaránt hangsúlyosak a nemzeti és a helyi értékek. In: Nógrád Megyei Hírlap.
2018. április 21. Csongrády Béla: Kultúrtáj határon innen és túl. Emelkedett hangulatú program a Szabó Gyula Emlékházban. In: Nógrád Megyei Hírlap.
2018. május 5. Csongrády Béla: Laura keringő a Metaforából. Petrőczi Éva József Attila-díjas
költő, író volt a Palócföld-bemutató vendége. In: Nógrád Megyei Hírlap.
2018. június 20. Csongrády Béla: Könyvpremier lapbemutatóval. Benedek Szabolcs József Attila-díjas író volt a Palócföld-est vendége. In: Nógrád Megyei Hírlap.
2018. június 30. Csongrády Béla: Visszahúzták a helyi gyökerek. Így mélyül – Anyám könyve
című kötetét mutatta be Ádám Tamás költő. In: Nógrád Megyei Hírlap.
2018. október 13. Csongrády Béla: A belső tótól a Jurtahegyig. Debreceni Boglárka volt a Palócföld új száma bemutatójának vendége. In: Nógrád Megyei Hírlap.
2018. december 29. Csongrády Béla: A vers mint bizánci mozaik. Mátyás király korát is kutatja
a Szegedről érkezett költő, zenész, jogtudós. In: Nógrád Megyei Hírlap.
A 2018. évi lapszámok megjelenésekor tudósítás jelent meg a 3100.hu weboldalon, Salgótarján
hírportálján.
A Radio 1 a lapszámok megjelenésekor hírt adott a Palócföld-lapszámok megjelenéséről a főszerkesztővel való interjú keretében.
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