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1.

Rövid összefoglaló

a.
b.

sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján)

c.

az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vary negatív) körülmények

tárgyévi innovációk, innovatív lépések

Kiemelten kezeltük a rendkívüli helyzetbenis az együttműködést, az érdekérvényesítést,
avá|tozásol<hoz való alkalmazkodást. Egyidejűleg kellett ftzikai és virtuális ténéválni, és gondoskodni aszolgáltatások fenntartásáról. Űj szolgáltatásaink: pl. a helyit televizióval közös könyvajánlő, meseolvasás online, zenés könyvajanló' online puzzle, saját fejlesáésű webes memóriajáték, webes adventi kalendárium, stb. A szolgáltatások nagy része áttevődött a digitális
térbe, de nyomon kellett követniük azigényeket. Elviírás volt a könyvkölcsönzés. Új megoldások: könyvigénylés a zárva tartása alatt, a kölcsönözhető
kötetek számának megemelése' nagyobb hangsúly a szőrakoztató irodalomra, stb. Az előző év kölcsönzött
dokumentumainak
száma ahelyzetből adódóan csökkent, de ez aváltozás nem tekinthető drasáikusnak. Könyvkölcsönzések száma 38%-os csökkenést mutat. olvasóink a rendkívüli helyzetben is tiszteletet,
megértésttanúsítottak.Velünk örültek a Minősített Könyvtrír cím elérésekapcsán, a CsaládbarátSzolgáltató hely megszetzésekor. A látogatók számának27Yo-os csökkenése azelőző évhez
képes nem tekinthető jelentős visszaesésnek. Eredménynek tekinthető a sikeres KDS pályázat,
az összesen bedigitalizált 19146 oldal, a tartalomkezelő ésÉrtektatadatbánis építése,a 4 településen berendezett új könfiár, a 2 uj KSZR csatlakozó. Kiemelkedő munka volt a törlésre
előkészítés,(9914 db), valamint az állományellenőrzés elkezdése.
Eredményeink elérésébena folyamatos jobbítás motivált bennünket. A Mt. szerinti foglalkoztatásra áttérés,a Regionális Központok létrehozása új utakat nyitott meg. A könyvtár energetikai felújítása2020-ban elindult. A várható eredményhezpozitívan állunk, de számolnunk kell
negatív körülményekkel is. (feladatok átcsoportosítása' átköltözések, állományrészek moz1atása, részleges bezárás, stb.) Abezárás legnagyobb vesztese a gyermekkönyvtár, hiszen azővodások és kisiskolások nagyon igénylik a könyvtári környezetet. A visszaesés ennek köszönhető.

2.

Stratégiai célok végrehajtása

a.
b.

az intézményistratégíaicélok időarányos teljesülés e a tárgyévi munka áItal
a páiyázati tevékenységtámogatta-e a stratégiai célok teljesülését

Gyűjteményfejlesztésben megvalósult ahasználői felmérések eredményein és szükségletein
alapuló állománymenedzsment, különös tekintettel a Helyismereti Gyűjteményre, a könyvtár
digitális gytíjteményénekfejlesztésére,együttműködésben országos és helyi projektekkel.
A használóihozzáférés biztosítása a felhaszná|ői igényeknek megfelelően, az esélyegyenlőség alapkövetelményének eleget téve, ahelyi kulturális értékekbemutatása és közvetítése mellett valósult meg. Kiemelten kezeltük a hátrányos helyzetúrétegekesélyegyenlőségének binosítását (pl. roma programok, Házikölcsönzés,E-ngyintézés Digitális Jólét Program Pont mű-

ködtetése, stb.).

A Szolgáltatásfejlesztésben afelhasználók igényeire reagálő, közösségvezérelt szolgáltatáso-

kat valósítottunk meg, pl.robotika, Könyvet haza! Közősségépítésterón támogatő közösségeket építettünk azintézmény köré. HACS pá|yázateredményeként,,PontNekedPont'', valamint
a könyvtár szabad tereinek mobil eszközökkel való kialakítása kezdődött meg. Megyeí és kis_
települési ellátó feladatainkban kultúraközvetítő szerepvá|lalást valósítottunk meg. Munkánk
azzal a céllal működött, hogy a kistelepülési lakosság minél szélesebb köre számára biztosítot_
tak legyenek a korszení könyvtári szolgáltatások. Fenntarthatósríg, erőforrás gazdrílkodás,
pályázatok tekintetében a célunk azvott, hogy a lakosság minőség-orientált, fejleszthető és

4

hosszútávon fenntartható könyvtári ellátása megvalósuljon. Ebben adtak kiegészítéstsikeres
pályázataink.

3.

Szervezet

Kompetencíafejlesztés (3212017. (xII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek to_
vábbképzésérőlalapj án)

A kulturális szakemberek továbbképzésérőlszőlő3212017. CXII. 12.) EMMI rendelet alapján5
éves továbbképzésiterv, és a stratégiával összhangban személyes képzésiés éves fejlesztési

terv került kidolgozásra.

A tanfolyamok' konferenciák, szakmai műhelynapok az online térben kerültek megrendezésre.
A digitális oktatásra történő átállás kellő előkészületeket kívánt, új kihívások elé állította a képzésben résávevőket.2020-ban 36 kollégánk vett részt különféle konferencián, l8 fo szakmai
napon' 20 fó vett résá 7 féle képzésen'. A könyvtár zárvatartása idején és home office-ban
erősítettük a kollégák részvételétezeken'a szakmai eseményeken, ennek megfelelően alakult a

magasabb részvételiaúny.

A Könyvtári vezetési ismeretek, a Minőségirrínyítása könyvtárakban elnevezésű tanfolyamokat
és a segédkönyvtiíros képzéstdolgozóink ebben az évben már online végezték el.

Könyvtárosaink a K2 Továbbképzési sorozat (Könyvtári Intézet) elnevezésű programban fejlesáették ismereteiket. Munkatársaink aktív részesei voltak többek között a digitalizálással, a
webarchiválással, az önértékeléssel, minőségirányítríssal kapcsolatos szakmai napoknak. Bővítették ismereteiket a marketing, az online tanulás könyvtári eszközökkel témában. Nagy létszámbanvettünk résztaMagyar Könyvtárosok Egyesülete: Kihívósok és kompetenciák elnevezésű programsorozatián.

A Digitális Jólét Program mentorai

4.

és koordinátoraivezetői

találkozókon vettek részt.

Infrastruktúra

a.

fizikai terek állapotának változása

Salgótarján Megyei Jogú Város onkormányzatasikeresenpályánott a Terület- és Településfejlesáési operatív Program ,,Ónkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"cimú konstrukció keretében kiírtpályázatta' A felújítási munkák 2020. novemberében indultak. Elkezdődött a ,,PontNekedPont'' _ ifiúsági, innovatív közösségi tér kialakítása, valamint a,J{i térre _
könyvet a kézbe!'' kreatív akcióprogramok és hagyományteremtő eseménysorozatokmegvalósítását trímogató mobil eszközpark beszerzésétcélző pályazat előkészítése.Mindkét pá|yázat
megvalósulása esetén jelentős változásvárhatő a belső és a külső térben is.

b.

Infokommunikációs

(IKT) eszközpark állapotának változása

Költségvetésünkben 2020-ban sem volt lehetőség infokommunikációs eszközparkunk megújítására. KDS pályázatnakköszönhetően
év elején bővíteni tudtunk 2 mikrofilm szkennerrel, egy
új szerverrel és egy NAS-sal.

c.

Egyébinfrastruktúra

A szennyvízelvezető

vezeték'rendszer felújítása Salgótarján Megyei Jogú Varos Önkormrínyza-

tának támogatásáva| 2020-ban is folytatódott. E mellett avízvezetékrendszer helyi, részleges
folújítása is megtörtént.
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5.

Gyűjteményiinformációk

a.

állományelhelyezés, gyűjteményfejlesztés

A

Szent Lázár Megyei Kőrház orvosi Könyvtríranak teljes állománya (16000 kötet) 2020 tavaszán intézményünkbe került. Az állomány gyíijteményünkbe integrálásrínak munkái megkez-

dődtek.

Teljesköní állomrínyreviziőtvégeztünk az összes könyvtári gyÍijteményegységrevonatkozóan.
Uj helyet kapott a könyvtári szakgytijtemény.
2020-ban a könyvtár állománya 8413 db dokumentummal gyarapodott, 19.568.650,- Ft érték-

ben.

Dokumentumgyarapodásunk

o
o
.

A

tartalmi megoszlása:

szak- és ismeretterjesztő irodalom 4165 db (49,5%)
szépirodalom 2328 db (27,7%)
gyennek- és ifiúsági irodalom 1920 db (22,8%)

gyarapod ás beszerzési források szerint:

o
o
.
o
.

vásárlás 5413 db dokumentum (a gyarapodás 60%-a) 1 l.580.303,- Ft értékben
ajándék 746 db (8%) 1.884.868,- Ft
saját előállítás 3 db 10.800,- Ft
kötelespéldányként 82 db dokumentumot kaptunk 22l.800,- Ft értékben
egyéb gyarapodásunk 2169 db volt, értéke5.870.879,- Ft

2020-ban összesen 9914 db dokumentumot töröltünk, 4.383.607,90 Ft értékben.A törlések
59%o-a tervszerű állományapasztás, több mint 40%o-a elhasználódás,39 db pedig megtérített,
vagy behajthatatlan követelés címen került kivezetésre.

b.

gyűjteményfeltárás

Corvina Integrált Könyvtári Rendszerünk adatbázisa2020. december 31-én 167198 MARC_
formátumú rekordot, valamint I324l9 authority-rekordot tartalmazott. Azév során a bibliográfiai rekordok száma 5l29-cel emelkedett, minden elkészített rekord a MoKKA adatbázisba is
bekerült.
Jelentősen gyarapodott helyismereti adatbáu;isuÍ1k,4122 db új rekord került az adatbázisba.
A KSZR és tagkönyvtárainak katalógusáb an I090l4 db a biblio gráfiai rekordok száma, a gyarapodás 4726 db új rekord.

Az intézményiinkbenépítettelektronikus katalógusok bibliográfiai rekordjainak
sen 381561 db.

c.

száma össze-

állományvédelem

Áilomrlnyvédelmi célból 2)2}-bantartós megőrzésre szrínt folyóiratainkat tékríztunk.valamint
folytattukdigita|izálásitevékenységünket.

d.

digitalizálás

A Digitális Könyvtárunkbantalálhatő

adatbánisok a gyűjteményünkben meglévő, helytorténeti
értékkelbíró egyedi dokumentumok digita|izált formáját :artalmazzák.Digitalizálási munkánkaL az országos célkittizésekkel és feladatokkal összhangban végeáük.2}2}-banelkészítettük
a könfiár új Digitalizálási Stratégiáját (2020-2025).
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Adigitalizálás terén 2020-ban jelentős eredményeket értünk el: összesen 3565 db dokumentum,
19146 oldal került digita|izá|ásta.Eza siker pályázati tevékenységünknek köszönhető. Az Emberi Erőfonások Minisztériumapályazati tiímogatása lehetővé tette számunkra, hogy archivá-

lási munkánkat folytassuk a mikrofilmen fellelhető Nógrád megyei hírlapok és folyóiratok
(l 87 6 - 1 9 48) digitalizálásáv al.
online elérhető adatbázisaink gyarapodása:

o
o
o
.
.

Palócftild folyóirat 43 db,2828 o|dal
Fotótrír: 60 db plakát, 277 db fotő
Nevezetes Nógrádiak: 54 név
Mikrofilm-adatbázis: 2864 lapszám, 1243 4 oldal
oktatási anyag: 3 db

Bel ső há|őzaton elérhető adatbázisok

6.

o
.
o

:

Praznovszky adatbázis: 30 db
Évfordulő-adatbázis: 1486 név és esemény
Tartalomjegyzék adatbázis:205 db könyv

Szolgáltatások (változások, trendek)

a.

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

Célunk volt, hogy használóink magas színvonalú, szakszeríi szolgáItatást kapjanak mind a személyes jelenlét alkalmával' mind a virtuális térben.
Hagyomrínyos szolgáltatásaink átszervezésével,illetve újak kialakításávalkerestük azokatalehaza!" szolgá|tatásunk 2 hónap

hetőségeket, amelyekkel olvasóinkat el tudtuk émi. A ,,Könyvet
alatt204 olvasót ért el, akik 1009 db könyvet kölcsönöáek.

14 éven aluliaknak nyujtott szolgáltatásainkban mutatkozott a legnagyobb mértékiivisszaesés.

Az ővodai, általános iskolai csoportokat

csak az év első 2 hőnapjában tudtunk fogadni, ami
nagymértékben befolyásolta a l4 éven aluliak könfiárhasználati adatait. Százalékosan itt mutatkozik a legnagyobb mértékűvisszaesés, több mint 40 %.

A hátranyos helyzetűek ellátásában aHánikölcsönzés szolgáitatásunk

ebben az évben is hoáa
eredményeit. A nemzetiségek ellátásában a folyamatosan bővtilő idegennyelvű állományunk
segített. A zene iránt érdeklődők száma intézményünkben sajnos egyre csökkenő tendenciát
mutat. A szépkoruak könyvtárhasználata viszont nem csökkent az előzó évek mutatóihoz ké_
pest. A fiatalok, tinédzserek számáraa Young adult kiemelt állomanyrész folyamatos bővítése
j elentette a fej lesztést.

b.

helyben elérhető szolgáltatások

A

helyben használat a pandémiás időszakban teljesen átértékelődött. Abban az idószakban,
amikor a ktinyvtár nyitva tarthatott, akkor serrr éltek ezzel alelretőséggel úgy a lrasználók, mint
az előzó években. Visszaesett a reprográfiai szo|gáltatások iránti igény is: szkennelés, nyomtatás, fénymásolás. A napilapok, folyóiratok helyben olvasása viszont hozta az elozo évek arányos eredményeit. Az olvasóterem helybenhasználatos könyveinek átrendezés&e tervet készitettiink. Ennek megvalósulása 202l-re húzódik át. Kiemelt figyelmet fordítottunk viszont a
helyismereti helyben használt dokumentumok fej lesáésére.
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Bizonyos gyűjtemények, adatbézisok csak a könyvtár épületében érhetők el: e-könyvek (87 db),
Praznovszky művek- és a Tartalomjegyzék adatbéais. Ktinyvtárunk rendelkezik regisztrációhoz,előftzetéshez kötött adatbázisokka|: Jogtár, Typotex Interkönyv, ADT / Arcanum Digitális
Tudomrínytár.

c.

távolróIelérhető szolgáltatások

A2020-as évben az online szolgáltatásaink felértékelődtek. A használók IKT kompetenciái és
igényei már egyre magasabb szintű online szolgáltatásokat viírnak el az intézménytől. pl. online kölcsönzéshosszabbítás, dokumentum-elője gyzés'könyvigénylés, honlap, Facebook oldal,
Instagram, könyvtárközi kölcsönzés, stb. Intézményünk kihasznált és megadott minden távolról
elérhető szolgáltatási lehetőségethasználőinak. Folyamatosan fejlesztettük digitális Könyvtárunk saját tartalmait és a honlapunkon keresztül biztosítottunk hozzáférést a könyvtári rendszer
más adatbázisaihoz.

d.

közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések,kiállítások

2020-ban a rendkívüli helyzetből adódóan, és a hosszabb idejű bezárás miatt kevesebb rendez_
vényt tudtunk szervezni. Mindezek mellett könyvtárunk kiemelten figyelt kulturális, könyves,
valamint társadalmi, családi ünnepeinkre. A közösségi szolgáltatásainkat nrindig a lehetőségek
határoztákmeg. A korlátozások rrgyan gátatszabtak ötleteinknek, de ennek ellenére hol a fizikai
tér' hol pedig a virtrrális tér lehetőségeivel éltünk. Vendégünk volt a Szabad Ötletek Színhéna,
W. Barna Erika kézíráskutatő, aLőca Együttes, Juhász Katalin, azországos Könyvtári Napok
programhéten SchmöltzMargit írónő, Harcos Bálint író, Rónai Csaba előadómtivész és Végh
József helytörténeti kutató.

A havi rendszerességgel szerveztjjk aYilágsárő Klub,
örömtánc

és azEgészség Klub rendezvényeinket.

a

Fókuszban az egészségünk!, a Szenior

Kiállításaink során Nógrád megyei, a megyéhez kötődő alkotók és alkotasok mutatkoáak be.
Legjelentősebbek: a karancsberényi Kopóbérci Palócok Hagyományőrzó és Kulturális Egyesület kiállítása, Gere Erzsébet Yarénslatos üvegképei, a Kohász Képzőművész Kör kiállítása,
Agócs József ,,Hortobágli emlék'', című fotókiállitása, a Balassi Bálint Asztaltársaság éves
kiállítása, aYIGYÁZÓr Haa- és Kultúrtörténeti Egyesület kiállítása, stb. A bezárásideje alatt
virtuális kiállításokkal jelentünk meg.

e.

online felületek (honlap, köziisségi média)

2020-ban az online felületek nagyobb hangsúlyt kaptak, mint az előző években. A járványhelyzetből adódó rendezvények hiánya áthelyezte a súlypontokatazonline térbe. Megemlékeztünk
jeles napokról, ünnepekről' kulturális és könyves évfordulókÍól. Heti rendszerességgeljelentkeztünk Evfordulók, jeles napok, Kincseink, Régi idők úti élményei, kirakós játék, puzzle,betűrejtvény, kvizek, hétvégiagytoma sorozatainkkal.
A Palócftjld folyóirat is csak online térben tudott megjelenni. Ebben az évben újult meg a kistelepüléseket ellátó osztályurrk logója' és irrdult el a kt)rryvtár új honlapjanak előkészületi munkája is. Közösségi oldalainkon aktívan, naprakészen voltunk jelen. A könyvtár honlapján 325
tartalomfrissítés volt és 64950 kattintás.

f.

területi ellátás (bővebben kifejtve a 11. pontban)

Könyvtárunk területi ellátó tevékenységre három nagyobb területre irányult: Salgótarján város
területén 6 fiókkönyvtár működtetése, Nógrád megye 119 kistelepülésén a KSZR szolgáltatások biztosítása, amegye 6 községi és városi k<inyvtára számáramódszertani és koordinálo szerep ellátása.
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7.

Minőségirányítás

a.

mÍnőségirányítás

2020-ban is elkötelezetten folytattuk a minőségügy területén vállalt feladatainkat és tudatosan
készültünk a Minősített Könyvtár cím pály ázatra:

o
o

.
o
o
o
o
.
.
o

fő elvégezte a kecskeméti minőségirányítási tanfolyamot
a Minőségirányítási Tanács és a munkacsoportok éves munkatew alapján folyamato1

san vé gezték feladataikat

nagy figyelmet fordítunk az adatgyújtésre és a mérésekre
folyamatosan konzultáltunk minőségügyi szakértőnkkel
elkészítettük a Minőségügyi Kézikönyvet
önértékeléstvégeztünk
nagy gondot fordítottunk a dokumentáciőra
szervezeti kultúra felméréstvégeztünk munkatársaink körében
benyújtottukpályazatunkat a Minősített Könyvtár címre
felkészültünk a minőségügyi szakértői vtzsgálatta

2020-ban elnyertük a Minősített Könyvtar címet.

b.
Az

használói elégedettségmérés

évre terlezett használói elégedettségimérés(rendezvényre látogatók elégedettségivizsgá-

lata) elmaradt. Teveink között szerepelt a pandémiás helyzetben megváltozott szolgáltatásainkra és az t$ szolgáltatásokra irányuló elégedettségimérésis, de a könyvtár zárva tartása, illetve az intézmény energetikai felújításamiatt nem tudott megvalósulnl Az előző évi KSZR
elégedettségméréseredményeiről összegzéstkészitettünk. A Forgách-i fiókkönyvtarban lezajlott személyi és nyitva tartás változások kapcsán került összeállításra kérdőív, ezt a járványhe|yzet miatt nem tudtuk az olvasókhoz eljuttatni. A KSZR rendezvényel<hez kapcsolódva
gytíjtöttük a véleményeket, ezek feldolgozása, a2021-es év feladatalesz.

A KSZR-ben év elején átfogó igényfelméréstvégeztünk a kistelepülésekre igényelt eszközök
és szolgáltatások, folyóiratok vonatkozásában.

c.

Települési könyvtárak minősítésénekkoordinációja' előkészítése(1997. évi CXL
törvény 66 $. j pontja alapján).

Könyvtárunk 2020-ban arra törekedett, hogy ösztönözze és segítse a felkészülésta Minősített
Könyvtár cimpályénatra. A pályázati és minőségirányítási tapasztalatainkat rendszeresen megosáottuk a városi könyvtárakkal.

A városi könyvtárak közül komoly
zajlik.

8.

és intenzív felkészülésa Madách Imre

Varosi Könyvtárban

Tudományos kutatás és kiadványok

KönyvtárTér című szakmai kiadványunkat2 alkalommal jelentetttik meg. 2020-bana könyvtár
gondozásában kiadásra került a SalgótarjániÉrtéktat kiadvány. 7 féle KSZR szolgáltatást nép_
szenísítő kiadvanyt állítottunk elő. A Palócftjld folyóirat szerkesztősége 2020-ban is 4 |apszámot jelentetett meg, 112 oldalnyi terjedelemben, 350 példrányban. Alapszámokat a Lapker terjeszti országosan 119 elárusító helyen' kapható Budapesten azlrőkBoltjában, székhelyünkön,
a BBMK-ban és Balassagyarmatonaz Art&iaGalériában.Lapszátmairrk digitálisan is elérhetők
azoSZK EPA Archívumában és a BBMK honlapján.
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9.

Partnerségi együttműködések

KÍemelt témaz ktinyvtári, közgyűjteményi, közrnűvelődési, közoktatási együttműködés és
az önkéntesség
2020-ban 10 új együttműködési megállapodás született. Ez nagyon jelentős eredménynek tekinthető. Kapcsolatot találtunk a Salgótarjáni Civilekért Közhasznű Alapitváwryal, a Balassi
Bálint Asztaltársaság Kohász KépzőművészKörével, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Nógrád Megyei Tagozatával és a Nyitott Kcir Egyesülettel. A nemzetiségieknek nyújtott könyvtari szolgáltatások eredményességeérdekében,kulturális közösségi programok szervezésében
egyutt működtiink a SMJVÖ Szlovrík Nemzetiségi Önkormányzatával és a Nógrád Megyei
Szlovrík Nemzetiségi Önkormányzattal. Trímogattuk a Balassagyatmati Központi Óvodát a
,,Kincses Kultúróvoda 2020" cím elnyeréséért,valamint a Salgótarjáni osszevont Óvoda és
Bölcsőde Köruti Tagóvodáját _ óvodapedagőgiai tevékenység segítése,támogatása könyvtári
eszközökkel' módszerekkel címen.

A Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltátakiemelt partnere a könyvtár által kiadott
Palócftjld folyóiratnak. A REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kftv

el 2020 -ban közö s olvasásnépszerűsítő televíziós proj ektunk volt.

A Dornyay BélaMúzeum, valamintaZentheFerenc Szíttháza SalgótarjániÉrtéktár építő munkájában voltak a partnereink.

Az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolítása érdekébenkét új együttműködési megálla-

podást kötöttünk azIJzoniPéter Gimnáziumés Általános Iskolával és a Széchenyi István Me_
zőgazdasági és ÉlehiszeripariSzakgimnáziummal (Hajdúböszörmény). Intézményink amegváltozott könyvtári nyitva tartás és a digitális oktatás mellett is fogadta a közösségi szo|gálatra
jelentkező diakokat. 2020-ban43 f<í összesen 694 órát töltött intézményünkben. A kozoktatási
intézményekkel a tervezett együttműködés a helyzetből adódóan nem tudott megvalósulni.

l0.

PR/marketing/kommunikácÍó eredményei

a.

a könyvtár megielenése médiumokban

2020-ban a rendkívüli helyzetből adódóan, illetve abezátás okán is, kiemelt figyelem irányult
a kommunikáciőra, a könyvtár médiumokban való megjelenésére. Több cikket, sajtóanyagot
kértek tőlünk, erőteljes volt a jelenlét a SalgótafiániTelevíziőban, a Megafon Rádióban, a Nógrád Megyei Hírlapban.

o
.

TV megjelenés: 18
Írofi sajtó megjelenés: 119 db

Weboldal: 325 dbhir
Közösségi médiában megjelenő hírek:

o
o

Facebook:522 db poszt,
Instagram: I23 db

b.

lépésekazintézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, kommu_
nÍkáció)

Az intézményünkről alkotott pozitiv kép formálása minőségügyi munkánknak kiemelt részét
képezte. Az év végénelkezdődött a honlapunk megújítasanak előkészületi munkája, új logo
tervezése kezdődött meg, valamint az eligazítő táblák, polcfeliratok új rendjének felmérése is
megtörtént.
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11. A megyei hatókörű városi könyvtár a megye területén működő települési könyvtára_
kat érintő állami feladatairól szóló összefoglaló

a.

a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektro-

b.

a megye területén működő ktinyvtárak együttműködésének szervezésévelkap_

c.

a települési

d.
e.

f.

nikus katalógus építésével
kapcsolatos feladatokról,
csolatos feladatokról,

ról,

könyvtárak tevékenységétsegítő 2020-ban nyújtott szolgáltatások_

az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzésvégzéséről,

könyvtárak fejlesztésénekkoordinációjáról' az ennek keretében
javaslatokról
megtett
a települési

a helyismereti dokumentumok elektronikushozzáférhetővé tételévelkapcsolatos
e|v égzett felad ato kró l,

A megyében működő 131 könyvtár kózil a megyei könyvtár mellett 5 városi' 6 községi nyilvános könyvtár, a többi l19 településen KSZR szo|gáltatást biztosított a megyei könyvtár. A
nyilvános könyvtárak számáraa törvényben állami feladatként meghatározott feladatokat elláttuk. A megyei kötelespéldány címen 82 db dokumentum érkezett. Elvégeztik a könyvtárak
2019. évi munkájáról szóló statisztikai adatszolgáltatás szervezését,148 statisztikai adatlapot
dolgoztunk fel. A nyilvrínos könyvtárak (11 db) szakmai beszámolóit és munkaterveit feltöltöttuk az elektronikus felületre. A beérkezett beszámolók alapján tanulmányt készítettünk. Véleményezéssel segítettük 2 település könyvtárfejlesztési pályénatát (Karancslapujtő és Nagyke_
resztúr). Segítettük 2községi nyilvános könfiár, Romhány és Somoskőújfalu KSZR csatlakozását. Szakmai továbbképzésre azNKA támogatásával2 alkalommal került sor. A vírushelyzet
miatt a betervezelt két városi információs nap közül csak egyre tudtunk sort keríteni online
formában. A KSZR műhelynapokat kiscsoportos jelleggel szerveztük, itt is csak az egyikprogramot tudtuk megvalósítani' Nemzetiségi dokumentumellátást a csereállományon keresztül igényelhették a települések. Rendszeresen tájékoztattuk a megye könyvtárait a rendkívüli helyzettel kapcsolatos információkról, Ajánlottuk a konyvtarak.hu oldalt, ahová sokan regisztrálták is
szolgáltatásaikat. Visszafogott körülmények között zajlottakaz oKN megyei eseményei, a ren_
dezvények és a résztvevőkszáma is csak töredéke volt a korábbi éveknek. A KSZR tagkönyvtérak száma a2 t$ csatlakozóval 12l-re bővült. 2 településen új helyre költözött, 9 településen
i| btltorzatot kapott a könyvtár. Támogattuk két település NKA eszközfejlesztési pályazatát.
Fonásaink átcsoportosításával támogattuk 12könyvtár polccserejét és a btltorzatának megújítását. Bútorokat, kiegészítőket és számítástechnikai eszközöket vásároltunk, flrgyeltünk a
KönyvtárMozi szolgáltatás feltételrendszerének megteremtésére.A múlt évben 236 alka|ommal közel l5.000 dokumentum jutott el a településekre csere vagy tartós letét formájában. Idén
is 50.000 Ft-ot biztosítottunk folyóirat előfizetésre a szolgáltatóhelyenként. A járványhelyzet_
ben szinte minden településen bevezettek valamilyen megoldást az olvasói igények kiszolgálása érdekében. Módszertani konzultációkkal segítettük a könyvtárak szakmai munkáját' egyeztettünk a könyvtárak fejlesztéséről 16 településen. A pandémiás helyzet miatt az igényelt rendezvények csupán harmadát sikerült megvalósítani. Selejte zés, á|lományrendezést 7 , állományellenőrzést 10 településen végeáünk. A korlátozások ideje alattahelyszíni munkák utómunkálataival,és állománygyarapítással és retrospektív feltárással (7 község) foglalkoáunk. Elkészült
2könyvtár teljes állományának vorralkódozása,és további 7 lrelyerr jelerrleg is folyarrratball vaÍr
a munka. A KSZR és tagkönyvtárainak katalógusában 109014 db a bibliográfiai rekordok
száma, a gyarapodás 4726 db új rekord, és 24738 példány került rögzítésre. Abezárás idején
az online felületek használatával igyekezÍünk a könyvtárosok és az olvasók számára hasznos
7T

tartalmakat készíteni és megosáani Könyvtárellátás-Nőgrádelnevezésű közösségi oldalunkon.
Könyvtár és olvasásnépszenisítő kiadványsorczatotkészítettünk az olvasók különböző korosztályai számáta. Saját arculatunk kialakítása érdekébenúj logót terveztünk. A helyismereti do-

kumentumok elektronikus hozzáferhetővé tétele a202l-es év feladata lesz. Előkészületi munkái megvalósultak.

12. A koronavírus-j árvány okozta változás okról

a.

milyen új szolgáltatások jelentek meg a megvá|tozott pandémiás helyzetben a
könyvtárhasználók kiszolgálására? (felsorolás)

A koronavírus jrírvány nemcsak

a munkatársak körében hozott változásokat, hanem az olvasóink, látogatóink könyvtárhasználatát is nagyban meghatározta. Tapasztalatairtk szerint bennük
volt a félelem, a szabályok betartása iránti megfelelés. Sokakat visszatartott a rendszeres könyvtárlátogatástől, a személyes jelenléttő| a veszélyérzet. Előtérbe kerültek az online és távolról
elérhető szolgáltatások.

Szolgáltatásainkat mindezek fi gyelembevételével kellett újra gondolni :
o Könyvethaza! könyvigénylés a könyvtár zárvatartása alatt
. Könyvj elző! A helyi televíziőval közös kulturális könyvajánló
o Mese' mese' mátka _ meseolvasás orrlirre
. ,,ÚJ könyvek'' zenéskönyvajánló
o online puzz|e, rejtvények
. Saját fejlesztésű webes memóriajáték, adventi kalendárium
o Videóösszeállítások készítéseaz online megjelenéshez

b.

részt vett-e valamilyen formában a könyvtár a koronavírus elleni helyi védeke_
zésben?

Intézményünk is kivette részéta vírus elleni helyi védekezésben:
o maszkok csomagolásaahelyi lakosságszámára- Salgótarján Megyei Jogú Város
Önkormán y zatának fe l kérés ére
o Országos Mentőszolgálat salgótarjáni központjába önkéntesnek jelentkeáek munkatársaink
o információnyujtás a mege\őzés, védekezésről
. a személyes könyl.tárhasználat alkalmával figyeltünk a jarványiigyi szabályok betartására: helyben nyújtott szolgáltatások korlátozása,maszl<használat távolságtartás, kézfertőtlenítő biztosítása, könyvek karanténba történő helyezése.

c.

milyen segítségetnyújtott a megyei könyvtár a veszélyhe|yzet és a járványügyi
késziiltségalatt megye terü letén működő települési könyvtára k számár a?

A járványhelyzet idején rendszeresentil1ékoztattuk a könyvtárakat az aktuális információkról.
Felhíwrrk a figyelmet a bezárásokkal kapcsolatos hírekreo ösztönöztük a
kívüli''
',könyvtáron
szolgá|tatások alkalmazásáta a könyvtárakat. Összegffitöttük a jó példákat a KSZR-ben' és
anól hírt adtunk a közösségi oldalunkon, illetve a városi információs napon. Felhívtuk a figyel-

met a konyvtarak.hu oldalra.

Salgótarj rín, 202L február 24
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A kcilcscinzések száma dokumentumtípusonként
5. A

12.L. Konyv

L2.2'

ld

325
366

422
8
6

257057
144380

3245
15700

47s28

szaki kiadvány

].42

AV-dokumentum
12.4. Elektronikus dokumentu m (fizikai hordoz n)
12.5. Elektronikus dokumentum (d igitálisan)
13' lrodalomkutatások, témafigyelésekszáma
1-2.3.

1"4.Amegyei hat
5.

28

kor városi k
l él k

5.1. A

833
0
0

175

nyvtáráltal ny jtott,dokumentáltszakmai (megyei,illetveországosszint
rhasználatát
lKT eszkozok száma
mára akadálymentes szolgáltatások száma

)

tanácsadásokszáma

1,6

9
9

6. A k<inyvtár által szervezett
]..

olvasási

1,.1. a

2.
2.1,. a

i.6.3' akkreditált

lesztését tá

nem formális

szama

ken résztvev k száma

informáci keresési ismereteket
résztvev k száma

nem formális

szama

0
0
12

helyzet eket, romákat célz , a társadalmi egyrjttélést er sít , diszkrimináci -ellenes, szemléletformál , toleranciára

nevel és multikulturális programok

indentitást er sít

6.1. a

mok résztvev inek száma

7.I. a

mok résztvev inek száma

él k

261
1,

L6.5.1. a programok résztvev inek száma
6.

0
0

továbbképzések száma

L6.3.1. a képzéseken résztvev k szárria
ko
ná lati
lkozások száma és azokon résztvev k száma
1. a résztvev k száma
].6.5. hátrányos

15

362

50
mok száma

6
1,49

szama

16.8. iskolai tehetséggondozást segít , továbbá a gyermek'és ifjrisági korosztály számára szervezett
az azokon résztvev k száma

1"

fejleszt programok, foglalkozások

16
5

mok résztvev inek száma

16.8.1. a

16.9.1.

120

számára szervezett

korosztá

.9. a

23

mok résztvev inek száma

a

326

kozm vel dési,
résztvev inek száma

a

7.4

oktatást,
ri hírlevél

r

18.
19. A

szama

7

szama

0

száma a médiában

r

A használ

80

2048

válaszad használ
A
hat kor
A

22r

ma

i

T

lom

k ará

r
l min sítésre késztil
rak száma
Az iskolai kozosségi szolgálatot a konyvtárban teljesít k száma és a szolgálat fogadására a koznevelési intézményekkel kot tt
k száma

')_

43

Í 73 megállapodás

A
rban
alkoztatott nkéntesek száma
A
rral írásos
kot
határon t l vállalkoz i stb.
rek
A
hat kor városi
r által biztosított
dokumentumok száma
ll. Gytijteményfejlesztés
L. A kcinyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként
Kcinw (db)
1.2. Bektit tt, tékázott foly irat (kotet)
1.3. Kartográfiai dokumentum (db)
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db)
1,.5. Hangdokumentum (db)
1.6. Képdokumentum (db)
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)

0
10

3369

8047

2to
11
2
55
62
L

1.8. E-ktinyv (db)

25

dokumentum
2.

0

Gytijteményb l tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként

Konyv (db)

(el készítés)

Bek tott, tékázott foly irat (kcitet)

_:.'...

8024
1890

Kartográfiai dokumentum (db)

0

Nyomtatott zenei dokumentum (db)
Hangdokumentum (db)
Képdokumentum (db)
Elektronikus (digitális) dokumentum (db)

0

E-kcinw (db)

0

Egyéb dokumentum (db)

0

0
0

3. Kotelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma
4. Gyermekkonywárba/részlegbe bekertilt dokumentumok száma

5' Helytorténeti gy jteménybe beker lt dokumentumok száma
6. Nemzetiségi gy iteménybe beker lt dokumentumok száma
7.Zenei gv iteménvbe beker lt dokumentumok száma
8. Az állományellen rzés keretében ellen rzott dokumentumok száma
8.1. Százalékos

0

áll

lll. Gy jteményfeltárás
].. Építettelektronikus katal gusokban/adatbázisokban rogzített rekordok száma
2. Magvarorszáei Kozos Katal gusba (MoKKA) bet ltott tételek száma
3' Magyar szakfoly iratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltár adatbázisba kiildott cikkek száma

82

2972

4t6
252
319

3s381
77%

381561
141488
0

4. országos

gy

jt k r

cikkadatbázisba betoltott rekordok száma
dokumentum
k
id tartama rában
6. Beérkez
doku m entumok olvas k szama ra tcirtén hozzáférh et vé válá sa nak id tarta ma na
A gy jtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektroni kus katal gusban feltárt dokumentumok száma a gy jtemény egészének %-

0

id tartama

40 perc
6 nap
99o/o

lV. Tudományos kutatás
1.

Kutat munka éves id al

0

kutatások száma
A konyWár osszes publikáci inak száma és ebb l a
k száma

blikáci

k

0

nyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy elektronikus formában

77

k száma

0

szama

0

A

által kiadott kiadvá
k száma
A
szakemberei által tartott el adások száma
A
szakemberei által
szakért i
szama
A
által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvev k száma
A
r szakembereinek konferencián Val részvételének száma
továbbké
részt Vett dol
k száma
V. Rendezvény, kiállítás

AK
1.].. a
2.

szervezett

es

h

szint

résztvev k száma

L4
3
0

4 konferencia 114
9 konferencia 36
20 Íij 7

156

szama osszesen

8397

Tárgyévben szervezett konferenciák száma

2.].. a

résztvev k száma

A

rban szervezett

id

4

tt4

szaki kiállítások száma

15

szama

a

4562

Tárgvévben a családok számára meghi rdetett rendezvények szá ma
résztvev k száma

6

4.1. a
5.

A megyei

5.1. a
5.

hat kor városi konyvtár esetében

187

az általa ellátott kisteleptiléseken szervezett rendezvények száma

103

résztvev k száma

3469
3534

résztvev k száma

Tárgyévben fert tlenítés,kotés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésbenrészes lt
dokumentumok száma
2. Muzeális dokumentumok száma
3. Restaurált muzeális dokumentumok száma
4. Az állományvédelmi célb l digitalizált és a konvertált dokumentumok száma
5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma
6. A konyvtári dokumentumok állagának védelmétszolgál gépek száma
1.

0
0

0
3109
n.a
0

9 á!ii:li:

a

f
f
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Rendezvény neve

szeranti

típus

Balassi Bálint
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Csongrády Béla: Egy lírai mozaikkocka. A megyei k nyltár adta ki
Di szegi Szab Pál rijabb versesk tetét. : N grád megyei hírlap' 3l.2020
ianuár 4' 5. p. : ill.
Csongrády Béla: A nevét visel szinháu mélt an emlékezik. Százéves lenne
a színészlegenda, Zenthe Ferenc. : N grád megyei hírlap, 31.2020' január
8. 1,3. p. : ill.
Gerhát Karina: Betegiogok és kapcsolat 2V orvos és a beteg k z tt. : N grád
megyei hírlap' 3l.2020. ianuár l 1 . 4. p.
Gulyás Edina: Ünnepeljiik a honi kultrirát. Szinháai el adás és
kiállításmegnyit is színesítia programokat. : N grád megyei hírlap, 3l
2020. január 2l. 5. p. : ill.
Gerhát Karina: Karancs-v lgyi bakák ereklyéib l nyílt kiállítás. A doni
emlékmenet tisáeletére, és az esemény n grádi t rténéseihezkapcsol dva
rendezték. : N grád megyei hírlap, 3l.2020. január 22.4. p. : ill.

https://www. nool.hu/kozelet/helvi-

kozelet/a-mesvei-konwtar-adta-kidioszesi-sza bo-pal-uiabbverseskotetet -299 609 I I

https://www. nool.h u/kozelet/helvikozelet/karancs-volsvi-baka k-

ereklveibol-nvilt-kial litassalgotarian ban-3003909/

Szenográdi Ferenc: Csodákkal telve telt a magyaÍ kultÚrra legnagyobb
iinnepe. : N grád megyei hírlap, 31.2020. ianuár 23' l,2' p. : ill.
Gerhát Karina: El adás: a Zrínyi-szablya titkai. : N grád megyei hírlap, 3l
2020. ianuár 28.2. p.
Gerhát Karina: Elveszett ereklyéink. Zrínyi szab|yájának másolaLít vehették https://www. nool.h u/kozelet/helvikozelet/zrinvi-sza blva ia n a k-masolatat.
kézbe.: N grád megyei hírlap, 3l.2020. január29.2. p. : ill.
vehettek-kezbe-a-tarian

9

10.

7r.
12.

13

t4.

Gerhát Karina: Tíz kilométeres t rával emlékeznek.
hírlap, 31. 2020. január 29. 4. p.

:N

i-konwtarban

301s903/
grád megyei

K nyvtár: jeles napok, évfordul k. : N grád megyei hírlap,
31.2020. ianurár 30. 2. p. : i|I.
Gerhát Karina: H s k el tt tisaelegnek. : N grád megyei hírlap. 3l.2020

https://www. nool.h u/kozelet/helvi-

kozelet/tiz-kilometeres-turavalem lekez n ek-a-don i-katasztrofara3011934/

Gerhát Karina:

február 1.2'p.
Gerhát Karina: Trirával tisztelegtek a doni hos k el<itt. Mintegy száyan
csatlakoznak minden évben a háborl áldozataira emlékezve. : N grád
megyei hírlap, 31.2020. február 3. 3. p. : ill.

Gerhát Karina: A magyar katonai becsiilet h sei a Don-kanyart megiárt
emberek. Emléktrira az elhunyt, a megsebesiilt és az elttínt áldozatok
tiszteletére. : N grád megyei hírlap, 3l.2020. február 5. 4. p. : ill.
Gerhát Karina: ovodások és diákok a k nyvtárban. : N grád megyei hírlap,
31. 2020. február ll. 2. p.

https://www. nool.hu/kozelet/helvikozelet/t

u

rava l-tisztel egtek-a-don i-

hosok-elott-ka

ra ncsl a ou

ito-es-

saleotarian-kozott-3019779/

15.

16.

17
18.
19.

20.

2r.
22.

23.
24.

25.
26.
27

Palchuber Kinga: Szablyát ragadtak a megyei k nyvtrárban. Dr. Padányi
J zsef igazi szenvedélye aZrinyi-kutatás. : N grád megyei hírlap, 31.2020.
februrír 12.12. p. : ill.
Kakuk Klaudia: Valentin-nap: Ámor nyila ha célba talál. : N grád megyei
hírlap, 31.2020. februar 14' 1,3. p. : ill.
Gerhát Karina: Üvegképek a ktinyvtárban. : N grád megyei hírlap, 31

2020.fefuuár |5.2.p.
Gerhát Karina: Variízslatos iivegképek.

= N grád megyei hírlap, 3l.2020
p.
februrír 19. 2.
: ill.
Palchuber Kinga: Bemutatja k nyvét Vríradi J zsef. : N grád megyei
hírlap, 31 .2020. februrír 2l ' 4. p.
Gerhát Karina: Kinyomtatjrák a térbeli alakzatokat. : N grád megyei hírlap,
31. 2020. februrír 25. 2. p.
Csongrády Béla: Még mindig szívesen gyarapítják tudásukat. : N grád
megyei hírlap, 3l.2020. február 26.12. p. : ill.
Gerhát Karina: Ktinyvkiállítások az évfordul kon. : N grád megyei hírlap,
3l.2020. februrír 28.2. p. : ill.
Janurik Tímea: Nagy Zoltrín népmesekutat emlékezete. : Folk magazin,
Z'7.2020.2.34-35. p. : ill.
Palchuber Kinga: Szivárvány Birkenau felett: regény sz l a muzsika
erejérol. Vráradi J zsef harmadik ktjtetét teltház el tt mutatta be a megyei
k nyvtárbarr. : N grád megyei hírlap, 31.2020. március 2. 4. p. : iIl.

Gerhát Karina: Kciziis id tt'ltés a k nyvtárban. : N grád megyei hírlap, 31
2020. mrírcius 4' 2. p.
Gerhát Karina: Dirákok kiállítása a k nyvtiírban. : N grád megyei hírlap, 3l

2020.március 5.2. p.: ill.
Gerhát Karina: Megdobogtatjak a n i szíveket a romantikus
= N grád megyei hírlap, 3l.2020. március 6.4. p. : ill.

r

zsadobozok.

https://www. nool.hu/kozelet/helvi-

kozelet/mesdobostatia k-a-noisziveket-a-roma nti kus-rozsadobozok-

28.

29
30.

31
32

Kéri Istvrán: Családbarát védjegyet kapott a k nyvtrír. A színvonalas
gyermekprogramok mellett eszk z<jk is rendelkezésre állnak. : N grád
megyei hírlap, 3l.2020. március l0.2. p. : ill.
Gerhát Karina: EgyÍitt tanulhatott baba és mama.
31.2020. miírcius l1.2. p. : ill.

=

N

3073752/
https://www.nool.hu/kozelet/helvikozelet/csa lad ba rat-ved iegvet-kapott.
a-ta ria

n

i-konvWa r-3077649/

grád megyei hírlap,

Gerhát Karina: Kikeleti k nyvtríri kiállítás nyílt. Virágkompozíci k, játékok, httos://www.nool. hu/kultura/helvidíszek: id sek alkotásait mutatjrík be.
N grád megyei hírlap, 3l.2020. kultu ralkikeleti-konwta ri-kial itasnvilt-salgotaríanban-3079719/
március l 1. 2. p. : ill.

:

Gerhát Karina: Bezárják a város intézrnényeit a vírus miatt. : N grád
megyei hírlap, 3l.2020. március 12.l,2.p.
Gerhát Karina: Elmarad az iinnepi kézmtíveskedés.: N grád megyei hírlap,
3l. 2020. március 14. 2. p.

I

33

34.
35

Gerhát Karina: Tavaszias hangulatri kézmÍívesalkotásokb l állt cissze a
tárlat. : N grád megyei hírlap, 31.2020. március l6. 4. p. : ill.
Csongrády Béla: Tárlat aTavaszvirágai címmel. : N grád megyei hírlap,
3l. 2020. március 26. 12. p. : ill
Maradj otthon, ezzel é|eteket menthet! : Salg tarj án ma, 5. 2020. márciusl2
1.3. p.

36

37

38
39

40

Palchuber Kinga: Viharfelh s id kben menedék egy ktinyv. Táplálja a
gyermeki lelket egy-egy kedves t rténet. : N grád megyei hírlap. 3l.2020.
április 2. 3. p. : ill.
Gerhát Karina: Felel sségteljes viselkedéssel val barr lelassíthat a járvány
Maradj otthon: kcizszerepl k és helyi vezet k mindennapjai a
járványhelyzetben. : N grád megyei hírlap, 31.2020. április 4. 1,4. p. : ill.
Gerhát Karina: Hazr | hrízra hordják már a postások a maszkokal : N grád
megyei hírlap, 3l. 2020. április l7. 2. p. : ill.
Csongrády Béla: Hatvan t évnyi mrilt k<jtelezi a Pal cftjld címrÍ foly iratot.
: N grád megyei hírlap, 31.2020' április l8. 5. p. : ill.
Csongrády Béla: Kényszerríen sziinetelnek a szeniortáncosok is. : N grád
megyei hírlap, 31.2020. április 30. 12. p. : ill.

hu/kozelet/helvikozelet/kenvszeruen-szunetel nek-ahttps://www.nool.

nograd i-szen ior-ta ncosok-is-

4I

42

Hangodi Agnes: Két évtized eredményei a határon tÚrli magyar k nyvtárosok
továbbképzésében- a Magyar K nyvtárosok Kárpát-medencei
Továbbképzési Hálozata. : K nyvtári fi gyel , 3 0. (66.) 2020. 2. 226-240. p.
Gerhát Karina: K nyvtári nyitásra késziilnek. :
2020' május 9.4.p.

N

grád megyei hírlap,

3l

43

Bakos Lászl : Újra a tatamin találkoztak. Megkezdték az elokésziileteket a
nemzetk zi edzotáborra.: N grád megyei hírlap, 31.2020. május l2. l3. p

44.

Palchuber Kinga: Finomságok fot it várják a k<inyvtárban.
hírlap' 3|.2020. május 20. 4. p. : ill.

:

ill.

:N

3t9071.3/

https://www.nool.hu/kozelet/helvikozelet/konwtari-nvitasra-keszulneksaleotarian ban-3215251/

grád megyei httos://www.nool.hu/kozelet/helvikozelet/f i nomsa gok-fotoit-varia k-a-

tariani-konwtarban-3234441/
45.
46.
47

Csongrády Béla: Vírus á|dozatává vált a krinyvek iinnepe is. : N grád
megyei hírlap. 31.2020. máius 30. l.2. p. : ill.
Gerhát Karina: Felméréstvégeznek. : N grád megyei hírlap, 3l'2020'
május 30.2. p.
Csongrády Béla: ''Az emlékezés alétezés biztosítéka''. Czikora Zsolt
helyt rténeti dokumentumfilmjeir l. : Honismeret, 48. évf. 2020. 5.68-7l
p. : ill.

48.

Palchuber Kinga: Kényszerii a sziinet, lapozna a k nyvtár. Megirjulva várják
vissza az olvasni szeret k t megét. : N grád megyei hírlap, 3 t. 2020' jrinius
9. 1,3. p. : ill.

49

Kéri István: Hétvégenterijra jár

50
51

52
53

54.

2020. j

a kisvonat.

nius 9. 6. p. : ill.

:N

grád megyei hírlap, 3l

Gerhát Karina: Kinyit a k nyvtár, készíilnek anyána.: N grád megyei
hírlap,3l.2020. j nius 18.2. p. : ill.
Palchuber Kinga: Tartjuk a távolságot, hordjuk a maszkot. Kinyitott a
megyei k nyvtrír, de az olvas knak be kell tartaniuk a szabályokat. : N grád
megyei hírlap, 3l. 2020. itnius 19. 2. p. : ill'.
Gerhát Karina: Fokozatosan visszatértink megszokott életiinkh<jz. : N grád
megyei hírlap, 3l.2020. iirnius 23. 2. p.
Veres Edina: Tovább látogathat a k nyvtári kiállítás' : N grád megyei
hírlap, 3l.2020. j nius 30. 2. p. : i|l.
Ujra egyiitt! : Ktinyvtár/tér, évf. n.2020. j nius els kÍils borít

k

:

http://bbmk.hu/files/download/konv

vtar ter/konwtar ter 2020 1 web.
pdÍ

55

Szegi Szabolcs: Megtisztul zenei és nyelvi
2020. jrinius 2. p. : ill.

56.

http://bbmk.hu/files/download/konv
Holtai Zsuzsanna _ MerényinéMarton Judit: ''Rend a lelke mindennek!''
:
jtnius
avagy' Mikkamakka szépítcsinosít. K nyvtár/tér, évf. n.2020.
3. p. vtar ter/konwtar ter 2020 1 web.

nyvek.

Ktinyvtár/tér, évf' n. htto://bbmk. hu/files/download/konv
vtar ter/konvvtar ter 2020 1 web.
odf#P69g=2

:

57

58.

ill.

Bodor Tibomé: E-k nyvek a Balassi Bálint Megyei

K

nyvtár/tér, évf. n. 2020.

j

nius 3-4. p. : ill.

ZalánfiZsuzsanna: Amikor a polcok fellélegeznek...

2020. j

nius 5-6. p.

K

nyvtárban.

:K

:

pdf#paee=3

http://bbmk.hu/files/download/konv

War ter/konwtar ter 2020 1 web.
pdf#page=3

nyvtar/tér' évf. n.

http://bbmk. hu/files/download/konv
ttar

: i11.

rac lVaavlfr5.

!

.

?A?Íl

í

rlla]-r

pdf#paee=5

59.

60.

61

Péterné - Szegi Szabolcs - Szrícs Margit: Egy végtelen t rténet:
állomrínymenedzsment olvas ink szolgálatában, ahogyan a tájékoztat
k nyvtríros látil. = K nyvtár/tér, évf. n. 2020. irinius 6-8. p. : ill.
Bodor Tibomé - Kapás Tiinde: ''Mrilt és j<iv egyszelTe létezik''. Sikeres
páIyazat a digitális ktinyvtrír gyarapításáta. : K nyvtár/tér, évf. n.2020.
iirnius 8-9. p. : ill.

Hand

Antal Daniel: Mire

j

a robotika?

:K

nyvtár/tér, évf. n. 2020. junius l0. p.

: il1.

http://bbmk.hu/files/download/konv

vtar ter/konwtar ter 2020 1 web.
pdf#paee=6

http://bbmk.hu/files/download/konv

vtar ter/konvvtar ter 2020 1 web.
pdf#pase=8
http://bbmk. hu/files/download/konv

vtar ter/konvWar ter 2020 1 web.
pdf#paee=10

62

63

Persikné Bakos Eszter: Emlékeink tárhaza, avagy a Balassi Bálint Megyei
K nyvtár fot tríra': Kt'nyYtaÍ/tér, évf. n.2020. jrinius 10_1l. p. : ill.

http://bbmk.
t*at

h

u/f

rae llyaattrt./

íles/download/konv
t

. ]íl]íl

í

rrlah

pdf#paee=10

Antal Dániel: Eptil a Praznovszky adatbázis, digitális formában is elérhet a htto://bbmk. hu/files/download/konv
War ter/konwtar ter 2020 1 web.
Pal cftild. = Ki'nyvtár/tér' évf. n.2020. j nius 1l-12. p. : ill.
pdf#pase=11

64.

Ferik lbolya: Mit hozott a telepiilések számáraa 20l9-es év? :
évf. n.2020. jrinius l2-16. p. : ill.

K

nyvtár/tér, http://bbmk.hu/files/download/konv

vtar ter/konvWar ter 2020 1 web.
pdf#paee=12

65.

66.

RépásnéSzab Katalin: Mit olvasnak szívesen a kistelepiilési k nyvtárak
olvas i?: Ktinyvtár/tér, évf. n.2020. jtnius l6-17 p. : ill.

Kovács Katalin: Peremkeriileti k<lnyvtárak az

K

ott é|i5k szolgálatában.

:

nyvtáÍ/tér'évf. n.2020.jrinius 17-18. p. : ill.

http://bbmk.hu/files/download/konv

War ter/konvvtar ter 2020 1 web.
pdf#paee=16

http://bbmk.hu/files/down load/konv

vtar ter/konwtar ter 2020 1 web.
pdf#oaee=17

67

hírlap,31.2020. jil|ius
68.
69.

70.
7L.
72.

73.

74.

3. p. :

ill.

76.
77

78.

megyei

Palchuber Kinga: Kezd dnek a mozgással kapcsolatos programok. : N $ád
megyei hírlap, 3l.2020.ittlius 8.4. p.
Gerhát Karina: Kiállítást nyitnak a k nyvtárban. : N grád megyei hírlap,
31.2020.
lius 16.2. p.
Szenográdi Ferenc: Ismét programokkal vár a mÍíveldésiház.: N grád
megyei hírlap,3l.2020.iiiius 17.5. p. : ill.
Tárlatot nyitottak. : N grád megyei hírlap, 3l.2020. irilius 22. l. p. : ill.
Csongrády Béla: Élenaz értékrz emlékezések. Immrír hatvanhatodik
évfolyamában jár N grád megye kulturális foly irata' : N grád megyei
hírlap,3l'2020. jillius22.6. p. : ill.
Csongrády Béla: Foszerepben a Kohász Képz mrívészeti K r. Hosszit
https://www.nool.hu/kultura/helvikultu ralfoszereoben-a-kohaszszÍinet után nyílt j kiállítás a megyei k nywár B na Kovács Kríroly
:
kepzom uveszeti-kor-3406793/
Ga|étiájában
N grád megyei hírlap, 31 . 2020 ' j |ius 30. 12. p. : ill.

j

Visky Ákos Lász|

:

Gyorsmérleg azoSZKWebarchívum és a KDS_K

pá|yazat nyerteseinek egyiittmtÍktidésérol.: Ktinyv,

29.2020.7-8.24-38.p.
75.

N $ád

Újra kinyitották kapuikat a salg tarjráni intézmények. =

k

nyvtár,

k

nyvtáros,

Gerhát Karina: Mrivészek munkáit adjrák kiizkincsre. : N grád megyei
hírlap, 3 1. 2020. augusztus 8. 2. p.
Palchuber Kinga: Tárlatta| tinneplik a fotográfia napját. : N grád megyei
hírlap, 3l.2020. augusáus 14.2. p.
Gy ngy<ikkel tjrtjmktidtek. : N grád megyei hírlap, 3l . 2020. augusztus l 8.
1. p. : ill.
Veres Edina: Fot iinnepen nyitjak meg a kiállítást.
31. 2020. augusztus 24. 6. p.

:N

grád megyei hírlap, httos://www.nool.h u/kultura/helvikultu ralf otoun

n

epen-nvitia k-meg-a-

kiallitast-3409451/
79.

80.

Csongrády Béla: Világnapra késziil fotográfusok. Természeti értékeket
csodálhat a k z nség a nyitányon. : N grád megyei hírlap' 31.2020.
augusáus 26.3. p. : iIl.
Veres Edina: Szombaton is kinyit a ktinyvtrár. : N grád megyei hírlap, 31
2020. augusztus 27 . 2. p.

81

82
83

Csongrády Béla: Számos mtifaj ban bizonyítj ák képességeiket.Rendkíviil
nagy érdeklodéskísértea megyei k nyvtárban két alkot képzomtívészeti
kiállítását. : N grád megyei hírlap, 3l.2020. augusztus 27 . 12' p. : ill.
Csongrády Béla: Négy kiállítást rendeáek azidei magyaÍ fot siinnep
tisáeletére. : N grád megyei hírlap, 31.2020. szeptember 5. 5. p. : ill.
Csongrády Béla: Elni a jelent címmel nyílt táÍlat azasztaltársaság alkot it l. https://www. nool.hu/kultura/helvi: N $ád megyei hírlap, 31.2020. szeptember 12. 5. p. : ill.
kultura/elni-a-ielent-cimmel-nvilttarlat-az-asztalta rsasas-al kotoitol-

3470879/
84.

Csongrády Béla: Mrásodik otthonrínak érzi a k nyvtárakat. További Szerepet
vállalt az olvas k szolgálatában : N grád megyei hírlap, 3l.2020.
szeptember 24.12. p. : i11.

85.

Gerhát Karina: Két rij mrísor is várja a néz ket. Helyi ktlzéletr l és
kultrirar l késziilnek a legrijabb adások. : N grád megyei hírlap, 3l. 2020
szeptember 29.4. p. : ill.

86.

87
88.

89.

91

92

93.

kozel et/ket-u i-m usor-is-varia-a-

tariani-televizio-nezoit-3469010/

Gulyás Edina: Sokat tanulhatnak a mesékb l. Beszédkészséget,sz kincset
fejlesá és fesztiltséget old egy-egy
t rténet. : N grád megyei hírlap' 31
2020. szeptember 30. 1.6. p. : ill.

j

: Salg tarján ma,5' évf.2020.
szeptember 1,3. p.
Uj mtísorok a városi televízi ban. Tovább színesedik a Salg tarjáni Városi
Televízi mrísorkínálata. : Salg tarján mq 5. évf.2020. szeptember 1,6. p.
Koronavírus: bezártak két k zépiskolát.

Palchuber Kinga:

olvas kat

is kinevelt a vírus miatti leállrís. Keresettek a
tetek, de a krimik is. : N grád megyei hírlap, 3l.2020.

sz rakoztat k
okt ber3. 1,2. p. :ill.
90

https://www.nool.hu/kozelet/helvi-

Csongrády Béla: A kéziráselemzés segít felfedni a személyiség szellemt
vilását.: N erád megyei hírlap' 31.2020. okt ber 3. 5. p. : ill.
Palchuber Kinga: K nyvtári napok: olvas ival tinnepel a szakma. Immár 15.
alkalommal szerveznek kiil<jnb<jz tartalmas programokat egy héten
keresztiil. : N grád megyei hírlap, 3l.2020. okt ber 5. 4. p. : ill.
Gulyás Edina: Felhívtrák a figyelmet a sztirések fontosságríra. Belvarosi sétát
tettek a mellrrík elleni harc jegyében, a reményt jelképezo r zsaszínbe
cilt zve. : N grád megyei hírlap, 31.2020. okt ber 10.l,2. p. : ill.
Palchuber Kinga: Miivészi tehetségével most k rm ket díszít. A
bátonyterenyei Artl 1 Alkot Társask r tagjaként is alkot, a festészet igazi
hobbi a számára.: N grád megyei hírlap, 31.2020. okt ber 13. 4. p. : ill.

https://www.nool.h u/kultura/helviku

ltura/olvasokat-is-ki nevelt-a-vi rus-

miatti-leallas-3488776/

94.

Csongrády Béla: T bb mint harminc k nyvet írt Nyugat-N grád
helyt<irténésze.: N grád megyei hírlap, 31.2020. okt ber l7. 5. p.

https://www. nool.h u/kultura/helvi:

ill

kultura/tobb-mint-harminc-konweti

95

Csongrády Béla: Hrírom centenáriumi évfordul a Pal cfijld legÍljabb
számában.: N grád megyei hírlap, 31'2020' okt ber 3l. 5. p' : ill.

rt-ma r-nvugat-nograd-

helWortenesze-3514288/
https ://www.nool. hu/kultura/helvikultura/harom-centenariumievfordu lo-a-pa locfol d-lesu

ia

bb-

szamaban-3558931/

:N

grád megyei hírlap, 3l.2020. november l1

96

Haditettekre emlékeznek.
l. p. : ill.

97

Palchuber Kinga: Színes ecsetvonásaival kelti életre a nagyvilágot. Puruczki https://www.nool. hu/kozelet/helvikozelet/szi nes-ecsetvon asa iva l-keltiStella tájképeib l nyílt kiállítás a megyei k nyvtárban. : N grád megyei
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Hadisírok feltérképezésér
l és felrijításár l Sz l tárlat nyílt meg a
k nyvtárban. : N grád megyei hírlap, 31.2020. november 12. 6. p. : ill.
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november 30.1,2. p. : ill.

103

Palchuber Kinga: Immrír hét ér,tizede szolgálja a megye olvas it az
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