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1.

RövÍd összefoglaló

a.

sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján

202l.január 22-én, aMagyar Kultúra Napján átvehettük a Minősített Könyvtár címet.

A szakmai kitüntetést büszkén viseljük

és méltón folytatjuk magas színvonalú

szakmai tevékenységünket használóink, partnereink érdekében.

A munkatervben vállalt feladataink az intézményistratégiai céloknak megfelelően
valósultak meg a gytijteményfejlesáés, ahozzáfétésbiztosítása, a szolgáltatásfejlesztés, a közösségépítés, a gazdálkodás, a partnerség, a minőségügy' a megyei kistelepülési ellátás és az innováció terén is. A pandémia korlátai mellett, a bezárás
hosszabb idejét is figyelembe véve, a könyvtár energetikai felújítása mellett, valamennyi olvasói csoport a lehetőségeknek megfelelően, a legteljesebb mértékbenmegkapta azigényeltszolgáltatást. A legkisebbeknek óriás társas szolgáltatást kínáltunk,

a tiniknek új helyen _ PontNekedPont _ néven új szolgáltatási teret adtunk át, az
irodalmat kedvelők VersSarok teret kaptak, az idegenrtyelvet tanulók méltóbb környezetben használhatják a dokumentumokat. Valamennyi szolgáItatási térben új leülőhelyek, asztalok vá1ák a használókat, eligazítő feliratok, megúiult táb|ák segítik
a terekben valő eligazodást.
S

ikeresen p ály áztuttk' eredményesek voltunk kie

gé szíto tbnások me gszerzésé ben

Az Emberi Erőfonások Minisáériumának Kultúráért felelős Áilamtitkárától

1,5

is.

M

Ft támogatást kaptunk könyvtári bútorokra.

Sikerként, eredményként tekintünk a folyamatosan emelkedő távhasználati adatainkra, és az elektronikus katalógusunk növekvő használatárais.

A kistelepülési ellátást végző tevékenységünk sikertörténet. Megújult könyvtárak, a
megyei helyismereti információk digitalizálásának elindítása, azujabb 2 csatlakoző
település, az i$ kiadvány megjelentetése, a retrospektív feltárás folyamatos növekedése' a 97 Yo-os lefedettség igazoljamunkánk eredményességét.

A Salgótarj aniÉrtéktárfolyamatosan bővülő adatbázisakiváló példájaazértékmegótzésért tett szakmai munkánknak.

A Palócftjld folyóirat értékfeltáró és bemutató tevékenysége 202l-ben is bebizonyította küldetésének évtizedekben mérhető fontosságát.

b.

tárgyévi fejlesztések, innovatív lépések

-

Kojnok Nándor olvasóterem és helyismereti részleg teljes megújítása.
-,,PontNekedPontinnovatívközösségitér''kialakítása.
- A rendezvényeket kiszolgáló mobil eszközpark bővítéseúj kültéri eszközök-

-

kel.

A Corvina Integrált Könyvtári Rendszer felhőbe

k<iltöztetése.

Saját fejlesztésti irattári program kialakítása.

Honlap korszenísítés.
KönyvtárKép új megyei kiadvány indítása.
Mókuskihívás''címmelúj digitálisolvasónaplókészítése.
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- A nyilvántartó ponton új bútorok beépítetése.
- A könyvtár bezérásának idejére, illetve a felújításokán ideiglenes kölcsönző
c.

tér alakítottunk ki.

Elkészült a kistelepülési könyvtárak helyismereti anyagait feltáró adatbtízis kialakítása.
A Szent LáEat Megyei Kőrhaz orvosi dokumentumállományából új szakgffitemény kialakítása.

az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) kiirülmények
Szakmai terveink megvalósulását, eredményeinket jelentősen befolyásolta a világjárvány, illetve az épület energetikai felújítása. Ésmind e mellett a kötelező védettségi igazolvánnyal történő látogatás sem segítette ahasználati mutatók pozitiv alakulását.

A járvrínyhelyzette| összeft'iggő intézkedések és az emberek félelme is visszavetette
a személyes könyvtárh asználatot.

A

járvany legsúlyosabb hatással a gyermekkönyvtárra volt. Az iskolák nem hozhattak csoportokat, nem igényeltek foglalkozásokat. nem jöhettek rendezvényekre. A
kis területen működő gyermekrészleg nem tudta képviselni a könyvtári jelenléttel
együtt járó olvasásnépszenisítő szerepét.

2.

Stratégiai céIokvégrehajtása

a.

az intézményistratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által
Stratégiai céljaink időarányos érvényesüléseés teljesülése azelőzőekben jelzett pandémia, kötelező bezárás,valamint a könyvtárépület felújítása miatt, csak részben tudtak megvalósulni. Ennek ellenére úgy véljük, hogy használóink megkapták mindazokat az igényelt szolgá|tatásokat, amelyeket a jelen helyzet megengedett, lehetőségeink biztosítani tudtak.

b.

a pályázatÍ tevékenységtámogatta-e a stratégiai célok teljesülését

202l-ben sikeres pályérzati tevékenységetfolytattunk, amelyek támogatták a stratégiai célok teljesülését.
2 nyertes uniós pályázat lebonyolítására került sor:

-

,,PontNekedPont _ innovatív ifiúsági közösségi tér kialakítása.
,,Ki aténe - könyvet akézbe|" elnevezésű kreatív programsorozatmegvalósítását támogató mobil eszközpark

beszerzése.

Sikeresek voltak az NKA-hoz benyújtott pályazataink A támogatások által olvasótábort szerveáünk gyerekeknek, illetve az oKN programsorozatNógrád megyei rendezvényei lebonyolításara nyílt lehetőségünk. Sajnos a Palócftild folyóirat 202l. évi
lapszámainak a kiadására benyújtottpályázatunk nem volt sikeres. Szintén az EMMI
támogatásával bútorfejlesztést valósíthattunk meg.

Az Emberi Erőfonások Minisztériumához pályáztunk a kulturális
2l%oios bérfej lesáés kapcsán.
3

ágazatot érintő

3.

Szervezet

a.

kompetenciafejlesztés (a kulturális szakemberek továbbképzésérő| szőlő
3212017. (xII. 12.) EMMI rendelet atapján)
(XII. 1 2.) EMMI rendelet
és az 5 éves továbbképzési terv alapján - a stratégiával összhangban - éves fojlesztési terv került kidolgozásra' Ennek megfelelően202l-ben 9 fő vett részt6 féle képzésen: digitális kommunikáció, webarchiválás, digitalizálás, marketing témában. Két
munkatársunk aktív részese volt a ,,Segítők segítéseSalgótarjánban'' című projekt
keretében lebonyolított képzésnek.

A kulturális szakemberek továbbk épzésérőlszőlő

321201 7.

A digitális

oktatásra történő átál|ás az elóző évben megtörtént, munkatársaink már
kellő gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeztek az online eseményeken való részvétel kapcsán.

202l-ben 45 kollégánk vett részt különfele (4) konferencián, nagy létszimban az

MKE Vándorgyűlésen, teljes létszámban a Győztesek Konferenciáján.
16 fo vett részt szakmai napokon:

KönyvtárMozi, digitalizálás, DJP kapcsán.

Figyelemmel kísértük a Magyar Könyvtárosok Egyesülete MKE Akadémiája előadásait.

A kcinyvtár zárva

tartása idején erősítettük a kollégák részvételétezeken a szakmai

eseményeken.

4.

Infrastruktúra

a. fizikai

terek áIlapotának vá|tozása

A terek ftzikai állapotának változásában a 202l-es év kiemelkedő volt. Sikeres

pá-

,,PontNekedPont" névvel, új ifiúsági' közösségi teret alakítottunk ki fiatalok számára. A Kojnok Nándor olvasóterem és Helyismereti Gyűjteményben történt a legnagyobb átalakulás: új szolgáltatási térbe került a nyelvi részleg, modem külsőt kapott a folyóiratolvasó, bővült a helyismereti részleg területe, új
helyre kerültek a kézikönyvek. Igényes, szép környezetben került sor az orvosi szakgyiíj temény kial akítására.
|yázatnak köszönhetően

b.

Ínfokommunikációs (IKT) eszközpark állapotán ak

v

áltozása

Az infokommunikációs

eszközpark bővítésérea könyvtár költségvetésében nincs
forrás. A megyei digitalizálási tevékenységtámogatásárabővítettük digitalizálő eszközeinket KSZR támogatásból.
Érdekeltségnövelő támogatásb őlbeszerzésre került 3 legó robot, amellyel a Robotika
szol gáltatásunkat kívánj uk fej l e szteni.
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c.

egyébinfrastruktúra
Az energetikai felújítás eredményekéntűj nyílászárők kerültek beépítésre,külső szigetelést kapott az épilet, sor került a részleges ftitéskorszenisítésre és a tető szigetelésére,valamint napelemek elhelyezésére. Bízunk benne, hogy a korszenisítésered-

ményekéntaz épi|et múködtetése költséghatékony lesz, használóink és munkatarsaink komfortérzete jobbá válik.

Sikeres pályazatainknak köszönhetően új bútorok beszerzésérenyílt lehetőségünk:
megújultak ftildszinti tereink, az egyes részlegek bÍÍorzata.Beszetzésre kerültek a
rendezvények lebonyolitását kiszolgáló kültéri mobil eszközök.

Ezekafejlesztések azonbannem oldják meg

a könyvtár

teljes tervezettkorszenisíté-

sét.

A Gyermekrészleg új dekorációkkal, az

egész könyvtár

t! eligazítőtáblákkal,

ges polcfeliratokkal bőviilt.

5.

Gyűjteményi információk

a.

gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfej lesztés
202l-ben a könyvtár á|lománya 12454 db dokumentummal gyarapodott,
30.838.825,90 Ft értékben.

A

2021.

ÉvrooruMENTUMGYARAPoDÁsuxr
TARTALMI MEGoSZLÁSA

Gyermek- és ifiúsági
irodalom: 2l1l d

Szak- és
ismeretterjesztő
irodalom: 7549 db

Szépirodalom
2794 db
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egysé-

A202l. Évrcy,lnapooÁs gnsznRzÉsr roRRÁsox
SZERINT
Egyéb gyarapodás:

3.301.415 Ft

ll03 db

Saját előállítás : l46 db
97.000 Ft

Ajándék: 4652 db

Vásárlás: 654l db

12.984.530,90 Fr

l4.4l4'óó0 Ft

202l-ben összesen 8027 db tlokumentumot ttirÓltünk,578.419,98

Ft értékben.

202l-ben sor keri'il Írj gytijteményrészek kialakítására: orvosi szakgyűjtemény,
,,PontNekedPont, a Kojnok Nándor olvasóterem és Helyismereti Gyűjtemény kézikönyvtári állománya, nyelvi gyűjtemény, VersSarok.
Célunk volt az új' ill. megújuló gyűjteményrészek dokumentumigényét kielégíteni:
még több ifiúsági célcsoportnak szóló dokumentumtípus; orvosi szakkönyvek; tankönyvek beszerzése.

Az olvasótermi állomány leválogatásával

és áthelyezésével megvalósulhatott a hely-

ismereti állomány szellősebb elhelyezése. A felnőtt kölcsönző
rendezésre került a tanulási fonásközpont k<inyvállománya.

A gyermekrészlegben

részlegben teljes át-

új kiemeléseket alakítottunk ki: Gyógyító mesék, Öko-k<iny-

vek. Más módon helyeztük el a Babakönyveket.

b.

gyűjteményfeltárás
Corvina Integrált Könyvtári Rendszerünk adatbázisa202l. december 31-én I740l5
MARC-formátumú rekordot, valamint 139097 authority-rekordot tartalmazott. A
KSZR és tagkönyvtárainakkatalógusában114446 db a bibliográfiai rekordok száma.
Az intézményünkben építettelektronikus katalógusok bibliográfiai rekordjainak
száma összesen 396949 db.

6

coRvINA rNTEGRÁLT KÖNYvrÁnr
RENDSZBnÜNr alarnÁztsÁNax zozt. ű:v l
GYARAPonÁsn
KSZR

Balassi Bálint
Megyei Könyvtár:

és tagkönyvtárainak

katalógusa: 5526 db

!)!] l :!'

!|r'!l

;,r{ .i1",'ii

6827 db

l:rrl,''.,'íi
"

r'l ,ii

Elkezdtük a helyismereti adatbazis rekordjainak kiegészítéséta folyóirat cikkek
elektronikus elérhetőségével.202l-ben 12870 db URL-t építettünkbe a helyismereti
adatbázisba.

c.

állományvédelem

Az állományvédelem részeként folytattuk az állományellenőrzést.202l-ben 43478
db dokumentum kenil t leltár ozásr a.

d.

digitalizáIás
2l2l-benkiemelten kezeltük a Nevezetes Nógrádiak adatbázis építését,ahol Nógrád
megyében élt vagy innen elszátmazott, országosan is elismert személyek életrajzi
adatai találhatóak meg. Az adatbázis készültségifoka 80%-ban kész.
Ú;auu digitális dokumentumokkal

-

Nógrád megyében éltek gyászjelentéseivel

(1464 db) _ gyarapodott gyűjteményünk.

ONLINE ELERIIETO ADATBAZISAINK

GYARAPoDÁsA

2021.

E'VI

l1rl.,1i1.1;|; I l rilr -{)|],rIrIlrl
íl.r|{ií.Í'iiiíí

Fotótár (fotó): 183 db

Nevezetes Nóg
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iak (név): 537 db

BELSŐ ruÁrÓzlroN BlÉnurrŐ aonrnÁzrsarNr
zozt.Ítvl GYARAPooÁsa
Praznovszkl'
adatbázis: 28 db
2253 oldal

!.t' r:ti.rtrrlr li
I

2l2l-benösszesen

ló-adatbázis:

,rli. .trl:tiir:'.r.

271 db

I.

2386 db dokumentumot digitalizáltutk, amely II278 oldalt je-

lent.

,,Digitális Nógrád'' cítrrnrel projekttervet készítettürrk a KDS 2021-2024 keretében,
amely alapján folytatnánk a Nógrád megyei és salgótarjáni folyóiratok digitalizá|ását.

6.

Szolgáltatások (változások, trendek)

a.

célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek' zenét
kedvelők stb.) kialakí tott szo|gátltatás ok eredményei

A pandémiás helyzet ellenére és az energetikai felújítás mellett is törekedtünk széles
olvasói rétegeket megszólítani. Az energetikai felújítás miatt az emeleti tereket nem
nyitottuk meg az olvasók előtt. A ftildszinten kialakított teremben kapott helyet a
kölcsönző tér. A ftildszinten kapott helyet a gyermekkuckó, és a PontNekedPont ifjúsági tér. Minden könyvtári szolgáltatást biztosítottunk, csak kisebb ftzikai térben
mtiködtünk.

A

14 éven aluliak könyvtarhasználatacsökkenő

tendenciát mutat. Azővodai, iskolai

csoportok elmaradása nagymértékben megmutatkozik mutatőszámainkban. Az
egyéni használók és a családok bevonása érdekében több alkalommal tartottunk családi napot (Ünnepi Könyvhét, oKN). Palóc tekergők címmel honismereti tábort szerveztünk.

A járványhelyzetmiattazidősotthonok és fogyatékkal élők számáraaházi kölcsönzést nem tudtuk a vártnak megfelelően teljesíteni'
Zenétkedvelők számáratovábbrais biztosítottuk a zenei dokumentumokat, melyeket
2022-től új helyen és formában kívánunk szolgáltatni.
Továbbra is biáosítjuk és fejlesztjük a nemzetiségeknek kínált dokumentumainkat.
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A célcsoportoknak biztosított szolgáltatásokat

a

fióklrönyvtárakban

is igénybe vehet-

ték az olvasók.

b.

helyben elérhető szolgáltatások

A

helyben haszná|at a jáwányhelyzet és az intézmény energetikai felújításamiatt
teljesen átalakult. A helyben elérhető szolgáltatások igénybe vételéreegy ideiglenesen kialakított olvasói térben volt lehetősége olvasóinknak, ahol a nyomtatott és
elektronikus informáciőkhoz is biáosítottutlkhozzáférést. Könyvtárunk rendelkezik
regisztrációhoz, előflzetéshez kötött adatbázisokkal: ADT / Arcanum Digitális Tudománytár, Typotex Interkönyv. NAVA adatbánis.

c.

távolrólelérhető szolgáltatások
Az olvasói igények figyelembevételévelfejlesztetttik

a

távolról elérhető szolgáltatá-

sainkat. Ú; elemkont bevezettük az online beiratkozást.

Új honlap létrehozásán dolgoztunk.
Corvina adatbézisainkat a felhőbe költöztettük. Folyamatosan bővítettük a Digitális
Könyvtár adatb ázisait (F otótár, Nevezete s Nó grádi ak).

A távhasználat kimagasló eretlményeket, közel négyszeres emelkedést ntutat 202lbcn (798085 db).
A könyvtár bezárása

alatt

a,,Könyvet haza" szolgáltatás keretében tudtak olvasóink

kölcsönözni.

A könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatásunk Z02l-benkimagasló eredményeket ért el.
KSZR könyvtáraink egyre nagyobb számban vették igénybe ezt alehetóséget.

d.

közösségi szolgáltatátsok: rendezvények, klubok, képzósek, kiállítások

A

közösségi szolgáltatások, rendezvények, klubok, képzések,kiállítások a nagy
vesztesei a pandémiás időszaknak és az épület felújításából adódó térbeli korlátozottságnak.

Valamennyi országos könyvünnephez, helyi kezdeményezéshez'civilek által szervezett eseményhez, más kulturális intézményrendezvényeihez online illetve jelenléti
programj ainkkal csatlakoztunk.

Kiemelt sikeres, saját rendezvényeinken vendégeink voltak: Grecsó Krisztián,
Hrutka Róbert, Baranyi Ferenc és Jóna Dávid, Sólyom Tamás, Zo|cer János, Mohácsi
Attila, Kerecsényi Éva.

Könyvtárunk adott otthontaKárpátMedencei Mesemondó Verseny rajzkiállításának
és díjátadójának.
Kiscsoportjaink közül a Szenior Örömtánc indult újra.
Legjelentősebb kiállításaink voltak: ,,50 év vendégek aszta|ánál" _ Gabora Attila
életútkiállítása, ,,Kárpát Medencei Mesemondó Verseny" rajzkiállitása, ,,Egy élet _
két csoda''

_ aMagyar Rákellenes Liga fotókiállítása.
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e.

online felületek (honlap' közösségi média)
Honlapunk és közösségi oldalaink me gtekintése, elektronikus kataló gusaink használati adatai fo lyamato s emelkednek.

oNLINE FELÜLETE K QLzl. Évr nnncrEKINTÉs)
Ktinyvtári honlap: 5l2

245573

YouTube:

ts55

OPAC: 460073

DiÍlit'ilis könyl'tár
Nógrád Megyei Hírlap: l l

l

nr'itólap:
I ti.le

Instagram:

Elektronikus megielenéseink egyre népszenibbek, ezttámasztják alá a legjelentő_
sebb kezdeményezéseink :
,,Könyvj elző!" - a helyi televízióval közös kulturális könyvajrínló
,,Mese' mese' mátkd' _ meseolvasás online
,,ÚJ könyvek'' zenés könyvajánló
,,Kincseink'' _ Digitális Könyvtárunkból (régi fotók, régi újságcikkek)
,,HétvégiJátss/on'' _ online puzzle, rejtvények, memóriajátékok

-

f.

területi ellátás (bővebben kifejtve a Ll. pontban)
Megyékben a területi szo|gáltatások három területre terjednek ki: a települési nyilvános könyvtarak szakmai koordináciőjára, a könyvtarellátási szolgáltatő rendszer működtetésére, valamint Salgótarján város peremkerületi könyvtárafua. Megyénkben 1
megyei, 5 varosi és 4 községi nyilvanos könyvtár működött 202l-ben, a KSZR lefedettsége a kistelepülések körében 97%o-os' 121 könyvtárra terjedt ki. 202l-ben 2
könyvtárat vontunk be az ellátásba,2022-től egy újabb csatlakozónk lesz.

7.

Minőségirányítás
z\2l.janurír 22-én, aMagyar Kultúra Napján, az EMMI Kulturáért felelős Államtitkarátől átvehettük a Minősített Könyvtár címet.
Minőségirrínyítási munkánkat folyamatosan végeztük.

a.

használói elégedettségmérés
Intézményünk elégedettségifelméréstvégzett a Pandémia hatása a
tatásaira cínrrrrel.

A Forgách-i

fi

BBMK szolgál-

ókkönyvt árban használói elégedettségméréstvégeáünk.

A KSZR területén többféle igényfelmérésrekerült sor. (tartós letét, folyóirat, eszközigény, szakmai segítségnyujtás, szakmai nap tematika,rcndezvényszervezés.)
1_0

b.

települési ktinyvtárak minősítésénekkoordinációja' előkészítése(a muzeális in_
tézményekről,a nyilvános ktinyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL törvény 66 $. j) pontja atapján)

A nyilvános települési könyvtárak minőségügyben való előrehaladását figyelemmel
kísértük, szakmai információs napunkon megosztottukpályazatitapasztalatainkat, illetve konzultációs lehetőséget biztosítottunk. A minőségirányítás területén a Madách
Imre Városi Könyvtár ját az éIen.

8.

Tudományos kutatás és kiadványok
Könyvtárunk munkatársainak tudományos kutatási tevékeny végzéséreaz alacsony
létszámmiatt nincs lehetősége. Viszont saját kiadvanyainkban rendszeresen publikálunk.
KönyvtárTér című kiadványunkat 2 alkalommal jelentettük meg.
A járványhelyzetalatt ösáönző

és jő

példákat bemutató célzattal, KönyvtárKép cím-

mel új megyei kiadványt indítottunk.
10 rrrurrlratznsurrlurak jelent rncg 21 publikácí(:ja a

helyi szakrrrai kiadvárryokbarr, il-

letve a Könyvtárvilág webmagazinban.

202l-ben3lapszámot sikerült megjelentetnünk a Palócftjld című folyóiratból.

9.

Partnerségi együttműködések

a.

kiemelt téma: könyvtári' közgyűjteményi, közművelődési' ktizoktatásÍ együttműködés és az önkéntesség
Úiauu 5 évre szóló megállapodás született a losonci Nógrádi Könyvtánal, melynek
leghangsúlyosabb együttműködési célj a a könyvtári digitalizá|ási tevékenység öszszehangolása volt.

Együttműködtünk a Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és
Tájvédelmi Egyesületével: segítettük a Kárpát Medencei Mesemondó, Népzenei,
Meseillusztrációs Találkoző szerv ezésétés sikere s lebonyolítását.
Salgótarjáni Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolájával kötött
ső s orban a F orgách- i F ió kköny vtár szolgáltatásair a vonatko zik.

megállapodás el-

A Salgótarjáni Összevont Óvoda Körúti Tagóvodájával az ovodai nevelést segítjük
könyvtári eszközökkel.

A,,100 éve varos Salgótarján'' Emlékév(2022) kapcsán tagai vagyunk azelókészítő
bizottságnak és együttmtiködünk a társintézményekkel különböző projektek kapcsán.

Együttműködtünk
kapcsán.

a Hagyományok Hánával Nagy Zoltán népmesegyűjtő anyagai

Könyvtárunk a korlátozott nyitva tartás időszakában is fogadta a közösségi szolgálatra jelentkező diákokat.202l-ben22 fő 402 őrát töltött intézményünkben.

L1,

Önkéntesek bevonásával zajlott a PontNekedPont közösségi tér falfelületének a festése.

Könyvtári, közgyiijteményi, közművelődési, közoktatási együttműködés és az önkéntesség vonatkozásában elértük kitűzott célj ainkat.
1

0. PR/marketing/kommunikáció

a.

a könyvtár

eredményei

megielenése médiumokban

kiemelkedő eredményeket értünk el.Ez
annak is köszönhető, hogy azelőző évekhez képest más módon és eszktizökkel szólítottuk meg használóinkat. Ésnemcsak a meglévő kommunikációs csatomáinkat
használtuk ki, hanem hatékonyabban jelentünk meg az elektronikus felületekeinken:
megújult weboldalunkon, Facebook közösségi oldalainkon, valamint Instagram profilunkon.

A PR' marketing

és kommunikáció területén

Megjelenésünk a médiában: 107 db a nyomtatott sajtóban, 57 db online, 18 db TV
megjelenés.

b.

lépésekaz intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, kommunikáció)

Az energetikai felújítás egy megújult, szép épületet eredményezett külső megjelenésében. A belső tér teljes megújítására Salgótarján Megyei Jogú Varos Önkormányzata támo gatás ár a van szüks é g.

A könyvtár teljes területén egységes arculatú eligazitőtáblák kerültek kihelyezésre, a
könyvespol cokra egysé ges, megúj ult polcfeliratokkal láttuk el.

Egyéni dekorációkkal megúj ult a gyermekrészleg.
202I-ben új, korszerű, felhasználőbarát honlap készítésétvalósítottuk meg, új logóval is megjelentünk.
Folytattuk a KSZR új arculatának kialakítását is: új logós levélpapírt, egységes nyit_
vatartási táblákat készítettünk.
11.

A megyei hatókörű városi könyvtár

a megye területén működő települési könyvtárakat érintő államÍ feladatairól szóló összefoglaló

a.

a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizátlással, a ryűjteményétfeltáró elekt_

b.

a megye területén működő

c.

a települési

ronikus katalógus építésével
kapcsolatos feladatokról'

könyvtárak együttműködésénekszervezésévelkap-

csolatos feladatokról'

könyvtárak tevékenységétsegítő 202t-ben nyújtott szolgáltatások_

ról,

d.
e.

az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzés végzéséről'
a települési

könyvtárak fejlesztésénekkoordinácitíjáról' az ennek keretében

megtett javaslatokrrÓl

72

f.

a helyismereti dokumentumok elektronikushozzáférhetővé tételévelkapcsola_

tos elvégzett feladatokról'

Nógrád megyében a könyvtári ellátás minden településen biztosított. A megyei
könyvtár hatóköre kiterjedt az 5 városi, 4 települési nyilvános könyvtárra és a I2I
KSZR szolgáltato helyre. A megye kiskönyvtárainak 97Yr-a KSZR tag, veltik napi
munkakapcsolatban állunk.
Elvégeztük a megyei statisáikai adatszolgá|tatással és a nyilvános könyvtárak beszámo l óival és munkatervével kapcso lato s feladatokat.
F e lmértük a me gye ktinyvtáraiban fo lyó di gitalizálás i tevékenységet.
A jrírványhelyzetalatt ösztönzí| és jő példákat bemutató célzatta|, KönyvtárKép címmel új kiadványt indítottunk.
A könyvtárak fej lesáésénekérdekében konzultációval és véleményezésselsegítettük
az intézményekpál yá zatainak s ikere s elké szítés ét. Me gyénkbő l 3 könyvt ár v ett r észt
az NKA eszközfejlesztést célző pályázatán.
Városi információs szakmai napot 2 alkalommal szerveztünk. KSZR szakmai napot

tartottunk.

is hasonló módon
Nyáron konzultációs napokat szerveztünk a megye könyvtárosai számára Corvina,
di gitalizálás é s Könyvt árMozi témaköréb en.
Szerveztük a megye könyvtárainak az országos könyl.tári programokba való bekapcsolódását (Intemet Fiesta, oKN).
)

Egyeztettük és koordináltuk Szurdokpüspöki könyvtáránakKszR csatlakozását.
Eleget tettünk a KSZR-re vonatkozó adatszoIgáltatási és beszámolási kötelezettsége-

inknek. Figyelemmel kísértüka könyvtárak működését, gyiijtöttük a kistelepülési
könyvtárak statisztikai adatait.
Évelején felméréstkészítettünk a KSZR könyvtárak működési feltételeirőI és202l.
évi eszköz, bútor' és egyéb fejlesztési igényeiről.
Módszertani látogatásokat és egyeztetéseket végeáünk a könyvtárfejlesáésről,
melynek eredményeképp Bercelen, Mátramindszenten, Somoskőújfalun, Vizsláson,
Ilinyben 202l-ben új vagy megújult könyvtárakat adhattunk át.
Javaslatot készítettünk az eszközbeszerzésre.
Biztosítottuk a dokumentumellátást csere és tartós letét formájában.
Feldolgoztuk és állományba vettük a községek saját állományba vásárolt dokumentumait is.

A könyvtárakban állományrendezési, állománygondozási munkákat végeztünk.
Folytattuk a könfiárak állományának retrospektív feltárását 3 könyvtár teljes állományéú dolgoztuk fel, és további 3 folyamatban van.

Arendezvényszervezéselőzőévitapasztalatairolelemzéstkészítettünk.
A járványhelyzet miatt a rendezvényeket szeptembertől decemberig kínáltuk, 330
rendezvény valósult meg a kistelepüléseken.
KSZR szakmai napot két alkalommal szerveztink. Tavasszal online, az őszi szakmai
napunkon pedig a közelmúltban felújított könyvtárakba tettünk látogatást.
A nyári időszakban Corvina, digitalizálás és KönyvtárMozi kapcsán szerveztünk továbbképzéseket. A KönyvtárMozi csatlakozásteszközökkel
és szakmai támogatással
is segítettük.
L3

Folytattuk a KSZR új arculatának kialakítását: új logós levélpapirt, egységes nyitvatartás táblákat stb. készítettünk.
Folyamatosan frissítettük a Könyvtárellátás Nógrád közösségi oldalt.
,,Mókuskihívás'' címmel új digitális olvasónaplót készítettünk.
A kistelepülési könyvtárak helyismereti dokumentumainak körét felmértik,az anyagok digitalizálásához digitalizá|ő berendezéseket vásároltunk. Konzultációs napon
bemutattuk az erre a célra létrehozott t| adatbázis használatát.

Állományadatok:
Leltár ozott téte l ek száma

10689 db23.420.000 Ft értékben

Folyóirat

757 db előfizetés 5.856.690 Ft értékben
5526

Létrehozott rekordok száma

Elkészítettpéldányok száma
Katalógushasználat

27367

Dokumentum kiszállítás

334 alkalom 17824 db dokumentum

Módszertani látogatást és egyez,tetést végeztünk a könyvtárfej-

l7 alkalom

82591

leszl"ésról

Uj könyvtárosok betarrítása
Rendezvény ek száma és résávevókszátma
Szakmai rendezvények és résztvevők száma
Könyvtárellátás Nógrád FB oldal elérések száma

12.

A

ko ro navírus_j

a.

23 alkalom
330 db 14284 résávevő
10 alkalom 188 fo
5041 5

árvány okozta változásokról

a pandémia hatására kialakított új szolgáltatások milyen mértékben befolyá_
solták a szolgáltatási környezetet és ezek milyen módon voltak fenntarthatóak
a2021-es évben?

A pandémia hatásáta kialakított új szolgáltatások

eredményesek voltak, olvasóink

szívesen fogadtrík. Ezek egyrésze fenntartható, működtethető a korlátozások feloldása után is. Egyes szolgáltatások működtetése viszont nem indokolt a korlátozások
enyhítéseután.

A Könyvátvevő pontot

a könyvtár teljes zárva tartása idején működtettük,

az enyhí-

tések után ez a szolgáltatásunk megszűnt.

Abezárás alatt

Könyvet haza! szolgáltatásunk keretében az online, telefonon beérkezett igényeket fogadtuk. Az intézmény nyitása után a szolgáltatás iriínt nagymértékben cstikkent az érdeklődés, de nem szűnt meg teljesen. Az olvasók kis hanya<la
továbbra is kényelmesebbnek és biztonságosabbnak ítélimeg a kölcsönzésnek ezt a
formáját.
a

L4

Az újonnan kialakított online szolgáltatásaink többsége megmaradt
működtetjük. Az olvasók szeretik és van igény rájuk.

b.

és folyamatosan

hogyan befolyásolta a világiárvány azintézménymeglévő stratégiáját' illetve a
középtávú stratégiai tervezést?

A világjárvány az intézménystratégiáját több ponton

erősítette: kommunikáció, pr,

digitalizálás, állományellenőrzés, háttérmunkák végzése.Nagyobb részben gyengi
tette, negatív iranyban befolyásolta a világáwány a kitűzött célok elérését:szemé_
lyes használaton alapulő szolgáltatások, gyermekolvasók csoportos könyvtárhasználata, közösségi rendezvények megvalósítása, helybenhasználat, reprográfiai szolgáltatások.

Salgótarj án, 2022. februát 2l
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1. A ktinyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként

3827

1.1. K

L2I3O
o

(db)

1.2. Bekotott, tékázott fo
1.3.

irat

k

tet)

idokumentum (db)

mtatott zenei dokumentum (db
1.5.
kumentum (db)
1.6.
kumentum (db)
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum db
L.4.

24
3

38
222
2

35

dokumentum db

0

db

tékázott fo

8026

rat

0

idokumentum db
mtatott zenei dokumentum (db)
Hangdokumentum db
Képdokumentum db)
Elektronikus (digitális) dokumentum db)
Ka

0
L

0
0
0

db)
b dokumentum

3. Ktitelespéldá
5

0

db

0

és nyilvántartásba vett dokumentumok száma
bekerÜlt dokumentumok száma

ka

12

2870

rténeti

ménybe bekertilt dokumentumok száma
bekeriilt dokumentumok száma
. Zenei
bekeri.ilt dokumentumok száma
. Az állom
len rzés keretében ellen rzott dokumentumok száma
.1. Százalékos aránya a tel
állo
hoz ké

44r

6. Nemzet

ített elektronikus kata
Magyaro
Koz<is Kata

L

3.M

r szakfo

orszá
Feldo

id

477
193

43478
t4%

kban/adatbázisokban

rekordok száma
(MoKKA) betolt tt tételek száma

iratok analitikus szakbibl
i tartalo
rÍícikkadatbázisba betoltott rekordok száma
tartama (egy dokumentum feldo
zásának átlagos

Beérkez rij dokumentumok olvas

k számára

feltár

396949
148315

adatbázisba kijldott cikkek száma

id tartama

o
rában

ezve

tortén hozzáférhet vé válásának id

tartama na pokban
zve
gyÍíjtemény
.A
elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katal gusban feltárt dokumentumok száma a gyÍíjtemény
k %-ában)

1.

Kutat munka éves id ala

munka ra/év)

Tudományos kutatások száma
3. A konyvtár <isszes publikáci inak száma és ebb l a konyvtár szakemberei által készített,nyomatott Vagy elektronikus
formában megjelent publikáci k száma
2.

n

Nem

A

publikáci

k száma

nyelv í kiadvá
r által kiadott kiadvá

ublikáci
szama

0

40 perc
6 nap
99%

0

0
27

0
k száma

0
7

.A

szakemberei által tartott el adások száma
A k nyvtár szakemberei által e
szakért i
k száma
A konyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvev k száma
10. A k nyvtár szakembereinek konferencián val részvételénekszáma
11. Képzésben,
n részt vett dolgoz k száma
V. Rendezvény, kiállítás
1. A konyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintÍí kozosségi programok, rendezvények száma
sen
1.1. a résztvev k száma

n szervezett

id

hat korÍívárosi

r esetében az általa

5.1. a résztvev k száma
6.

75

355
k száma

ellátott kiste

2

20L
ken szervezett rendezvények száma

b rendezvényeken résztvev k száma

VI. Állományvédelem

fert tlen ítés,kotés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben
részeslilt dokumentumok száma
2. Muzeális dokumentumok száma
Restaurált muzeális dokumentumok száma
4. Az állományvédelmi célb ldigitalizált és a konvertált dokumentumok száma
4.L Az állományvédelmi célb l digitalizált és a konvertált oldalak száma
5. Biztonsági iellel ellátott dokumentumok száma
6. A konyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgál gépek száma-szkennerek ?
1. Tá rgyévben

9

3

ben a családok számára meghirdetett rendezvé
4.1. a résztvev k száma

5.4

4/4s

3

szaki kiállítások száma

Tá

3/lls

115

k száma

a

0

2680

ben szervezett konferenciák száma
a résztvev k száma

Tá

A

6

330

L4284
2009
0
0
0

L79L
4L10
n.a
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neve

Beszámol szerinti

Balassi Bálint

FÓBB RENDEzvÉNYEK
Balassi Bálint Megyei

K

nyvtar

I./l6. l 0 kulfurális, k zmrivelodési,
ktiztisségi programok

Salg tarjani Mályvavirág Pont - MályvaPolc átad

Balassi Bálint Megyei

K

nyvtár

I./l6. l0 kulfurális, kozmtivel<idési,
k<iz sségi programok

Magyar Riákellenes Liga projektzar rendezvénye

Balassi Bálint Meryei Ktinywar

Balassinap

Balassi Bálint Megyei Konyvtiár

Magyar Kiiltészet Napja - ''Posztolj

a téne, ékesítsd a versfát!''

l0 kulfurális, k<izmtivel<idési,
kriz sségi programok
I./l6.

I./l6. 10 kulturális, k zmiivel dési'
k<iztisségi programok

I./l6.l. olvasrísi
tekergok - honismereti tábor

Balassi Bálint Meryei KÓnyWrír

kompetenciafej lesztést, sztivegértés
fej lesztéséttrírnogat nem formális
képzések sziárna

- festés - ''PontNekedPont'' k<iz sségi tér

Balassi Bálint Megyei

K

nyvtár

I./l
kz

.10 kulfurális.

k zmiivel

dési,

sségi programok

I./l6.2. digitális

KSZR képzés- Corvina tarrfolyam

Balassi Bálint Megyei

K

nyfiar

kompetenciafej lesztési,
informáci keresési ismereteket
ny
nem formáis képzések szríma

jt

I./l6.2. digitális

KSZR képzés- Digitalizálási tanfolyam

Balassi Bálint Megyei

K

nyvtrír

kompetenciafej lesztési,
informáci keresési ismereteket
ny
nem formális képzések sziáma

jt

I./l6.2. digitális

KSZR képzés-

K

nyvtrárk zi tanfolyam

Balassi Bálint Megyei Ktinyl.tar

kompetenciafejlesztési,

informáci keresési ismereteket

nyijt
Ünnepi Kiinyvhét _ megnyit - Grecs Krisztian és Hrutka
zenés irodalmi míisora

R

bert

Libik

ka címri

Ünnepi Ktinyvhét - ''50 év - vendégek asztaláná|" - Gabora Attila pincér életut
kiállításanak megnyitoj a

Ünnepi Ktinyvhét - Pal cftild

Gy

_

k

nyvbemutat

:

ngyhalríszok címii versesk tetének bemutatoja

Baranyi Ferenc és J na Dál,id

Balassi Bálint Megyei

K

nyvtar

Balassi Bálint Megyei

K

nyvtar

Balassi Bálint Meg7ei

K

nyvtár

nem formális képzések száma

|6.|0 kulfurális, k<izmiivelcldési,
k<iz sségi programok
I./

I./l .l0 kulturális, k zmiivelodési,
kdztisségi programok
I./16. 10

kulturális, k<izmtivelodési,

koz sségi programok

Ünnepi

K

nyvhét - Családi terasz

_

mese, ktinyvelq olvasiís, erytitt a család!

Balassi Bálint Megyei Kclnyvtár

V./4. Targyévben a csalrídok
számára meghirdetett rendezvények

száma
Balassi Bálint Megyei

K

nyvtár

Balassi Brálint Megyei

K

nyvtrír

ra Fogyatékos Gyermekek és Nevelciik Természetbarát és Tájvédelmi Eryesiilet Balassi Bálint Megrei
Népmese Napja _ rajzkiállítás megnyit ja

K

nywár

bábcsoport - Egyszer volt...
ulás -

_

a
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számára

és

Fl

-

KSZR szakmai nap

-

Maryar Riíkellenes Liga - ''Vedd kezedbe

-
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oKN - S
oKN

Balassi Bálint Meryei Kcinp'tar
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Balassi Bálint Megyei

z
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mtánc salg tarjáni k<iz<isségének bemutat
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-

Balassi Bálint Megyei K<inyvtrár

Balassi Balint Megyei Ktinyvtrár

- Hatríron innen, hataron tu|
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ldség- és
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Zolcer Jrános: Gorbacsov titkai

K

k

nyvtrár

Balassi Bálint Megyei Ktinyvtar

16.l0 kulfu rális, k<izmiível dési,

z

sségi programok

.l2. T ár gy évben szervezett
konferenciák szríma
V

1./

Balassi Bálint Megyei K<inyvtar
a sorsod!''
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k
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nyvtárhasznáatát
programok szátna
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k<iz sségi programok
I./
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k zmíivel dési,
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sségi programok
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sségi programok
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k z sségi programok
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k<iz sségi programok
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kompetenciafej lesztés i,

informáci keresési ismereteket
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Balassi Bálint Meryei

K

nyvtar

t./l 6. l 0 kulfurális, krzmtivelodési,

kz

sségi programok

I./16.2. digitális

mire emléksztink még az internethasznal i

Balassi Brílint Megyei K<inywrír

kompetenciafej lesztési,
informáci keresési ismereteket

nyrijt nem

formrí{is képzések sziárna

oKN
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nyvtarosoknak

- Barangoljunk az ilszitermészetben! - kirríndulrís
_ K nyves Vasámap - Családi nap - Minden rit
a ktinyWarba vezetl
természet csodiílatos világa - interaktív k z<inségtaláLlkoz Telegdi Ágnes
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Balassi Bálint Megyei
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nyvtáI

_

16.l0 kulturális,

k zmtível dési,

k<iz sségi programok

családok

számára meghirdetett rendezvények

száma
Balassi Bálint Meryei

,,Lépésel ny a rákkal szemben''

K

nyvkír

Balassi Bálint Megyei K<inyvtrír

Ószut : Mohácsi Attila és Kerecsényi Éva ''Érzésekés sugallatok'' címii verses zenés
Balassi Bálint Megyei K<inyvtar
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Át

Í../

V ./ 4. T étrgy évben a

Balassi Bálint Megyei K<inyvtrír

vel.

Liga

l0 kulfurális, k zmtivel dési,
ktiz sségi programok
I./l6.

t./l6.l0 kulturális, k zmtivelodési,
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z

sségi programok

t./l6. l 0 kulturális, k zmrivel<idési,
k<izcisségi programok
t./l6.

l0 kulfurális, k

zmÍivel<idési,

ktiztisségi programok
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Szenior
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I./l
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Balassi Bá'lint Megyei Ktinyvtrár

.9. a nyugdíjas

korosZáy

szfunára szerv ezett programok,

képzések

KIALLITAS
Ünnepi Ktinyvhét - ''50 év - vendégek asztalánál'' - Gabora Attila pin.o etet'it
kiállítása

Balassi Báint Megyei

K

nyvtrír

oKN _ Maryar

Balassi BríLlint Megyei

K

nyvtár

Balassi Bálint Megyei

K

nyvtár

Fl

Rákellenes

Liga

-

''Ery élet - két csoda''

ra Fogyatékos Gyermekek és Nevel ik Természetbarát és Tájvédelmi Egyestilet -

Népmese Napja

_

rajzkiállítás

V.3.

A ktinyvtárban szervezett

idoszaki kiallítások száma

A ktinywárb an szeÍvezett
id szaki kiállítások száma
V.3. A ktinyvtárban szervezet
id szaki kiállítások száma
V.3.

Sorszám

Sajt megielenés, pubtikáci címe

Balassi Bálint
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1.

2.

3.

4.

5

6

7

8.

9.

10
11.

L2.
13.

t4.

Online

A vírus eltíínését,
grád megyei hírlap,

lehet ségek kerekedtek feliil még a nehézségekellenére is.

gondtalanabb h napokat várnak
32.2021' január 2' 5. p. : ill.

N

grád ismert személyei :

N agy orsolya: Teljesen megrijult a falu k nyvtára
2021

8.2.

i

ll.

:N

N

grád meryei hirlap,32.

N grádban: november. Visszatekinttink az elmrilt év legfontosabb és
legérdekesebb eseményeire : N grád megyei hir|ap,32.2O2l. január l8' 6. p. : ill.

Ez volt 2020

Rangos elismerést kaptak

:N

grád megyei hír|ap,32.202l ' január 25. 6. p. :

ill

Veres Edina: Kisteleptilésekre is eljut a k nyvtári szolgáltatás. Tesztelték
rugalmasságát a tavalyiév nehézségei : N grád megyei hirlap, 32.2O2l
anuár 28. l,2
ill.
Elhunyt a k nyvk tészet salg tarjáni mestere : Salg tarján Ma, 6. évf. 202l
6
ill
Béla:
filmekkel jánul hozzá a m lt hiteles megismeréséhez.
számára is készítettoktat sorozatot nyugdíjas erdész barátjával :
N grád
32.202l. február l. l,6.
ill.
Veres Edina: Továbbra is zárva tartanak

6.4.

:N

grád megyei hir|ap,32.2021

Kakuk Klaudia: KészÍilnek a keresked k, idén rendhagy még a szerelmesek
: N grád megyei hir\ap, 32. 2027. február 13. l,2. p. : ill.

iinnepe is

Hegedtis Henrik: Elhanyagolt épiileteket szeretne felrijítani a helyi nkormanyzat =
grád megyei hírlap, 32.202l. február 19. 5. p. : ill.
Veres Edina: Iáwány idején is k lcs n áetnek : N grád megyei hir\ap, 32' 2O2|
miírcius 3. 2' p. : ill.

N

Veres Edina:

Ak

március 8. 3. p. : ill.

lcsonzést is felfiiggesztik

:N

grád megyei hirlap, 32. 2O2l

Veres Edina: Internetes kvíae hívtrák az olvas kat

202l. április 19.3.

:N

grád megyei htr|ap, 32

p.

Csongrády Béla: Ma is aktívan éli napjait Zsuzsa néni. Nyolcvan t évesen sem
mond le a mozgás r mér l : N grád megyei hirlap, 32. 202l . április 29. 12. p. :
i

ll.

K

15.

Folyamatos a háttérmunka a Balassi Bálint Megyei
Ma, 6. évf.202l. április 6. p.

16.

J

T7

Ovatosan, de nyitnak a salg tarjáni szabadid s létesítményekis
6 évf.202l. máius 4. p.

l halad a

k

nyvtarban

:

Salg tarjiín

nyvtár felrijítása: Salg tarjrán Ma, 6. évf. 202l. április l,6. p. :

:

Salg

tarj

ill

án Ma,

van)

L8

19

20.

Gerhát Karina: Megryitja kapuit a meryei

202l. május 6.2.p.

k

nyvtár

:N

grád meryei hlrlap,32.

Kakuk Klaudia: Mar élveáetjiik a védettségitgazolvány nyrijtotta el ny ket.
Egyebek mellett a mozi, a m zeum és a k nyvtar is látogathat Salg tarjanban :
N grád
32.2021
12.1,6.
ill.
Veres Edina:
látogathat k a n grádi k nyvtárak. Meglepetésekkel is
kedveskednek az olvas knak

:N

grád megyei birlap, 32' 2021. május 14. 1,3. p.

il1.

2I
22.

23.
24.

Gerhát Karina: Jrinius elsejét l nyitják meg 3 miivel dési k zpont kapuit.

záwatartás ideje alatt Sem tétlenkedtekazintémÉnymunkatarsai:
htr|ap,32.202l. május l7. 4. p. : ill.

N

A

grád meryei

G.K.: Útnak indult már a városi kisvonat : N grád megyei hir|ap,32.2021. május
26.2. p. : ill.
Gerhát Karina: Mályvapolcot adtak át a k nyvtarban : N grád megyei hv|ap,32.
2021. iunius 4. 1,6. p.: ill.
Veres Edina: Támogatások segítik a n grádi kisteleptilések el relépését: N grád
meryei hirlap,32.202l. iunius 10. 2.p.: ill.

: Salg

25.

Ujra jár a városnéz kisvonat

26.

Kitárták kapuikat a városi nkormányzat kulturális intézrrrényei : Salg tarjrín Ma'

27

28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37

tarján Ma, 6. évf. 202l. junius 3. p. :

6. évf.202l.irinius 5. p.
V.E.: Felméri a k nyvtrír az lvas k igényeit :

itilius 5.2. p.
V.E.: Színekkel
2.p.

t lt

V.E.: Megsziíntek

a

:N

tték meg a falakat

korlátozások

:N

N

ill

grád megyei hlrlap, 32,2O2l

grád megyei hírlap, 32.2o2l.jrilius 7

grád meryei hlr\ap,32.202l. jrilius

9.2.p.

V.E.: Játszani hív a ktinyvtári m kus = N grád megyei hírlap,32.202l. jrilius l0.
2.p.
V.E.: Még nem kérik el a késedelmi díjat : N grád Megyei htr|ap, 32. 202l
augusáus 7.2.p
Gulyás Edina: Ezután már k z sségi terként is funkcionál a megrijult k nyvtár:

N

grád megyei hírlap, 32.202l. augusztus 24.4.p.: i||.

Veres Edina:

27.6. p.: ill.

K

nyveket iinnepelnek

A k nyvek szeretete kertilt
202l.szeptember 02. l. p. : ill.
V.E.:

:N

k

grád megyei

zéppontba =

hklap,32.202l. augusztus

N

grád megyei hirlap, 32.

Veres Edina: olvassák, írjrák, rajzoljrík a héter a k nyveket : N grád megyei
hirlap, 32. 2021 . szeptember 3. I , 2. p. : ill.
Veres Edina: Grecs Krisairín olvasásra hív : N grád megyei hirlap, 32.202l
szeptember 4. 5. p. : ill.
Korábbi f szerkeszt is szerepelt a Pal cftId k nyvbemutat ján : N grád megyei
hÍr|ap,32.202|. szeptember l l. 5. p. : ill.

38
39

40.
47.
42.
43

44.
45
46
47
48
49
50.

V.E.: Játékkal színesítika k nyvolvasást : N grád megyei hklap, 32. 202l
okt ber 9. l.p.
Ú: ktiz sségi ponttal nyitottak a fiatalok felé : N grád megyei hirtap, 2O2l
okt ber 9. 2. p. : ill
Veres Edina: Megyeszerte feltárták a ktinyvtarak értékeit :
32.2021. okt ber 12. I p.: ill

N

grád megyei hírlap,

Veres Edina: Összefogás sziilte a k nyvtárak csalogat rendezvénysorozatát __
\ grádmegyeihvlap,202l. okt ber 12.6. p. : ill.
J l haladnak a k nyvtár fel jítási munkálatai = Salg tarjrín Ma, 6. évf. 2O2l
okt ber 4. p. : ill.
V.E.: férfiak egészségérevigyénak: N grád megyei hirlap,32.202l. november
10. 3. p. : ill.
P.K.: Nosáalgikus utazásra hívnak: N grád megyei hírlap, 32. 2021. november
5.2.p.
V.E.: Kirándultak egyet a kultura vi|ágába: N grád meryei hír|ap, 32. 202|
november 19.2.p.

Csongrády Béla: Sokrétri értéketteremt a

N

régi miívészeti,irodalmifoly

grád megyei htrlap,32.202l. november 20. 5. p. : ill.

Veres Edina: Egyiitt alakítottiíkki a mÍisort =
december 9. 4. p. : ill.

V.E.: Dobozokba rejtik az ajándékakat

:

grád megyei hklap,

N grád

december 17.2.p.
Két elismerést is kapott a Balassi Bálint Megyei
2021. december 4. p. : ill.

N

K

:

irata

32.202l

megyei bk|ap, 32. 202l

nyvtár = Salg tarjrín Ma, 5. évf.

,,Salg tarján l00 éve város''-van mite, van kire biiszkének lenniink. 100 éves
sziiletésnapjara késztil a viíros. : Salg tarjrán Ma, 6. évf.202l' december l,3. p. :

ill.

n grádi kistelepiilésekre

is eljutnak a

k

51.

A

52.

Továbbra is zárva tart a megyei konyvtár

httos://www.nool.hu/helvikultu r a / 2O2l / 02 I a-n oer adikistelepu lesekre-is-el iutnak-akonwtari-kqnyvek
httos://www.nool.hu /nosrad-mesvei
hi rlap/2021l02ltovabbra-is-za rva-

nyvtári konyvek

ta

53.

Járvány idején is kolcsonozhetnek az olvas k a Balassi Bálint Megyei Konyvtárb

l

rt-a-megvei-ko nwta r

https://www.nool.hu/helviku ltu ral2021l03/iarvanv-ideien-iskolcsonozh etnek-az-olvasok-a-balassi
ba li nt-meqvei-konwta rbol

54.

A

N grád Megyei Hírlap archívuma segít ennek a játéknak a megfejtéseiben

https://www.nool.hu/helvikozelet/2021l03/a-noerad-mesveihirla p-archivu ma-segit-ennek-a-

iatekna k-a-megfeiteseiben

sz net után

olvas kat a Nográd megyei konyvtárak

55.

Hosszti

56.

Mályvapolccal gazdagodott a Balassi Bálint Megyei Konyvtár

rÍjra várjákaz

https://www.nool. h u/helvikozelet/2021l05/hosszu-szu net-utanuira-va riak-az-olvasokat-a-nogradmegvei-konvvtarak
https://www.nool.h u/helvi-

kozelet/2021l06/malwaoolccalgazdaeodott-a-balassi-balint-megvei-

konwtar
57

Fejl dik N grád megye: egy nap alatt tobb beruházást

58.

El készítettéka friss falfeltiletet

59.

Felmérik az olvas k igényeit és elvárásait

60.

Színekkel toltotték meg a falakat

is átadtak

https://www.nool. hu/helvikozelet/2021l06/feilodik-noeradm esve-eqv-n a p-a latt-tobbberu hazast-is-atadtak
https://www.nool.hu/helvikozel etl2021l06/el okeszitettek-afriss-fa lfelu letet
https://www.nool.hu/helvikozelet/202 1/07lfel meri k-az-o lvaso kigenveit-es-elva rasa it

https://www.nool.hu/rovidhirek/202
1/077szi nekkel-toltottek-mes-afa la

61.

Megsz ntek a korlátozások a ktinyWárban

kat

https://www.nool.hu/rovidhirek/202
1/07lmegszu ntek-a-korlatozasok-a-

konwtarban
62.

Játszani hív a ktinyvtári

m

kus

https://www.nool.hu/helvikultura/2021l07liatszani-hiv-a-

konwtari-mokus
https://www.nool.hu/helvi63.

Még nem kérik el a késedelmi díjat

kultura / 2021 /08/mep-nem-keri k-el-a-

keredelmi-diiat
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Kcinyvekr
konyvtár

l

sz l az

[.innep: a kultrÍra szerelmeseinek kedveskedik a megyei

https://www.nool.hu/helvinw ekr olszol azunnep-a-ku ltura-szerelmeseinekkozel et / 202L / 09

/ ko

kedvesked i k-a-m esvei-konvWa r

https://www. nool. hu/helvi55.

olvasásra hív mindenkit az Ünnepi Konyvhét salg tarjáni díszvendége

ku ltu

ra12021l09/olvasasra-hiv-

mindenkit-az-u nnepi-konwhet-

salgotariani-diszvendege
66.

Gyermekkacajt lvolt hangos a megyei konyvtár

67

Rengeteg fellépésenvannak

t

l

megyénk néptáncosai

https://www.nool. hu/helvikozelet/ 2O2I / o9

/

r

ensetes-fel pnpsen
I

vannak-tu l-megvenk-neptancosai
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szerkeszt

Pal cfold korryvbemutat ján

58.

Korábbi

69.

Fot kiállítás nyílik az eml rák ellen Salg tarjánban

70.

Kiinyvbemutat
Salg tarjánban

71.

,

is szerepelt a

verskoncert, kozcinségtalálkozé is lesz a konyvtári napokon

Természetgy gyász

https://www.nool.hu/rovidhirek/202
1/09/fotokiallitas-nvilik-az-emlorakellen-saleotarianban
https://www.nool.hu/helviku

ltura/2021l10/konwbemutato-

versko

ta

rt

el

n

cert-kozonsesta

la

I

kozo-is-lesz

a-konwtari-napokon-salsotarianban
https://www.nool.hu/rovidhirek/202
adást a telepÜ l ésen

1/10/termeszetgvogvasz-ta

rt-

eloadast-a-telepu lesen
72.

Az egészséges életm dot helyezik a ktizéppontba

73.

Pont neked pont elégítiki Salg tarjánban a meg'ráltozott olvas i igényeket

74.

75.

Programgazdagság jellemezte

N grádban

eseményét

Zenével és tánccal várják a kicsiket

a kcinyvtáros szakma legjelent sebb

h u/rovidh irek/202
1/10/az-egeszseges-eletmodothelvezik-a-kozeppontba
https://www.n ool. hu/helviku ltu ral2021110/pont-neked-pontelesiti-ki-saleotarianban-amegva ltozott-olvasoi-igenVeket

https://www. nool.

https://www.nool.hu/helvikozelet/2021110/prosra m gazdagsasiellemezte-nogradban-a-konvwarosszakma-legielentosebb-esemenvet
https://www.nool.hu/helvikozelet/202 1/10/zenevel-es-ta ncca l-

variak-a-kicsiket

76.

Újra tapsot kapott az riromtánc

77

lngyenesen sz rnek az egészségért

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

httos://www.nool.hu/helviA prosztatarák veszélyeire hÍvták fel a figyelmet Salg tarjánban

kozel et / 2O2L / LL / a-o r osztatar akveszelvei re-h ivta k-fel-a-fi svel met-

79.

Nosztalgikus utazásra hívnak

80.

Kirándultak egyet a kultrÍra világába

salqotarianban
https://www.nool.hu/helvikozelet/2021l11lnosztalsi kusutazasra-hivnak
https://www.nool. h u/rovid hirek/202

81.

Lírai délutánnak adott otthont a kcinyvtár

78.

-a-

https://www.nool.hu/rovidhirek/202
1/11llirai-del utannak-adott-otthont-

a-konwtar
https://www.nool.
82.

Egytitt alakították ki a

m sort Salg tarjánban a m vészek

ku

h

u/helvi-

ltura/202Ll12leevutt-alakitottak-

ki-a-m usort-sa lgotaria
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muveszek
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Konyvbemutat
Salg tarjánban

,

verskoncert és kozonségtalálkor is lesz a k<inyvtári napokon

https://3100.hu/konvvbemutatoverskoncert-es-kozonsegta

I

a

I

kozo-is-

lesz-a-konwta ri-na poko n-

salsotarianban/
84.

Kotelez lesz a maszkviselés
látogat i számára

a salg tarjáni onkormányzati intézmények és cégek

https://3 100. h u/kotelezo-lesz-amaszkviseles-a-salsotaria ni-

onkormanvzati-intezmenvek-escegek-latosatoi-sza ma ral

85.

Mellrák Elleni Ktizdelem Világnapja - Életek ezreit mentheti meg a korai

felismerés

u/eletek-ezreitmentheti-mee-a-korai-felismeres-amellrak-elleni-harcra-hivtak-fel-aÍgrelm et-sa gota ri a n ba n/
https ://3 100.

h

l

86.

Kozos sétával hÍVják fel a figyelmet a mellrák elleni

k

zdelemre Salg tarjánban

https://3 L00.hu/kozos-setaval-hiviakfel-a-fi svelmet-a-mellrak-el leni-

kuzdelemre-salgota ria n ba n/
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Konyvbemutat
Salg tarjánban

88.

Már zajlanak a ktinyvtári napok Salg tarjánban

89.

202L.0L.26. K nyvjelz

90.

2o2L.02.11. Új szolgáltatások a Balassi Bálint Ívlegyei Konyvtárban

9L.

2O2L. 02. 24. Krinyvjelz

92.

202L.04.L4.

93.

2021.03.30. Krinyvjelz

94.

2O2L. 04. 27. Kcinyvjelz

95.

202L.05.26. Konyvjelz

96.

2O2O.7L.24. Konyvjelz

97

K

,

verskoncert, kcizonségtalálkoz is lesz a ktinyvtári napokon

https ://www.voutu be.com/watch ?v=

faVlKeTOReo
https ://www.vo utu be.com/watch ?v=

iUxlTEqYZQM
https://www.voutu be.com/watch ?v=
k9nb1hBv7d0
https ://www.voutu be.com/watch ?v=

nyWárosok világnapja

202l' 06.25. A Balassi Bálint Megyei

https://concretemedia.h u/2021l10/0
3/konwbem utato-verskoncertkozonsegta lalkozo-is-lesz-a-konwtarinapokon-salgotarianba n/
https://noeradhont.hu/kultura/2021
/10/mar-zailana k-a-konwtari-napoksalgotarianban

ZBlhFirw-Jk
https://www.voutu be.com/watch ?v=
zIJJaRVNNeM
https ://www.voutu be. com/watch?v=

iKSCDSV3HRQ
https ://www.voutu be. com/watch?v=

w3OxTWD3kbs
https ;//www.voutu be.com/watch ?v=
K<inyvtár táborában a

pal cokkal

ismerkedhettek meg a gyerekek

98.

202L. 05.11. Újra várja az olvas kat a Batassi Bálint Megyei Konyvtár

99.

202L. 07.05. Kozcisségi festés keretében jult meg a Balassi Bálint Megyei
Konyvtár fala

100.

202!. 09. 02. Ünnepi Konyvhét sa|g tarjánban is

101

2o2!.Lo.!l' Új kozosségi tér nyílt a Balassi Bálint Megyei Konyvtárban

LO2

2O2L.09.28. Konyvjelz

103

2027.70.26. Konyvjelz

104.

2OZl.L1-.30. Konyvjelz

105

2O2T.L2.L5. Konyvjelz

c-6nxvffiDQ
https://www.voutu

be.

com/watch ?v=

vBLESGWO-eO

https://www.voutu be.com/watch?v=
i9KzE-Dcl-E
https ://www.voutu be.com/watch?v=
xJ1v5Rq1vi0
https://www.voutu be.com/watch?v=

ziKOfNtPCBc
https ://www.voutu be.com/watch ?v=

nzPN3uLQ4so
httos://www.voutu be.com /watch?v=
UonhEoFNvU4
https ://www.voutu be.com/watch?v=
9Li6mV1.wq-0
https ://www.vo utu be.com/watch ?v=

NowQlCGO o4
https;//www.voutu be.co m/watch ?v=

x6kxlBlt 8k

106

202l.t1.23. Ktil nleges lemezbemutat a Balassi Bálint Megyei Konyvtárban

to7

Kcinyvbemutat
Salg tarjánban

,

verskoncert, kozonségtalálkozé' is lesz a konyvtári napokon

https://www.voutube.com/watch?v=
KC2FND81eM4
https://pannonhirnok.com/konwbe
mutato-verskoncertkozonsegta lal kozo-is-lesz-a-konwtarina ookon-sa lgota rianban/

Pénzrigyi adatok
Az intézmény finanszírozási bevételei

Támogatás, kiegészítésés átvett pénzeszktiz
- ebb l fenntart i támosatás
_ ebb l felhasznált maradvány
_-s!L l k zponti k ltségvetési támogatás
ki egészít( KSZR) tá mogatás
-ebb l
_-9!L l pályázatí támogatás
_ a p ly zatit mogat sb l EU-támogatás
Az intézmény m kcidési bevételei
Szolgá ltatásokhoz k thet bevétel
Egyéb bevétel
Az intézmény kiadásai kiemelt el irányzatonként
Szgmélyi juttatás

Munkaad kat terhel cisszes járulék
Doloei kíadás
Eeyéb kiadás

Szakmai ktiltségvetés

245
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L4
7

LZs 270
L26 L54
439 27L

366236

2021-. évitény
Üzemeltetési kiiltségvetés

33376 467
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33 056 056
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TI33I44

24 189 230
273 rL2

673 507
273 LOg 927
95 301 024
1_5 439 346
89 556 147

728L3 4LO

osszlétszám

Ebb l vezet vagy magasabb vezet
Távollév k
Konyvtári szakmai munkakorben foglalkoztatottak
Ktjnwtá ros sza kképesítéssel
Kozépfokri sza kképesítéssel

25

26

3

3

L4

t4

Egyéb fels fokri végzettséggel

6

7

0

Egyéb munkaktjrben foglalkozatottak
Egyéb alkalmazott fels fokti végzettséggel

0

L

Egyéb alka lmazott ktizépfokri végzettséggel

I

L

*Az adatok egész
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ben megadva, az esetleges részmunkaid figyelmen kívÍ.ilhagyásával értend ek
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