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1. Stratégiai célkitűzések
a. intézményistratégiai célok megvalósításának
b. trendek

terve az éves munkatervben

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2021. évi stratégiai célkittlzéseiben kiemelten kezeli

gyűjteményfejlesztést, ahozzáfétésbiztosítását, a szolgáltatásfejlesztést, a közösségépítést, a fenntarthatóságot, az erőforrás gazdálkodást, a partnerséget, a minőségügyet valamint a megyei kistelepülési ellátó feladatokat. Célkituzéseink, valamint atátgyévi innovációink megvalósítását
_ a jrírványügyihelyzeten túl _ számos szakmai vá|tozás is befolyásolta. (pl. Regionális Központok, új feladatok, ftzikai és online tér, stb.) A könyvtrár energetikai felújítása mellett, (amely
a teljes 202Í-es évünket meghatározza), ebben az évben számolnunk kell két európai uniós
pályánattal is' amelyek a belső és a külső tér tekintetében is változásokat fognak hozni.
a

Felelősek: a kÓnyvtár vezetése
Határidő: folyamatos

c.

tárgyévi innovációk, innovatív lépések

Azintézményenergetikai felújításával párhuzamosan' abezárás idejére tervezve rendezzikát
,,Kojnok Nóndor olvasóterem és helyismereti részlegünket'', melyben helyet kapnak a nyelvi
dokumentumok, valamint az orvosi könyvtártól átvett könyvek is. Itt szeretnénk elhelyezni az
új mikrofilmleolvasó-eszközünket
is, mely által bővül, gazdagodik arész|egszo|gáltatási kínálata. A ,, PontNekedPont innovatív kozösségi tér"
a mobil eszközpark bővítése új kül'valamint
téri eszkozö kke l p ály azataink ere dményeként 202l -b en j elentő s fej l ő dést remélünk.
a

A Robotika szolgáltatásunk eredményességefiigg

a használóink jelenlététől.

A Corvina

Integrált Könyvtári Rendszer felhőbe költöáetése az adatok biáonságosabb, korszenibb tárolását biáosítja majd. Saját fejlesztésu irattáti programunk az irattár elektronikus
formában való tárolására jelent előrelépést. Honlapunk megújul, olvasóközpontúbb, korszeríi
formát kap 202l-re.

Felelősek: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos

d.

pá.Jyánati tevékenységa stratógiai célok teljesüléséért

Sikeres pá|yázatairkminden esetben kiegészítik költségvetési fonásainkat.Ezkönyvtárunkban
kiemelt szakmai feladat. A két európai uniós pá|yazaturk mellett, eredményesek voltunk a
NKA által támogatott helyismereti olvasótábor kapcsán, és szeretnénk sikeresek lenni minden
olyan pályázatban is, amely pl. a digitalizálás, arcndezvények, programok, a közösségfejlesztés kapcsán segíti feladatvállalásunkat.

A könyvtár által kiadott Palócftild folyóirat fenntartásához nélkülözhetetlen

a sikeres

pályézati

tevékenység.

2.

Felelősök: a könyvtár vezetése
Hatóridő: folyamatos

Szentezet

Kompetenciafejlesztés (32l20l7.
vábbképzésérőlalapján)

A kompetenciafejlesztés

(x[.

12.)

EMMI rendelet

a kulturális szakemberek to_

könyvtári szewezet jelenlegi körülményei között még inkább felértékelődik. Új helyzetben, új szakmai kihívások mentén kell szakmai feladatainkat végezni.
a

a
J

Akulturálisszakemberektovábbképzésérőlszőlő3212017.(XII. 12.)EMMIrendeletalapján5
éves továbbképzési terv és - a stratégiával összhangban _ személyes képzésiés éves fejlesztési
tervek kerülnek kidolgozásra. 202l-ben a tanfolyamok, konferenciák, szakmai miihelynapok
nagyobb részevárhatőanaz online térben kerül megrendezésre. A könyvtrír zárvatartása idején
o

sztönözzuk

ko

llé

gáink r észv éte|étezen e seményeken.

Költséghatékonyság céljából elsősorban a Könyvtári

Intézet ingyenes képzéseinszeretnénk
részt venni. Tanfolyamok, képzések által a következő területeket kívánjuk erősíteni:
webarchiválás, az online tanulás módszerei és eszközei, elektronikus tananyagfejlesztés, telje_
sítménymérés'könyvtári marketing' minőségügy.

3.

Felelősök: igazgató helyettes
Hat ári dő : aktual it ás ának me gfel

el ő en

Infrastruktúra

a.

terv a fizikai terek állapotánakváltoztatására

A terek fizikai

állapotának változásában a 202l-es év kiemelkedő lesz. Sikeres pá|yázatnak
köszönhetően ebben az évben megvalósításra kerül a ,'PontNekedPont'' új közösségi tér kialakítása fiatalok számára, valamint a külső, bejfuat előtti tér is megújul.IJj szolgáltatási térbe
kerül a nyelvi részleg, megújítottkülsőt kap a folyóirat-olvasó, bővül a helyismereti részleg, új
helyre kerülnek az olvasóterem helyben használt könyvei is, valamint VersSarokkerül kialakításra.

Felelősok: a könyvtár vezetése
Határidő: folyamatos

b.

infokommunikációs

(IKT) eszkiizpark állapotának fejlesztése

Évekóta törekvéstink, hogy a könyvtár eszközparkját fejleszteni tudjuk. 202l-ben szeretnénk
a belső hálózatunkat és a belső fájlmegosáó rendszerünket korszeríisíteni, valamint a biztonsági mentéseknek további tárhelyet biáosítani. A munka.állomások számítőgépeinek felülvizsgálatátelkezdjiik, sztikség szerinti cseréjére, korszeríisítésérejavaslatot dolgozunk ki' A megyei
digitalizálás i tevékeny s é g támo gat ásár a b óv ítjük di gitál i s e szkö zeinket.
Felelős ök: a könyvtár v ezeté s e, rends zer gazda
Határidő: szeptember

c.

egyébinfrastruktúra

Az energetikai felújítás eredményekéntij nyilászátók kerülnek beépítésre,külső szigetelést kap
az épilet, sor kerül fiítéskorszenísítésre
és a tető szigetelésére,valamint napelemek elhelyezé_
sére. Bízunk benne, hogy a korszenisítés eredményeként az épulet működtetése költséghatékony lesz, használóink és munkatársaink komfortérzete jobbá válik.
Felelősök: a könyvtár vezetése
Határidő: 2021 évvége

4.

Gyűjteményi információk

a.

gyűj teményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés

202I-ben sor keriil új gyűjteményrészek kialakítására, átrendezésére: orvosi szakgyÍijtemény
tér'' dokumentumállományénakkialakítása, az olvasőterem kézikönyvtári állományának más módon történő szolgá|tatása, a nyelvi gyiijtemény új
helyen történő szolgáltatása, valamint VersSarok kiemelt állomrínyrészlétrehozása.
létrehozása, ,,PontNekedPont közösségi
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Célunk azt$' ill. megújuló gffiteményrészek dokumentumigényét kielégíteni (még több' i{úsági célcsoportnak szóló dokumentumtípus; orvosi szakkönyvek; tankönyvek, ill' tanári kézikönyvek), a megyében élő nemzetiségek aúnyát tudatosabban ttikrözni a gyatapításban, a kötelespéldányokhoz kapcsolódó szolgáltatásainkat bővíteni.
Tudatos állományalakítás, apasztás során terveink szerint mintegy l0.000 tételt törlünk.

Az együttműködés

felértékelődikazigényekfelmérésében,a dokumentumok biáosításában és szolgáltatásaink népszenísítésében.
A gytíjteményalakításban kiemelt
szempont ahaszná|ői igények figyelembevétele, annak maximális kielégítése,legyen azfizikai
térben vagy online.
és a partnerség szerepe

F e l e l ő s Ó k : i gaz gat ó he ly e t t e s,
Határidő: folyamatos

b.

t áj

éko zt at ó k, fe l do l go z ó r és zl e g

gyűjteményfeltárás

Az intézményünkben végbemenő gyűjteményelhelyezési változásoknak megfelelően adatbézisunkban is követni kell az állománymozgásokat. A távhasználat miatt még fontosabb a doku-

mentumok státuszának, igényhelyéneknaprakész tükrözése) az adatbázis-reviziő folytatása, a
katalógusfunkciók szemléltető bemutatása. A pandémiás helyzet miatt egyes munkafolyamatokba könyvtárunk olyan dolgozói is bekapcsolódnak, akiknek ez korábban nem volt feladata,
emiatt bővítjiik a részletes műveleti listák számát.

A statisztikai adatszolgá|tatásvá|tozásainak megfelelően módosítjuk a gyarapodási-

és az

állo-

mányadatok bontását.
Felelős ök: igazgató helyettes, tój ékoztatók, feldol gozó részle g
Határidő: folyamatos

c.

állományvédelem

Az

állományvédelem részekéntfolytatjuk az állományellenőrzést, digitalizálási tevékenységünket, tékánzuk tartós megőrzésre szánt folyóiratainkat.
Felelősök: a könyvtár vezetése, tájékoztatók, feldolgozó részleg
Határidő: folyamatos

d.

digítalizátás

2021-re tervezett digitalizálási' archiválási, adatbázis építési,online publikálási munkáink:

Új tervek:

.

.
.

Aprónyomtatványok digitalizálásrínak megfervezése, dokumentumok szétválogatása,
előkészítése,gyászjelentések szkennelése.
A Nógrád Megyei Hírlaptól kapott fotók digitalizálásánakmeglervezése, válogatása,
előkészítése,kutatómunka.
Csatlakozunk országos projektekhez, bízuttk benne, hogy lehetőségünk lesz résá
venni az ez évi I(DS pályázatban is, amely eredményekénttovábbi szakmai sikereket
érhetiink el az archiválási tevékenységtink területén.

Adatbázisaink fejles ztése, bővítése
. Palócftild című folyóirat

.
.
.
.
.

Fotótrír adatbánis
Évfordu|o adatbázis
Nevezetes Nógrádiak adatbazis

Praznovszkyadatbánis
Tartalomjegyzék adatbánis

5

5.

Felelősök: igazgató helyettes, digitalizálási részleg
Határidő: folyamatos

Szolgáitatások(célok, trendek)

a.

célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét
kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások

Úi gyiiteményrészre épülő új szolgáltatásokat terveztink az orvosi szakgyűjteményre alapozva.
KulcsÍbntosságú feladat az állomány népszenisítéseonline felületeinken és egyéni vagy csoportos látogatások alkalmával.

A ,, PontNekedPont

'' innovatív közösségi tér kialakításával a ftata| célközönsé get célozzuk, uj
szolgáltatásokat dol gozunk ki' új dokumentumgyűj teményt hozunk létre.

Komfortosabb közösségi térben biztosítjuk látás segítő eszközeinket látássérült látogatóinknak.

A felnőtt részlegben a Férfi szakasz-Női szakaszúj kiemeléssel várjuk olvasóinkat'
Bő\.Íil a tanulási fonásközpont

dokumentumállománya, amellyel a különböző
l e sztj ük.

köznevelési in-

tézményekb en tanul óknak nyúj tott szolgáltatásunkat fej

A Helyismereti Gyűjtemény 2l2l-benmegújuló, használóközpontuszolgá|tatási
térben várjaa
kutatókat. Uj mikroÍilmleolvasó-eszközzel gazdagodik arészleg. Kiemelt figyelmet fordítunk
a helytorténet szempontjából kiemelt jelentőségű személyek évfordulóira Bérczy Károly születésének 200. , Horváth Endre születésénekl2s.,Kubinyi Ferenc születésének2zs.,Mikszáth
Kálmránné Mauks Ilona halálának 95., Jobbágy Károly születésének 100., dr. Förster Kálmán
halálanak 50. és Czinke Ferenc születésének 95. évfordulójára.
A nyelvet tanulók számáranyelvi labort alakítunk ki megújulő szolgáltatási térben. A meglévő

állomány bővítésévelabeszerzés elsődleges célja a nyelvtanulás elősegítése és a nyelvismeret
bővítése. A gyiíjteménynépszerűsítéseérdekébenakciókkal, kedvezményekkel, kiállításokkal
kedveskedtink a nyelvtanulóknak: Nyelvtudás napja _ Nyelvtanulás Hete, Nyelvek európai
napja alkalmából.
VersSarokkiemelésünkkel azirodalom és verskedvelők egyre fogyatkozó táborátkívánjuk növelni.

Felülvizsgáljuk

a folyóirataink napihasználatát és ennek megfelelően alakítjuk a következő évi
folyóirat-me grendelésünket.

Új kiemelosek kialakításával hívjuk fel a gyermekek figyelmét a tanulást segítő könyvek, siker
könyvek haszná|atára: Öko-könyvek, gyógyító mesék, stb.
"Az én könyvtáram" - Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek _ országos projekt keretében mintaprogramokat alkalmazunk az olvasásnépszeríísítésérdekében.

A könyvtrír újra nyitásakor elindítjuk a szépkoruaknaktervezetI digitális kompetenciafejlesáő
képzéseinket:számitőgéphasználat, internethasználat, okos eszközhasználattémában.

A könyvtárak újra nyitásakor fiókkönyvtárainkban
hangsúlyt fektetünk.

történő szolgáltatások újra indítására nagy

Felelős ök: igazgató helyettes, a s zolgóltatósb an dolgozók
Határidő: folyamatos

b.

helyben elérhető szolgáItatások

olvasóink számára továbbra is lehetőséget biztosítunk a könyvtár helyben elérhető gyűjtemé-

6

nyeinek és szolgáltatásainak igénybevételére(helyismereti gyűjtemény, folyóiratok, kéziköny_
vek' stb.). Könyvtárunk folyamatosan bővíti azelőfizetéshez, valamint a regisátáciőhoz kötött
adatbázisainak körét, illetve a korlátozotthozzáférésú adatbénisok körét: Praznovszky adatbázis, Tartalomjegyzék adatbénis, ADT / Arcanum Digitális Tudománytár, Typotex Interkönyv,
Jogtár.
Fe l el ő s Ó k : i gaz gat ó hely

e

tt e s, t áj

é ko

zt at ó ko nyvtcir

o s

ok

Határidő: folyamatos

c.

távolrólelérhetőszolgáltatások

Az olvasói igények figyelembevételévelés ahasználat mutatói a|apjánműködtetjük,
a táv olr ől elérhető szolgáItatások körét

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

fejlesajük

:

online kölcsönzés hosszabbítás
Dokumentumelőjegyzés
Könyvtárközikölcsönzés
Könyvigénylés
Honlap
A BBMK, KSZR és a különgffitemények katalógusai
RSS (a weboldalunk tartalmai elérhetőek RSS-en keresztül: http://bbmk.hu/rss.cgi)
Közösségi oldalak: A BBMK Facebook oldalai, Instagram
Salgótarjáni Értéktáradatbázis
Digitális Könyvtár adatbázisai
Könyvtárunkbanelérhető adatbázisok

Felelősök: igazgató helyettes, a szolgáltatásban résznevők
Határidő: folyamatos

d.

közösségi szolgáltltások: rendezvények, klubok, képzések,kiállítások

A közösségi programok szervezésétés megvalósítását is többféle módon tewezzijk. Könyves

ünnepeink, kulturális évfordulóink 202l-ben is kiemelt figyelmet kapnak. Folytatni kívánjuk
állandő, kedvelt közösségi programjainkat: Fókuszban azegészségünk! Világiáró Klub, Egészségklub, Szenior örömtánc.

Kapcsolódunk Salgótarján város kulturális eseményeihez,rendezvényeihez, akorlátozások idején online formában is. Csatlakozunk a,,Salgótarján 100 éve város'' emlékév2022. évi programsorozatának előké szítéséhez.

A könyvtar újra nyitásakor erősítjük

családok aktiv szabadidő eltoltésétszolgáló kikapcsolódását, növeljük a családi programok számát, innovatív, a fiatalok aktív részvételére épülő közösségi programok megvalósítását, erősítjük a generációk közötti párbeszédet.
Megrendezzik a Palóc tekergők helyismereti táborunkat felső tagozatos diákok számáta,
olvasásnépszerűsít, kcizösségépítő programok: ,,olvasó Macska _ Mikkamakka olvasókör"
kisiskolásoknak, ,, Robotika - Történetek robotokkal - építsd, játszd el! '', Családi Napok, stb.
a közösségeket,

a

Kreatív programokat kívánunk kínálni a fiataloknak, aftatal felnőtteknek (TarjánSlam, Költészet napi flashmob) csábítóvá kívánjuk tenni a könyvtar előtti teret, votuő közösségi színhelyet
kívánunk kialakítani (SzínPadra! Családi Meseterasz, Téli-Tea-Tér). A kitelepülő programokkal még több alkalmat szeretnénk teremteni atalálkozásokra.
Egyes programelemeket a különböző városrészekben is tervezzik megvalósítani. A városrészek bekapcsolását a projektbe a városrészi fiókkönyvtarakon keresáül valósítjuk meg, ezáltal
a peremkerületekben élők számára is lehetőség nyílik minőségi programok biztosítására.

A Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületével partnerségben érzékenyítóprogramot
tervezünk az év második felében.
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Vetélkedőt hirdetünk krimi kedvelőknek Szombat esti frász, avagy Kriminális hétvégea Balassiban címmel. Programunkat Agatha Christie halálának 45. évfordulója alkalmából hirdetjük
meg.

Az Országos

Raj zfi lmünnephez intézménytink is csatlakozni kíván.

Kapcsolódunk a Báthory emlékév országos eseményeihez.

A Sakkozzuk ki! Akciócsoporttal közösségi
roslakók, önkéntes segítők bevonásával.

Az

falfestést tervezünk új közösségi terünkben a vá-

év folyamán a Palócföld

folyóirat lapszámbemutatóit a megjelenéshez kötődően
előadásokkal, író-olvasó találkozókkal.

tewezzuk,

Felelősök: a könyvtár vezetése, programszervező
Hat ár i dő : aktual itás ának me gfel e l ő en

Tervezett online programjaink:
Ünnepsorolók, irodalmi kvízek, virtuális világjáró, évfordulók, jeles napok, Kincseink, virtuális
világjáró, játssz/onvelünk!, Zártajtőkmögött..., Mese, mese' mátka, Könyvjelző.
l e l ő s ö k : i gaz gat ó hely ett e s, pr o gr ams zerv ező
Hat ár idő : ahual it ás ának me gfelel ő e n

Fe

Kiállítások:
Kiállításainkat a helyi igényeknek és megkereséseknek megfelelően tervezzik és fogadjuk.
Kiemeleten néhany példa: A Móra Kiadó Janikovszky ÉvaEmlékkiállitása, ,,osztály a könyvtárban" _ iskolás csoportok bemutatkozása, ÉrtékekNógrád megyében _ települési bemutatkozások,Nógrád megyei Fotóklub, aTavaszVirágai, azőszikékvalamit a Balassi Bálint Asztaltársaság éves bemut atkozása.
Fe l e l ő s ök : a könyvt ór

y e z et és e,

pr o gr ams zerv

ez

Határidő: folyamatos

e.

ő

online felületek (honlap, közösségi média)

202l-benmég aktívabb jelenlétre van/leszszükség honlapunkon és a közösségi oldalakon is. A
megújuló honlapunk' közösségi oldalaink (Facebook, Instagram), Youtube csatornánk arra
szolgálnak, hogy minél szélesebb célcsoportokat elérjünk szolgá|tatásainkkal.
Felelős : igazgató helyettes, digitalizálási részleg
Határidő: folyamatos

f.

területi ellátás (bővebben kifejtve a 9. pontban)

Nógrád megyében a területi szolgáltatások körében a KSZR túlsúlyajellemző. A nyilvános
könyvtrírak között egy megyei, 5 városi és 4 községi könyvtár van. A megye 121 településén a
kistelepülési szolgáltató helyek talá|hatőak A KSZR további kiterjesáését nem tervezzük, de
ha valaki szeretne csatlakozni , aztbefogadjuk, különös tekintettel arra,hogy egyszemélyes köz_
ségi könyvtárakról van szó.

6.

Felelős: területi ellátásért felelős osztályvezető
Határidő: folyamatos

Minőségirányítás

a.

használói elégedettségmérés,igényfelmérésektewezete

202l. január 22-én, aMagyar Kultúra Napján ünnepélyes keretek közott, online az EMMI Kultiráért felelős államtitkárságától átvehettük a Minősített Könyvtár címet. A szakmai kitüntetést
8

büszkén viseljük és méltón folytatjuk magas színvonalú szakmai tevékenységünket használóink, partnereink érdekében.

202l-ben a mérésekreszeretnénk fokuszálni:

o

o
o
.
o
o

Elégedettségi mérésa BBMK-ban a pandémiás helyzetben megváltozott szolgáltatásaink és az tj szolgáltatások kapcsán
Kérdőíves elégedettségmérésForgách-i fiókkönyvtárban
Elégettségi felmérésa KSZR rendezvények kapcsán
Igényfelmérésa KSZR szolgáltatások kapcsárr
Igényfelmérésszakmai továbbképzésekkapcsán
Igényfelmérésa kistelepülések digitalizálási feladataival kapcsolatban

Fel e l ő s ö k : a könyvt ár v e z et és e, Minő
Határidő: az év másodikfele

b.

gir ány ítás i Tanác s

s é

települési könyvtárak minősítésénekkoordÍnációja' előkészítése(1997. évi CXL
törvény 66 s.j) pontja alapján)

Valamennyi városi' önálló települési könfiár számáta biztosítjuk a minősítés koordinációját,
előkészítését.Kiemelt figyelemmel kísérjtik és támogatjuk a Madách Imre Városi Könyvtár
felkészülését,aki legközelebb áll a felkészülésben a cím megszerzéséhez.

7.

Felelős: a könyvtdr vezetése, valamint a Minőségirányítási Tanács
Határidő: folyamatos

Kiadványok

Ebben az évben is 2 KönyvtárTér kiadvány megjelentetését tervezzük.

202l-ben_ az eddigi kiadási gyakorlathozigazodva_ 4Palőcftlld lapszám megjelentetéséttervezzíjk évszakonkéntirendben: miírciusi, júniusi, szeptemberi, decemberi megjelenéssel, 112
oldalnyi terjedelemben, lapszámonként 350 példrínyban.A Palócftjld Könyvek sorozat további
kiadványainak megjelentése pályázati források, egyéb támogatások ftiggvénye. A rendezvényeinket a pandémia miatt korlátozottan tudjuk tewezni. Ha van lehetőség, akkor vendégek meghívásával lapszámbemutatókon kívánj uk népszerűsíteni a kiadványainkat.
Felel ő s ök: a könyvtór vezetése, a P alócfÓld Jőszerkesztőj e
Határidő : ahualitós ának me gfelelő en

8.

Partnerségi együttműködések

a.

Kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, kiizoktatási eryüttműködés és az önkéntesség

Az intézményiegyüttműködések, a partneri kapcsolatok kialakítása és ápolása tudatos vezetői
tevékenység.A pandémia okián kialakult korlátozások miatt nehezebb a kapcsolattartás együttműködő partnereinkkel. Ez főleg aközoktatási intézmények, iskolák, óvodák vonatkozásában
mutatkozott meg az előző évben, és várhatóan még2D2l-ben is. Az együttmúködés és a part_
nerség szerepe felértékelődik és új formákat ölt ebben az évben. A régiós központok kialakítá_
sával új területeken történő együttműködések születnek a régiőközpontokhoz 1airtoző megyei
hatókörű városi könyvtárak között. Másképpen kell gondolkodnunk a civil szervezetekkel való
kapcsolattartás okan is' Nagyobb óvatosság, távolságtartás várható. A mögcitttink hagyott hónapok veszélyhelyzetéből nem lesz könnyű visszaallni. Mind ezek mellett a partnerségi együtt_
működést nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, hiszen ezekre épülnek szolgáltatásaink, így tudunk sikeresek lenni pályázatokban, ennek mentén szervezhetjük a diákok közösségi szolgá_
latát is.
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Felelősök: a konyvtór vezetése
Határidő : aktualitásának megfelelően

b.

PR/marketing/lrommunikáció,

arculat

Könyvtárunk vezetésétszívesen és gyakran keresik meg a helyi és a megyei média képviselői.
hogy mind tartalomban, mind aktualitásában tudunk haszná|ható, naprakész híreket szo|gá|tatni a médiának. Intézményünk költségvetése nem tartalmaz kommunikációs költséget, nincsenek flzetett hirdctóseink, média mcgjclcnóscink kapcsőn az évek óta
kialakított kiváló partneri együttmúködésekre támaszkodunk (Nógrád Megyei Hírlap, Salgótarjáni programfúzet, Salgótarjáni Szuperinfo,TarjániVároslakó Magazin, Salgótarjáni Televízió,
Ipoly TV, Rádiól, a Balassagyarmati Rádió).

Ez annak is köszönhető,

Leghatékonyabb kommunikációs csatomáink weboldalunk, Facebook közösségi oldalaink, valamint Instagram profilunk.

202l-benúj, korszení, felhasználőbarát honlap készítéséttervezzik, valamint új logóval is szeretnénk megjelenni.
Felelősök: igazgató
Hat ár idő : ahual it ás ának

9.

me gfe l e l ő en

A megyei hatókörű városi kiinyvtár

a megye területén működő települési ktinyvtára_
kat érintő állami feladatairól szóló célkitűzések

a.

a megyei kötelespéldányokkal, a digitalwátlással, a gyűjteményét feltáró elektro_

b.

a megTe területén működő könyvtárak együttműködésénekszervezésévelkap_
csolatos feladatok,

c.

a telepiilési kiinyvtárak tevékenységétsegítő 202|-ben tewezett szolgáltatások_

d.
e.

az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzés végzéséről,

f.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

nikus katalógus építósévelkapcsolatos feladatok,

ról,

a települési

könyvtárak fejlesztésénekkoordinációjáról

a helyismereti dokumentumok elektronikushorzáÍérhetővé tételévelkapcsolatos
terv ezett feladatokról'

202l-ben bővül a kötelespéldányokhoz kapcsolódó feladataink köre.
Szetvezzik a2020. évről a statisztikai adatszolgáltatást' bekérjük a települési könyvtárakbeszámolóját és munkatervét. Folytatjuk a beszámolókból nyert adatok elemzé_
sét.

Évikét szakmai információs napot szervezünk' szakmai továbbképzést tervezünk pályázati fonástól ftiggően, valamint 2 alkalommal KSZR szakmai műhelynapot készítünk elő.
Felméréstkészítünk a könyvtárakban digita|izálható helyismereti dokumentumokról,
kialakítjuk a digitális feldolgozás technikai hátterét.
A járványhelyzettől ftiggően tanulmányutatszervezÚntkaz oPKM-be a megye könyvtáro sainak részvételével.
Igényfelméréstvégzünk a szolgáltatóhelyek eszköz-, bútor, helyszíni szakmai segítségnyújtás és folyóiratigényeiről.
Kiemelt figyelmet fordítunk a két új csatlakozó könyvtar, Romhríny és Somoskőújfalu
fejlesáésére és a szakmai támogatására.
Törekszünk KönyvtétrMozi szolgáltatás feltételrendszerének megteremtésére.
Segítjiik a fejlesáésre irányuló pályázatok elkészítésénét.
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.
.
.

Folytatjuk a szolgáltató helyek megújítását 9 településen.
Selejtezést, állományellenőrzést tervezünk 14 településen.
Uj könyvtárosok betanítása, online vagy helyszíni konzultációk szewezése, egyéni segítségnyújtás.
Könyvtár- és olvasásnépszenisítő játékot indítunk a Könyvtárellátás-Nógrád közösségi oldalon gyerekeknek és felnőtteknek.
A járványidőszak megszűntével segítjük a könyvtrárak újra indulását.
Támogatjuk a KönyvtárMozi szolgáltatások be-, illetve újra indítását.
A rendezvénypalettát a járványhe|yzet miatt online formákkal is bővítjük, végezzijk a
rendezvényszervezést és a kapcsolódó adminisztrációs tevékenységeket.
Tervezzik az Ellátóközpontban folyó feldolgozási tevékenységek teljesítményelemzéséta 2020 évi adatok alapján.
Corvina kölcsönzés és katalogizálás tanfolyamot szervezünk igény szerint.
A nemzetiségi dokumentumellátást továbbra is a csereállomrínyból biztosítjuk.

.
.
.
.
.
.
.

Felelős: területi ellátásértfelelős osztólyvezető és az osztály munkgtársai
Határidő: folyamatos

10. A koronavírus_járvány okoztaváltozásokról

a.

új szolgáltatások a megváltozott pandémiás helyzetben a kiinyvtárhasználók ki_
szoIgálására?

202l-ben folytatjuk

a

jól bevált gyakorlatokat, formákat, illetve továbbfejlesztjük új szolgálta-

tásainkat:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

b.

Könyvátvevő pont
Könyvethaza| könyvigénylés a könyvtár zárvatartása alatt
Folyóiratkölcsönzés
Könyvj elző! A helyi televíziőval közös kulturális könyvajánló
Mese, mese' mátka _ meseolvasás online
,,ÚJ könyvek'' zenés könyvajánló
online puzzle, rejtvények
Saját fejlesáésű webes memóriajáték, adventi kalendárium
Videóösszeállítások készítéseaz online megjelenéshez
részt vesz-e valamilyen formában a könyvtár a koronavírus elleni helyi védeke_
zésben?

Intézményünk is kiveszi részéta koronavírus-jrírvány elleni helyi védekezésben:
ha Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatak&i,részt veszünk a helyi védekezésben: pl. maszkok csomagolása;
ha az Országos Mentőszolgálat salgótarjáni központja kéri, adminisztrációs feladatokra önkéntesnek j elentkeznek munkatársaink;
folyamatos az információnffitás amegelőzésről, védekezésról, oltakozásról;
a könyvtár i$ra nyitásakor, a személyes könyvtárhasználat alkalmával figyelünk a járványügyi szabályok betartásáta: helyben nyújtott szolgáltatások korlátozása, maszkhasználat, távolságtartás,kézfeftőtlenítő biáosítása, könyvek karanténba történő he_
lyezése.

.

.

.
.

c.

milyen segítséget nyújt a meryei könyvtár a veszéIyhelyzet és a járványügyi ké_
szültség alatt megye területén működő települési könyvtárak számár a?
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Folyamatosan biztosítjuk a kapcsolattartást, azinformációk megosztrísát és jó gyakorlatok köz_
zétételéta közösségi oldalon, illetve szakmai napokon. A kisebb könyv,tárak szétmáranagy se_
gítségetj elent a háttértrámogatás.

SalgótaÍján, 2021'. februar 24.
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