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43/2021.(ll1.12.) h a t á r o z a t a
a Madách lmre Városi Könyvtár 2020. évi működéséről szóló beszámolójának

és 2021. évi munkateruének jóváhagyásáróI

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011, évi
CXXVlll. töruény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséröl és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(1,29.) Kormányrendetet 1. §-ában foglaltakra tekintettel
pol g á rmeste ri jog kö rö m be n elj áru a :

1.) A Balassagyarmat Város Önkormányzata fenntartásában működő Madách lmre Városi Könyvtár
2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az intézmény 2021. évi munkateruét a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváh agyom.

2.) Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésról tájékoztassa az érintetteket és az egyéb szükséges
intézkedéseket tegye meg,

Határidó:
Felelős:

a 2. pont tekintetében: 2021. március 31.
dr, Varga Andrea jegyzö
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1. Rövid összefoglaló

2020-ban a koronavírus-járvány és ennek következményei könyvtárunkat is nagy kihívás elé
á|Iitották. Gyorsan kellett reagálnunk, megtalálrri helyünket a rnegváltozott körülmények kö-
zött, és a rnagunk eszközeivel segíteni városunk lakosságát. Bebizonyosodott, hogy zárt ajtők
mellett is tudunk szolgáltatnil. Az országban az elsők között valósítottuk meg a könyvek ház_

hoz szá||itását. Reményeink és a visszajelzések szerint munkánkkalhozzájárultunk a bezárt-
ság okozta szorongás enyhítéséhez, sok egyedül élő, idős ember számára a külvilággal való
kapcsolatot is jelentette tevékenységünk. De segíteni tudtunk a családoknak a digitális oktatás
bevezetésekor, a felsőoktatásban tanulókat pedig elláttuk a szükséges szakirodalommal. Az
erőteljesebb online megjelenés, a honlapunkon és közösségi oldalunkon szálntalan forrnában
kőzzétett tafialom elősegítette a könyvtár jobb megismeftetését, tevékenységünk szélesebb
körű bemrrtatását, a szorosabb kapcsolatot a könyvtárhasználókkal.

Ugyanakkor sajnos nagyon sok tervünket, programunkat nem valósíthattuk meg, mert vagy
nem lehetett rendezvényt taftani, vagy nem olyan keretek között, olyan létszámmal, ahogy
szeretttik volna. A gyernrekcsoportok látogatása egy szűk időszakban volt lehetséges, a szá-
mukra teryezett sokféle programnak, foglalkozásnak is csak egy részét tudtuk megtartani,

De megtarlhattuk a három évtizedes múltra visszatekintő Nógrád megyei Madách-ünnepséget,
amely méltó tisztelgés és egyben felemelő közösségi élmény volt a szép számű résztvevőnek.
Az év másik kiemelt rendezvényét már korlátozta a jáwányhelyzet, de még megvalósulhatott
Farkas András születésének 100. évfordulója alkalmából szervezett kiállításunk és konferen_
ciánk. Megszervezhetttik a nyárí olvasótábort, kiadtuk könyvtárunk évkönyvének, a Balassa-
gyarmati Honismereti Híradónak legújabb számát, elindítottuk youtube csatománkat. Jelentős
fejlesztés is történt az év során: Helytörténeti Gyüjteményünk új tetőt kapott.

2. Stratégiai célok végrehajtása

A Könyvtár célja 2020-ban, hogy meg tudja őrizni az eddig elért szakmai eredrnényeket, a
szolgáltatások színvonalát és a küldetésnyi|atkozatában megfogalmazottak szerint teljesítse
feladatait a kultúra - különös tekintettel Balassagyarmat és környéke - értékeinek megisnrer_
tetése, az egész életen át taftő tanulás megvalósítása, az olvasás népszerűsítése terén, Segítse
az oktatást és a szabadidő hasznos eltöltését.

Egyik legfontosabb feladatunknak tekintettük programok szervezésével a gyermekek olvasó_
vá nevelését, valamint az olvasáskultura fejlesztését, 13 könyvtárbemutató és könyvtárhaszná-
lati foglalkozást, valamint 24 olvasási készségfejlesztő foglalkozást tartotfunk gyermekeknek.
Olvasáskuitúra fejlesztő programjaink száma összesen 27 volt, ezeken l 672-en vettek részt.

Kiemelterr kezeltük a lrelyi kulturális értékek rnegőrzését, megismertetését. Az évben össze-
sen 492 Úrjabb helytörténeti szöveges és képdokumentum digitalizálása történt meg. Városunk
múltját és jelenét benrutató rendezvényeket szerveztünk és ilyen tartalmú kiadványt jelentet-
tünk meg,

A könyvtár tcvékeny részt váIla|t az elmúlt óvben is a ,,digitális szakadék" csökkentésének
megvalósításában, Hat számítógéperr biztosítotrr,rk az internetezési lehetőséget. Saját eszköz-



zel érkező látogatóinknak a könyvtár egész területén lehetőségük volt wifi-használatra. A DJP
mentor segítő tevókenységét nagyon sokan vették igénybe egyéni konzultációk során elektro-
nikus ügyintézésberr. Sajrros a nyugdíjasok részére tervezett népszeni számitőgép- és intemet-
használati tanfolyamunk a járvány miatt elrnaradt.

3. Szervezet

A Madách Inrre Városi Könyvtár engedélyezett dolgozói létszáma 14 fő. Év közben egy fő
távozott az intézményből, az álláshely betöltését a nyitás után teruezziik. Nyolc munkatársunk
felsőfokú, öt pedig középfokú végzettséggel rendelkezik. Szervezeti egységeink: az olvasó-
szolgálatban felnőtt és gyermekkönyvtári részleg van, további szervezeti egység a feldolgozó
csoport és az ügyvitel, valamint a Helytörténeti Gyujtemény és Kutatóhely, mely külön épü-
letben működik.

SzabáIyzatainkban az év során változás nem történt, ellenben a kulturális intézrnényben fog-
lalkoztatottaknak, így könyvtárunk munkatársainak is a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992, évi XXXil. törvény szerinti közalkalrnazotti jogviszonya a munka törvénykönyvéről
szőlő 2012. évi L törvény szerinti munkaviszonnyá alakult át az év során.

A nrunkaviszony keretei között történő további foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést
2020. október 3l-éig valamennyi dolgozónk aláina.

4. Infrastruktúra

Könyvtárunk a városközpontban, icleális környezetben található, 1 108 négyzetméter alapterü-

leten. Akadályrnentesen megközelíthetö, tágas, világos terek várják a látogatókat. 20l2-tőI
évente törléntek fejlesztések, felújítások: nyíIászárőcsere a teljes területen, majd megújult az

alsó szint burkolata. Klímaberendezést kaptak a részlegek, megtörtént az olvasóterem feletti
kupolatető cseréje, világosítás-korszerűsítésre is sor került.

2020-ban a legjelentősebb fejlesztés, a Helytörténeti Gyűjternény tetőcseréje után az épület

mellett álló Kondor Ernő szobor restaurálása is megtörtént.

A könyvtárban folytatódott az elmúlt évek géppark-megújítási tervének végrehajtása költség-
vetési keretből és az érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzésre fordítható részéből. Új
beszerzéseink: 3 db számitőgép, egy blokknyomtató, szervergép, aktív lrangfal és egy kiilső
DVD rneghajtó.

Vásároltunk egy Sorry LED TV-t a gyermekkönyvtárba, 3 új olvasólámpát az olvasóterembe,

és bankkártya-leolvasó használatával lehetővé v áIt a kártyás íizetés.

5. G$ijteményi információk

Az áLlománvgyarapítás 2020-ban is a gyujtőköri szabáIyzatban előírtaknak megfelelően tör-

tént, az olvasói igények figyelembe vételével. Fő fonása a fenntartónk által biztosított összeg,

mely évek óta azonos szinten van, így kiegyensúlyozottan, tervszerüen, folyamatosan történik
a gyarapítás. További jelentős forrás az érdekeltségnövelő támogatás, a Márai-program és az

ajándékkönyvek.



A vásárolt könyvek száma az évben: 1 527 db, beszerzésükre 3 798 501,- Ft-ot fordítottunk.
Az egyéb gyarapodás 3 485 db dokumentum volt. Így a könyvtár állománya összesen 5 0l2
db dokumerltunrmal gyarapodott, l0 613 558,- Ft értékben.

A beszerzés elsősorbarr a Könyvtáre|látő Nonprofit Kft. Új Könyvek állománygyarapítási
tájékoztatő kínálatából törlént. A könyvtárellátási szerződóst 2200 000,- Ft érlékben kötöttük
meg, a szerződésben lekötött összeg értelmében 33%o árkedvezményre voltunk jogosultak.
Vásároltunk lailönböző kiadóktól, terjesztőktől, többször szerveztünk beszerző körutat, illetve
online vásárlásokat is bonyolítottunk.

Olvasóink 88 féle folyóiratból juthattak a legfrissebb információkhoz. Ebből 64-et NKA aján-
dékként kaptunk, 24-et vásároltunk, erre a cé|ra 48l 7'l7 ,- Ft-ot fizettiink ki.

A fizikailag elhasználódott dokumentumokat kivontuk az állományból. Az év során összesen
l 000 könyvet töröltünk. A könyvtár állománya 2020. december 31-én 105 138 dokumentum
volt, 98 404 488,- Ft értékben.

A gytíjtemény feltárását a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben végeztiik, Állományvéde-
lem rniatt valamennyi dokumentumunkat elláttuk biztonsági jellel, mágnes csíkkal. Folyama-
tosan végeztük a könyvek javítását.

A Helytörténeti Gyűjteménybe közisrnert személyek hagyatékából tárgyi emlékek, az egykori
ipoly Bútorgyár tárgyai és újabb képeslapok keniltek, A beszerzés módja nagytészt ajándéko-
zás volt, de vásárlásra is lehetőséget kaptunk az önkormányzattől.

6, Szolgáltatások

Úgy kellett átalakitani szolgáltatásainkat, hogy azok nregfeleljen ek az év folyamán váItoző
lehetőségeknek és igényeknek, Hagyományos könyvtári működésről csak az első két hónap-
ban beszélhetünk. Minden célcsoport számára biztosítva volt a kölcsönzés, helyben használat,
olvasótermünk nyitva áILt, tájékoztató könyvtáros kollégánk személyesen segített az anyag-
gyűjtésben, témakutatásban, folyóirat-olvasónkban 88 fele napi- és hetilap, színes magazinok,
szaklapok várták a naponta betérő látogatókat. Lehetséges volt az intemethasználat, másolat-
szolgáltatást végeztünk. Gyengénlátők számára nagyító készülék állt rendelkezésre, rnegköny-
nyítve az aprőbetűs könyvek olvasását. DJP mentor segített az E-ügyintézésben.

Az óvodás csoportokat rnesefoglalkozásokra, az általános- és középiskolásokat könyvtári
Órákla, tananyag-ki egészitő foglalkozásokra vár,tuk. Felnőtteknek kiállítást, könyvbemutatót,
a Helytörténeti Gyűjteményben - foleg az idősebb korosztály számára - közösségi programo-
kat tarlottunk.

A zárva tarlás alatt megszerveztrik a könyvekházhozszállítását. Kezdetben idősebbek éltek a
lehetőséggel, de aztán bővült a kör, rninden korosztály részéreházhoz vittük akért körryvet.
Mivel igórry volt rá, a beiratkozást is hasonlóan megoldottuk, Kérésre helyismereti informáci-
ókat küldtünk e-mailben, kutatók részére dokumentumokat juttattunk el.

A nyári újranyitás kezdetben csak a kölcsönzést tette lehetőv é a jfuványűgyi szabáIyok szigo_
ru betartása mellett,



A gyermekkörryvtár tevékenységét nagyon érzékenyen érintette a járványhelyzet. Nagy örö-
münkre és a kisiskolások, szülők örömére a Nyár a betűtengerben című olvasótábor1 megtarl_
hattuk - ennek programjában mesék olvasása és feldolgozása, sok kézrnűves foglalkozás, sza-
badtéri játék és kirándulás is helyet kapott -, de aztán az év nagy részében nem fogadhattunk
csoportokat.

Szepternberben a könyvtár galériáján megvalósulhatott Marék Veronika életrnű-kiállítása,
melyet csoportok már nem látogathattak, de a családok szép számmal megtekintették, A vál-
tozásokhoz alkalmazkodva, a második zárvatarás ideje alatt, novemberben online térben ren-
deztiik meg rajzversenyünket, így a gyermekekkel is kapcsolatot tudtunk tartani.

Az év során az összes személyes haszná|at 13 034 volt, 87 584 távhasználatot regisztráltunk.
A 2 150 beiratkozott olvasó 18 651 könyvet kölcsönzött,8 734 volt a helyben hasznáIt doku-
mentumok száma.68 programunknak 5 264 résztvevője volt.

Online felületeink (honlapunk, í'acebook-oldalaink és youtube csatornánk) a tavalyl évben
sokkal nagyobb hangsúlyt kaptak, a személyes találkozások hiányában az olvasóinkkal való
kornmunikáció elsődleges színterévé váltak. A könyvszállítás szolgáltatásunk részleteit és

egyób közleményeinket is itt tettük kőzzé. Az elmaradt rendezvények helyett színes tarlalma-
kat kínáltunk: könyvajánlók készültek történelmi évfordulókhoz kapcsolódva, bemutattunk
újdonságokat, könyvtárosok kedvenceit, kortárs szerzők műveit vagy éppen olyan könyveket,
melyekből filnr is készült. Korábbi rendezvényeinkből mutattunk részleteket, gazdag fotő-
anyagunkból is gyakran láthattak követőink érdekességeket. Az olvasásnépszerűsítés jesyé-
ben az adventi időszalóan könyves kalendárirrmmal készültünk, melynek minden ablaka egy-
egy városhoz kötődő közismert ember könyvajánlóját rejtette december l-24-ig,

Honlapunk látogatóinak száma l9 3 l 8, közösségi oldalainké 32 045.

7, Minőségirányítás

Könyvtárunkban hagyomány, hogy a különböző szakmai továbbképzéseken szerzett ismere-
teket munkatársaink belső képzés keretében átadják az intézmény többi dolgozójának.

Március 2-án a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által szervezett ,,Olvasó gyermekből felnőtt
olvasó" cínrű szakmai napon vett részt két rnunkatársunk.

Május 28-án gyermekkönyvtáros kollégánk a Babaolvasó országos orrline szakmai konferen-
cián képviselte az intézményt.

Szepternber 2l-én a könyvtár igazgatőja és a f'eldolgozócsoport - egyben a minőségbiztosítá-
sért felelős - vezetője vett részt a rrregyei körryvtár online szakmai infornrációs napján.

Októberben rryolc munkatársunk részvételével zqlott könyvtárunkban a Szakrnai tudatosság,

szervezeti kultura, partnerség című 30 órás tanfblyanr. A képzés gyakorlatorientált volt, ennek

eredményeként a könyvtárosok nagyobb tudatossággal és magasabb színvonalon végzik mun-

kájukat, különös tekintettel a konfliktuskezelésre, az olvasókkal való kommunikációra a reális

és az online térben is (a járványhelyzet miatt most inkább az utóbbi érvényesiil jobban), Az
olvasószolgálat minden tagja megerősítette, hogy az egymással való együttműködés, valamint



az űn, belső konmunikáció is javult, motiváltan, számos rnegvalósításra váró ötlettel néznek
azűj év elé,

8. Tudományos kutatás és kiadványok

A Balassagyarmati Honismereti Híradó 41. évfolyamát 378 oldallal jelentette meg a könyvtár,
a megszokott felépítéssel. A kötet hírt ad a Madách-ünnepségről, kőzlí a dijazoítak, a díszpol-
gárok és a Balassagyarmatófi emlékórmesek laudációit, a ,,Civitas Fortissima 100" ünnepség-
sorozat programjainak szövegeit, Közöl írást régi gyarmati családokról, recenziókat a 2019-
ben megielent helyi jelentőségű könyvekről. A Híradó végén az évben elhunyt jeles polgára-
ink nekrológjai olvashatók.

Publikációk helytörténeti témában:

Tyekvicska Árpád: A ,,fércelt" oszlop. A balassagyarmati l648lt848-as emlékrnűr keletkezé-
sének története. In: Balassagyarmati Honismereti Híradó. A Madách lrnre Városi Könyvtár
Evkönyve, Balassagyarmat,2019. p, I52-I57 .

Tyekvicska Árpád: Visszaemlékezések a holokausztról (könyvismertetés). In: Balassagyarma-
ti Honismereti Híradó. A Madách Imre Városi Könyvtár Evkönyve, Balassagyarmat,2079. p,

240_247.

Krézirat elkészítése:
Tyekvicska Árpád: Civitas Fortissima. Balassagyannat felszabadítása, 1919, január 29-én.
Tanulmány a Magyarságkutató Intézet Trianon-kiadványába. Várható megjelenés: 202l.

9, Parlnerségi együttműködések

A város valamennyi óvodájával, általános- és középiskoIájával jó együttműködést alakítot-
tunk ki. Elláttuk a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum
iskolai könyvtári funkcióját, Szerveztük és tárnogattuk a Honismereti Kör tevékenységét. A
Mikszáth Kálmán Művelődési Központtal kölcsönösen segítettük egyrnást. A Balassi Bálint
Megyei Könyvtárral a szakmai prograrnokon kívül a mindennapi munka során is gyakran
konzultáltunk szakmai kérdésekben. Amíg lehetett, az AFS Cserediák Programban részt ve-
vők a könyvtárban tartották összejöveteleiket. A Farkas András kiállításra a salgótarjáni
Dornyay Béla Múzeumtól kaptunk kölcsön képeket. A Bod Péter Országos Könyvtárhaszná-
lati Verseny rnegyei szervezőjeként munkatársunk részt vett a verseny 1ebonyolításában. Az
évben új írásos együtünűködési megállapodást kötötttink a Magyar Irodalomtörténeti Társa-
ság Nógrád Megyei Tagozatával. A nemzeti köznevelésről szóló 201 1. évi CXC. törvény és a
20l20l2 (VIII:31.) EMMI rendelet alapján négy iskola 9 díákja teljesítette kötelező közösségi
szol gáIatát m e gkötött sz erző dé s ei nk s zeri nt az intézményb en,

1 0. PVmarketing/kommunikáció eredményei

Ebben az évben nemcsak rendezvényeinkkel kapcsolatban jelentiink meg a médiában, hanem
a járványhelyzetben elindított szolgáltatásainkat is nagy érdeklődés övezte. A könyvszállítás-
ró1 több alkalomrnal készített anyagot a helyi média, rövidebb riporlokat és hosszabb skype-



on készült interjúkat is, ezek között volt olyan, ami országos TV csatorna hírműsorában is
szerepelt. Az Újdonságnak számító online programjainkat szintén bemutatta a helyi televiziő.
A könyvtánól kialakított képet nemcsak a sajtóban megjelent anyagok formálták, hanem a
közösségi oldalunkon és honlapunkon közzétett tartalmak is. A zárva tartás ideje alatt ezek az
eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kaptak, Fontos volt §zámunkf a a folyamatos kapcsolattartás
olvasóinkkal. Tudatosan terveztiik meg azokat a zömében saját készítésű anyagokat, melyeket
közzétettünk ezeken a felületeken. Több sorozatot indítottunk, könyvajánlók készültek külön_
böző témákban. Kapcsolódtunk ünnepnapokhoz, évfordulókhoz, készültek interaktív posztok,
ahol követőink véleményére is kíváncsiak voltunk. A zárás alatti tevékenységünket szintén
dokumentáltuk fotós és videós összeállításokkal. Újdonságnak számított a könyvtár youtube
csatomája is, ahol régebbi rendezvényeink videofelvételeit tethik közzé.

Kiemelkedőnek tekinthető facebook-oldalunk követőinek és kedvelőinek száma, mely 5 228
illetve 5 239.

1 1 . A koronavíru s -j árv ány okozta v áItozásokró 1

Könyvtárunkban a márciusi bezfuást követően a fenntartó, az olvasók és a könyvtár igényei-
nek találkozásábőI hamar megszületett a könyvkiszállítás gondolatata, március 31-én indítot-
tuk el a szolgáltatást. Olvasóink telefonon vagy e-mailben adhatták le rendeléseiket, melyek
feldolgozása után útvonaltervet készítettiink, majd megszerveztük a szállítást. A kölcsönzés
ko ntaktus né lkül zajlott, te l e fonon e gy eztetett i döp ontb an.

A nyitáskor a járványügyi előírások szerint kellett megszerveznünk a müködést. Tájékoztatő
táblákkal, feliratokkal jeleztük a szabályokat, a kötelező maszkhasználatot, a bejáratnál köte-
|ező volt akézfertőtlenítő ha§ználata, a kölcsönzőpultra plexi falat szereltetttink munkatársa-
ink védelméreo a visszahozott könyveket72 órás karanténba helyeztiik.

A novemberibezárást követően a tavasszal kialakított, jól miiködő rendszerben folytattuk a

könyvszállítást. Ujdonságnak számltott, hogy igény szerint beiratkozási lehetőséget is biztosí-
tottunk a helyszínen. A szolgáltatás nagyon népszerűnek bizonyult, l 261 db könyvetjuttat-
tunk el olvasóinkhoz az év során.

Volt olyan munkatársunk, aki önkéntesként részt vállalt ételszállításbann részt vetttink a műve_
lödési házban történő maszkosztás előzetes szervezésében. Egy helyi önkéntes civil kezdemé-
nyezés keretében kivont könyveket ajánlottunk fel a balassagyarmati kőrház covid osztályán
fekvő betegek részére.

Balassagyarmat, 2021' február 20.
$toq$*.o- --* f*,U-J
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1, sz, melléklet

I. szolgáltatási feladatok

1, Heti nyitvatartási órák száma (a könwtár székhelvén) 47

2, Aíárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 2 I50

2.1, tárgyévben a könwtárhasználatok száma 100 61 8

2.2, A társyévi resisztrált használók száma 2 I50

2,3. A tárgyévi látoeatók száma 13 034

3. A könyvtári honlap-látogatások sz6ma (kattintás a honlapra) 19 318

4. A könyvtár honlapja (telies webhely) hány nyelven érhető el 1

5, A könwtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 240
6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben
kölcsönzött dokumentumok száma 72

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolsá|tatások száma J

7.L A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 32 045
8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kat-
tintás az OPAC-ra) JJ 801

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

9.1. Könw 18 651
9,2.Időszaki kiadvány
9.3. AV-dokumentum

9.4. El ektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 4

9.5. Elektronikus dokumentum (disitálisan) 678

l 0. Irodalomkutatások. témafisyelések száma 932
10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök
száma 2
10,1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások
száma 2
11. A könyvtár által szervezett
1 1.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztés ét támoga-
tó nem formális képzések száma 24

11 7.1. aképzéseken résztvevők száma 470
1 1 .2, digitáli s kompetenc iafej lesztés i, informáci ókeresés i i smereteket

Mutatók számadatok
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nyujtó nem formális képzések száma

11.2,1. a képzéseken résztvevők száma
1 1.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma
1 1.3.1. a képzéseken résztvevők száma
1 1,4. könyvtárhasználati foglalkozások szárna és azokon résztvevók
száma 13

1 1.4.1. a résztvevők száma 268
1 1.5. hátrányos helyzetüeket, romákat célző, a társadalmi együttélést
erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformálő, toleranciára nevelő
és multikulturális programok
l1.5.1. a programok résztvevőinek száma
1L6. nemzetiséei közösséei indentitást erősítő programok száma
1 1.6.1. a programok résztvevőinek száma
1 1.7, fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítö képzések,
programok száma
IL7.1. a progfamok résztvevőinek száma
1 1.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifiúsági
korosztály számár a szerv ezett fej lesztő pro gramok, fo glalkozások és
az azokon résztvevők száma
1 1.8.1. a programok résztvevőinek száma
11.9. a nyugdíias korosztály számára szervezetl programok. képzések
1 1.9.1. a programok résztvevőinek száma
12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató
kiadványainak száma

l3. saiát könwtári hírlevél megielenésének száma

14. A könwtár megielenésének száma a médiában 50

1 5. A használói elésedettsés-mérés ek száma
15.1 A válaszadő használók arányalalkalom (átlag)

16. A megyei hatóköni városi könyvtár koordinációjával minősítésre
készülő települési könwtárak száma
I7. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtár,ban te1.1',esítők száma és
a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megálla-
podások száma 9

18. A könwtárban foslalkoztatott önkéntesek száma
19, A könyvtárral írásos együttrnírködést kötő civil, határon túli, vál-
lalkozói stb. partnerek számal év óJ

II. Gyűi teményfei lesztés l
ffi1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípuson-

ként

1.1. Könw (db) 5 008

1 .2. Bekötötí, tékázott folyóirat (kötet)

1,3. Kartosráfiai dokumentum (db) 4

1.4. Nyorntatott zenei dokumenturn (db)

10



1.5, Hangdokumentum (db)

1.6. Képdokumentum (db)

1.7. Elektronikus (dieitális) dokumentum (db)

1.8, E-könw (db)

Egyéb dokumentum (db)

2. GyűjteménybőI tárgyévben apasztott dokumentumok száma
dokumentumtípusonként

Könyv (db) l 000
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)

Kartográfi ai dokumentum (db)

Nyomtatott zenei dokumentum (db)

Hangdokumentum (db)

Képdokumentum (db)

Elektronikus (disitális) dokumentum (db)

Digitalizált és szolgáltatott dokurnentum (db)

E_könw (db)

Eeyéb dokumentum (db)

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok
száma

4. Gyermekkönwtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 10l5

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 59
7. zenei gyűiteménybe bekerült dokumentumok szama
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma
8.I. Százalékos aránya a telies állományhoz képest
III. Gvűiteményfeltárás
l " Epített el ektronikus kataló gusokban/adatbázi sokban r ö gzített rekor-
dok szárna 5 012
2, Magy ar or szágí Közö s Kataló gusb a (MOI(KA) b etöltött tételek
száma
3. Beérkező új dokumentumok olvasók számáratörténö hozzáférhető,
vé válásának időtartarna napokban kifeiezve 5
4. A gyűjternény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus kata-
lógusban feltár,t dokumentumok száma a gyűjtemény egészének%o-
ában) 98

V. Rendezvény, kiállítás
1. A könyvtárban a tárgyévben szewezetthelyi, megyei és országos
szintű közösségi programok, rendezvénvek száma összesen 31

1.1. a résztvevők száma 4 526

2. T ár gy évben szervezett konferenc iák száma 1

2.1. arészívevők száma 51

1"1,



3 . A könyvt árb an sz erv ezett idő szaki ki áll ítá s o k száma 1

3,|. alátosatőkszáma z 530

4 . T ár gy évben a cs aládok számár a me ghirdetett rendezvények száma 2

4,I. aftsztvevők száma 98

5. Eeyéb rendezvényeken résztvevők száma 1 847
VI. Áilományvédelem
1 . Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás
vagy egyéb aktív állorrrányvédelrni intézkeclésben részesült dokumen-
tumok száma 500

2. MuzeáLis dokumentumok száma
3, Restaurált muzeális dokumentumok száma
4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentu-
mok száma

5. Biztonsási iellel ellátott dokumentumok száma 4 967

72



Horváth Lászlőné,,Személyes történe-
lem" című előadása

Madách Imre Városi
Könyvtár Helytörténeti
Gyidteménye

2, sz, melléklet

A Madách Imre Városi Könyvtár rendezvényei
2020

Közösségi program

13

Madách Imre Városi
Könyvtár Helytörténeti
Gyúijteménye

Közösségi proglam

Egyéb rendezvény

Időszaki kiállítás

Egyéb rendezvény

):i:. 1,) :.:a:.:i,|i |: |,:í:.|.:a.

Merczel Mária,,A Magyar Áilami
Operaház avagy a nagy kedvencek
titkos élete" című előadása

Nógrád-megyei Madách-ünnepség :

koszoruzás

Nógrád megyei Madáclr-ünnepség:
A Horváth Endre-díjas alkotók
kiállításának megnyitój a

Nógrád megyei Madách-ünnepség:
Díjátadó ünnepség

Balassagyarmat
Köztársaság tér,
Madách-szobor

Madách Imre Városi
Könyvtár galériája

Mikszáth kálmán
Művelődési Központ
kamaraterme

A néprnesék nyomában -
foglalkozássorozat

Madách Imre Városi
Könyvtár gyermekkönyvtári
részlege

Olvasási
kompetenciacia-
fejlesztós

Olexa Miklós ,,Volt egyszer egy Ipoly
bútorgyár" című előadása

"Itt a farsang, á|l, a bál" -
foglalkozássorozat

Madách Imre Városi
Könyvtár Helytörténeti
Gyűjteménye

Madách Imre Városi
Könyvtár gyerm ekkönyvtári
részlege

Közösségi program

Olvasási
kompetencia-
fejlesztés

Ádá,l, Tatrrás Szomjas víztorony cínrű
kötetének bemutatója

Madách Imre Városi
Könyvtár
Kupolaterme

Egyéb rendezvény

"Szél hozott, szél visz el" -
foglalkozássorozat Szabó Lőrincről

Madách Imre Városi
Könyvtár gyermekkönyvtári
részlege

Olvasási
kompetencia-
fejlesztés



"Nyár a behítengeíben" - olvasótábor

Simon Leila pszichológus ,,A bátorító
nevelés a|apjal" című elöadása az Or
szágos Könyvtári Napok keretében

T áborzárő program családok részvéte-
lével

Madách Imre Városi
Könyvtár gyermekkönyvtári
részlege

Madách Imre Városi
Könyvtár Kupolaterme

Online program

Online program

Ünnepeljük otthon a rajzfilmeket! -
online rajzpáIyázat és kiállítás

Családi program

konferencia

Időszaki kiállítás

Egyéb rendezvény

i emléknap - A festészet napja
Balassagyarmaton. Száz éve született
Farkas András festőművész.
konferencia

Adventi könyves kalendárium.
Olvasásnépszenisítő sorozat közi smert
emberek könyvajánlóival

74

Madách Imre Városi
Könyvtár gyermekkönyvtilrí Egyébrendezvény
részlege

Balassagyarmaton. Száz éve született

Madách Imre Városi
Könyvtár Kupolaterme

Madách Imre Városi
Könyvtár galériája

Madách Imre Városi
Könyvtár galériája

Egyéb rendezvény

Időszaki kiállítás

Időszaki kiállítás

l

i Marék veronika életmű-kiállítás

i

', Ösziemléknap - A festészet napja



3, sz, melléklet

A Madách Imre Városi Könyvtánól megjelent cikkek

2020

Alkotni és a közjóért dolgozni: utat mutatott a tragédiaköltő

Dömer György és Koltai Róbert színmüvészek kapták idén a Madách-díjat

Nógrád Megyei Hírlap 2020. janufu L2.XXXI' évf. 18. sz, p. 1-2,

Hit árad alkotásaiból - Keze alatt újraélednek a múlt csodálatos relikvlái

Nógrád Megyei Hírlap 2020, januőr 25. XXK. évf .2L sz. p. I; 6.

Festő- és íilmvászon a két alkotóterülete

Fiatal művésznő kapta ldén a Horváth Endre-díjat

Nógrád Megyei Hírlap 2020, február 15. XXXI. évf. 39. sz,p.6.

Horváth Endre-díjasok

Gyarmati Hírek XVII. évf,2020. február; p. 7.

Vakrandizhat egy könywel is

Yalentin napi akcló keretében kínólnak szépirodalmi műveket is

Nógrád Megyei Hírlap 2020. február 14. XXXI. évf. 38. sz. p. 4.

Előadással emlékeztek az egykorl bútorgyárra

Nógrád Megyei Hírlap 2020. február 21XXXI. évf. 44. sz.p.5.

Házhoz megy a könyv, enyhülhet a szorongás

Nógrád Megyei Hírlap 2020, márc. 30, XXXI. évf,76. sz. p. 5.

Mozgókönyvtár

Gyarmati Hírek XVII. évf. 2020. április p. 5.

Repeshetnek a könyvmolyok. Kinyitott a könyvtár Balassagyarmaton

Nógrád Megyei Hírlap 2020.május 25. XXXL évf.l2L sz. p. 5.

Megszólítottákaz embereket és komoly sikereket értek el

Nógrád Megyei Hírlap 2020. szept.24,XXI.. évf,224, sz. p.5.

15



Farkas András 100. Gyarmati Hírek XVII évf. 2020. október p. 6

Úl-regi könyv. Gyarmati Hírek XVII évf. 2020. november p. 1

Madách-ünnep Balassagyarmaton 2020

}tL!txX:"uxy.lltps{3:J:1!lfi;inil§,luiil!r._$llttyyúls}l:l:I]r§]ri§jr]

Koltai Róbert és Dörner György kapja ídén a Madách-díjat

|, 4;}.f).?,.í).!:\.:.*lni,]:lnll

Madách díjátadó a Vadkerti-Zsapka-Sipos trióval Balassagyarmaton

l1!lplill_w:l,,_p.:t{s;Bps;üsi:ula:l2"I$"9""l,*l§il_eN::.s!i,;y,1":y1:::.ll:y,:._ts.|}s:t::zxrr-*rrpr;r-llir,,tytl;

halaysgas.utlyu}9J 'i,h!"Lí'

Madách-díj - Kedden adják át azidei Madách-díjakat

il.ijnlllh]l,cthi i.:1_9],Lq_í_1:"t,$;ll-qr,,n-q*§}'g_|,8;1-]l,ilpji}:i,dfii},

Dörner György és Koltai Róbert kapják idén a Madách-díjat

bl"|pull:yu:vil,tltj§,,rl"!llilJi,:,lJyw,*/2§2,§!il),§!s::}!l.jsy;bgJ*títrlnrqr-s},lxg}:kfii_u!i:?9?0j"a$:ix

ma"t|ath:l,|u{,\").\r§l

Koltai Róbert és Dörner György érdemelte ki a Madách-díjat

ryld aeh:dii ?}!,:)|) ? .${|,] * l

Megemlékezés és kitüntetések átadása

a megyei Madách-napon, Balassagyarmaton

h ttp :;iyitv lv, irst.lrrrr c, h uibal ltssii

Dörner György és Koltai Róbert Madách-díjat kap

n"a,d q qh : r,l tj i11:,,,}y"m)"

Koltai Róbert és Dörner György kapja idén a Madách-díjat

https:il'lilrrarjrrs. h ul'f 020/0 l/20,'kr;ltai-rr,lbert-es-c[rrrncr-$r-r,r{s::]§$:nz:lde11jracl.rc,h-rlij;ls,:
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Dörner György és Koltai Róbert kapták idén a Madách-díjat

l:§l;::; l "iay axil}auh §§kbru.?íl ?,§rt}!22l _v:s:l;Lsh:! ttn §ipL!:gl

Alkotni és a közjóért dolgozni: utat mutatott a tragédiaköltő

Dörner György és Koltai Róbert színművészek kapták idén a Madách-díjat

fu§:;:,'nvwlv^noql,h!y'kltltural'l§lykJí]rlg&&lgrncr§lyorrry-cs-lioltai*rtlircrt-seinnruvcsze lí-

B:wt;lk::§en**::ndlt9tr:i] jj*!:,3§§J§.}Jl"

Dörner György és Koltai Róbert kapták idén a Madách_díjat Balassagyarmaton

lc.tp ii k r"iíjg"n:"ik"l}t"aclfl _!],l,},: |rl 
jj"í1,:.3,9"0" l 52,1 l

Koltai Róbert és Dörner György |ett az idei Madách-díjas

|*:t"*:,;ll".|.i.b"l"ltlx}ylt2§ /í}-},ü§l3pl.tsu:rgb§r];p_i:{lü,ffil::g_y_\)_|,,g,y_:)c§_gl:lúx. gd:CIh*LipsL

Madách-ünnepség

bJ,Il:;il:tiw."vy''§g!,,.b-r-}.]p,l],l:l,b..d.lls,t jl,,

Mad á ch-ünnep Balassagyarmato n 2020

b-{p.l,-

Vakrandizhat egy könyvvel is

Valentin napi akció keretében kínálnak szépirodalmi műveket is

§"í§]J]il,fílí}_{íí.}t:i'll.u"_\:§li.lií:}.d_8.1§g§.V._íi.|_lj.§l !t),t].:")^0_3§:1..§.;1.1.

Házltoz viszik az olvasnivalót

hí_r;;i',,wxtr,$.í]í}l,h-q,,Jíg.*gl"q"ilirp.ly::klt;.p-l§]-lly"illíi.t}trn:$*fii:ílk§_j_i}:1ip.rj:lgh_qn:kinablitlt:

y;791;::ryldnlffii:_1_1ti;_Yp_kc,!:bnl*.,,s,1_1lgyagn" &:|p-j}"§},í)1&i,i.

Idón is közkedvelt volt a könyvtár nyári tábora

Irtl,pi,li111,141xi}p*s&'cg§J2Já._ő:)6]"l92933"|)4lvideosi260?§7Q§.9,3JÁ!,t]_l 8

Idón is közkedvelt volt a könyvtár nyári tábora
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Kortárs mesék korszerű feldolgozása az olvasótáborban

Ismét szép cseréptető lesz a nemesi kúrián

}2!z28A}1.

Repeshetnek a könyvmolyok. Kínyitott a könyvtár BaIassagyarmaton

b"a,líg.§asyilr::_t|}trQn:3T,},5,.?.8,2l..

Szabadtéri könyvturkálóval népszerűsítette az olvasást a gyarmati könyvtár

i:"11pu",:up:uryst>},hulknr,glptnely1-1i"wsjsjlsr,alr11r||pLi:hon_vil[t§:tllllll1:l 9:3_|1.9$r.il!s§§}::!.!/,:

s.l-vj§il,§ t:,,l:g- lul§ll-l;lggnvyBrd-Qj$v§k34Ír-}J 4 ;-

Kippkopp, Boribon és a Kockásfülű nyúl a könyvtárban

Ú1 tetOt kap a Helytörténeti Gyűjtemény épülete

bűpur:y"u:ula*l}sxrkrrr,r1?l4tií}{ j}"1229}::W:l§NLilS}§lq}n:á?()

Megjelent a Honismereti Híradó

hltpg;llri:igrntilíihi;"lik,,hu l2í)2í)lí"r}i} íjitn"egir:l,qnt:O:b,9[j*5.1},_e__í"qíi:hir"t:l|p_i..

Balassagyarmat előző évét foglalja össze az új kötet

|tll_u::}"A§?6iN.

Horváth Endre-díj 2020

h !"l 1,1;i :b* h s5agyi11,1p i1 1,clli,

Tragédia illusztrációk és emléknap a Városi Könyvtárban

ht!,ll;1.1bi:In"slií1.$-}1í]]"n3L$/

Új szolgáltatások érhetők el a Városi Könyvtárban

bL.mj&,{l-a g§og:í:;q lg!§d
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száz évvel ezelőtt született Farkas András

h.Ltpi:;l:_tlyy:,íb"Egb_gg,!tafiIllH"!!l2§}]9H}3"2:l1y":d".e'qil"§}3,,}Z}?"i_$"2,*19:)"Q

Farl<as András 100: konferencia és kiállítás a könyvtárban

bü:r:-,/1syi,ffilll,tbr-,lltllffi"afi,§!'},J3*lr§":t}l]{il;rl,:r_"!_0JL!gdb:i:l]r1l}:t$:k,Ijtljik,l*:.

koLt:tgd2adjb§,

t.íl,liMffJl8s

Újra kapható a képeslap könyv

UllMptt§§s

Idén otthon ünnepeljük a rajzfilmeket

b$*l;;ittlw:t ,-íac,qb<lslk 9§Y1l,vi{qQ§/3,fi§L

Idén otthon ünnepeljük a rajzfilmeket

h-ltri ;ii::lxx.,í"ir.r;.p_lxlg,ls,"c,r:g!'}}]"!:§2§"3}9_29_}}2t"l"yislp,:lsl.&"7]8,!i.7.9_,?,?"9_5]":),!':)"

Csütörtökönként házhoz viszik a könyveket

b§a:i /fuxx*-qú§pLq"Qr/._*?7_*§9íi|9Z931}q*!,uylQ{:§:B]JYfr,2n9;1"J_942
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Támogatás, kiegészítés és átvett 61 41I
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J, sz. melléklet

Ebből vezető vagy magasabb vezető

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkozta-
tottal<
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A Madách Imre Városi Könyvtár
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Mutatók, számadatok
A Madách Imre Városi Könyvtár rendezvényei
Pénzügyi adatok

Munkaügyi adatok



1. Rövid összefoglaló

A Madách Imre Vrárosi Könyvtár céIja 202I-ben, hogy meg tudja őrizni az eddig elért szak-
mai eredményeket, a szolgáltatások színvonalát és a küldetésnyilatkozatáhan megfogalmazot-
tak szerint teljesítse feladatait a kultura - ktilönös tekintettel Balassagyarmat és környéke -
értékeinek megismertetése, az egész életen áttartő tanulás megvalósítása, az olvasás népsze-
nísítése terén. Segítse az oktatást és a szabadidő hasznos eltöltését.

Mindezt a koronavírus-járvány és a következtében kialakult rendkívüli és bizonytalan hely-
zetben. SzolgáItaásainkat továbbra is a lehetőségel&tez igazitjtk, Follatjuk a könyvek ház-
hoz szállítását, tájékoztatunk telefonon, e-mailben, kérésre szakirodalmat ajánlunk, bibliográ_
fiát készíttink, a könyvtárunkban nem találhatő köteteket könyvtárközi kölcsönzéssel besze-
rezziik, a Helytörténeti Gyűjteményből a dokumentumokat a kutatók számőta eljuttatjuk.
Honlapunkon és közösségi oldalunkon számtalan formában közzéteszittkkönyvajánlásokat új
könyveinkből, téma szerinti és eseményekhez, évfordulókhoz kapcsolódó válogatásokat. Já-
tékra, vetélkedőre hívjuk olvasóinkat

Programjaink tervezése a legnehezebb. Hiszen nem tudható, hogy mikor nyithatunk ki, és ha
ez megfÖrténik, milyen keretek között dolgozhatunk: fogadhatunk-e csoportokat, ílleMe az
óvodák, iskolák hozhatjék-e a gyermekeket a könyvtárba? Ezért az első negyedévre csak on-
line programot szerveziink, a későbbiekben felkészüliink arra, hogy az élet visszatér a rendes
keretek közé és megtarthatók lesznek rendezvényeink. Az elmaradt programokból is igyek-
sztink megtartani azokat, amelyek nem veszítették el aktualitásukat, illetve izgalmas, új prog-
ramokat is terveztink, szem előtt tartva az évfordulőkat, a szokásos országos kampányokat.
Gondoltunk arra is, hogy ha ablelyzet aztkivánja, egy-egy program online megvalósításrára is
lehetőség legyen.

2. Stratégiai célok

Könyvtárunk alapvető feladata a gyermekek olvasóvá nevelése és az olvasáskultura fejleszté-
se minden korosztályban. Ennek érdekében iskolai- és óvodai csoportfoglalkozásokkal segít-
jiúk az olvasás megszerettetését,hozzájárulunk az értő olvasás eIsajátitásához.

Olvasótábort, gyermekek és felnőttek számára író-olvasó találkozőt, könyvbemutatőkat szer-
veztink. csatlakozunk az országos olvasás-népszenisítő programokhoz.

Kiemelten kezeljiik a helyi kulturális értékek megőrzését, megismertetését. Follatjuk a hely_
ismereti, helytörténeti dokumentumok digitalizálását. Városunk múltját és jelenét bemutató
rendezvényeket szerveziilrk, helyi kiadvránl jelentetiink meg.

Az intézmény elkötelezett akönfiári minőségfuányitás iránt. An:a törekszünk, hogy a könyv-
táthasználőkért folytatott,,versenyben" szolgáltatásainkkal minél jobb eredményt érjtink el.

Kérdőíves használői elégedettségmérést végztink. Munkatrársaink szakrnai továbbképzéseken
vesznek részt.

Feladafunk a digitális kompetencirák fejlesztése. A könyvtár fontos szerepet vállal az egyes
társadalmi csoportok közötti jelentős különbség, a ,,digitális szakadék" csökkentésében. Szá-
mítógép-hasznélatot, internetezési lehetőséget biztosítunk. Számítógép-használói és internet
tanfolyamot indítrrnk, elsősorban nyugdíjasok részéte. DJP mentor nyujt segítséget atászoru-
lóknak az elektronikus ügyintézésben.



Szélesköni kapcsolatokat építünk a társintézményekkel, civil szeruezetekkel, oktatási intéz-
ményekkel és a médiával a könfiár szolgá|tatásainak népszenísítése érdekében, Közös prog-
ramot szervezünk. Lehetőséget biztosítunk az iskolai közösségi szolgálatra. Partnerkapcsolati
hálónkat b ővíd ük, fo lyamato san karbantartj uk.

Felelős : Holfmann Pálné
Határidő: folyamatos

3. Szervezet

A Madách Itnre Városi Könyvtár engedélyezett dolgozói létszáma 14 fő. F"gy üres álláshellyel
rendelkezünk, ezt a nyitás után tervezzük betölteni. Könyvtárszakmai munkakörben 11 ftí
dolgozik, ebből nyolcan felsőfokú, hárman középfokú végzettséggel rendelkeznek. A két
egyéb alkalmazott rendszergazdaként illetve ügyviteli alkalmazottkéntlátja el feladatát.

Az intézmény jelenlegi vezetője 202l. május 14-én nyugdíjba vonul. Az íj igazgatő megbiza-
tása ettől a naptól szól majd. A kiíft pályázat elbírálásának határideje április 15.

A közalkalmazottijogviszony munkaviszonnyá alakulásával kapcsolatos változások miatt a

könyvtár a|apító okiratában, a szewezeti és működési szabáIyzatban és mellékleteiben a szük-
séges változtatásokat meg kell tenni.

Felelős: Hoffmann Pálné
Határidő: 2021. január 3l.

4. Infrastruktúra

202l-ben tervezett nagyobb fejlesztésünk a gyermekkönyvtár világitásának korszenisítése és

a Coruina-s zery er cseréj e.

Folytatjuk költségvetési keretből és az érdekeltsógnövelő támogatás eszközbeszerzésre fordít
ható részébőI eszkőzparkunk megújítását és egyéb berendezési tárgyak vásárlását. Az olvasó-
szolgálatba 4 új monitor és egy szkenner, a Helytörténeti Gyűjteménybe új polc, a gyermek-
könyvtárba két fotel v ásárlását teru ezzik,

Elromlott fényrnásolónk cseréjét nem vásárlással, hanem egy színes fenymásoló bérlésével
oldjuk meg, mivel ez a konstrukció jelenleg kedvezőbb megoldást nyújt.

Felelős: Hoj/mann Pálné, Bárány István
Határidő : értelemszerűen

5. Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Feladatok

A könyvtárellátási szerződés megkötése 202l-re. Az áIlománygyarapitásra fordítható összeg
figyelemmel kísérése

Felelős: Havqj B. Mária
Határidő: 202l . január illetve folyamatos



A rendelések nyilvántarlása és továbbítása

Felelős: Havqj B. Mária
Határidő : értelemszerűen

A könyvtári dokumentumok állományba vétele, leltárkönyvek vezetése
Statisztikai j elentések elkészítése negyedévenként

Felelős: Havaj B. Mária
Határidő. .folyamatos

Az időszaki kiadványok megrendelése, nyilvántartásuk vezetése, reklamációk intézése

Felelős: Bartha Attila
Határidő : értelems zerűen, ill etv e folyamato s

A folyóiratok köttetésének lebonyolítása, leltározásuk és nyilvántartásuk vezetése

Felelős: Bartha Attila
Határidő: 2021. szeptember 30.

A ftzikailag elhasználódott, a tarta7milag elavult és a feleslegessé vált dokumentumok leválo-
gatása és kivonása az állományból, Törlési jegyzékek készítése és a váItozások átvezetése

Felelős: Havaj B. Mária, Vitéz Katalin
Hatóridő: folyamatos

Balassagyarmatra és a kistérségre, valamint a történelmi Nógrád megyére vonatkozó irodalom
felkutatás a, b eszer zése a Hely.történeti Gyűj teményb e

Rendezvények, események, városképi váItozások nregörökítése, a kapcsolódó írásos anyagok
beillesztése a digitális gyűjteménybe

Az Esze Tamás gyűjtemény, az Elegyes gyűjtemény és a Nógrád-Honti Adattár anyagának
folyamatos gyarapitása. rendezése

A számitő gép e s rep ertóri um ok, adattát ak karb antarlá s a

Felelős; Ács Zsuzsanna
Határidő: folyamatos

Gyűjteményfeltárás

F'eladatok

A könyvek feldolgozása a corvina integrált számitőgépes rendszerben

Felelős: Havaj B. Mária
Határidő: folyamatos

A könyvtári dokumenfumok vonalkóddal, jelzetekkel való ellátása

A raktári katalógus építése, cédulák nyomtatása

Felelős: Havaj B, Mária
Hatdriclő: folyamatos



A g$íj temények feltárás ának fo lytatás a a H elytörténeti Gyúj teményben

Felelős: Ács Zsuzsanna
Határidő: Jolyamatos

Az apr őny omtatv ányo k e l ektron i ku s úton tört énő r e gisztr á|ása

Felelős; Ács Zsuzsanna
Határidő: folyamatos

Ánományvédelem

F'eladatok

A könyvtári dokumentumok mágnes csíkkal való ellátása

Felelős: Havaj B. Mária
Határidő: Jblyamatos

A kisebb rnértékben megrongálódott könyvek javítása

Felelős: Bartha Attila
Haíáridő: .folyamatos

Digitalizálás

A Honismereti Híradó digitalizálás ának fo lyatása

Felelős; Ács Zsuzsanna
Határidő: folyamatos

Lz év kiemelt feladata

Állományellenőrzés

Le\tározási ütemteru készítése, a\eltár előkészítése, lebonyolítása, zárőjegyzőkönyv

Felelős: Havaj B, Mária, Bárány István
Határidő: 202]. ruovember 30,

6. Szolgáltatások

Felnőtt olvasószolgálat feladatai

A Könyvtár felnőtt használóinak dokumentumokkal és információval való ellátása

A dokumenturnok kölcsönzésének és visszavótelónek lebonyolítása

Előj egyzések felvétele

Másolatszolgáltatás

Internethasználat ütemezése

Az áIlományból kivont dokumentumok árusítása
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A könyvtári kiadványok árusítása

Az olvasószolgálati nyilvántartások és a napi forgalmi statisztika vezetése

Az új könyvek kihelyezése

Téma és kiemelt események, ünnepek, évfordulók kapcsán könyvajánlók készítése

A könyvajánlók megjelentetése a könyvtár honlapján és közösségi oldalán

Felelős : Bércziné Zöldesi Marianna, Vincze-Lendvay Gabriella
Határidő. folyamatos

A záwa tarlás idején a könyvkiszállítás szervezése, az igények feldolgozása, a könyvcsoma-
gok ö s szek észitése, címkézé s e, szállitási útvonalterv készítés e

Felelős : Bércziné Zöldesi Mariaruta, Vincze-Lendvay Gabriella
Határidő: folyamatos

A könyvek házhoz szá||itása

Felelős: Havaj B. Mária
Határidő: folyamatos

KÖzépiskolások részére könyvtárbemutató és könyvtárh asználati foglalkozások tartása

Felelős: Bartha Attila
Határidő: Jblyamatos

Irodalomkutatások, biblio gráfi ák összeállítása

Közhasznú információk nyúj tása

Az állománybőlhiányzó kötetek könyvtárközi kölcsönzés útján való biztosítása

Felelős: Bartha Attila
Határidő: folyamatos

S egítségnyujtás elektronikus ügyintézésben

DJP mentori feladatok ellátása

Internet-tanfolyam szervezése nyugdíj asoknak

Felelős: Bárány István
Határidő: folyamatos

A gyermekkönyvtár feladatai

A 14 éven aluli korosztály könyvtári el\átása

Az olvasók nyilvántartása, ahasználók és a forgalom statisztlkájának vezetése

A dokumentumok kölcsönzése és helyben használatának biztosítása

Együttműködés a város és vonzáskőtzete óvodáival és általános iskoláival

Az óvodai és iskolai nevelőmunka támogatása



Csoportok fogadása

Könyvtárhaszná|att foglalkozások, tanagyag-kiegészítő órák, vetélkedők tartása

PáIyázati kiírások

olvasótábor szeryezése

Felelős: Bárány lldikó
Határidő: folyamatos

Helytörténeti Gyűjtemény és Kutatóhely feladatai

Tematikus anyaggyűjtés a kutatók, érdeklődők, szakdolgozatot készítők számára, a gytíjtött
információk segítségével adatszolgáltatás személyesen, telefonon és interneten keresztül

A Honismereti Kör programjainak megszervezése,lebonyolítása, kapcsolattartás a társintéz-
ményekkel, iskolákkal, az Otszágos Honismereti Szövetséggel, a Balassagyarmatért Baráti
l(önel és a városból elszármazottav,kal

A könyvtár honlapján a Helytörténeti Gyűjteményre vonatkozó információk kezelése

Kiállítás-vezetés, rendhagyó órák tartása, kutatók kiszolgálása, információadás a kiállításról,
rendezvényeinkr,ől és dokumentumainkr,ól, digitális formában, e-mailben

A Balassagyarmati Honismereti Híradó 202l. évi (2020-rő| szóló) kötetének elkészítése:
anyaggyűjtés, szerkesztés, nyomdai előkészítés

Vojtkó István lpoly-parti igaz mesék című kötetének szerkesztése, a kiadás előkészítése

Felelős; Ács Zsuzsanna
Hatóridő, folyamatos

A könyvtár 202I-re, minden korosztály részére tewezett gazdag programkínálatát a 2. sz.

mell éklet tar talmazza.

Felelős; Vitéz Katalin, Bárány lldikó, Ács Zsuzsanna
Határ idő : értel ems z e rűen

Online felületeink továbbra is nagy hangsúlyt kapnak, a személyes találkozásokhiányában az
olvasóinkkal való kommunikáció elsődleges színterei lesznek, amig zárva tartunk. Az elma-
radt rendezvények helyett színes tartalmakat kínálunk: könyvajánlók készülnek évfordulók-
hoz kapcsolódva, bemutatunk újdonságokat, könyvtárosok kedvenceit, kortárs szerzők műveit
vagy olyarr könyveket, melyekből filrn is készült. Folytatjuk régí rendezvényeink közreadását,
gazdag fotóanyagunkból is válogatuok. Új olvasásnépszerűsítő sorozatunkban a közismert
emberek után olvasóink közreműködésére számítunk.

Felelős: Vitéz Katalin
Határidő: folyarnatos

7. Minőségirányííás

Annak érdekében, hogy a könyvtár a minőségirányítás szempontjainak megfelelően működ-
jön, elengedhetetlen a munkatársak minőségmenedzsment ismereteinek folyamatos fejlesztése
szervezett belső képzések megtartásávaI, valamint részvételük a szakmai továbbképzéseken.



F'eladatok

É,ves beiskolázást terv készítése

Felelős: Hoffmann Pálné
Határidő: 2()2 ] . március 3I.

Részvéte l a minő s é gir ányitási továbbképzés ek en

A képzéseken megszerzett fudás átadása belső tréningeken vagy más módon

Felelős: Ács Zsuzsanna, Bartha Attila, Havaj B. Mária
Határidő: folyamatos

Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásí-ejlesztés című tanfolyam a könyvtárban,
munkatársaink részvételével

Felelős: Havaj B. Mária
Határidő: 202I. október 3 ].

Kérdőíves használői elégedettség-mérés

Felelős: Havaj B. Mária
Határidő: 202]. november 30.

8. Tudományos kutatás és kiadványok

A Balassagyarmati Honismereti Híradó 2020 megtrelentetése

Felelős; Ács Zsuzsanna
Határidő: 202l. szeptember ]5.

Vojtkó István Ipoly-parti igaz mesék című kötetének szerkesztése, akiadás előkészítése

Felelős: Ács Zsuzsanna
Határidő: folyamatos

Civitas Fortissima. Balassagyarmat felszabaditása, I9I9. január 29-én. Tervezett kötet kézira-
ta (7 )oÁ-os készültségre)

Pálrnay Ernő százados életrajza. Tewezett kötet kézirata (100oÁ-os készültségre)

Balassagyarmat szabadon. Rendszerváltozás a városban. Tervezett tanulmány (100%-os ké-
szültségre)

Kucsera Ferenc élete. Tervezett kötet kézirata (100%-os készültségre)

A balassagyatmati katonaternető története (forráskutatás)

Felelős : Tyekvicska Árpód
Hatóridő: .folyamatos



9. Parlnerségi együttműködések

A város óvodáival, általános- és középiskoláival folyamatos együttműködésre törekszünk.
Ellátjuk a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum iskolai
könyvtári funkcióját. Szervezzik és támogatjuk a Honismereti Kör tevékenységét. A Mik-
száth Kálmán Művelődési Központtal kölcsönösen segítjük egymást, A Balassi Bálint Megyei
Könyvtár szakmai programjain részt veszünk , szakmai kérdésekben egyeztefink. Kiűnő kap-
csolatainkat a határon tűIi magyar szervezetekkel, intézményekkel, iskolákkal, a járvány el-
múltával tovább erősíthedük. Középiskolás tanulók számára továbbra is biztosíduk a közös-
ségi szolgálat lehetőségét.

Feladatok

Kapcsolattartás az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulókkal és az oktatási intézmé-
nyekkel

Felelős: Bartha Attila
Határidő: folyamatos

Partnerszervezetekkel kapcsolattartás

F elelős : Hoffmann P álné
Határidő: folyamatos

1 0. PR/marketing/kommunikáció

Szolgáltatásaink, programjaink színvonala mellett a könyvtárról kialakított képet a sajtóban
megjelent anyagok és a közösségi oldalunkon, honlapunkon közzétett tartalmak nagymérték-
ben formálják. A zárva lartás ideje alatt ezek az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kapnak.
Fontos a folyamatos kapcsolattartás olvasóinkkal. Tudatosan tervezzúk meg azokat a zőmé-
ben saját készítésű anyagokat, melyeket közzéteszittk ezeken a felületeken. lnteraktív poszto-
kat készítünk, ahol követőink véleményére is kíváncsiak vagyunk. A zárás alatti tevékenysé-
günket szirrtén dokurnentáljuk fotós és videós összeállításokkal. PáIyázatot hirdetürrk logóter-
vezésre fiataloknak.

F'eladatok

Szorosabb együttműködés médiapartnereinkkel: Gyatmati Hírek, Nógrád Megyei Hírlap,
lpoly TV, Megafon Rádió

Felelős: Hoffmann Pálné
Határidő: folyamatos

Nyomtatott meglrívók, plakátok készítése

Felelős: Bárány István
Határidő: .folyamatos
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A rendezvényekhez kap c soló dó cimjegyzékek karbantartása

Felelős: Bárány István, Vitéz Katalin
Határidő: folyamatos

Honlap, facebook rendszeres frissítése

Felelős; Vitéz Katalir, Ár, Zsuzsann.a
Határidő. folyamatos

1 1. A koronavírus-jáwány okoztaváltozások

Február 1-től Helytörténeti Gyűjteményünk épületében működik az OMSZ nyugat-nógrádi
szűrőállomása.Ezze7 kapcsolatos feladatunk a helyiségek átalakítása, avárakozásra, tesztelés-
re alkalmassá tétele, a gffitemény lezátása, biztonságos elhelyezése.

Felelős; Ács Zsuzsanna
Határidő: 202l..január 3l .

A kutatók, helytörténeti, helyismereti adatot, dokumentumot, információt kérők kiszolgálása
ettő l fi.iggetlenil zav artalanul fo lytatódik e -mai lb en, te le fonon.

Felelős: Ács Zsuzsanna
Határidő. folyamatos

Folytatjuk a könyvek házhoz száI|itását. Olvasóink telefonon vagy e-mailben adhatják le ren-
deléseiket, melyek feldolgozása után útvonaltervet készíttink, majd megszervezzik a szálli-
tást. A kölcsönzés kontaktus nélkül zajlik, telefonon egyeztetett időpontban.

Felelős: Bércziné Zöldesi Marianna, Vincze-Lendvay Gabriella, Havaj B. Mária
Határidő: értelemszerűen

Online titlékoztatás, irodalomkutatás, biblio gráfiák összeállítása

Kőzhasznu információk nyújtása telefonon és e-mailben

Felelős: Bartha Autla
Határidő: folyamatos

Balassagya tmat, 202í . február 20,

$.üer$*"a-.

l
/-:\\" l
l l/^ LÁ 

^\_,t"".J LL,VL{:,/

[-:Ir:lfmann Fálrle
igazgirtri
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l, sz. melléklet

I. szolsáltatási feladatok

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könwtár székhelyén) 47

2. Atársyévben a könwtárat aktívan használók száma 2 200

2.1. tárgyévben a könwtárhasználatok száma 101 000

2.2. A társvévi r esiszttált használók száma 2200

2.3. A tárevévi látoeatók száma 14 000

3. A könwtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 20 000

4. A könwtár honlapia (telies webhely) hány nyelven érhető el 1

5. A könwtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 240
6. A könyvtár áItal az Országos Dokumentumellátási Rendszeóen
kölcsönzött dokumentumok száma 75

7. A Web 2.0 interaktív könwtári szo|sáltatások száma J

7 ,l. A szolsáltatásokat ieénvbe vevő használők száma 33 000
8. A könyvtári OPAC hasznáIatának gyakorisága (haszná|atlév) (kat-
tintás az OPAC-ra) 34 000
9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

9.1. Könw 20 000
9.2.Időszaki kiadvánv
9.3. AV-dokumentum
9.4. Elektronikus dokumentum (ftzikai hordozón)

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 680

1 0. Irodalomkutatások. témafi svelések száma 800
1 0. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök
száma 2
10.1 . A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások
száma 2

11. A könvvtár á|ta| szervezett
1 1 . 1 . olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztés ét támoga-
tó nem formális képzések szétma 25

1 1.1.1. a képzéseken résztvevők száma 500
t I .2. digítális kompetenciafej lesztési, információkeresési ismereteket
nwitó nem formális képzések száma 1

72

jltutatók Te*yszái§$k



II.2.t. a képzéseken résztvevők száma 6

1 1 . 3 . akkred itált képzések, továbbk épzések száma
1 1.3.1. a képzéseken résztvevők száma
11.4. könyvtáthasznállati foglalkozások száma és azokon résztvevők
száma 15

I 1,4.L a tészFt ev ők száma 300
I I .5 . hátrányos helyzettíeket, romák at célző, a társadalmi együttélést
erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletfo tmálő, tol eranciára nevelő
és multikulturális programok
1 1.5.1. a programok résztvevőinek száma
II.6. nemzetiségi közösséei identitást erősítő programok száma
11.6.1. a programok résztvevőinek száma
I I .7 . fo gy atéko s sággal élők könyvt árhasznáLatát s e gítő képzések,
programok száma
II.7.I. a programok résztvevőinek száma
11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifiúsági
koro sztály szátmár a szerv ezett fej l es ztő pro gramok, fo g|ako zások é s
az azokon résztvevők száma
1 1.8.1. a programok résztvevőinek száma
tI.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezettprogramok, képzések
11.9.1. a programok résztvevőinek száma
1 2. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató
kiadványainakszáma
1 3. Saj át könyvtári hírlevél megi elenés ének száma

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 50

15. A használói elégedettség-mérés ek száma l

15.1 A váIaszadő használók arányalalkalom (átlas) 50
16. A megyei hatóköní városi könyvtár koordinációjával minősítésre
készülő települési könyvtárak szátma
17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és
a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megálla-
podások száma

9

1 8. A könyvtárban fo glalkoztatott önkéntes ek száma
19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon tuli, vál-
lalkozói stb. partner ek száma/ év _)

II. Gyűjteményfeilesztés
1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípuson-
ként

1.1. Könyv (db) 5 000
I.2. Bekötött, tékéagtt folyóirat (kötet)
1.3. Karto8ráfiai dokumentum (db)
ly'. Nyomt atott zenei dokumentum (db)
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1.5. Hanedokumentum (db)

1.6. Képdokumentum (db)

1.7. Elektronikus (dieitális) dokumentum (db)

1.8. E-könw (db)

Eevéb dokumentum (db)

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma
dokumentuműpusonként

Könw (db) 1 000
Bekötött. tékázott folvóirat ftötet)
Krafto gr áftai dokumentum (db)

Nyomtatott zenei dokumentum (db)

Hangdokumentum (db)

Képdokumentum (db)

Elektronikus (dieitális) dokumentum (db)

D i gitalizált é s s zo l gáltatott dokum entum ( db )

E-könw ídb)
Eeyéb dokumentum (db)

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok
száma

4. Gvermekkönwtárba/részlesbe bekerült dokumentumok száma 1 050

5. Helytörténeti evűiteménvbe bekerült dokumentumok száma 60

7. Zenei eyűiteménybe bekerült dokumenfumok száma
8. Az állománye||enőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma
8.I. Szánalékos aránva a telies állománvhoz képest

III. Gvűiteménvfeltárás
1 . Epített elektronikus katalógusokbarr/adatb ánisokban rögzitett rekor-
dok száma 5 000
2. Magyarországí Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek
száma
3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhető-
v é v á|ás ának időtartama nap okb an ki fei ezv e 5

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus kata-
lógusban feltárt dokumenfumok száma a gyűjtemény egészénekoÁ-
ában)

99

V. Rendezvénv, kiállítás
1. A könyvtárban a tárgyévben szewezett helyi, megyei és országos
szinttí közösséei programok, rendezvények száma összesen 30

1.1. a résztvevők száma 4 500

2. Tátsvévben szeívezett konferenciák száma 1

2.1. arészfuevők száma 100
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3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 4

3.I. alátogatőkszáma 600

4 . T ár gy évben a c s aládo k számár a me ghirdete tt rcndezv ények s záma 2

4.I. arésztvevők száma 100

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 3 700
VI. Állománvvédelem
1 . Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, j avítás, restaurálás, savtalanítás
vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumen-
tumok száma

500

2. Muzeális dokumentumok száma
3. Restaurált muzeális dokumentumok száma
4. Az állományvédelmi célból digitalizáIt és a konvertált dokumentu-
mok száma

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 5 000
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2. sz. melléklet

A Madách Imre Városi Könyvtár rcndentényterve
202I

Olvasói könyves kalendárium a könyvtár online píogram
facebook-oldalán Egyéb rendezvény

Logotervezési pályázat
Online program Egyéb rendezvény

BOzspjs}glé§_9k*{
] ,,Négyszögletű kerek erdő" c. foglalkozás- Madach lmre Városi

i sorozat Lázár Erün rneséiből az írő szü- Könyvtár gyermek-

} letésének 85. évfordulója alkalmából könyvtári részlege

i^----,.^---:',
hősök tisztelete című előadása :o:Yvtal 

ttelYtortenetl
rruJu§ arJZfvr!fv vllrlu vlu4u4J4

Kár,észünet zenekar megzenésített versei ;H:ffi] ;ur"r,
Egyéb rcndezvényközépiskolás tanulóknak a Költészet nap- ,;.. ,. ,,Könyvtár Kupolatermeja alkalmából

A Költészet napja alkalmából online Online pfogram Egyéb rendezvény
programok

A januárban elmaradt Madách-ünnepség
Mikszáth Kálmán Mű-
velődési Központ Egyéb rendezvény
I(amaraterme

Lőríncz Katalin Horváth Endre-díj as
képzőművész kiállítá!.3

Szabó Péter előadása Megyeri Sáriról
Madách lmre városi
Könyvtrir Helytörténeti Közösségi prografil

Olvasási
kompetencia-
fejlesztós

Közösségi program

Madách Imre Városi
Könyvtár ga|ériája KiállÍtás

i Gyűjteménye
] Szülők iskoláia -, ::-^""-'"'.."'-J- . , Madách Imre Városi
l Simon Leila pszichológus előadás- vAlln*Á+ lzrrnnlataw
sorozata

Könyvtár Kupolaterme Egyéb rcndezvény

Online program Közösségi program

Madách lmre városi
Könyvtár gyermek-
könyvtári részlege

Családi program

Jobbágy Károly emléknap online térben
(a 100 éve született költőre
emlékezezünk)

Ballagó óvodások ünnepélyes
beiratkozása

Doktor úro;
Dr.Ibrányi

a maga szíve sose fáj?
l Ferenc élettörténetéről szóló

Madách Imre Városi
Könyvüír Helytöfténeti Közössógi píogram
Cyűjteménye 

.

Madách Imre Városi
Könyvtár gyermek- Egyéb rendezvény
könyv!á{ réqzlege

Madách Imre Városi
Könyvár Kupolaterme

előadás

Program pedagógusnapra:
meseterápiás foglalkozás

Az Ünnepi Könyvhét programjai: író-
olvasó találkozók, kitelepülés, kiállítás Egyéb rendezvény

L6
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,,A Nagy Ho-ho-horgász" címmel olvasó- Madách Imre Városi Olvasási
tábor a 85 éve született Csukás István Könyvtár gyermek- kompetencia-
meséiből 1-2. osztá|vosoknak könwtári részlege feilesztés

Balassagyarmat barátainak találkozója

A Balassagyarmati Honismereti Híradó
legújabb számának bemutatója

Pásztor Éva A népdalok szimbolikája
című előadása

Országos Könyvtári Napok:
Incze Zsuzsa A csellengők hídja című
előadása k nak

Országos Könywtári Napok:
foglalkozássorozat az Óvodások hetén

Országos Könyvtári Napok:
Holden Rose - Kovács Attila

Budapest
kossuth klub Közösségi program

Madách Imre Városi
Könyvtár Helytörténeti
C*y[t_"nÉrys

Könyvbemutató

Madách Imre Városi
Könyv&ár Helytörténeti Egyéb rendezvény
G.:H§ry9:y,q_

Madách Imre városi olvasási
Könyvtár gyermek- kompetencia-

Madách Imre Városi
KönyvtárKupolaterm" EgYébrendezvénY

§§-o.yu-lfii tészlege fejlesáés
Madách Imre városi olvasási

író előadása Könyvtár gyermek- kompetencia-
könfiári részlege fejlesztés§:sls"kpl*gg*mk_,

Ószi emléknap
125 éve született Horváth Endre

Madách lmre Városi
Könyvtár Kupolaterm. Konferencia

,rKalandok a Százholdas Pagonyban"
címmel rajzpá|yázat óvodásoknak és kis-
iskolásoknak a Micímackó c. meseregény

Madách Imre városi olvasási
Könyvtár gyermek- kompetencia-
könyvtári részlege fejlesztés

ts_n$ásé_le_\,_2§_,"é_n_tg._Q*lójlelk*!.qD0!

§_o+"yy_!eri_Lg_qglgc"g"

Emlékezés a 95 éve született Szabó Ká_ Madách Imre Városi
rolyra -Házigazda a Szabó család 5_qy,"_!4t§up9!:?:9y:_

,rKalandok a §zázholdas Pagonyban"
címmel kiállítás

Alkotó olvasók kiállítása

Házigazda Medvácz Laj os

Madách lmre városi
Könyvtár gyermek- Kiállítás

Közösségi program

Madách Imre Varosi
Könyvtár gatéiája Kiállítás

Madách Imre Városi
Könyvtár Helytörténeti Közösségi program
Gyűjteménye
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3. sz. melléklet

Támogatás. kiesészítés és átvett pénzeszkőz 62 849

- ebből fenntartói támoeatás 62 849

- ebből felhasznált maradvánv

- ebbőt kőzponti költségvetési támogatás

- ebből pályázati támogatás

- a p álv áz ati t ámo pat ás b ó l Eu -támoeatás

szoleáltatás okhoz köthető bevétel 1 372

Esvéb bevétel 379

személyi iuttatás 46 374

Munkaadókat terhelő összes iárulék 7 306

Doloei kiadás 10 405

Esvéb kiadás 5l5

18

Pónziigyi adatok {ezbr Ft-ra kerekítve) 2g2r. óvi terv (ezer Ft}

Az intéznrénv íinanszírozási bevételei 62 849

Lz intézménv működési bevételei l 75I

Az inténlnénv kiadásai kiemelt clőiránvzatonként 64 600



4. sz. melléklet

összlétszám

Ebből vezető vagy magasabb vezető

Könyvtári szakmai munkakörben
foglalkoztatottak

Könyvtaros szakképesítéssel

Középfoku szakképesítéssel

Egyéb felsőfokú végzettséggel

E gyéb munkakörb en fo glalko ztatottak

Egyéb a|kalmazott fel s ő foku

Egyéb alkalmazott középfoku

L9

Munkaügyi adatok 2S2l. január l-i
áüapot szednt 2021. évi terv

13 14

1 1

Távollévők 0 0

4 5

J 3

2 2

1 1

2 2


