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1. Helyzetkép
1.1. A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári ellátás
megszervezése
Megyénk az ország legkisebb megyéinek egyike, gazdasági, társadalmi, szociális területen is
hátrányos helyzetben van. Épp ezért is fontos a kulturális terület, ezen belül is a könyvtári
ellátás szerepe, amely segíthet az emberek számára az egyéni fejlődés, informálódás,
önképzés és ügyintézés területén. Nógrád megyében a könyvtári szolgáltatás minden
településen elérhető, a nyilvános könyvtárak (6 városi+4 községi), illetve a megyei hatókörű
városi könyvtártól megrendelt KSZR szolgáltatások révén. A kistelepülési ellátás a megye
földrajzi és demográfiai adottságából fakadóan is kiemelt szerepet játszik a BBMK
tevékenységében.
Az elmúlt évek során a kistelepülési szolgáltatórendszerünkhöz a megye kistelepüléseinek
többsége csatlakozott. 2021-ben Romhány és Somoskőújfalu csatlakozásával a szolgáltatás
lefedettsége 97%-ra nőtt, így 121 településen biztosít a megyei hatókörű városi könyvtár
egyedüli szolgáltatóként nyilvános könyvtári szolgáltatásokat. Megyénkben az 5.000 lakosnál
kisebb, de nem KSZR tag községi könyvtárak száma 4, közülük 2022. január 1-től
Szurdokpüspöki csatlakozott a rendszerhez.
Minden településen kiépített szolgáltatóhely áll rendelkezésre, melynek felszereltségét,
szolgáltatóképességét az önkormányzatokkal együttműködve igyekszünk javítani.
A fenntartó önkormányzatok biztosítják a szolgáltatóhelyek működtetését, a személyi
feltételeket, internetkapcsolatot és a rendszeres nyitva tartást. Könyvtárunk dokumentum-,
információ-, számítógépes, képzési- és közösségi szolgáltatásokat nyújt a települések
számára.
A 2021-es évben munkánkat meghatározta a járványhelyzet, valamint az intézményben zajló
energetikai felújítás, mely a munkaterületeinket is érintette. A településeken pedig számolni
kellett a könyvtárosi feladatot ellátó munkatársak többségének lecserélődésével.
A nehézségek ellenére is sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Legfontosabb
eredményeink:
- Bővült a KSZR hatóköre 2 új könyvtár csatlakozásával
- Folytattuk a fenntartókkal való egyeztetéseket a könyvtárak fejlesztésére (5 új
könyvtár teljes felújításra került, 2022-ben is további fejlesztések várhatók)
- KönyvtárKép néven új szakmai kiadványt indítottunk a jó gyakorlatok bemutatására
- Megteremtettük a kistelepülési helyismereti adatbázis kialakításának informatikai és
technikai hátterét (adatbázis, digitalizáló eszközök)
- 8 szakmai rendezvényt szerveztünk (képzések, szakmai napok, konzultációk)
- 15 település csatlakozott a KönyvtárMozi szolgáltatáshoz
- Sikerült a szolgáltatást biztosító létszámot 1 fővel bővíteni
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1.2. Nógrád megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban
Könyvtárak
Könyvtárellátási
Szolgáltató helyek

megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
0 - 500 lakosú településen

megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
501 - 1000 lakosú településen

megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
1001 - 1500 lakosú településen

megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
1501 - 5000 lakosú településen
Összesen
Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal
kötött megállapodás alapján
A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat
együttesen ellátó szolgáltató helyek száma
ebből megkötött megállapodások száma

A megyében lévő kistelepülések száma, ahol jelenleg nincs
semmilyen könyvtári ellátás

könyvtárak
száma (db)

Lakosságszám
összesen

39

11.239

-

-

45

33.356

-

-

18

22.908

-

-

19

35.782

121

103.285

-

-

10

10.757

-

-

0

-

Megyénkben az 5.000 lakosnál kisebb települések száma 125, ebből 2021-ben a KSZR
szolgáltatást 121-en vették igénybe, mely a települések 97%-a. Az ellátott települések körében
továbbra is az 1.000 főnél kisebb települések száma a meghatározó (69%). Ezen belül is az
500 és 1.000 lakos közöttiek száma magasabb. Az 1.000 és 1.500 lakos közötti kategória
változatlan, ide a települések 15 %-a tartozik. Hasonló a legnagyobb települések (1.500-5.000
fő) aránya is (15,1%). A két új csatlakozó település lélekszáma 2.100 fő felett van, de nem éri
el a 22200-at. 2.500 főnél nagyobb településünk csak 1 van.
A lakosságszámot tekintve azt tapasztaljuk, hogy a megye lakóinak száma továbbra is
csökken. A 2021. január 1-i adatok szerint Nógrád megye lakosainak száma 187.574 fő volt.
A kistelepüléseken ugyanakkor pozitív változás érzékelhető, valamennyi települési
kategóriában kisebb növekedés látszik a lakosságszám tekintetében.
Jelenleg a KSZR szolgáltatás segítségével 103.285 főt érünk el, mely a megye lakosságának
55 %-a, ez a községekben élők 92%-ának elérését jelenti.
Az ellátott települések körében az iskolai funkciót is betöltő könyvtárak száma változatlan, az
itt élő lakosok száma némileg csökkent.
Nemzetiségi önkormányzattal nem kötöttünk megállapodást.
Megyénkben könyvtári szempontból ellátatlan település nincs.
5
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1.3. Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken

Lakónépessége

Regisztrált használók

Személyes használat

Az összesből Internet
használat

Telefon, fax, e-mail

OPAC, honlap

Kölcsönzött
dokumentumok

Helyben használt
dokumentumok

Regisztrált használók

Személyes használat

Kölcsönzött
dokumentumok

Helyben használt
dokumentumok

Ebből 14 éven aluliak száma

Település

Olvasók száma összesen

Összesen

103.285

9.916

53.965

5.712

1.253

0

44.125

21.255

3.082

23.725

15.639

9.918

1-500 lakosú
településen

11.239

2.724

17.559

4.125

973

0

8.390

4.708

512

6.023

2.185

1.653

501 - 1000
lakosú
településen

33.356

3.356

15.267

795

2

0

13.470

8.367

1.021

6.122

4.042

3.958

1001 - 1500
lakosú
településen

22.908

1.678

11.558

287

44

0

11.765

5.251

774

7.097

6.457

2.998

1501 - 5000
lakosú
településen

35.782

2.158

9.581

505

234

0

10.500

2.929

775

4.484

2.955

1.309
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A szolgáltató helyek a járványidőszak kivételével folyamatosan működtek.
A könyvtárhasználat területén javulás tapasztalható az adatokban, de a járványidőszak és
lezárások hatása most is érzékelhető. Ennek ellenére pozitív változások mutathatók ki szinte
valamennyi területen.
A regisztrált használók száma összességében nőtt, kiemelkedően a 1.500 lakosnál nagyobb
településeken. Az adatot némileg torzítja, hogy a két új csatlakozó könyvtár is ebbe a
kategóriába tartozik. A pozitív változás a személyes használatoknál tapasztalható leginkább,
minden kategóriában nagy ugrás tapasztalható. Összességében 59%-kal többen látogattak el a
könyvtárakba, mint az előző évben. Ez az eredmény köszönhető annak is, hogy a szolgáltató
helyek többsége tudott fogadni, vagy szervezni rendezvényeket, emellett lassan visszatértek a
rendszeres olvasók, és a felújított könyvtárak is sok látogatót vonzottak.

A kölcsönzött dokumentumok száma is 30%-kal nőtt, a legkisebb települések kivételével
mindenütt jelentős emelkedés mutatható ki. Köszönhető ez egyrészt annak is, hogy a
lezárások idején is sok helyen jól működött a kölcsönzés speciális módja, a házhoz szállítás,
könyv összekészítés stb., másrészt a törzsolvasók is visszatértek a könyvtárakba. Van olyan
kategória, ahol közel kétszeresére nőtt a kölcsönzések száma.
Két területen, a csak helyben igénybe vehető szolgáltatások esetében tapasztalható visszaesés:
az internethasználat és a helyben használt dokumentumok esetében. Folytatódott a korábbi
években már megindult csökkenés az internethasználat terén. Az otthoni internet és a mobilról
is elérhető szolgáltatások miatt kényelmesebb és gyorsabb az internetelérés otthonról. A
könyvtárakban ugyanakkor az irodai szolgáltatások (nyomtatás, fénymásolás, szkennelés) és a
személyes segítségnyújtás szerepe felértékelődik, különösen a legkisebb településeken.
A másik csökkenő tendenciát mutató adatcsoport a helyben használt dokumentumok köre, de
itt nem egyenletes az eloszlás. Csökkenés mutatkozik a legtöbb kategóriában, míg az 1.0011.500 fő közötti kategóriában jelentős a növekedés. A használati adatok átrendeződése arra is
utal, hogy változnak az olvasói szokások. A korábban helyben olvasott folyóiratokat sok
8
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helyen kölcsönözhetővé tették, ezáltal a helyben használt dokumentumok helyett a
kölcsönzéseknél kerül feltüntetésre.

A 14 éven aluliak körében a helyben használt dokumentumok körét kivéve mindenhol
növekedés tapasztalható. A regisztrált használatok esetében ennek mértéke kicsi, a
leglátványosabb a növekedés a személyes használatok körében, de a kölcsönzések számában
is jelentős, 33%-os, főként a nagyobb településeken volt nagyobb a növekedés mértéke.
A helyben használt dokumentumok száma itt is elmaradt az előző évitől, ez az iskolás
csoportok távolmaradásával magyarázható.
Az összességében pozitív tendenciák köszönhetők a rendszeres és stabil szolgáltatásoknak, a
járványhelyzet, a korlátozások és a közösségi élethez való rugalmas alkalmazkodáshoz, a
könyvtárosoknak a szabad időszakokban végzett kreatív, mozgósító lelkes munkájának.
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1.4. Humán erőforrás
Személyi feltételek a kistelepüléseken
Könyvtárbusz
nyitva tartási

Lakónépessége

napok száma hetente átlagolva

órák száma hetente átlagolva

napok száma kéthetente átlagolva

órák száma kéthetente átlagolva

főfoglalkozású közalkalmazotti
jogviszonyban összesen

főfoglalkozású közalkalmazotti
jogviszonyban átlagolva
(fő/települések száma)

részmunkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban összesen

részmunkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban átlagolva
(fő/települések száma)

megbízási díjas összesen

megbízási díjas átlagolva
(fő/települések száma)

közcélú, közhasznú foglalkoztatott
összesen (fő)

közcélú, közhasznú foglalkoztatott
(fő/települések száma)

önkéntes összesen

önkéntes átlagolva (fő/települések
száma)

képesítése megfelel a jogszabályi
előírásainak (%)1átlagolva

A szolgáltató helyen dolgozó kollégák

Település

Nyitva tartási

Összesen

103.285

3,8

17,5

0

0

6

0,05

12

0,10

50

0,41

10

0,08

7

0,06

83,5

11.239

3,6

14.9

0

0

2

0,05

4

0,10

17

0,44

1

0,03

4

0,10

89,7

33.356

3,2

13,4

0

0

3

0,07

2

0,04

17

0,38

2

0,04

3

0,07

95,6

22.908

4,3

19,2

0

0

1

0,06

4

0,22

6

0,33

4

0,22

0

0,00

100

35.782

3.9

22,4

0

0

0

0,00

2

0,11

10

0,53

3

0,16

0

0

26,3

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

1

Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről
5. § (1) g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat
ga) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel,
gb) 1500–2500 fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel,
gc) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel és könyvtáros szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.
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Személyi feltételek a kistelepüléseken:
A szolgáltató helyeken a nyitva tartás és a humánerőforrás biztosítása a fenntartó
önkormányzatok feladata. A szolgáltató helyek az év első 5 hónapja kivételével többségében
folyamatosan fogadtak látogatókat, kivéve a felújítások vagy a járvány felerősödése miatti
időszakokban.
A heti nyitva tartási napok számában jelentős változás nem történt, 3,8 az átlag. Emelkedett
viszont a nyitva tartási órák száma, a legkisebb települések kivételével mindenütt pozitív
változás tapasztalható.
A KSZR által ellátott 121 településen 130 fő látta el a helyi szolgáltatást, 2 településen nem
volt betöltve az állás. A foglalkoztatás tekintetében folytatódott az előző évben elindult
folyamat. A közalkalmazotti forma nagyon sok helyen megszűnt, így ma kevés kivétellel
mindenki a munka törvénykönyve szerint van foglalkoztatva.
A főfoglalkozású kollégák száma minimális, nőtt a részmunkaidős és a megbízásos kollégák
aránya. A részmunkaidős könyvtárosok rendszerint a helyi közművelődési szakemberek közül
kerülnek ki, akik a munkaidejük egy részében, vagy megbízási díjasként végzik a könyvtárosi
feladatokat.
Tovább folytatódott a közcélú foglalkoztatottak számának csökkenése. Míg korábban
többnyire önállóan láttak el könyvtári feladatot, a múlt évtől inkább a könyvtárosok munkáját
segítik a nagyobb könyvtárakban.
A rendszerben továbbra is jelen vannak a jobb híján önkéntes kategóriába sorolt kollégák. Ők
nem rendelkeznek szerződéssel, kedvtelésből vagy egyéb feladataik mellett látják el a
könyvtárosi feladatokat külön díjazás nélkül.

A képzettség tekintetében némileg romlott az arány, a legkisebb településeken van még
néhány érettségivel nem rendelkező könyvtáros. A közepes kategóriák esetében sikerült az
érettségi követelményét teljesíteni. A legnagyobb települések esetében romlott az arány. A
könyvtárak kevesebb, mint egyharmadában van megfelelő szakképzettséggel rendelkező
11
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könyvtáros. Az arány javulása kismértékben várható, mivel 2 két kolléga 2022-ben
segédkönyvtáros végzettséget szerez. Sajnos nehéz rávenni a beiskolázásra a kollégákat, és a
képzési költségek, valamint az estleges távollétek miatt az önkormányzatok is kevésbé
preferálják a továbbtanulást.
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1.5. A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei

oktatási intézménnyel közös
épületben

IKSZT épületében

egyéb kulturális
intézménnyel egy épületben

egyéb

megoldott

nem megoldott

elfogadható

felújított

felújítandó

2020-ban felújított

elfogadható

felújított

felújítandó

2020-ban felújított

elfogadható

felújítandó

felújított

2020-ban felújított

van

fejlesztendő

Összesen

103.285

10

12

13

54

32

0

68

53

35

55

21

10

46

44

18

13

7.086

53

16

41

11

88

57

69

1-500 lakosú
településen

11.239

3

2

3

18

13

0

22

17

6

24

7

2

9

18

7

5

2.327

11

4

20

4

28

18

21

33.356

4

5

3

17

16

0

19

26

19

13

11

2

28

8

7

2

2.150

27

7

9

2

27

16

29

22.908

2

4

1

8

3

0

10

8

7

7

1

3

5

7

2

4

1.124

8

3

5

2

15

13

6

35.782

1

1

6

11

0

0

17

2

3

11

2

3

4

11

2

2

1.485

7

2

7

3

18

10

13

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

könyvtárbusz

önálló épületben

Biztonságtechnikai
eszközök
(település
db)

Lakónépessége

Az épület állapota
(település db)

A könyvtári
bútorzat
állapota
(település db)

A könyvtári tér alkalmas-e csoportos
rendezvények befogadására

A könyvtári
helyiség/
helyiségek
állapota
(település db)

Település

A szolgáltató hely működése
(település db)

A szolgáltató
hely külsőbelső akadálymentesítése
megoldott
(település db)

A nyilvános könyvtári szolgáltatás alapterülete

A szolgáltató hely infrastrukturális feltételei
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A szolgáltató helyek infrastrukturális helyzete nagymértékben meghatározza szolgáltatás
környezetét és minőségét is. A könyvtári szolgáltató hely elhelyezése, kialakítása
kulcskérdése a KSZR szolgáltatásnak is. Rendszeresen egyeztetünk az önkormányzatokkal
annak érdekében, hogy javítsuk a működési feltételeket, tisztában legyünk a fenntartói
tervekkel, esetleges pályázati szándékokkal és lehetőségekkel. A közös gondolkodás révén
gyakran közösen sikerül új megoldásokat találni, fejlesztéseket elindítani.
2021-ben a járványhelyzet ellenére is sikerült jó eredményeket elérni ezen a téren is.
A szolgáltató helyek többsége továbbra is valamilyen kulturális vagy egyéb funkciót
(polgármesteri hivatal, orvosi rendelő) betöltő épületben került kialakításra. Az elmúlt
években a Magyar Falu program és egyéb pályázati lehetőségek segítségével ezeknek az
épületeknek a többsége részben vagy egészében megújult. Sajnos az esetek többségében ez
nem járt a könyvtárhelyiség, illetve a bútorzat megújulásával, így itt könyvtárunknak nagy
szerepe van abban, hogy a vonzó külső mellé a beltartalom, könyvtári bútorzat, felszerelések
megújításában közreműködjön tanácsadással, pályázati támogatással, vagy konkrét bútorok,
eszközök biztosításával.

Az épületfelújítások hozzájárultak ahhoz, hogy a szolgáltató helyek akadálymentesen
megközelíthetők legyenek. 89 helyen a külső akadálymentesítés, megközelítés megoldott, 77
helyen a belső közlekedés és használat is megoldott. A szolgáltató helyek 56%-a esetében
teljesül mindkét feltétel.
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Az alapterületek nagyságát csak kevéssé sikerült növelni. Az újonnan kialakított szolgáltató
helyeken fontos szempont volt, így Bercelen, Ilinyben, Mátramindszenten és Somoskőújfalun
is, a terület bővítése, a zsúfoltság enyhítése, a gyermek- és közösségi rendezvények
befogadása érdekében. Ennek megfelelően javult a csoportos rendezvényeket befogadó
szolgáltató helyek aránya, jelenleg 72%-uk alkalmas rendezvények megtartására.
A biztonságtechnika tekintetében is történt javulás, bár erre nincs igazán ráhatásunk, a
szolgáltatóhelyek 47%-át érintően találunk ilyen eszközöket.

Felújított szolgáltató helyek 2021-ben
Település
Debercsény
Pusztaberki
Ipolyszög
Ipolyvece
Dorogháza
Ecseg
Nötincs
Bercel

Épület
×
×
×
×
×
×
×
×

Helyiség

Bútor

×
×
×

BBMK

×
×

BBMK + Önk.
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Karancslapujtő
Tar
Cserhátszentiván
Erdőtarcsa
Hont
Iliny
Drégelypalánk
Karancsság
Vizslás
Somoskőújfalu
Nógrádkövesd
Mátramindszent

KSZR beszámoló 2021

×
×

×
×
×
×
×
×
×
×

NKA

BBMK + Önk.
Önk.
BBMK + Önk.
BBMK
BBMK
BBMK
BBMK
BBMK

Könyvtárunk arra törekszik, hogy segítse a szolgáltatóhelyek korszerűsítését. Ennek
érdekében 2021-ben 11 könyvtár újrabútorozását támogatta részben vagy teljes egészében,
emellett további könyvtárak számára biztosított polcokat, kisbútorokat, gyermeksarkot,
fejlesztő játékokat és egyéb felszereléseket. Támogatta a technikai feltételek javítását,
számítógépek, nyomtatók és a KönyvtárMozihoz szükséges eszközök biztosítását. Ezáltal is
elősegítve a szolgáltatás feltételrendszerének megújítását, javítását.
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1.6. A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása
Nógrád megye Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer 2021. évi költségvetési támogatásának
felhasználása

Terv 2021
kiadások

Személyi jellegű kiadások összesen

összesen
1 200 000 Ft

Tény 2021.
%

kiadások

1,26%

600 000 Ft

432 000 Ft

Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és
közreműködőinek megbízási díjai

600 000 Ft

970 000 Ft

Személyi juttatások járulékai

186 000 Ft

0,20%

186 000 Ft

%

1 402 000 Ft 1,47%

Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön
kívüli és munkaidőn túli feladatra

Személyi juttatások járulékai összesen

összesen

74 214 Ft

0,08%

74 214 Ft

Dologi kiadások összesen

93 952 400 Ft 98,55%

93 862 415 Ft 98,45%

Dokumentumszolgáltatás

27 504 000 Ft 28,85%

28 343 762 Ft 29,73%

27 354 000 Ft 28,69%

28 209 197 Ft 29,59%

Dokumentumbeszerzés összesen
Könyv

21 000 000 Ft

22 289 507 Ft

Folyóirat, napilap

6 100 000 Ft

5 919 690 Ft

254 000 Ft

0 Ft

150 000 Ft

134 565 Ft

Nem hagyományos dokumentumok
Könyvtárközi kölcsönzés - egyedi dokumentumokra
vonatkozó kérések teljesítése (postaköltség,
csomagolás stb.)
Információszolgáltatás
Adattárak, adatbázisok szolgáltatás díja (pl.
EBSCO),
honlapfejlesztés, retrospektív feldolgozás,
konverzió,
oktatásban, képzésben résztvevők
információellátásának segítése
Helyismereti információk biztosítása, digitalizálás

2 150 000 Ft

2 150 000 Ft

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

17 735 501 Ft 18,60%
0 Ft

20 000 000 Ft

17 735 501 Ft

1 000 000 Ft

1,05%

1 000 000 Ft

Szolgáltatások szakmai anyagköltsége
Szakmai nyomtatványok, vonalkód, könyvtámasz,
címkék, filmulux, olvasójegy stb.

1 817 500 Ft

500 000 Ft

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

1 817 500 Ft 1,91%

20 500 000 Ft 21,50%

Közösségi szolgáltatás
Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség
elsajátításának, használóképzés, tanulási folyamatok
támogatása, ODR-MOKKA működéséről
tájékoztatás

2,26%

0,62%

592 672 Ft
3 000 000 Ft

1 500 000 Ft

592 672 Ft

3,15%

3 226 323 Ft 3,38%
1 878 091 Ft
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1 500 000 Ft

Szolgáltatások infokommunikációs költsége
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
Adatátviteli célú távközlési díjak
Szoftverüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás
díja
Szolgáltatások szállítási költsége

1 348 232 Ft
6 698 400 Ft

7,03%

6 032 132 Ft 6,33%

546 000 Ft

387 902 Ft

1 270 000 Ft

975 360 Ft

4 882 400 Ft

4 668 870 Ft
2 450 000 Ft

2,57%

1 479 521 Ft 1,55%

Gépkocsi/könyvtárbusz üzemeltetés kiadásai (hajtóés kenőanyag, biztosítás, szerviz)

750 000 Ft

715 621 Ft

Egyéb szállítási költség, csoportos utazás költsége

800 000 Ft

133 350 Ft

Postaköltség (egyéb postai küldemény)

900 000 Ft

630 550 Ft

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

4 000 000 Ft

4,20%

4 000 000 Ft

3 929 807 Ft 4,12%
3 929 807 Ft

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

5 000 000 Ft
5 000 000 Ft

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

5,24%

10 364 251 Ft 10,87%
10 364 251 Ft

3 800 000 Ft

3,99%

3 800 000 Ft

34 992 Ft
34 992 Ft

18 000 000 Ft 18,88%

Szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége

0,04%

Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek 12 000 000 Ft

20 440 519 Ft 21,44%
10 082 481 Ft

Szállító jármű vásárlása
Szoftver- és adatbázisfejlesztés
Célbútorok, berendezési eszközök
Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tétel

6 000 000 Ft

10 358 038 Ft
0 Ft

0,00%

0,00%

0 Ft

…..
…..
…..
Támogatás összesen

95 338 400 Ft

95 338 629 Ft

Könyvtárunk a KSZR szolgáltatás ellátására 2021-ben 95.338.400 Ft támogatást kapott. Az
összeg felhasználását a korábbi évekhez hasonlóan gondosan megterveztük, de számolnunk
kellett a járványhelyzet és az infláció miatt némi bizonytalansági tényezővel is. Ezért
különösen fontos volt a felhasználás ütemezése és a költések pontos és naprakész
figyelemmel kísérése.
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Kiadásaink döntő többségét továbbra is a dologi kiadások teszik ki. Ezen belül is a három
legfontosabb terület a dokumentumbeszerzés, a közösségi szolgáltatás, valamint az
eszközbeszerzés.
A dokumentumbeszerzésre fordított összeg képezte 2021-ben is a költségek közel 30%-t. Az
előző évihez hasonló összegből gazdálkodtunk, és a felhasználás arányai sem változtak. A
28.209.197 Ft-ból főként könyvet vásároltunk 22.289.507 Ft értékben. A közbeszerzési eljárás
nyertese, a Líra Zrt. 39%-os kedvezményt biztosított számunkra a megrendelt könyvekből,
így jelentős kedvezménnyel és hatékonyan tudtuk a rendelkezésre álló keretet felhasználni. A
beszerzési összeg 21%-át, közel 6 millió Ft-ot folyóiratok előfizetésére fordítottuk, a főként a
Magyar Posta Zrt.-nél rendeltük meg a kiadványokat, de helyi kiadványokat is vásároltunk.
A közösségi szolgáltatásokra fordított összeg szintén jelentős tételt képez a költségvetésben.
A járványhelyzet miatt nehezen volt tervezhető a rendezvények száma és összetétele. A
tervezettnél valamivel kevesebb összeg került felhasználásra, 17.735.501 Ft, mely a
támogatási összeg 19 %-a. Ebből sikerült 330 rendezvényt megszervezni és lebonyolítani a
kistelepüléseken. A járványhelyzet miatt az év végén nagyon sok rendezvényt maradt el, az
erre tervezett összeg átcsoportosításra az eszközbeszerzés (szolgáltatások beruházási,
fejlesztési költsége) céljára.
Erre a célra 20.440.519 Ft-ot fordítottunk, mely a teljes támogatási összeg 21%-a. Ebből
számítástechnikai eszközöket rendeltünk a kistelepülésekre és a szolgáltatás céljaira. Emellett
bútorokat, berendezési tárgyakat és fejlesztő játékokat vásároltunk. Minden esetben, de a
számítástechnikai eszközök terén különösen érzékelhető volt az áremelés.
A források felhasználásál törekedtünk a gazdaságos, felelős felhasználásra, de egyre inkább
tapasztaltuk, hogy azonos összegből egyre kevésbé tudunk ugyanolyan hatékonysággal
gazdálkodni.
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2. A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások
2.1. Állománymenedzsment
2.1.1. Gyűjteményfejlesztés

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

darabszám
10.689
757
11.446

értéke Ft-ban
22.289.507
5.919.690
28.209.197

Dokumentumbeszerzésre 28.209.197 Ft-ot fordítottunk 2021 évben. Ennek nagyobb részét,
79%-át könyvbeszerzésre használtuk fel, melyet 2021-ben is közbeszerzés útján, a Líra
Könyv Zrt.-től rendeltünk meg. A szolgáltatással elégedettek voltunk, a 39%-os kedvezmény
révén pedig jelentősen nőtt a beszerezhető dokumentumok száma, így 10.689 db
dokumentumot tudtunk megvásárolni 22.289.507 Ft értékben.
Az összeg felhasználásánál figyelembe vettük a szakmai szempontok mellett a könyvtárosok
által jelzett olvasói igényeket is.
A KSZR-ben a dokumentumszolgáltatás csereletét és tartós letét formájában történik.
A csereállományba az újdonságokat, a sikerkönyveket, a nagyobb érdeklődésre számot tartó
ismeretterjesztő könyveket, valamint a gyerekek számára vonzó képes és hangos
mesekönyveket, ismeretterjesztő könyveket vásároltunk.
Könyvtárosaink számára biztosítjuk a személyes válogatás lehetőségét az ellátóközpont
raktárában, vagy a katalógus segítségével is leadhatják a rendelésüket. A járványügyi
korlátozások és az épületfelújítás idején ezt a lehetőséget csak a második félévtől tudtuk
biztosítani. Talán ennek is köszönhető, hogy a vártnál is nagyobb sikere volt a tartós letét
megrendelési lehetőségnek, amelyet a tavalyi évben két alkalommal is igénybe vehettek a
községek. 2021-ben a korábbiaknál sokkal többen éltek ezzel a lehetőséggel. A beérkezett
kéréseknek megfelelően 101 község részére 4.107 db könyvet vásároltunk 7.850.311 Ft
értékben. Ezeket felszerelve, feldolgozva, kölcsönzésre kész állapotban juttattuk el a községek
könyvtáraiba.
2021-ben letéti csereként és tartós letéti formában 334 alkalommal 17.824 db dokumentumot
szállítottunk ki a településekre.
A folyóiratok nagyon kedveltek a községekben. 2021-ben is a Magyar Posta előfizetési
listájából válogathattak a könyvtárosok, 50.000 Ft értékben. Leginkább képes magazinokat,
hobbi, szórakoztató, ismeretterjesztő, és gyerekeknek szóló folyóiratokat kértek. A Nógrád
Megyei Hírlapot 21 minden nap nyitva tartó szolgáltató hely számára fizettük elő.
Biztosítottuk a helyi, megyei kiadványok, a Palócföld, a Tarjáni Városlakó eljuttatását is a
községekbe. 106 község részére 757 db folyóiratot rendeltünk 5.919.690 Ft értékben.
Szakmai kiadványainkat, a megyei könyvtár híreit, történéseit bemutató Könyvtár/Tér, és a
megye könyvtárainak bemutatkozási lehetőséget biztosító KönyvtárKép című kiadványokat is
eljuttattuk a szolgáltató helyekre.
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Település

Lakónépessége

A településen helyben lévő
dokumentumok száma (csereletét nélkül)

Elektronikus nyilvántartásba vett
dokumentumok (%-ban)

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

Selejtezett dokumentumok százalékos
aránya (becslés %-ban)

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

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

2.1.2. Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása

Összesen

103.285

448.624

84 %

77 %

2,6 %

87,8%

80 %

1-500 lakosú
településen

11.239

76.256

92 %

90 %

2%

90 %

92 %

501 - 1000 lakosú
településen

33.356

124.093

74 %

75 %

3%

79 %

83 %

1001 - 1500 lakosú
településen

22.908

89.155

85 %

80 %

2,5 %

93 %

82 %

1501 - 5000 lakosú
településen

35.782

159.120

86 %

63 %

3%

89 %

63 %

A szolgáltató helyeken a felhasználók a könyvtárak saját állományát, és a KSZR által
biztosított állományrészeket használhatják. A kihelyezett állományegységek nyilvántartása, a
lelőhely feltüntetése, az állományegységek mozgatása, a Corvina integrált rendszer
segítségével követhető. A Corvina segítségével történik az új beszerzésű dokumentumok
elektronikus nyilvántartásba vétele, valamint az állományellenőrzés munkafolyamatai és
törlés adminisztrációja is.
2021-ben nőtt a helyben lévő állomány nagysága a településeken. Az arányokat torzítja a 2
csatlakozó könyvtár nagyobb állománya. A tartós letét iránti igények növekedésének, és a
könyvtárak saját keretből történő vásárlása is hozzájárult a növekedéshez. Az apasztások
mértéke a tervezettnél kisebb mértékű volt, pontosabban a törlés adminisztrációja néhány
esetben áthúzódott a 2022-es évre.
Emelkedett az elektronikus nyilvántartásba vett dokumentumok száma is. Segítettük a
könyvtárak saját keretéből vásárolt dokumentumainak feldolgozását, felszerelését és
rögzítését a Corvina rendszerben.
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a települési könyvtárak saját állományát rögzíteni tudjuk
adatbázisunkban, és kereshetővé váljanak a katalógusban.
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A feldolgozottság mértéke a legkisebb településeken a legjobb, de egyre inkább törekszünk
arra, hogy a nagyobb könyvtárak állománya is feldolgozásra kerüljön. A 2021-ben megújult
és átadott szolgáltató helyeken célként tűztük ki a teljes feltártságot és az elektronikus
kölcsönzés bevezetésének lehetőségét.
Állományrendezési
és
állománygondozási
munkákat
Erdőtarcsán,
Bercelen,
Mátramindszenten, Somoskőújfalun, Ilinyben és Karancsberényben végeztünk, felújításhoz,
könyvtárfelújításhoz kapcsolódva.
Folytattuk az állományok vonalkódozását Borsosberényben, Karancslapujtőn, Szécsénkén,
Nógrádkövesden.
Hont, Magyarnándor, Mátramindszent teljes állománya rögzítésre került az adatbázisban,
megkezdődött Szécsénke, Borsosberény állományának feldolgozása, frissítésre kerültek
Bercel, Iliny, Nógrád és Karancskeszi állományadatai.
Célunk, hogy valamennyi könyvtár teljes állománya elektronikusan és fizikailag is
visszakereshető legyen. Az állományok fizikai rendjéhez egységes feliratokat, szakjelzőket,
könyvtámaszokat biztosítottuk, ezzel is segítettük a könyvtárhasználók eligazodását, az
állományokban való könnyebb tájékozódását.
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2.2. Dokumentumszolgáltatás
Könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban2:
A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött
dokumentumok száma:

712

eredetiben

712

elektronikusan

0

fénymásolatban

0

A könyvtárközi kölcsönzés egyre népszerűbb a kistelepüléseken, egyre több kérés érkezik be
a megyei könyvtárba. Ebből a szempontból a 2021-as év kiemelkedő volt, soha korábban
ennyi kérés még nem érkezett be a kistelepülésekről. Érzékelhető, hogy szolgáltató helyek
könyvtárosai megismerték ezt a szolgáltatást, és szívesen veszik igénybe. Megtanulták
használni a Balassi Bálint Megyei Könyvtár weboldalán elérhető egyszerűsített kérőfelületet,
emellett sok kérés érkezik emailben és telefonon is. Leginkább a felsőoktatásban részt vevők
kérnek segítséget, de gyakran előfordul más szép- és szakirodalmi művek kérése is. A
könyveket postai úton juttatjuk el a kérő könyvtárba, de van néhány eset, amikor a könyvtáros
eljön a kért dokumentumokért, vagy a letéti csere során szállítjuk ki. Az elmúlt évben 51
község vette igénybe ezt a szolgáltatást, összesen 712 db dokumentumot kértek az év
folyamán. A legtöbb igénylés Nógrád községből érkezett, de sok kérést teljesítettünk Hollókő,
Pusztaberki, Tolmács, és Zabar községek részére is.
2.3. Információs szolgáltatás
A könyvtárak a lakosság igényeit nyomtatott dokumentumok mellett egyre inkább az internet
segítségével elégítik ki. A járványügyi korlátozások miatt erőteljesebbé vált az online
kapcsolattartás, az online értekezletek, beszélgetések tartása, felerősödött az email használata
és a közösségi oldalakon posztolt hírek, információk használata is. Emiatt is fontos, hogy a
szolgáltatóhelyek könyvtáraiban korszerű számítógépek, multifunkciós eszközök álljanak a
rendelkezésre, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes kapcsolattartást, segítse az olvasók
kiszolgálását.
2021-ben a Balassi Bálint Megyei Könyvtár weboldala megújult. Az új dizájn még inkább
lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők számára valamennyi információ egyszerűen,
érthetően legyen elérhető. Figyelemfelkeltőbb lett az oldal, könnyen elérhetőek a felületről a
különböző közösségi oldalak is. A katalógusok használata változatlanul egyszerű, könnyen
kezelhető. Új szolgáltatásként az online hosszabbítási lehetőség is felkerült a honlapra. A
honlapról elérhetők a saját, és más könyvtárak adatbázisai is. Digitális könyvtárunkban
sokféle tartalom érhető el közvetlenül, ezek elsősorban helyismereti tartalmak (fotótár,
digitalizált folyóiratok, kiadványok, dokumentumok. Nagyon népszerű a Nógrád Megyei
Hírlap 1948-2016-ig archív számainak digitális változata rendkívül keresett a kutatók, diákok,
érdeklődők körében.

2

Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza
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Vannak csak helyben, a könyvtár épületében használható adatbázisaink is, pl. Praznovszky
adatbázis. Bár nagyon sok tartalom elérhető a honlapon keresztül is, kutatók, továbbtanulók
számára továbbra is ajánljuk a személyes látogatást és konzultációt a könyvtárban.
Katalógusainkban egyre több és pontosabb információ érhető el.
Helyismereti katalógusunkban a Nógrád megyére, és a településekre vonatkozó
dokumentumok, információk kereshetők. A KSZR katalógus a megyei könyvtár oldaláról is
elérhető, tartalmazza a KSZR és a települések saját állományát. 2021-ben jelentősen nőtt a
webes katalógusban a keresések száma.
A könyvtári honlap korszerűsítése során az a döntés született, hogy a KSZR-re vonatkozó
információkat önálló oldalon fogjuk megjeleníteni, így nagyobb teret kap majd a megyei
területi ellátás. Ez weboldal az még fejlesztés alatt áll. Reményeink szerint 2022-ben már
megújult honlappal várhatjuk a megye könyvtárosait és lakosságát. Addig gyűjtjük a híreket,
adatokat, új információkat a községekből, hogy a megújult felületen közzé tegyük azokat.
Rendszeresen frissítjük, folyamatosan gondozzuk a Könyvtárellátás-Nógrád facebook
oldalunkat, megosztjuk, hírt adunk a legfontosabb könyvtári eseményekről, rendezvényekről.
Oldalunk kedveltsége jelentősen nőtt az elmúlt évben. Megosztott és saját tartalmaink,
játékaink és olvasásnépszerűsítő játékainknak köszönhetően egyre több elérésünk volt.
Munkánkról nem csak elektronikus felületen, hanem hagyományos formában is beszámolunk
a közönség és az olvasóink számára. A Könyvtár/tér című, a megyei könyvtár rendezvényeit,
szolgáltatásait, eredményeit bemutató kiadványunk mellett 2021-ben elkészítettük a
KönyvtárKép folyóiratunkat, melyben megyénk nyilvános könyvtárai és a kistelepülések
könyvtárai mutatkozhatnak be. A jó példák megosztásán túl, hasznos, aktuális információkat
biztosítunk ebben a színes, képes módszertani kiadványban. Eddig két szám jelent meg, de
könyvtárosaink és olvasóink szeretik, érdeklődve várják a következő megjelenést.
Folyamatosan figyeljük a könyvtári témájú pályázatokat, ezekre felhívjuk az önkormányzatok
figyelmét és a könyvtárosokat is értesítjük. Szükség esetén segítünk, tanácsokkal,
véleményezéssel támogatjuk a könyvtári célú pályázatok beadását.

2.4. Közösségi szolgáltatások
A program típusa, mely a KSZR
szolgáltató könyvtár szervezésében
valósult meg

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

KSZR állami támogatásból
és saját forrásból
lebonyolított résztvevők
programok
száma
száma
összesen
(fő)
35
1.143
113
3.880
182
9.261

Európai Uniós és hazai
támogatásból
lebonyolított résztvevők
programok
száma
száma
összesen
(fő)
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Hangverseny
Filmvetítés
Használóképzés
Digitális kompetenciafejlesztés
Egyéb (online meseolvasás)
Összesen
A programok, melyek egyéb
szervezésben, egyéb forrásból
valósultak meg a szolgáltató helyen
(helyi pályázat, helyi
önkormányzat, egyéb)
Rendezvények száma
Ebből a használóképzést szolgáló
rendezvény
Összesen:

KSZR beszámoló 2021

330
Lebonyolított
programok
száma

14.284
Résztvevők
száma
összesen
(fő)

429

6.552

30

365

759

20.836

A közösségi programok szervezése terén a járványhelyzet miatt számos bizonytalansági
tényezővel kellett számolnunk, nem tudtuk, hogy mikortól és hány programot tudunk majd
megvalósítani az év során. Ennek ellenére felkészültünk, és megújult programkínálattal
indítottuk az évet, de a programok megvalósítására az év második felében, az őszi-téli
időszakban került sor.
Az ellátott kistelepülések számára az elmúlt évben is széleskörű programválasztékot
állítottunk össze. A szolgáltató helyek a rendezvénypalettából ismét 4 előadást választhattak
térítésmentesen. Arra törekedtünk, hogy minden település számára rendelkezésre álljanak az
olvasáskultúrát és közművelődést támogató, a történelmünket, a hagyományokat és a népi
kultúrát megismertető, a tanulást és a szabadidő hasznos eltöltését célzó kulturális és
közösségi programok.
A kínálat összeállításánál figyelembe vettük a kistelepülések lakossági-korcsoport szerinti
összetételét, az igényfelmérések alkalmával megfogalmazott kéréseiket is.
Az óvodások és iskolások számára megvalósult játékos-interaktív programok, a zenésirodalmi előadások, a hagyományokat felelevenítő, az ismeretterjesztést célzó műsorok
mindegyike hozzájárult az olvasóvá nevelés, a kulturális és közösségi identitás erősítéséhez.
Népszerűek voltak a zenés bábelőadások, az interaktív ismeretterjesztő műsorok, a kortárs
írókkal való találkozások, az ünnepekhez és neves személyekhez kapcsolódó irodalmi
műsorok, a személyiségfejlődést segítő előadások.
KSZR állami támogatásból az év során 330 program valósult meg 14.284 fő részvételével.
2021-ben is ösztönöztük a KSZR könyvtárak bekapcsolódását az országos könyvtári
akciókba, az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok idejére online játékokat
készítettünk, melyeket honlapjukon vagy közösségi oldalaikon megoszthattak a könyvtárak.
AZ OKN idején törekedtünk arra, hogy a saját programok mellett a KSZR
rendezvénypalettáról is biztosítsunk rendezvényeket a kistelepülésekre.
A KönyvtárMozi szolgáltatás nagyon népszerű megyénkben. A bekapcsolódó települések a
különböző korcsoportokat megszólító filmvetítésekkel és a hozzá kapcsolódó
foglalkozásokkal színesítik a könyvtári szolgáltatások kínálatát, melyek megvalósításához
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technikai eszközöket is biztosítunk. 2021-ben 15-en jelezték csatlakozási szándékukat a
szolgáltatáshoz, ebből 10 helyen ténylegesen megkezdődtek a vetítések. Összesen 104 vetítést
tartottak 1.072 fő részvételével.
A kistelepülések könyvtárosai számos saját szervezésű, saját forrásból megvalósuló
programmal is hozzájárultak a lakosság ellátásához. Gyermekek részére könyvtári órákat,
könyvtárhasználati foglalkozásokat, mesefoglalkozást, kézműves programot, kiállításokat,
vetélkedőket tartottak. A családok és a nyugdíjas korosztály számára is biztosítottak
olvasásnépszerűsítő és szórakoztató zenei, valamint ismeretterjesztő műsorokat.
A programokról készült fotókat és rövid ismertetőket honlapunkon és a KönyvtárKép című
megyei vonatkozású KSZR kiadványban, valamint a megyei könyvtár Könyvtár/Tér
folyóiratában és közösségi oldalainkon is elérhetővé tesszük.
A korábbi évhez képest jóval több program valósult meg, annak ellenére is, hogy az év utolsó
hónapjaiban a felerősödő pandémiás helyzet miatt számos program lemondásra került.
Az online térben való jelenlétünket 2021-ben tovább erősítettük. „Mókuskihívás” címmel
digitális olvasónapló pályázattal vártuk a 6-10 éves gyerekeket a nyári szünetben.
Folyamatosan hírt adtunk a települési könyvtári programokról Könyvtárellátás-Nógrád
közösségi oldalunkon.
2.5. Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a
fogyatékossággal élők számára
A 2021-es évben a járványidőszakban több településen vált gyakorlattá a könyvek
összekészítése és házhozszállítása. Ez a szolgáltatás nemcsak a fogyatékkal élők, de az
idősek és lakosság más csoportjai számára is hasznos, új elemként jelent meg, és több
helyen meg is maradt.
A kistelepülési könyvtárak többsége nem rendelkezik speciálisan fogyatékossággal élők
számára használatos eszközökkel. A látássérült használók számára biztosítjuk változatos és
gazdag hangoskönyvkínálatunkat. A hangoskönyvek lejátszásához igény szerint CD
lejátszót is tudunk biztosítani.
A megyei könyvtárban lehetőség van további technikai eszközök, nagyítók, beszéltető
szoftver igénybe vételére is.
2.6. Szakmai képzés, továbbképzés
A szakmai képzések, továbbképzések területén sikeres évet zárhattunk, annak ellenére is,
hogy az év első fele nem tette lehetővé a személyes jelenléten alapuló rendezvények
szervezését.
Tavasszal online rendeztünk KSZR szakmai napot, melyre nagyon sokan bejelentkeztek, sőt a
programról készült felvételt utólag azok is visszanézhették azok, akik nem tudtak online
bekapcsolódni a programba. Résztvevők száma 32 fő volt.
A nyári időszakban előzetes igényfelmérés alapján több szakmai programot is szerveztünk.
Már hagyománnyá vált Corvina használó és kölcsönző tanfolyamunk iránt most is igény
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mutatkozott, sokan ismerkedtek a Corvina használatával, a katalogizálás és a kölcsönzés
alapjaival. Résztvevők száma: 25 fő.
Két konzultációs szakmai napot is szerveztünk a digitalizálás és a KönyvtárMozi témakörében
14, illetve 17 fő részvételével. A digitalizalálási programon bemutattuk a kistelepülési
helyismereti adatbázis használatát és lehetőségeit. A KönyvtárMozi konzultációs napunkra
nagyon sok érdeklődő jött el, eredményeképp sok új csatlakozóval bővült a szolgáltatást
igénybe vevők köre.
Ősszel megyei szakmai napot rendeztünk Megújulás, újranyitás, közösségépítés címmel,
melyen Ramháb Mária programindító előadása után városi és kistelepülési könyvtárak jó
gyakorlatai kerültek bemutatásra. A szakmai nap iránt nagy volt az érdeklődés, 45 fő vett
részt a programon.
Az Országos Könyvtári napok idején szerveztük meg őszi KSZR szakmai napunkat, melyen a
2021-ben megújult és átadott szolgáltató helyekre és könyvtárakba látogattunk el (Vizslás,
Mátramindszent, Mátranovák, Bátonyterenye). A „könyvtártúrán” 31 könyvtáros kolléga vett
részt.
A múlt évben nagyon megnőtt az egyéni szakmai találkozások, tanácsadások fontossága. Az
év eleji korlátozások miatt csak egyéni konzultációkra volt lehetőség és szükség is, mivel
nagyon sok szolgáltató helyen új kolléga vette át a könyvtárosi feladatokat 2020 év végén
vagy 2021 év folyamán. (Bánk, Bér, Bercel, Csécse, Cserhátsurány, Legénd, Ludányhalászi,
Nagylóc, Piliny, Vizslás, Ipolytarnóc, Pusztaberki, Tar, Nógrád, Ipolyvece, Somoskőújfalu,
Szanda stb.) Betanításuk, segítésük egyik eszköze volt a személyes odafigyelés, és a szinte
folyamatos kapcsolattartás.
Az önkormányzatokkal is sokat egyeztettünk annak érdekében, hogy tisztában legyünk a
fenntartók fejlesztési szándékaival, illetve közös megoldásokat keressünk a könyvtárak
működési feltételeinek javítása érdekében.
Ezek eredményeképp Bercelen, Vizsláson, Mátramindszenten, Ilinyben és Somoskőújfaluban
megújult szolgáltató helyeket adhattunk át a könyvtárhasználók számára. További egyeztetést
kezdeményeztünk Karancsberényben, Keszegen, Magyargécen, Nógrádkövesden, Rimócon,
Ludányhalásziban, Pilinyben, Nőtincsen, Ecsegen, Egyházasdengelegen, Galgagután,
Nagybárkányban és Nagykeresztúron.
Támogattuk a Nógrádi és a Nagykeresztúri szolgáltatóhely NKA-hoz benyújtott
eszközfejlesztési pályázatát.
Segítettük Szurdokpüspöki település könyvtárának a KSZR-hez való csatlakozását.
Odafigyeltünk a 2021. januárjától KSZR tag Somoskőújfalu és Romhány könyvtárának a
rendszerbe való integrálására.
A járványhelyzet idején is szoros kapcsolatot tartottunk a könyvtárosokkal, annak érdekében
is, hogy ne bizonytalanodjanak el, illetve, hogy segítsük és támogassuk a munkájukat. Úgy
gondoltuk, hasznos és ösztönző lenne összegyűjteni és kézbe adni azokat a jó gyakorlatokat,
melyeket az egyes könyvtárakban sikerrel alkalmaztak a járványidőszakban, melyek mások
számára is példaadók lehetnek. Ebből az ötletből született meg a KönyvtárKép című
kiadványunk, amely nagyon népszerű lett a könyvtárosok körében. 2021-ben 2 szám jelent
meg, 2021-ben szeretnénk újabb 2 számot megjelentetni. Úgy tapasztaltuk, hogy a
könyvtárosok szívesen olvassák és örömmel osztják meg tapasztalataikat.
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2.7 Eszközbeszerzés
Beszerzett eszköz megnevezése

Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei
Fejlesztő játékok, eszközök
Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak
Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök
részletezve:
asztali számítógép + monitor munkaállomás
(könyvtáros)
asztali számítógép + monitor használók számára
hordozható számítógép (könyvtáros)
hordozható számítógép (használók számára)
servergép
projektor
projektor konzol
nyomtató
multifunkciós eszköz (nyomtató, szkenner)
digitális fényképező
Diktafon
televízió
CD lejátszó
E-book olvasó
Vonalkódolvasó
Vonalkódnyomtató
Laminálógép
Fejhallgató
Flipchart tábla
Vezetéknélküli router
Szünetmentes tápegység
Asztali mikrofon
Térmikrofon
Kórusmikrofon
Mikrofonszett
Mikrofon állvány
Számítástechnikai szoftver
Számítógépek bővítése
GPS navigáció
Hordozható hangfal
Falra szerelhető hangfal
Hálózati adattároló
Külső merevlemez
Mobil vetítővászon

A szolgáltató
helyeken már
meglévő
eszközök
száma
összesen

2021-ben
beszerzett
eszközök
darabszáma
az állami
támogatás
felhasználásával

2021-ben
beszerzett
eszközök
darabszáma
egyéb
forrásból

4
373

45
138
34
10
2
31
2
29
19
25
1
4
44
10
34
1
2
30
2
2
2
1
3
1
3
6
452
11
1
1
4
1
3
37

1

2
1
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Fali vetítővászon
Hangfal szett
Mobil aktív hangfal
Keverőerősítő
Smart switch
Hangfal állvány
Könyvszkenner
Fotószkenner
Webkamera
Mobiltelefon
Diavetítő
Akkumulátortöltő + elem
Abacusan-ArTec robotika
Könyvszállító kocsi
Kézikocsi
Szolgáltatások beruházása, fejlesztése
Számítástechnikai nagyértékű eszközök:
Asztali számítógép + monitor munkaállomás
(könyvtáros)
Asztali számítógép + monitor használók számára
Hordozható számítógép (könyvtáros)
Hordozható számítógép (használók számára)
Projektor
Multifunkciós fénymásoló, nyomtató, szkenner
Szállító jármű vásárlása

KSZR beszámoló 2021
2
40
1
1
5
1
2

4
1
1
1

3
60
1
3
4
8

12
13
15
10
13
2

20

8

A szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében nagy jelentősége van az eszközbeszerzésre
fordítható forrásoknak, mivel ebből tudjuk a szolgáltatás szolgáltatói és fogadói oldalának
eszközrendszerét is finanszírozni.
A beszerzések két fő iránya az informatikai eszközök beszerzése, illetve a berendezési
tárgyak, célbútorok és fejlesztőjátékok.
Az informatika terén 2021-ben tovább folytattuk a szolgáltató helyeken a használók számára
az asztali számítógépek minőségi cseréjét, illetve igény szerint új multifunkciós nyomtatókat
vásároltunk. 20 számítógép, valamint 8 db tintasugaras nyomtató került kihelyezésre a
könyvtárakba. A szolgáltatói oldalon új szervergép és NAS adattároló került beszerzésre. A
2021-ben indult kistelepülési helyismereti digitalizálási tevékenység céljára könyv és
fotószkenner került beszerzésre.
Az év eleji igényfelmérés alapján tovább folytattuk a könyvtárak elavult berendezési
tárgyainak cseréjét.
Törekedtünk arra, hogy olyan célbútorokat, berendezési tárgyakat vásároljunk, melyek
nemcsak praktikusak, de vonzó, otthonos megjelenést biztosítsanak, ugyanakkor a szakmai
szempontoknak is megfeleljenek. Ennek érdekében az idén megújuló, vagy új helyre költöző
könyvtárakat új, egységes megjelenésű könyvpolcokkal láttuk el. A gyermek olvasóknak
állatfigurás
kisfotelekkel, babzsákokkal,
gyerekasztal-gyermekszék
garnitúrákkal,
gyermekszőnyegekkel, játéktárolókkal, fejlesztő játékokkal, diavetítővel, bábjátékokkal,
társasjátékokkal, plüssökkel kedveskedtünk.
A felnőtt korosztály részére folyóiratállványokkal, kényelmes fotelekkel, olvasói asztalokkal,
székekkel, ruhafogasokkal tettük kényelmesebbé a könyvtárban tartózkodást.
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Az év során kiegészítő berendezési tárgyakkal is biztosítottuk a megyén belüli egységes
KSZR megjelenést. Ennek keretében elláttuk a könyvtárakat logós ülőpárnákkal, terítőkkel,
iratmappákkal, fali képekkel, naptárakkal, íróeszközökkel, a KSZR népszerűsítéséhez saját
készítésű ismertető kiadványokkal.
Tovább folytattuk a nyitva tartás táblák korszerűbbre cserélését, valamint a rendezvényekhez
új, látványosabb roll-up táblát készítettünk.
Az év végén a szolgáltatás központjaként funkcionáló Megyei Szolgáltató és Módszertani
Osztály irodáinak berendezése is részlegesen megújult. A bejövő könyvtárosokat,
polgármestereket így megfelelő körülmények között tudjuk fogadni, és irodai tereink is
átláthatóbbá váltak.
2.7. A megyei könyvtár által a kistelepülési megállapodásban vállalt további
szolgáltatás
A kistelepülési megállapodásokban az anyagi források szűkössége és a humánerőforrás
hiánya miatt nem vállaltunk további szolgáltatást.

3. Szolgáltató könyvtár
Megyénkben a Balassi Bálint Megyei Könyvtár egyedüli szolgáltatóként szervezi és végzi a
kistelepülési ellátással összefüggő feladatokat.
Az intézményben a KSZR működésével kapcsolatos feladatokat elsődlegesen a Megyei
Szolgáltató és Módszertani Osztály munkatársai végzik, de szükség estén más kollégák is
bekapcsolódnak a feladatvégzésbe informatikai, helyismereti és könyvtárközi szolgáltatások
kapcsán. Az osztályon jelenleg 6 könyvtáros és 2 közcélú foglalkoztatott régóta összeszokott
csapatként dolgozik együtt. Az elmúlt évben sikerült 1 fővel megerősíteni a gárdát, szükséges
lenne a további létszámbővítés, illetve a közcélú kollégák státuszra kerülése, a csatlakozók
számának emelkedése, és a feladatvégzés stabilitásának érdekében.
A szolgáltatás technikai, informatikai háttere rendelkezésre áll.
2 db szállítójárművel rendelkezünk, amelynek segítségével a dokumentum és
eszközkiszállításokat végezni tudjuk. Az egyik gépjármű cseréje időszerű lenne.
Rendelkezünk nagy teljesítményű informatikai berendezésekkel, melyek segítségével a
Corvina IKR egyes moduljainak használata a kistelepüléseken is biztosítható. Közös
adatgyűjtések, helyismereti fotók tárolására megfelelő tárhellyel rendelkezünk. A megyei
könyvtárban a továbbképzések, rendezvények lebonyolításának technikai hátterét
folyamatosan fejlesztjük, korszerű technikával felszerelt előadóteremmel rendelkezünk. Mobil
eszközparkunk könnyen telepíthető, alkalmas képzések, tanfolyamok megtartására, a
kistelepüléseken is. Digitalizáló eszközeink a kistelepülések számára is lehetőséget
biztosítanak a helyismereti anyagok archiválása esetén.
A kistelepülések számára a kiszállított informatikai eszközök ellenőrzését, karbantartását és
szervizelését biztosítjuk.
A dokumentumellátás alapját képező rendszeresen frissített csereállományunk számára külön
raktári terület került kialakításra, ahol nemcsak a tárolás és a kiszállítás előkészítése történik.
Ugyanitt lehetőséget adunk a könyvtárosok számára a helyszíni válogatásra, és a könyvek
kiadására is. Emellett a katalógus segítségével is leadhatók a csereigények.
A csereállományból ki nem elégíthető kérések esetén a megyei könyvtár 300.000 kötetes
állománya is rendelkezésünkre áll.
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Szükségessé vált a dokumentumok elhelyezése mellett egy olyan tároló helyiség kialakítása
is, ahol egységes térben tudnánk a szolgáltatás és kistelepülések számára vásárolt eszközöket,
berendezéseket átlátható módon elhelyezni, mivel eddigi tárolóhelyeink szűkössé váltak.
Ennek megvalósítására már vannak terveink, ez a 2022-es évben jó eséllyel megvalósul.
2021-ben megkezdődött megyei könyvtár honlapjának korszerűsítése. Az átalakítás során a
KSZR szolgáltatás új honlapon jelenik majd meg. Bízunk abban, hogy saját honlapon
rugalmasabban és gyorsabban jeleníthetjük meg a szolgáltatásról szóló híreket, eseményeket,
aktualitásokat.
A szolgáltatás híreit a Könyvtárellátás Nógrád közösségi oldalán jelenítjük meg.
4. Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása
A KSZR szolgáltatások megyénkben szinte a kistelepülések teljes körét (97%) lefedik, ezért is
nagy jelentősége van annak, hogy kapcsolatrendszerünkben és a biztosított szolgáltatások
területén tükrözzük azt a minőségi szemléletet, mely a KSZR alapelveivel és a könyvtárunk
stratégiai céljaival összhangban magas színvonalú szolgáltatásokat tesz elérhetővé a
kistelepüléseken élők számára.
Az elmúlt év is új kihívások elé állított minket. A járványhelyzet, és intézményünk
energetikai felújításával összefüggő, nehezen kiszámítható és tervezhető feladatok kezelése, a
változásokhoz való folyamatos alkalmazkodást és rugalmasságot kívánt. Nehezen viseltük az
év elején a lezárásokat, de az előző évben megszerzett tapasztalatok és kialakult rutinok
segítségével könnyebben tudtunk a problémák helyett a megoldásokra koncentrálni.
Az év tervezésénél azonban törekedtünk arra, hogy szakmai céljainkat, terveinket kijelöljük, a
megvalósítás módbeli és időbeli korlátait rugalmasan kezeljük. Ezek figyelembevételével
eredményes, jó évet tudhatunk magunk mögött, célkitűzéseink nagy részét sikerült
megvalósítani.
Év elején eleget tettünk a KSZR-re vonatkozó adatszolgáltatási és beszámolási
kötelezettségeinknek, elkészítettük a beszámolókat az EMMI és az önkormányzatok számára.
Figyelemmel kísértük a könyvtárak működését, gyűjtöttük a kistelepülési könyvtárak
statisztikai adatait. Az éves statisztikai adatok mellett a negyedéves forgalmi adatokat is
bekértük, annak érdekében, hogy csökkentsük a hibalehetőségeket, és ahol problémát
tapasztalunk, segíteni tudjunk.
A tervezés egyik alappillére a szakmai célkitűzések mellett a valamennyi szolgáltató helyre
vonatkozó, az ellátó munka számos területét felölelő igényfelmérés, mely alapján fejlesztési,
állománygondozási, helyszíni és egyéb feladatainkat felépítettük, terveinket kidolgoztuk.
A szolgáltató helyek fejlesztése a minőségi ellátás alapja. Ennek érdekében egyeztetéseket
folytattunk az önkormányzatokkal. Konzultációval és véleményezéssel segítettük Nógrád
község könyvtári eszközfejlesztési pályázatát. Az önkormányzatokkal együttműködve 2021ben 5 településen új vagy megújult könyvtárakat adhattunk át. További látogatások és
egyeztetéseknek köszönhetően újabb szolgáltató helyek megújítására kerül sor 2022-ben.
Tovább folytattuk a szolgáltatás feltételrendszerének a bővítését új bútorzat, technikai
eszközök és fejlesztőjátékok biztosításával. Javaslatot készítettünk az eszközbeszerzésre a
helyszíni látogatások és az igényfelmérés alapján. Végeztük a beszerzett eszközök elosztását,
a beszerzett és átadott eszközökről frissítettük naprakész, visszakereshető, pontos
nyilvántartásunkat.
A dokumentumellátás területén figyeltünk arra, hogy megfelelő kínálatot biztosítsunk a
szolgáltatást igénybe vevők számára. Ezért csereletét és tartós letétek kombinációjával
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biztosítottuk az igények kielégítését. A gyorsan avuló, időlegesen keresett tartalmakat a
cserállományból, az értékálló, hosszú távon is keresett dokumentumokat pedig tartós letétként
biztosítottuk, emellett minden szolgáltató hely számára folyóirat előfizetési lehetőséget
biztosítottunk. A dokumentumszolgáltatás területén nagy hangsúlyt fektetünk a könyvtárosok
általközvetített kérésekre, igényekre. A letéti cseréket és a folyóiratelőfizetést előzetes
igényfelmérés előzte meg. A beszerzett dokumentumokat elektronikus nyilvántartásba vettük,
majd kölcsönzésre kész állapotban juttattuk el a településekre.
A szolgáltató helyek saját állományának rendjére, a tartalmi összetételére és feltárására
figyeltünk. A könyvtárakban állományrendezési, állománygondozási munkákat végeztünk, az
elsősorban az új csatlakozókhoz és a fejlesztésekhez kapcsolódva. Folytattuk a könyvtárak
állományának retrospektív feltárását, 3 könyvtár teljes állományát dolgoztuk fel, és további 3
folyamatban van. Elektronikus katalógusunkban elérhető és visszakereshető a csereállomány
és a tagkönyvtárak többségének állománya
Munkánk egyik legtöbb embert elérő területe a rendezvényszervezés, melynél mind tartalmi,
mind pedig a megvalósítás oldalánál is hangsúlyosak a minőségi szempontok. A
rendezvényszervezés előző évi tapasztalatairól, az elégedettségről és a visszajelzésekről
elemzést készítettünk, melynek eredményeit felhasználtuk a 2021. évi rendezvénypaletta
kialakítása alkalmával.
Fontos feladatunk volt a szolgáltató helyeken a könyvtárosok ismereteinek bővítése, frissítése,
naprakész tudás átadása, valamint az új kollégák betanítása. Ennek érdekében egyéni
konzultációkat, helyszíni segítségnyújtást biztosítottunk. Megyei és KSZR szakmai napokon
jó példák bemutatásával ösztönöztük a szakmai munka megújítását. Konzultációs és szakmai
napok segítségével új területekre irányítottuk a kollégák figyelmét (digitalizálás,
KönyvtárMozi). Corvina tanfolyam segítségével ösztönöztük az IKR széleskörű használatát,
különös tekintettel az elektronikus kölcsönzés bevezetésére.
Szintén a szakmai munka minőségét, az újszerű gondolkodást ösztönző és jó példákat
bemutató célzattal, KönyvtárKép címmel új kiadványt indítottunk. A kezdeményezésnek nagy
sikere lett, nagy érdeklődést váltott ki a könyvtárosok körében, szívesen mutatták be
eredményeiket, ötleteiket, ezzel a tudásmegosztás egyik fontos fórumává vált. A múlt évben 2
szám jelent meg, a további folytatást tervezzük.
A rendszerhez való tartozást kifejező egységes arculati elemek megújítását folytattuk. Új,
minőségi nyitva tartás táblákat terveztünk és szereztünk be. Új levélpapírt és kisebb logós
nyomtatványokat is terveztünk. A szolgáltató helyekre kihelyezett bútorzat és kiegészítők
tekintetében is törekedtünk az egységességre.
Új típusú olvasásnépszerűsítő játékot indítottunk „Mókuskihívás” címmel, mely digitális
olvasónapló formájában segítette a „Misi mókus kalandjai” című olvasmány feldolgozását.
Új szolgáltatást alapoztunk meg a helyismereti információk digitalizálásának elindításával. A
kistelepülési könyvtárak helyismereti dokumentumainak körét felmértük, az anyagok
digitalizálásához digitalizáló berendezéseket vásároltunk. Konzultációs napon bemutattuk az
erre a célra létrehozott, új adatbázis használatát. Elindult a fotóanyagok gyűjtése, előkészítése
a digitalizálásra.
Törekedtünk arra, hogy folyamatosan hírt adjunk tevékenységünkről a nyilvánosság számára.
A Nógrád Megyei Hírlap rendszeresen közölt információkat munkánkról, a megyei
könyvtárról szóló cikkeiben, valamint az egyes településeket bemutató írásokban.
Eredményeinkről beszámoltunk a Könyvtár/Tér, illetve a KönyvtárKép című kiadványokban.
A KSZR könyvtárosok jóvoltából pedig olvashattak rólunk és a községi szolgáltató helyek
munkájáról a helyi kiadványokban, és közösségi oldalakon. Könyvtárellátás Nógrád című
közösségi oldalunk látogatottsága tovább nőtt, ezen a fórumon is közzétettük és megosztottuk
szolgáltatással kapcsolatos tartalmakat.
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Szerveztük és ösztönöztük a megye könyvtárainak együttműködését, az országos könyvtári
programokba való bekapcsolódását (Internet Fiesta, OKN). Ennek érdekében programokat,
közös játékokat szerveztünk.
A 2021. januárjától becsatlakozó 2 új szolgáltatóhely sikeresen integrálódott rendszerünkbe,
így 2021-ben már Nógrád megye 121 településén volt elérhető szolgáltatásunk. További
egyeztetések eredményeképp 2022-től újabb szolgáltató hellyel bővültünk.
Szolgáltatásunk népszerű, biztosítja az olvasás, tanulás, informálódás lehetőségét, közösségi
élmények elérését, minőségi könyvtári szolgáltatások igénybevételét a kistelepüléseken.

5. Sajtóbibliográfia a KSZR megyei szolgáltatásairól
Sajtómegjelenések a nyomtatott sajtóban:
1. Mészárosné Nemes Melinda
Elkészült a könyvtár felújítása. – In: Pusztaberki napló. – évf. 2. 2021 Július 4 p. :
ill.
2. Fekécs Szilvia
Nógrád Község Könyvtárának 2021 évi beszámolója. – In: Nógrádi híradás. -évf.
12. 2021 2. szám 14 p. : ill.
3. Árpásné Schlenk Judit
Beszámoló 2021. 2. félév. – In. Nógrádi híradás. -évf. 12. 2021 2. szám 3 p.
4. Dudok Tünde
Farsangoltunk a könyvtárban. – In: Kürtölő. –évf. n. 2021 első negyed éve 8 p.
:ill.
5. Molnár Éva
Megújuló könyvtárak Nógrád megyében. – In: Könyvtár/tér. - évf. n. 2021.
december 12 p. : ill.
6. Ferik Ibolya
Tőlünk is függ, hogy megtörténnek-e a piciny csodák a könyvtárban. – In:
Könyvtár/tér. - évf. n. 2021. december 13-15 p. : ill.
7. Kériné Gordos Angéla
Könyvtárosaink nem távoznak üres kézzel. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021.
Július 17-18 p. : ill.
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8. Markó Róbertné
Erdőtarcsa – Megújult a falu könyvtára. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021. Július
19 p. : ill.
9. Szilágyiné Sándor Gertrúd
A legújabb KSZR szolgáltató hely: Somoskőújfalu. – In : Könyvtárkép. – évf. n.
2021. Július 20 p. : ill.
10. Kalas Paméla
Szilaspogonyi könyvtár online. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021. Július 21-22 p.
: ill.
11. Lehoczkiné Csombor Erika
Húsvétolás mesével Karancsberényben. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021. Július
23-24 p. : ill.
12. Farók Rita
Új kezdetek a kultúra és a közösségépítés terén Csécsén. – In : Könyvtárkép. –
évf. n. 2021. Július 25-27 p. : ill.
13. Figuráné Csáki Zsuzanna
A könyvtári szolgáltató rendszer hatása a kis településekre. – In : Könyvtárkép. –
évf. n. 2021. Július 28-30 p. : ill.
14. Trenka Veronika
Értékteremtés, értékmegőrzés, közöségépítés Kisbárkányban. – In : Könyvtárkép.
– évf. n. 2021. Július 31-32 p. : ill.
15. Zagyvai Noémi
Olvasóvá nevelés és közösségi kezdeményezések Borsosberényben. – In :
Könyvtárkép. – évf. n. 2021. Július 33-34 p. : ill.
16. Kiss Györgyné
Mindenkit vár a Karancskeszi könyvtár! . – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021.
Július 35-36 p. : ill.
17. Figuráné Csáki Zsuzsanna
Kutasó egy könyvtár, mely az újranyitásra vár. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021.
Július 37-38 p. : ill.
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18. Dénes Katalin
Édesanyák köszöntése - Piliny. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021. Július 39-41 p.
: ill.
19. Királyné Mulyad Klaudia
Radics István Közösségi Színtér - Nógrádmegyer. – In : Könyvtárkép. – évf. n.
2021. Július 42 p. : ill.
20. Rózáné Kelemen Anna
Könyvtár a kúriában - Nógrásipek. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021. Július 43 p.
: ill.
21. Kiss Györgyné
Baba – Mama – Nagyi Klub. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021. November 7-8 p.
: ill.
22. Menyhárt Éva
Vágyak, tervek, elképzelések. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021. November 9-11
p. : ill.
23. Kovács Dóra
Könyvtári programok Márkházán. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021. November
12-14 p. : ill.
24. Dudok Tünde
A kuckós könyvtár. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021. November 15-17 p. : ill.
25. Mészárosné Nemes Melinda
Gyere be a könyvtárba! Új programokkal várja az olvasókat a könyvtár
Pusztaberkin. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021. November 18 p. : ill.
26. Maruzsné Répás Lilla
Gyermekeket és családokat is várnak a mátranováki könyvtárba. – In :
Könyvtárkép. – évf. n. 2021. November 19-22 p. : ill.
27. Királyné Mulyad Klaudia
Újraindult a könyvtármozi Nógrádmegyerben. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021.
November 23 p. : ill.
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28. Matics-Nagy Klaudia
Régi hagyományok, új szokások a tari könyvtárban. – In : Könyvtárkép. – évf. n.
2021. November 30-32 p. : ill.
29. Kalas Paméla
A könyvtár szerepe a helyi identitás erősítésében. – In : Könyvtárkép. – évf. n.
2021. November 35-38 p. : ill.
30. Sándorné Csuka Enikő
Élménydús programokkal éltetjük a kultúrát. – In : Könyvtárkép. – évf. n. 2021.
November 39-40 p. : ill.
31. Ferik Ibolya
Könyvtárbővítések, megújult terek a KSZR könyvtárakban. – In : Könyvtárkép. –
évf. n. 2021. November 41-46 p. : ill.
32. Sulyok Oszkár Jánosné
Tájékoztatás beruházásokról. – In : Karancsaljai Hírmondó. – évf. 7/4. 2021.
december 15 1-2 p. : ill.
33. Nagy Orsolya
Teljesen megújult a falu könyvtára. – In : Nógrád Megyei Hírlap, XXXII. évf.
6.sz. 2021. január 8. 2. p.

34. Veres Edina
Falvakat segítenek. – In : Nógrád Megyei Hírlap, XXXII. évf., 23 sz. 2021. január
28. 1-2 p.

35. Veres Edina
Továbbra is zárva tartanak – In : Nógrád Megyei Hírlap, XXXII. évf. 31. sz. 2021.
február 6. 4.p.

36. Gerhát Karina
Biztosítják a könyvek kölcsönzését. – In : Nógrád Megyei Hírlap, XXXII. évf.
32.sz. 2021. február 10. 4.p.

37. Gulyás Edina
Gyermekrajzokat vár a könyvtár. – In : Nógrád Megyei Hírlap, XXXII. évf.
115.sz. 2021. május 20. 2.p.
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38. Veres Edina/ Gerhát Karina
Támogatások segítik a nógrádi kistelepülések előrelépését. – In : Nógrád Megyei
Hírlap, XXXII évf. 132. sz. 2021. június 10. 2.p.

39. Veres Edina
Játszani hív a könyvtári mókus. – In : Nógrád Megyei Hírlap, XXXII. évf. 158.sz.
2021. július 10. 2 p.
40. Gulyás Edina
Ezután már közösségi térként is funkcionál a megújult könyvtár. – In : Nógrád
Megyei Hírlap, XXXII. évf. 195.sz. 2021. augusztus24. 4.p.
41. Lászlók Judit
Megújult a könyvtár, az információs pont. – In : Nógrád Megyei Hírlap, XXXII.
évf. 216.sz. 2021. szeptember 17. 5.p.
42. Nagy Orsolya
Szavazásra bocsátják, hogy melyik filmet vetítsék le a könyvtárban. – In : Nógrád
Megyei Hírlap, XXXII. évf. 227.sz. 2021. szeptember 30. 4.p.
43. Gulyás Edina
Könyveket adnak és vetélkednek is. – In : Nógrád Megyei Hírlap, XXXII. évf.
233.sz. 2021. október 7. 4.p.
44. Gulyás Edina
Természetgyógyász tartja az előadást. – In : Nógrád Megyei Hírlap, XXXII. évf.
236.sz. 2021. október 11. 2.p.
45. Szenográdi Ferenc
Tovább szélesítené a helyi közösségi életet. – In : Nógrád Megyei Hírlap, XXXII.
évf. 251.sz. 2021. október 29. 5.p.
46. Veres Edina.
Mézeskalácsból készül a vizsla is. - Nógrád Megyei Hírlap, XXXII. évf. 280.sz.
2021. december 3. 6.p.
47. Gulyás Edina
Dekorációs verseny indul a községi könyvtárban. – In : Nógrád Megyei Hírlap,
XXXII. évf. 294.sz. 2021. december 20. 4.p.
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48. Veres Edina
Lelkesen ragadott nyújtófát a falu apraja-nagyja: Többek között különleges
vizslaformák is egyedivé teszik a mézeskalács falut formáló alkotásokat. – In :
Nógrád Megyei Hírlap, XXXII. évf. 300.sz. 2021. december 28. 4.p.
Elektronikus sajtómegjelenések
1. Teljesen megújult Erdőtarcsa könyvtára (Megjelenés: 2021.01.16.)
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2021/01/teljesen-megujult-erdotarcsa-konyvtara
2. A nógrádi kistelepülésekre is eljutnak a könyvtári könyvek (Megjelenés: 2021.02.05.)
https://www.nool.hu/helyi-kultura/2021/02/a-nogradi-kistelepulesekre-is-eljutnak-akonyvtari-konyvek
3. Biztosítják a könyvek kölcsönzését Somoskőújfaluban (Megjelenés: 2021.02.19.)
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2021/02/biztositjak-a-konyvek-kolcsonzesetsomoskoujfaluban
4. Hosszú szünet után újra várják az olvasókat a Nógrád megyei könyvtárak
(Megjelenés: 2021.05.14.)
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2021/05/hosszu-szunet-utan-ujra-varjak-azolvasokat-a- nograd-megyei-konyvtarak
5. Bárki elindulhat megkeresni a palackokba zárt szavakat (Megjelenés: 2021.05.15.)
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2021/05/barki-elindulhat-megkeresni-apalackokba-zart-szavakat
6. Gyermekrajzokat vár a tari könyvtár (Megjelenés: 2021.05.21.)
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2021/05/gyermekrajzokat-var-a-tari-konyvtar
7. Újranyitott a könyvtár Somoskőújfaluban (Megjelenés: 2021.05.29.)
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2021/05/ujranyitott-a-konyvtar-somoskoujfaluban
8. Fejlődik Nógrád megye: egy nap alatt több beruházást is átadtak (Megjelenés:
2021.06.09.)
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2021/06/fejlodik-nograd-megye-egy-nap-alatt-tobbberuhazast-is-atadtak
9. Játszani hív a könyvtári mókus (Megjelenés: 2021.07.11.)
https://www.nool.hu/helyi-kultura/2021/07/jatszani-hiv-a-konyvtari-mokus
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10. Heti két napon tart nyitva a vizslási könyvtár (Megjelenés: 2021.07.16.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/07/heti-ket-napon-tart-nyitva-a-vizslasi-konyvtar
11. Könyvbörzére várják a bercelieket (Megjelenés: 2021.07.30.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/07/konyvborzere-varjak-a-bercelieket
12. Bemutatják a helyi népviseletet is (Megjelenés: 2021.08.02.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/08/bemutatjak-a-helyi-nepviseletet-is
13. Hagyományokat őriznek a táborban (Megjelenés: 2021.08.06.)
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2021/08/hagyomanyokat-oriznek-a-taborban
14. Gyermekrajzokból nyílt kiállítás Vizsláson (Megjelenés: 2021.08.09.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/08/gyermekrajzokbol-nyilt-kiallitas-vizslason
15. Párkányról választható az olvasnivaló (Megjelenés: 2021.08.23.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/08/parkanyrol-valaszthato-az-olvasnivalo
16. Tanulságot vontak le a film alapján (Megjelenés: 2021.08.30.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/08/tanulsagot-vontak-le-a-film-alapjan
17. Filmeket is vetítenek a tari könyvtárban (Megjelenés: 2021.09.03.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/09/filmeket-is-vetitenek-a-tari-konyvtarban
18. Ezután már közösségi térként is funkcionál a megújult könyvtár (Megjelenés:
2021.09.04.)
https://www.nool.hu/helyi-kultura/2021/09/ezutan-mar-kozossegi-terkent-isfunkcional-a-megujult-konyvtar
19. Saját bányájukat is elkészítették a vizslásiak (Megjelenés: 2021.09.12.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/09/sajat-banyajukat-is-elkeszitettek-a-vizslasiak
20. Megújult a könyvtár és az információs pont Bercelen (Megjelenés: 2021.09.18.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/09/megujult-a-konyvtar-es-az-informacios-pontbercelen
21. Rengeteg fellépésen vannak túl megyénk néptáncosai (Megjelenés: 2021.09.21.)
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2021/09/rengeteg-fellepesen-vannak-tul-megyenkneptancosai
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22. Természetgyógyász tart előadást a településen (Megjelenés: 2021.10.03.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/10/termeszetgyogyasz-tart-eloadast-atelepulesen
23. Az egészséges életmódot helyezik a középpontba (Megjelenés: 2021.10.03.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/10/az-egeszseges-eletmodot-helyezik-akozeppontba
24. Szavazásra bocsátják, hogy melyik filmet vetítsék le a könyvtárban (Megjelenés:
2021.10.04.)
https://www.nool.hu/helyi-kultura/2021/10/szavazasra-bocsatjak-hogy-melyik-filmetvetitsek-le-a-konyvtarban
25. Főszerepet kapnak madárvendégeink (Megjelenés: 2021.10.07.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/10/foszerepet-kapnak-madarvendegeink

26. Könyveket adnak és vetélkednek is (Megjelenés: 2021.10.08.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/10/konyveket-adnak-es-vetelkednek-is
27. Faragott tökökkel versenyeznek Vanyarcon (Megjelenés: 2021.10.16.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/10/faragott-tokokkel-versenyeznek-vanyarcon
28. Zenével és tánccal várják a kicsiket (Megjelenés: 2021.10.19.)
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2021/10/zenevel-es-tanccal-varjak-a-kicsiket
29. Kecskedudával ismerkedhettek Nézsán (Megjelenés: 2021.10.25.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/10/kecskedudaval-ismerkedhettek-nezsan
30. Gyógynövényekről tartanak előadást Taron (Megjelenés: 2021.11.03.)
https://www.nool.hu/rovidhirek/2021/11/gyogynovenyekrol-tartanak-eloadast-taron
31. Tovább szélesítené a helyi közösségi életet: Korcsok Norbert könyvtáros ez év
januárjától a varsányi közösségi ház vezetője (Megjelenés: 2021.11.10.)
https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2021/11/tovabb-szelesitene-a-helyi-kozossegieletet
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6. Eseménynaptár

Eseménynaptár a 2021. évben KSZR állami támogatásból megvalósuló programokról

Dátum

Település

Előadó

Cím

Program típus
Hagyományőrző
"Ott-Hon"
közösségi program
Nemzetiségi közösségi
Én elmentem a vásárba
program

1 2021.06.09 Vizslás

Nógrád Táncegyüttes

2 2021.08.04 Héhalom

Paramisi Társulat

3 2021.08.22 Kozárd

Fantázia Pont

Dallamok szárnyán

Zenés előadás

4 2021.08.27 Terény

Paramisi Társulat

Az égigérő fa

Nemzetiségi közösségi
program

5 2021.09.02 Mohora

Bolla Katalin

Jól kifőztük

Ismeretterjesztő előadás

Ákom-Bákom
Bábcsoport
Ákom-Bákom
Bábcsoport

Az öreg halász és a
nagyravágyó felesége

Interaktív bábszínházi
előadás
Interaktív bábszínházi
előadás
Nemzetiségi közösségi
program
Gyermek interaktív zenés
műsor
Interaktív bábszínházi
előadás

6 2021.09.03 Nógrádsipek
7 2021.09.03 Ecseg

Csizmás Kandúr

8 2021.09.03 Somoskőujfalu

Paramisi Társulat

A kiskakas gyémánt
félkrajcárja

9 2021.09.03 Cserháthaláp

Mosolyra Hangolók

Ha eljön a szeptember

10 2021.09.04 Herencsény

Batyu Színház

Ravaszdi mester

11 2021.09.04 Csesztve

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

12 2021.09.04 Szuha

Pék-Dudás Zsuzsi

Interaktív
hangszerbemutató

Hagyományőrző
közösségi program

13 2021.09.04 Szuha

Szabad Ötletek
Színháza

Nevető XX. század

Irodalmi műsor

14 2021.09.05 Vizslás

Bohács István

Hagyományőrző
közösségi program

15 2021.09.06 Erdőtarcsa

Bolla Katalin

Galambszívet
örököltem
Ősi fortélyok, újkori
nyavaják

16 2021.09.07 Szirák

Paramisi Társulat

17 2021.09.08 Sóshartyán
18 2021.09.08 Mátraverebély

Ákom-Bákom
Bábcsoport
Ákom-Bákom
Bábcsoport

19 2021.09.09 Dejtár

Kacagó Bábszínház

20 2021.09.09 Kisbágyon

Paramisi Társulat

21 2021.09.09 Piliny

Paramisi Társulat

22 2021.09.09 Szécsénke

Kacagó Bábszínház

Ismeretterjesztő előadás

Nemzetiségi közösségi
program
Interaktív bábszínházi
Csizmás Kandúr
előadás
Egyszer volt… A
Interaktív bábszínházi
kiskondás
előadás
Piroska és a motoros
Interaktív bábszínházi
farkas
előadás
Nemzetiségi közösségi
Én elmentem a vásárba
program
Nemzetiségi közösségi
A három muzsikus
program
Piroska és a motoros
Interaktív bábszínházi
farkas
előadás
A három muzsikus
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23 2021.09.10 Terény

Szabad Ötletek
Színháza

24 2021.09.10 Hont

K. László Szilvia

25 2021.09.10 Ságújfalu

Paramisi Társulat

26 2021.09.10 Terény

Fantázia Pont

Dallamok szárnyán

Zenés előadás

27 2021.09.10 Vanyarc

Bohács István

Galambszívet
örököltem

Hagyományőrző
közösségi program

28 2021.09.10 Nagybárkány

Fantázia Pont

Dallamok szárnyán

Zenés előadás

29 2021.09.11 Vizslás

Balog Edina és barátai

Interaktív óvodás és
iskolás műsor

Hagyományőrző
közösségi program

Nevető XX. század

Irodalmi műsor

Csizmás Kandúr

Interaktív bábszínházi
előadás

31 2021.09.11 Patvarc
32 2021.09.11 Patvarc

Szabad Ötletek
Színháza
Ákom-Bákom
Bábcsoport

Wakantanka küldöttei
Interaktív foglalkozás
óvodásoknak
A kiskakas gyémánt
félkrajcárja

Interaktív színházi
előadás
Interaktív foglalkozás
Nemzetiségi közösségi
program

33 2021.09.11 Patvarc

Dr. Hajdu Zsanett

A trópusok ajándéka

Ismeretterjesztő előadás

34 2021.09.14 Bercel

Paramisi Társulat

A kiskakas gyémánt
félkrajcárja

Nemzetiségi közösségi
program

35 2021.09.15 Ipolyvece

Kacagó Bábszínház

36 2021.09.15 Mátraterenye

Kacagó Bábszínház

37 2021.09.15 Patak

Paramisi Társulat

Piroska és a motoros
farkas
Piroska és a motoros
farkas
A kiskakas gyémánt
félkrajcárja

38 2021.09.15 Dejtár

Nógrád Táncegyüttes

39 2021.09.16 Kishartyán

Balog Edina és barátai

Interaktív bábszínházi
előadás
Interaktív bábszínházi
előadás
Nemzetiségi közösségi
program
Hagyományőrző
közösségi program
Hagyományőrző
közösségi program

40 2021.09.16 Iliny

Bolla Katalin

41 2021.09.16 Nógrádkövesd

Dr. Hajdu Zsanett

42 2021.09.16 Berkenye
43 2021.09.16 Cserhátsurány
44 2021.09.16 Etes
45 2021.09.16 Sóshartyán

"Ott-Hon"

Interaktív óvodás
műsor
Így is lehet, betegségek
Ismeretterjesztő előadás
megelőzése
Játék a nyelvekkel

Interaktív
mesekomédiák Az
Pék-Dudás Zsuzsi
aranyszőrű bárány,
vagy bármelyik
A kiskakas gyémánt
Paramisi Társulat
félkrajcárja
Interaktív óvodás és
Balog Edina és barátai
iskolás műsor
Így is lehet, betegségek
Bolla Katalin
megelőzése

Ismeretterjesztő előadás
Hagyományőrző
közösségi program
Nemzetiségi közösségi
program
Hagyományőrző
közösségi program
Ismeretterjesztő előadás

46 2021.09.16 Szilaspogony

Dr. Nagyné Herczeg
Aranka

Egészséges életmód

Ismeretterjesztő előadás

47 2021.09.17 Litke

Kaczander Nóra

Különleges irodalmi
koncert

Irodalmi zenés előadás
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48 2021.09.17 Hugyag

K. László Szilvia

Interaktív foglalkozás
óvodásoknak

Interaktív foglalkozás

49 2021.09.17 Karancslapujtő

Paramisi Társulat

Az égigérő fa

Nemzetiségi közösségi
program

50 2021.09.17 Mátranovák

Kaczander Nóra

Különleges irodalmi
koncert

Irodalmi zenés előadás

51 2021.09.17 Piliny

Csillaghúr Együttes

A tanyán

Gyermek interaktív zenés
műsor

52 2021.09.17 Nógrádmegyer

Kaczander Nóra

Különleges irodalmi
koncert

Irodalmi zenés előadás

53 2021.09.17 Kutasó

Kaczander Nóra

Különleges irodalmi
koncert

Irodalmi zenés előadás

54 2021.09.17 Szécsényfelfalu

Csillaghúr Együttes

A tanyán

Gyermek interaktív zenés
műsor

55 2021.09.18 Szente

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

56 2021.09.18 Rimóc

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

Hagyományőrző
közösségi program

57 2021.09.18 Alsópetény

Herczeg Gábor

Betekintés a
filmkészítés világába

Ismeretterjesztő előadás

58 2021.09.18 Romhány

Batyu Színház

Jancsi és Juliska

59 2021.09.18 Szirák

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

60 2021.09.18 Bánk

Herczeg Gábor

61 2021.09.18 Bokor

Bohács István

62 2021.09.20 Sóshartyán

Paramisi Társulat

63 2021.09.20 Becske

Csillaghúr Együttes

64 2021.09.20 Szügy

Juhász Katalin

65 2021.09.20 Nógrádszakál

Paramisi Társulat

66 2021.09.20 Mátraszele

Paramisi Társulat

67 2021.09.20 Szarvasgede

Fantázia Pont

68 2021.09.20 Borososberény

Herczeg Gábor

69 2021.09.20 Berkenye

Herczeg Gábor

70 2021.09.21 Magyargéc

Lóca Együttes

71 2021.09.21 Őrhalom

Csillaghúr Együttes

72 2021.09.22 Nógrádkövesd

K. László Szilvia

Betekintés a
filmkészítés világába
Galambszívet
örököltem
A kiskakas gyémánt
félkrajcárja

Interaktív bábszínházi
előadás
Hagyományőrző
közösségi program
Ismeretterjesztő előadás

Hagyományőrző
közösségi program
Nemzetiségi közösségi
program
Gyermek interaktív zenés
Csillaghúr és barátai
műsor
Gyermek interaktív zenés
Falevelet fest az ősz
műsor
A kiskakas gyémánt
Nemzetiségi közösségi
félkrajcárja
program
Nemzetiségi közösségi
Én elmentem a vásárba
program
Gyermek interaktív zenés
Mese-Zene-Bona
műsor
Betekintés a
Ismeretterjesztő előadás
filmkészítés világába
Betekintés a
Ismeretterjesztő előadás
filmkészítés világába
Környezetvédelem
Gyermek interaktív zenés
dióhéjban
műsor
Gyermek interaktív zenés
Papírsárkány meséi
műsor
Interaktív foglalkozás
Interaktív foglalkozás
óvodásoknak
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73 2021.09.22 Magyarnándor

Dr. Hajdu Zsanett

Veszélyeztetett
állatfajok

Ismeretterjesztő előadás

74 2021.09.22 Nógrádsáp

Csillaghúr Együttes

Csillaghúr és barátai

Gyermek interaktív zenés
műsor

75 2021.09.22 Hugyag

Bolla Katalin

Jól kifőztük

Ismeretterjesztő előadás

76 2021.09.23 Szalmatercs

Dr. Nagyné Herczeg
Aranka

Gyors segély a
hétköznapokban

Ismeretterjesztő előadás

77 2021.09.23 Rimóc

Csillaghúr Együttes

A tanyán

Gyermek interaktív zenés
műsor

78 2021.09.24 Patak

Balog Edina és barátai

Interaktív óvodás és
iskolás műsor

Hagyományőrző
közösségi program

79 2021.09.24 Szente

Dr. Nagyné Herczeg
Aranka

Egészséges életmód

Ismeretterjesztő előadás

80 2021.09.24 Diósjenő

Gyermek interaktív zenés
műsor
Nemzetiségi közösségi
Paramisi Társulat
Én elmentem a vásárba
program
Gyermek interaktív zenés
Juhász Katalin
Gyümölcsbál
műsor
Felnőtteknek interaktív Hagyományőrző
Balog Edina és barátai
műsor
közösségi program
Gyermek interaktív zenés
Csillaghúr Együttes
De szép a világ
műsor
Hagyományőrző
Nógrád Táncegyüttes "Ott-Hon"
közösségi program
Hagyományőrző
Nógrád Táncegyüttes "Ott-Hon"
közösségi program
Csillaghúr Együttes

Papírszínház meséi

87 2021.09.25 Nemti

Fantázia Pont

Dallamok szárnyán

Zenés előadás

88 2021.09.25 Kálló

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

89 2021.09.26 Tolmács

Paramisi Társulat

Én elmentem a vásárba

90 2021.09.26 Nógrád

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

91 2021.09.27 Tar

Csillaghúr Együttes

De szép a világ

92 2021.09.28 Mohora

Csillaghúr Együttes

Papírsárkány meséi

93 2021.09.29 Endrefalva

Lóca Együttes

Szent Mihály Nap "Én
elmentem a vásárba"

94 2021.09.29 Nógrádmarcal

Csillaghúr Együttes

A tanyán

95 2021.09.29 Pusztaberki

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

96 2021.09.30 Bárna

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

81 2021.09.24 Karancsalja
82 2021.09.24 Mátraszőlős
83 2021.09.24 Nógrádmegyer
84 2021.09.24 Héhalom
85 2021.09.24 Jobbágyi
86 2021.09.25 Nógrádmegyer

Nemzetiségi közösségi
program
Hagyományőrző
közösségi program
Gyermek interaktív zenés
műsor
Gyermek interaktív zenés
műsor
Gyermek interaktív zenés
műsor
Gyermek interaktív zenés
műsor
Hagyományőrző
közösségi program
Hagyományőrző
közösségi program
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Ákom-Bákom
Bábcsoport

A kiskakas gyémánt
félkrajcárja
Egyszer volt… A
kiskondás

Interaktív bábszínházi
előadás
Nemzetiségi közösségi
program
Interaktív bábszínházi
előadás

100 2021.10.01 Nagybárkány

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

101 2021.10.01 Szalmatercs

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

102 2021.10.01 Szécsényfelfalu

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

103 2021.10.01 Szente

Csillaghúr Együttes

A tanyán

Gyermek interaktív zenés
műsor

104 2021.10.01 Sóshartyán

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

Hagyományőrző
közösségi program

105 2021.10.01 Karancsalja

Csillaghúr Együttes

Csillaghúr és barátai

Gyermek interaktív zenés
műsor

106 2021.10.01 Nógrádmegyer

Bolla Katalin

Gyógyítás, gyógyulás
alternatív útjai

Ismeretterjesztő előadás

107 2021.10.01 Mohora

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

Hagyományőrző
közösségi program

108 2021.10.01 Patvarc

Juhász Katalin

109 2021.10.01 Egyházasgerge

Bolla Katalin

110 2021.10.01 Dejtár

Bohács István

Galambszívet
örököltem

Hagyományőrző
közösségi program

111 2021.10.01 Szendehely

Mosolyra Hangolók

Ha eljön a szeptember

Gyermek interaktív zenés
műsor

112 2021.10.02 Nőtincs

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

113 2021.10.02 Becske

Fantázia Pont

Dallamok szárnyán

Zenés előadás

114 2021.10.02 Ipolytarnóc

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

Hagyományőrző
közösségi program

115 2021.10.02 Cserháthaláp

Bohács István

Galambszívet
örököltem

Hagyományőrző
közösségi program

116 2021.10.02 Kutasó

Fantázia Pont

Dallamok szárnyán

Zenés előadás

117 2021.10.02 Somoskőujfalu

Bolla Katalin

Így is lehet, betegségek
Ismeretterjesztő előadás
megelőzése

118 2021.10.02 Szanda

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

119 2021.10.02 Nógrádkövesd

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

Hagyományőrző
közösségi program

97 2021.09.30 Dorogháza

Batyu Színház

98 2021.09.30 Ludányhalászi

Paramisi Társulat

99 2021.09.30 Erdőkürt

Ravaszdi mester

Dallamok a romantika
és a nosztalgia
jegyében
Gyógyítás, gyógyulás
alternatív útjai

Zenés előadás
Ismeretterjesztő előadás
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120 2021.10.03 Vizslás

Juhász Katalin

Dallamok a romantika
és a nosztalgia
jegyében

Zenés előadás

121 2021.10.03 Erdőtarcsa

Fantázia Pont

Dallamok szárnyán

Zenés előadás

122 2021.10.04 Magyargéc

Kacagó Bábszínház

Piroska és a motoros
farkas

Interaktív bábszínházi
előadás

123 2021.10.04 Bánk

Ákom-Bákom
Bábcsoport

Egyszer volt… Az
aranyszóló pintyőke

Interaktív bábszínházi
előadás

124 2021.10.04 Nógrádszakál

Kacagó Bábszínház

Piroska és a motoros
farkas

Interaktív bábszínházi
előadás

125 2021.10.04 Romhány

Ákom-Bákom
Bábcsoport

A kiskondás

Interaktív bábszínházi
előadás

126 2021.10.04 Litke

Kacagó Bábszínház

127 2021.10.04 Kozárd

Kacagó Bábszínház

Piroska és a motoros
farkas
Piroska és a motoros
farkas

Interaktív bábszínházi
előadás
Interaktív bábszínházi
előadás

128 2021.10.04 Csécse

Paramisi Társulat

Kis Miklóska

Nemzetiségi közösségi
program

129 2021.10.04 Kálló

Juhász Katalin

Te leszel a bajnok

Gyermek interaktív zenés
műsor

130 2021.10.04 Szarvasgede

Ákom-Bákom
Bábcsoport

A kiskondás

Interaktív bábszínházi
előadás

131 2021.10.04 Szirák

Bolla Katalin

Így is lehet, betegségek
Ismeretterjesztő előadás
megelőzése

132 2021.10.04 Szanda

Ákom-Bákom
Bábcsoport

A kiskondás

133 2021.10.05 Csitár

Bolla Katalin

Létünk meghatározói az
Ismeretterjesztő előadás
elemek

134 2021.10.05 Becske

Bolla Katalin

Jól kifőztük

Ismeretterjesztő előadás

135 2021.10.05 Szügy

Bolla Katalin

Ősi fortélyok, újkori
nyavaják

Ismeretterjesztő előadás

136 2021.10.06 Kishartyán

Faragó Zoltán

Medves vidék

Ismeretterjesztő előadás

137 2021.10.06 Szécsényfelfalu

Juhász Katalin

Gyümölcsbál

Gyermek interaktív zenés
műsor

138 2021.10.06 Romhány

Bolla Katalin

139 2021.10.06 Erdőkürt

Trux Béla

140 2021.10.06 Karancslapujtő

Szabad Ötletek
Színháza

Was Albert

Irodalmi műsor

141 2021.10.06 Nógrád

Bolla Katalin

Jól kifőztük

Ismeretterjesztő előadás

142 2021.10.07 Terény

Dr. Nagyné Herczeg
Aranka

Egészséges életmód

Ismeretterjesztő előadás

A stresszről kicsit
másként
Honvédelem Árpád
idején

Interaktív bábszínházi
előadás

Ismeretterjesztő előadás
Ismeretterjesztő előadás
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143 2021.10.07 Mátraterenye

Kaczander Nóra

Különleges irodalmi
koncert

Zenés irodalmi műsor

144 2021.10.07 Zabar

Kaczander Nóra

Különleges irodalmi
koncert

Zenés irodalmi műsor

145 2021.10.07 Cserháthaláp

Dr. Nagyné Herczeg
Aranka

Egészséges életmód

Ismeretterjesztő előadás

146 2021.10.07 Ludányhalászi

Szabad Ötletek
Színháza

Nevető XX. század

Irodalmi műsor

147 2021.10.08 Keszeg

Ákom-Bákom
Bábcsoport

Csizmás Kandúr

Interaktív bábszínházi
előadás

148 2021.10.08 Egyházasdengeleg

K. László Szilvia

Interaktív foglalkozás
óvodásoknak

Interaktív foglalkozás

149 2021.10.08 Cered

Mustármag

Én vagyok a lila légy

Tehetséggondozást segítő
program

Dr. Nagyné Herczeg
Aranka
Szabad Ötletek
Színháza

Gyors segély a
hétköznapokban

Ismeretterjesztő előadás

Nevető XX. század

Irodalmi műsor

152 2021.10.08 Vanyarc

Dr. Nagyné Herczeg
Aranka

Gyors segély a
hétköznapokban

Ismeretterjesztő előadás

153 2021.10.08 Csesztve

Szabad Ötletek
Színháza

Nevető XX. század

Irodalmi műsor

154 2021.10.08 Mátraverebély

Csillaghúr Együttes

De szép a világ

Gyermek interaktív zenés
műsor

155 2021.10.08 Nézsa

Ákom-Bákom
Bábcsoport

Didergő király

Interaktív bábszínházi
előadás

156 2021.10.08 Szilaspogony

Nógrád Táncegyüttes

157 2021.10.08 Felsőpetény

Batyu Színház

158 2021.10.08 Herencsény

Kisfaludi Zsolt

159 2021.10.08 Karancsság

Juhász Katalin

160 2021.10.08 Patak

Herczeg Gábor

161 2021.10.08 Pusztaberki

Faragó Zoltán

162 2021.10.08 Szécsénke

Herczeg Gábor

163 2021.10.08 Berkenye

Szabad Ötletek
Színháza

Wass Albert-est

Irodalmi műsor

164 2021.10.09 Alsópetény

Ákom-Bákom
Bábcsoport

Az öreg halász és a
nagyravágyó felesége

Interaktív bábszínházi
előadás

165 2021.10.09 Kétbodony

Ákom-Bákom
Bábcsoport

Az öreg halász és a
nagyravágyó felesége

Interaktív bábszínházi
előadás

150 2021.10.08 Kozárd
151 2021.10.08 Cserhátsurány

Hagyományőrző
közösségi program
Interaktív bábszínházi
Furfangos székely mese
előadás
"Ott-Hon"

Slágerműsor
Dallamok a romantika
és a nosztalgia
jegyében
Betekintés a
filmkészítés világába
Madáretetés,
megfigyelés, fotózás
Betekintés a
filmkészítés világába

Zenés előadás
Zenés előadás
Ismeretterjesztő előadás
Ismeretterjesztő előadás
Ismeretterjesztő előadás
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166 2021.10.09 Kisecset

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

167 2021.10.09 Kisecset

Juhász Katalin

Dallamok a romantika
és a nosztalgia
jegyében

Zenés előadás

168 2021.10.09 Szátok

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

169 2021.10.09 Mátranovák

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

Hagyományőrző
közösségi program

170 2021.10.10 Borososberény

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

171 2021.10.11 Bárna

Faragó Zoltán

Medves

Ismeretterjesztő előadás

Meséről meséretematikus
mesefoglalkozás
óvodásoknak
Olvasásnépszerűsítő
író-olvasó találkozó

Nemzetiségi közösségi
program

172 2021.10.11 Nógrád

Paramisi Társulat

173 2021.10.11 Tolmács

Trux Béla

174 2021.10.11 Szuha

Ákom-Bákom
Bábcsoport

A kiskondás

175 2021.10.11 Nemti

Bolla Katalin

Így is lehet, betegségek
Ismeretterjesztő előadás
megelőzése

176 2021.10.11 Dorogháza

Bolla Katalin

Ősi fortélyok, újkori
nyavaják

Ismeretterjesztő előadás

177 2021.10.12 Nógrádkövesd

Kacagó Bábszínház

Piroska és a motoros
farkas

Interaktív bábszínházi
előadás

178 2021.10.12 Nógrád

Szabad Ötletek
Színháza

Wakantanka küldöttei

Interaktív színházi
előadás

179 2021.10.12 Diósjenő

Kacagó Bábszínház

Piroska és a farkas

Interaktív bábszínházi
előadás

180 2021.10.12 Buják

Trux Béla

181 2021.10.12 Karancsalja

Bolla Katalin

182 2021.10.12 Karancskeszi

Bolla Katalin

Ősi fortélyok, újkori
nyavaják

Ismeretterjesztő előadás

183 2021.10.12 Ipolyvece

Szabad Ötletek
Színháza

Nevető XX. század

Irodalmi műsor

184 2021.10.13 Jobbágyi

Batyu Színház

Holle anyó

Interaktív bábszínházi
előadás

185 2021.10.13 Ősagárd

Paramisi Társulat

A kiskakas gyémánt
félkrajcárja

Nemzetiségi közösségi
program

186 2021.10.13 Nógrádsáp

Faragó Zoltán

Madáretetés,
megfigyelés, fotózás

Ismeretterjesztő előadás

187 2021.10.14 Dejtár

Dr. Hajdu Zsanett

A trópusok ajándéka

Ismeretterjesztő előadás

Irodalmi műsor
Interaktív bábszínházi
előadás

A templomos lovagrend
Ismeretterjesztő előadás
története
Így is lehet, betegségek
Ismeretterjesztő előadás
megelőzése
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188 2021.10.14 Mátraszele

Dr. Hajdu Zsanett

Természetvédelem/Kör
Ismeretterjesztő előadás
nyezetvédelem

189 2021.10.14 Litke

Dr. Hajdu Zsanett

Hit és hatóanyag

Ismeretterjesztő előadás

190 2021.10.14 Drégelypalánk

Szabad Ötletek
Színháza

Nevető XX. század

Irodalmi műsor

191 2021.10.14 Karancsberény

Dr. Hajdu Zsanett

Hit és hatóanyag

Ismeretterjesztő előadás

192 2021.10.15 Rimóc

Dr. Nagyné Herczeg
Aranka

Lélekfitness

Ismeretterjesztő előadás

193 2021.10.15 Mátraszőlős

Mosolyra Hangolók

Tökparádé

Gyermek interaktív zenés
műsor

194 2021.10.15 Dorogháza

Szabad Ötletek
Színháza

Iskolai csalafintaságok

Irodalmi műsor

195 2021.10.15 Ecseg

Kaczander Nóra

196 2021.10.15 Iliny

Kaczander Nóra

197 2021.10.15 Galgaguta

Juhász Katalin

Gyümölcsbál

Gyermek interaktív zenés
műsor

198 2021.10.15 Nógrádsipek

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

199 2021.10.15 Felsőpetény

Kaczander Nóra

Különleges irodalmi
koncert

Zenés irodalmi műsor

200 2021.10.15 Etes

Dr. Hajdu Zsanett

Hit és hatóanyag

Ismeretterjesztő előadás

201 2021.10.15 Nőtincs

Szabad Ötletek
Színháza

Örkénységek

Irodalmi műsor

202 2021.10.16 Kisbágyon

Bolla Katalin

Gyógyítás, gyógyulás
alternatív útjai

Ismeretterjesztő előadás

203 2021.10.16 Piliny

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

Hagyományőrző
közösségi program

204 2021.10.16 Hont

Dr. Hajdu Zsanett

Növényfickók országa

Ismeretterjesztő előadás

205 2021.10.16 Héhalom

Bolla Katalin

Így is lehet, betegségek
Ismeretterjesztő előadás
megelőzése

206 2021.10.18 Rimóc

Paramisi Társulat

A kiskakas gyémánt
félkrajcárja

207 2021.10.19 Vanyarc

Csillaghúr Együttes

De szép a világ

208 2021.10.19 Ipolyvece

Lóca Együttes

"Tökös nap": A
tökfilkó szolgáló

209 2021.10.20 Csitár

Paramisi Társulat

Az égigérő fa

Nemzetiségi közösségi
program

210 2021.10.20 Karancsság

Csillaghúr Együttes

Csillaghúr és barátai

Gyermek interaktív zenés
műsor

Különleges irodalmi
koncert
Különleges irodalmi
koncert

Zenés irodalmi műsor
Zenés irodalmi műsor

Nemzetiségi közösségi
program
Gyermek interaktív zenés
műsor
Gyermek interaktív zenés
műsor
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211 2021.10.20 Mátraverebély

Fantázia Pont

Mese-Zene-Bona

Gyermek interaktív zenés
műsor

212 2021.10.20 Ludányhalászi

Bolla Katalin

IQ/EQ

Ismeretterjesztő előadás

213 2021.10.20 Őrhalom

Bolla Katalin

Jól kifőztük

Ismeretterjesztő előadás

214 2021.10.21 Romhány

Csillaghúr Együttes

Csillaghúr és barátai

Gyermek interaktív zenés
műsor

215 2021.10.22 Endrefalva

Szabad Ötletek
Színháza

1956. október 23.
irodalmi műsor

Irodalmi műsor

216 2021.10.22 Karancskeszi

Szabad Ötletek
Színháza

1956. október 23.
irodalmi műsor

Irodalmi műsor

217 2021.10.22 Kisecset

Szabad Ötletek
Színháza

1956. október 23.
irodalmi műsor

Irodalmi műsor

218 2021.10.22 Iliny

Balog Edina és barátai

Interaktív óvodásiskolás műsor

219 2021.10.22 Nógrádsipek

Csillaghúr Együttes

A tanyán

220 2021.10.22 Felsőpetény

Mosolyra Hangolók

Tökparádé

Gyermek interaktív zenés
műsor

221 2021.10.22 Drégelypalánk

Kisfaludi Zsolt

Hazafias műsor
(okt.23.)

Irodalmi műsor

222 2021.10.22 Zabar

Bohács István

Galambszívet
örököltem

Hagyományőrző
közösségi program

223 2021.10.22 Szécsénke

Kisfaludi Zsolt

Hazafias műsor
(okt.23.)

Irodalmi műsor

224 2021.10.25 Karancsberény

Ákom-Bákom
Bábcsoport

Didergő király

225 2021.10.27 Nézsa

Pék-Dudás Zsuzsi

226 2021.10.28 Tar

Paramisi Társulat

227 2021.11.02 Mátranovák

Bolla Katalin

228 2021.11.03 Karancsság

Lóca Együttes

229 2021.11.03 Kishartyán

Lóca Együttes

Száz liba, egy sorba…

Gyermek interaktív zenés
műsor

230 2021.11.03 Galgaguta

Csillaghúr Együttes

Papírszínház meséi

Gyermek interaktív zenés
műsor

231 2021.11.04 Zabar

Dr. Hajdu Zsanett

Hit és hatóanyag

Ismeretterjesztő előadás

232 2021.11.04 Tar

Dr. Hajdu Zsanett

Hit és hatóanyag

Ismeretterjesztő előadás

233 2021.11.04 Egyházasdengeleg

Dr. Hajdu Zsanett

Gyógyító zöldségek
egykor és ma

Ismeretterjesztő előadás

Hagyományőrző
közösségi program
Gyermek interaktív zenés
műsor

Interaktív bábszínházi
előadás
Hagyományőrző
közösségi program

Interaktív
hangszerbemutató
Meséről meséretematikus
Nemzetiségi közösségi
mesefoglalkozás
program
óvodásoknak
Így is lehet, betegségek
Ismeretterjesztő előadás
megelőzése
Gyermek interaktív zenés
Száz liba, egy sorba…
műsor
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234 2021.11.04 Magyargéc

Csillaghúr Együttes

235 2021.11.04 Szanda

Lóca Együttes

236 2021.11.05 Kálló

Dr. Hajdu Zsanett

237 2021.11.05 Kisbárkány

A tanyán

Gyermek interaktív zenés
műsor

Márton nap:"Száz liba
egy sorba…"
Costa Rica, ahol az
állatok nem félnek

Gyermek interaktív zenés
műsor

Pék-Dudás Zsuzsi

Középkori
táncmulatság

Hagyományőrző
közösségi program

238 2021.11.05 Kutasó

Dr. Nagyné Herczeg
Aranka

Egészséges életmód

Ismeretterjesztő előadás

239 2021.11.05 Csécse

Fantázia Pont

Dallamok szárnyán

Zenés előadás

240 2021.11.05 Drégelypalánk

Dr. Hajdu Zsanett

Gyógyító zöldségek
egykor és ma

Ismeretterjesztő előadás

241 2021.11.05 Herencsény

Dr. Nagyné Herczeg
Aranka

Gyors segély a
hétköznapokban

Ismeretterjesztő előadás

242 2021.11.06 Egyházasgerge

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

Hagyományőrző
közösségi program

243 2021.11.08 Keszeg

Pék-Dudás Zsuzsi

Mátyás király
igazmondó juhásza

Hagyományőrző
közösségi program

244 2021.11.08 Felsőpetény

Herczeg Gábor

Betekintés a
filmkészítés világába

Ismeretterjesztő előadás

245 2021.11.09 Szarvasgede

Mosolyra Hangolók

Mit tehetnék érted?

Gyermek interaktív zenés
műsor

246 2021.11.09 Karancsság

Herczeg Gábor

Betekintés a
filmkészítés világába

Ismeretterjesztő előadás

247 2021.11.09 Ipolyvece

Dr. Nagyné Herczeg
Aranka

Okos tányér

Ismeretterjesztő előadás

248 2021.11.09 Karancslapujtő

Herczeg Gábor

Betekintés a
filmkészítés világába

Ismeretterjesztő előadás

249 2021.11.10 Erdőtarcsa

K. László Szilvia

Interaktív foglalkozás
óvodásoknak

Interaktív foglalkozás

250 2021.11.10 Ecseg

Trux Béla

Olvasásnépszerűsítő
író-olvasó találkozó

Ismeretterjesztő előadás

251 2021.11.11 Borsosberény

Nógrád Táncegyüttes

Ott-hon

Hagyományőrző
közösségi program

252 2021.11.12 Litke

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

253 2021.11.12 Egyházasgerge

Szabad Ötletek
Színháza

Nevető XX. század

Irodalmi műsor

254 2021.11.13 Szilaspogony

Paramisi Társulat

A három muzsikus

Nemzetiségi közösségi
program

255 2021.11.13 Somoskőujfalu

Szabad Ötletek
Színháza

Nevető XX. század

Irodalmi műsor

256 2021.11.14 Bánk

Lóca Együttes

Márton nap:"Száz liba
egy sorba…"

Gyermek interaktív zenés
műsor

Ismeretterjesztő előadás
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257 2021.11.15 Mátraterenye

Pék-Dudás Zsuzsi

Mátyás király
igazmondó juhásza

Hagyományőrző
közösségi program

258 2021.11.16 Kálló

K. László Szilvia

Interaktív foglalkozás
óvodásoknak

Interaktív foglalkozás

259 2021.11.16 Bercel

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

Hagyományőrző
közösségi program

260 2021.11.18 Nézsa

Dr. Hajdu Zsanett

Hit és hatóanyag

Ismeretterjesztő előadás

261 2021.11.19 Etes

Pék-Dudás Zsuzsi

Interaktív
mesekomédiák

Hagyományőrző
közösségi program

262 2021.11.19 Nógrádmarcal

Lóca Együttes

Márton nap:"Száz liba
egy sorba…"

Gyermek interaktív zenés
műsor

263 2021.11.19 Nógrádsáp

Kacagó Bábszínház

Piroska és a motoros
farkas

Interaktív bábszínházi
előadás

264 2021.11.19 Nemti

Kacagó Bábszínház

265 2021.11.19 Karancsalja

Bohács István

Három kismalac
karácsonya
Galambszívet
örököltem

Interaktív bábszínházi
előadás
Hagyományőrző
közösségi program

266 2021.11.19 Mátraszőlős

Kacagó Bábszínház

Három kismalac
karácsonya

Interaktív bábszínházi
előadás

267 2021.11.19 Buják

Lóca Együttes

Katyika és Matyika

Gyermek interaktív zenés
műsor

268 2021.11.20 Mátraszele

Bohács István

Galambszívet
örököltem

Hagyományőrző
közösségi program

269 2021.11.22 Karancskeszi

Lóca Együttes

Hét országra szóló
lakodalom

Gyermek interaktív zenés
műsor

270 2021.11.23 Keszeg

Faragó Zoltán

271 2021.11.23 Csesztve

Dr. Hajdu Zsanett

272 2021.11.25 Ludányhalászi

Lóca Együttes

Katyika és Matyika

Gyermek interaktív zenés
műsor

273 2021.11.26 Ipolytarnóc

Faragó Zoltán

Az ipolyszögi égerláp
és az Ipoly-völgy
természeti értékei

Ismeretterjesztő előadás

274 2021.11.26 Karancsberény

Fantázia Pont

Dallamok szárnyán

Zenés előadás

275 2021.11.27 Hont

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

276 2021.11.27 Bercel

Szabad Ötletek
Színháza

Örkénységek

Irodalmi műsor

277 2021.11.29 Bercel

Dr. Hajdu Zsanett

Hit és hatóanyag

Ismeretterjesztő előadás

278 2021.12.01 Berkenye

Juhász Katalin

Mikulásváró

Gyermek interaktív zenés
műsor

279 2021.12.01 Nézsa

Szabad Ötletek
Színháza

Radnóti

Irodalmi műsor

Madáretetés,
megfigyelés, fotózás
Gyógyító zöldségek
egykor és ma

Ismeretterjesztő előadás
Ismeretterjesztő előadás
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Három kismalac
karácsonya

Interaktív bábszínházi
előadás

Ezüsterdő lakói /2
manó várja a Mikulást/
Mikor jön már a
Mikulás?

Interaktív bábszínházi
előadás
Gyermek interaktív zenés
műsor

Kacagó Bábszínház

Három kismalac
karácsonya

Interaktív bábszínházi
előadás

284 2021.12.03 Buják

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

285 2021.12.03 Karancsberény

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

286 2021.12.03 Mátraszőlős

Lóca Együttes

Megjött már a mikulás

Gyermek interaktív zenés
műsor

287 2021.12.03 Szécsénke

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

288 2021.12.03 Nagybárkány

Paramisi Társulat

Kis Miklóska

289 2021.12.04 Nógrádmarcal

Ákom-Bákom
Bábcsoport

A suszter manói

Interaktív bábszínházi
előadás

290 2021.12.04 Csesztve

Ákom-Bákom
Bábcsoport

A suszter manói

Interaktív bábszínházi
előadás

291 2021.12.04 Kozárd

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

292 2021.12.04 Ságújfalu

Bohács István

Galambszívet
örököltem

Hagyományőrző
közösségi program

Szabad Ötletek
Színháza
Ákom-Bákom
Bábcsoport

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor
Interaktív bábszínházi
előadás

295 2021.12.04 Pusztaberki

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

296 2021.12.05 Kutasó

Ákom-Bákom
Bábcsoport

Moha és páfrány téli
kalandjai

Interaktív bábszínházi
előadás

297 2021.12.05 Hont

Juhász Katalin

Pille szálldos, ezer pille

Gyermek interaktív zenés
műsor

298 2021.12.05 Alsópetény

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

299 2021.12.05 Galgaguta

Kisfaludi Zsolt

Karácsonyi műsor

Zenés előadás

300 2021.12.05 Erdőtarcsa

Ákom-Bákom
Bábcsoport

Didergő király

Interaktív bábszínházi
előadás

301 2021.12.05 Bánk

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

302 2021.12.05 Nőtincs

Ákom-Bákom
Bábcsoport

Moha és páfrány téli
kalandjai

Interaktív bábszínházi
előadás

280 2021.12.03 Drégelypalánk

Kacagó Bábszínház

281 2021.12.03 Karancskeszi

Batyu Színház

282 2021.12.03 Cered

Szabad Ötletek
Színháza

283 2021.12.03 Őrhalom

293 2021.12.04 Kisbágyon
294 2021.12.04 Mátranovák

A suszter manói

Gyermek interaktív zenés
műsor
Nemzetiségi közösségi
program
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Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

Szabad Ötletek
Színháza
Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?
Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor
Gyermek interaktív zenés
műsor

306 2021.12.06 Hugyag

Juhász Katalin

Pille szálldos, ezer pille

Gyermek interaktív zenés
műsor

307 2021.12.06 Becske

Ákom-Bákom
Bábcsoport

A suszter manói

Interaktív bábszínházi
előadás

308 2021.12.06 Szirák

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

309 2021.12.06 Cserhátsurány

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

Ákom-Bákom
Bábcsoport
Ákom-Bákom
Bábcsoport

Mikulás a
tyúkudvarban
Moha és páfrány téli
kalandjai

Interaktív bábszínházi
előadás
Interaktív bábszínházi
előadás

312 2021.12.06 Keszeg

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

313 2021.12.06 Mátraszele

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

314 2021.12.06 Piliny

Juhász Katalin

Karácsonyi álom

Gyermek interaktív zenés
műsor

315 2021.12.06 Szügy

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

Gyermek interaktív zenés
műsor

316 2021.12.06 Herencsény

Szabad Ötletek
Színháza

Mikor jön már a
Mikulás?

317 2021.12.07 Nagybárkány

Lóca Együttes

Megjött már a mikulás

Gyermek interaktív zenés
műsor
Gyermek interaktív zenés
műsor

318 2021.12.07 Héhalom

Lóca Együttes

Itt van a szép karácsony

Gyermek interaktív zenés
műsor

319 2021.12.07 Somoskőujfalu

Lóca Együttes

Megjött már a mikulás

Gyermek interaktív zenés
műsor

320 2021.12.08 Szarvasgede

Lóca Együttes

Megjött már a mikulás

Gyermek interaktív zenés
műsor

321 2021.12.09 Szanda

Nógrád Táncegyüttes

"Ott-Hon"

Hagyományőrző
közösségi program

322 2021.12.10 Borsosberény

Ákom-Bákom
Bábcsoport

Moha és páfrány téli
kalandjai

323 2021.12.10 Ságújfalu

Paramisi Társulat

Csillagot látttunk

324 2021.12.11 Endrefalva

Ákom-Bákom
Bábcsoport

Didergő király

Interaktív bábszínházi
előadás

325 2021.12.12 Tolmács

Kisfaludi Zsolt

Slágerműsor

Zenés előadás

303 2021.12.05 Tolmács
304 2021.12.06 Csitár
305 2021.12.06 Erdőkürt

310 2021.12.06 Vanyarc
311 2021.12.06 Egyházasdengeleg

Interaktív bábszínházi
előadás
Nemzetiségi közösségi
program
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