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A Balassi Bálint Megyei Könyvtár  
 

szakmai beszámolója 
 
 

Együtt. Működik! – Találkozások a könyvtárak valós és 
virtuális tereiben 

 
 

2021. október 04.- október 10. 
 
 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA 

NÓGÁD MEGYE KÖNYVTÁRAIBAN 
 
 

Pályázati azonosító: NKA 208108/00003 
 
 
 
 
 
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott Országos Könyvtári 

Napok pályázatunkat, melyben a lakosság könyvtári használatát növelő rendezvények 

szervezését és lebonyolítását vállaltuk a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban, 

valamint Nógrád megye települési könyvtáraiban, sikeresen teljesítettük az idei esztendőben. 

 

A 2021. október 04.-október 10. között megrendezésre került Országos Könyvtári Napok 

jelmondata az Együtt. Működik! A rendezvényhét célja Nógrád megye 

lakosságának könyvtárhasználatát növelő változatos, színes könyvtár- 

és olvasásnépszerűsítő programok szervezése és lebonyolítása a Balassi 
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Bálint Megyei Könyvtárban és fiókkönyvtáraiban valamint Nógrád megye városi 

könyvtáraiban. Az országos eseményekhez a KSZR-ben működő megyei települési könyvtárak 

közül is szép számban csatlakoztak. 

 

A tavasszal megálmodott és a pályázatban benyújtott programok néhány esetben változtak vagy 

elmaradtak, sajnos a még fennálló járványügyi helyzetnek köszönhetően. 

Mindezek ellenére a megyében lezajlott programok biztosították mindenki számára a 

hozzáférhetőséget, ezzel a tájékozódás, az ismeretszerzés, a kulturált közösségi együttlét 

lehetőségét. 

 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár mindenki számára nyitott közösségi tér, megyei és települési 

feladatokat ellátó intézmény. A mérsékeltebb veszélyhelyzet ellenére tisztában voltunk azzal, 

hogy programjainkon kevesebb látogató lesz jelen. Célunk volt az idén is, hogy az állandó 

látogatóink mellett olyan személyeket is behozzunk intézményünkbe, akik még nem rendszeres 

könyvtárlátogatók. 

 

Programjaink szervezésekor figyelmet fordítottunk a központi pályázati koncepcióra, 

beépítettük előző évek során szerzett tapasztalatinkat, az egyes napokhoz online megjelenéseket 

terveztünk. Az olvasáskultúra fejlesztésének, az olvasás népszerűsítésének jegyében 

biztosították programjaink minden korosztály számára a kulturális szolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférést. 

 

A minél szélesebb nyilvánosságra, kommunikációra törekedtünk. Az eseményekről értesítettük 

a helyi sajtót, rádiót, televíziót és az elektronikus médiát. A programokról különböző 

információs csatornákon, a Facebook-on is megszólítottuk, invitáltuk olvasóinkat. 

Honlapunkon folyamatosan közzétettük a rendezvények meghívóit, a már lezajlott 

programokról készült fotókat. 

 

 

Városi beszámolók a hét programjairól: 
 

Salgótarján – Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

 

2021. október 04. (hétfő)  

A nap során a könyvtáros szakma kapott jelentőséget. Információs, tájékoztató és 

tapasztalatátadó napon osztották meg egymással a megye könyvtárosai sikereiket, örömeiket, 

próbálkozásaikat, elért eredményeiket egymással. 

Virtuális terünkben egyik új szolgáltatási terünk a – Verssarok –került bemutatásra. 

 

2021. október 05. (kedd)  

Második napon a délelőtt során sokan gyülekeztek és csatlakoztak a 

Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezete szervezésében 

zajló „Vedd kezedbe a sorsod” programjához. Több előadó szólalt meg 
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a lelki egészség és gyógyulás témában. A programot intézményünkben az „Egy élet-két csoda” 

című kiállítás megnyitója zárta. 

A délután kissé könnyedebb hangulatban telt, Sólyom Tamás rendezésében Bérháztörténetek 

című irodalmi felolvasóest – verskoncert szórakoztatta a közönséget. 

Online könyvajánlónkat tekinthették meg az érdeklődők Olvasással mentális egészségünkért 

címmel. 

Délelőtt a Zagyvarónai Fiókkönyvtárunk a gyermekeket várta Tengerecki óriás mese társas 

birodalmába. 

 

2021. október 06. (szerda)  

A hét közepén Virtuális térben emlékeztünk meg az Aradi Vértanúkról. 

Délután a Beszterce lakótelepi Fiókkönyvtárunk várta vendégeit. Festészet az idős korban 

címmel. Detván László salgótarjáni amatőr művész beszélgetett a jelenlévőkkel. 

 

2021. október 07. (csütörtök)  

Délelőtt a Határon innen, határon túl – címmel találkozásra került sor a felvidéki Nógrádi 

Könyvtár képviselőivel. Közös együttműködés, közös – egymás munkáját segítő, építő 

beszélgetés részesei voltak az intézmények vezetői. 

A könyvtárosok próbára tehették kreativitásukat ezen a napon. A Kapcsolódjunk egymáshoz 

zöldséggel, gyümölccsel! zöldség és gyümölcsszobrászat foglalkozáson a vállalkozó szellemű 

kollégáink fantáziája szabadon szárnyalhatott. 

Kora délután a salgótarjáni Szenior Örömtánc csoport rövid bemutató táncát láthatták az 

érdeklődők. A délután folytatásában Könyvbemutatóra került sor intézményünkben, Zolcer 

János mutatta be Gorbacsov titkai című írását. Rendkívül izgalmas, titkokat megosztó előadása 

magával ragadta a hallgatóságot. 

Könyvtárak a város peremén címmel online mutatkoztak be a városrészi fiókkönyvtárak. 

Délelőtt a Forgách-i Fiókkönyvtárunk várta a gyermekeket Tengerecki óriás mese társas 

birodalmába. 

 

2021. október 08. (péntek)  

Ezen a napon a könyvtárosok tudásátadó szerepe kapott hangsúlyt. 8.00 órakor egy középiskolai 

csoportot fogadtunk. Digitális Nógrád adatbázisunk rejtelmeibe, használatába avattuk be a 

diákokat. 

A délelőtt folyamán került sor új szolgáltatási terünk, a PontNekedPont ünnepélyes átadására. 

A kamaszok hamar birtokba vették a speciálisan számukra berendezett teret. 

Délidő az idősebb korosztályé volt, a Fölfrissítő főfrissítő foglalkozás során két csoportban 

elevenítettük föl az előző években tanultakat 

Délután ismét a könyvtárosok mérették meg ügyességüket a Tanuljunk egymástól! – kreatív 

technikák könyvtárosoktól könyvtárosoknak foglalkozáson a bátonyterenyei kolléganő 

segítségével, irányításával ablakdíszeket készítettünk. 

Virtuális fotóalbumunk kapott helyet ezen a napon online terünkben. Tudástranszfer a BBMK-

ban megjelenésünket képzések, oktatások, bemutató foglalkozások 

során készült fotóinkból válogattuk. 
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Másik online megjelenésünk ezen a napon szintén egy új szolgáltatási terünket, az Idegen nyelvi 

részlegben vezette körbe az érdeklődőket. 

 

2021. október 09. (szombat)  

A könyvtári hét első hétvégi napján teljes körű szolgáltatással vártuk kedves vendégeinket. A 

könyvtár falain kívüli, a szabadban töltött délelőttre, kirándulásra is invitáltuk vendégeinket. 

Túránk Salgótarján egyik lakótelepéről indulva a város fölött magasodó Pipis-hegyen keresztül 

vezetett a célig, a megyei könyvtárig. Szép időben, jó hangulatban tölthettük a délelőttöt. 

A megyei könyvtár falain belül teljes szolgáltatással vártuk vendégeinket. 

 

2021. október 10. (vasárnap) Családi nap 

Az Országos Könyvtári Napok záró napja a Könyves Vasárnap az izgalmak jegyében telt. A 

családokat csalogattuk, vártuk. Nagy örömünkre szép számmal érkeztek is. Lehetőség nyílt 

arcfestésre, közös társasozásra anyuval-apuval-nagyival. De nem ám egyszerű társassal, hanem 

a könyvtár két óriás társasával, ahol megelevenedik a mese, elvarázsolódik a játékos, hatalmas 

a dobókocka, mesések a feladatok. 

Kortárs gyermekkönyv írót is köszönthettünk családi napunkon. Telegdi Ágnes Aranykönyv 

díjas írónő fotókkal gazdagított történeteit hallgathatták kicsik és nagyok A természet 

csodálatos világa című interaktív közönségtalálkozó során. 

Ezen a napon is teljes körű szolgáltatással vártuk vendégeinket.  

 

A könyvtári hét folyamán az alábbi akciókkal vártuk látogatóinkat: 

Őszi könyvvásár - selejtezett könyvek árusításával vártuk a régi könyvek rajongóit. 

Félpénzes beiratkozás - lehetőséget kínáltunk a kedvezményes beiratkozásra. 

 

 

Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár  

 

2021. október 4. 

Ezen a napon Kovács Attila (Holden Rose) író volt a vendégünk, aki humorral fűszerezett, 

érdekes és rendkívül izgalmas előadást tartott az olvasás fontosságáról harmadikos, negyedikes 

tanulóknak. Az interaktív találkozók játékkal zárultak, melynek nyertesei az író egy-egy 

könyvét kapták ajándékba. 

 

2021. október 5. 

Fürjes Béla fotókiállítását nyitottuk meg a könyvtár galériáján. A tárlatot Csach Gábor 

művészettörténész, Balassagyarmat polgármestere ajánlotta a közönség figyelmébe, 

közreműködött Varga-Bíró Tamás. 

 

2021. október 6-8. 

Három napon át kínáltunk ingyenes beiratkozási lehetőséget új tagoknak és a lejárt 

olvasójeggyel rendelkező olvasóinknak. 

 

2021. október 8. 
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A magyar népmese napjához kapcsolódva Heted7próba címmel izgalmas mesevetélkedőt 

rendeztünk 3-4. osztályos diákok számára. A programot néhány mesére hangoló mondóka után 

Benedek Elek A só című meséjének papírszínházi bemutatásával indítottuk. Az első feladat 

kérdései ehhez kapcsolódtak, a továbbiakban pedig a gyerekek megmutathatták, hogy mennyire 

jártasak az ismert népmesék világában. A vetélkedő eredményhirdetéssel zárult, melyen 

minden résztvevőt díjaztunk valamilyen formában. 

 

Az Országos Könyvtári Napokra könyvvásárral is készültünk kivont könyveinkből. Egyedi 

áras, 100 Ft-os és ingyenesen elvihető kötetek nagy választéka várta felnőtt és gyermek 

olvasóinkat. 

 

 

Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  

 

Az elmúlt évek tradíciójához híven az idei évben is csatlakozott az Ady Endre Művelődés 
Központ és Könyvtára a 2021. október 4-10. között megrendezett Országos Könyvtári Napok 
programsorozatához.  
Megadott tematikához igazodva kerültek megrendezésre hétfői, keddi és a pénteki napokon 

programjaink. Egyik programunkat facebook oldalunkon tettük elérhetővé a lakosság 

számára. 

 

2021. október 4. 

Könyvtárunk egy napja címmel szakmai látogatás keretében a megye könyvtáros kollégáit 

láttuk vendégül. A látogatás apropója megújult, átalakított felnőtt és gyermekkönyvtári tereink 

bemutatása, szakmai tapasztalatcsere. Hasznosak és szükségesek ezek az események a jó 

kapcsolat és az együttműködés fenntartása, eredményessége érdekében. A város lakossága 

részére betekintést kínáltunk könyvtárunk életébe, tevékenységébe a Könyvtárunk egy napja 

című a Contret Media által elkészített kisfilmen keresztül. 

 

2021. október 5. 

Könyvtárunk következő programja az Óvjuk és védjük mentális egészségünket című előadás a 

Kisterenye településrészen elhelyezkedő Civil Házban került megrendezésre. Szakács Ibolya 

életmód tanácsadó terapeuta előadóval tölthettünk egy tartalmas délutánt, aki a nyugdíjas 

korosztály számára adott tanácsokat az egészséges életmódról és az időskori táplálkozásról. A 

színvonalas rendezvény után élménnyel és tapasztalattal térhettek haza a nyugdíjas korosztály 

résztvevői. 

 

2021. október 8. 

„Kreatívgyermek” online programunk keretében – az ősz hangulatához kapcsolódóan - egy 

általunk készített videó segítségével készíthettek a gyermekek egy asztaldíszt. A kreatív 

foglalkozás az online térben, megadott időpontban került levetítésre facebook oldalunkon. Az 

érdeklődők szép számmal csatlakoztak foglalkozásunkhoz. 
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Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár  

 

Intézményünk az idei évben is nagy örömmel csatlakozott az Országos Könyvtári Napok 

rendezvénysorozatához. Programjaink a könyvtári napokon: 

 

2021.október 5. 

Testi - lelki - szellemi egészségünk megteremtése témakörben vendégeink Bettes Anna 

Olvasással a mentális egészségért című előadását hallgathatták meg. Szó volt egyebek között 

az olvasás terápiás jellegének erősítéséről, emellett sok más, az időseket jelenleg foglalkoztató 

érdekes, a fenti témához kapcsolódó kérdésekről az optimista életszemléletű előadáson. Az 

előadás könyvajánlással, kötetlen beszélgetéssel zárult. 

 

2021.október 6. 

Általános iskolás korosztály számára hirdettünk Múltunk szellemében című online vetélkedőt, 

az 1848. október 6-i történelmi események előtt tisztelegve, melynek megfejtését e-mailben 

vártuk a tanulóktól. Szellemi totó, névpárosító és egyéb, a gyerekek történelmi felkészültségére 

alapozó feladat szerepelt az online vetélkedőben. 

 

2021.október 07. 

Meseolvasás - papírszínház előadáson vettek részt a Zsigmond Király Általános Iskola 2.a 

osztály tanulói, melyen „ A só” című mesét nézhették meg. Ezt követően gyakorlati feladatokat 

kaptak a gyerekek, rajzokkal illusztrálták a látottakat, hallottakat. 

Napjainkban a szóbeli mesék már hátrányban vannak az írásbeli mesékkel és még nagyobb 

hátrányban a rajzfilmekkel szemben, hisz nagyon sok mesefilm áll rendelkezésükre. Nagyon 

fontos a gyerekek számára az igazi mese, népmese az élőbeszéd, melynek része a mesélő és a 

hallgató egyaránt. Nem csupán a mese tartalma a fontos, de az azt körül ölelő gesztusok, a 

mimika, a mozdulatok, a hangsúly mind hozzájárulnak, hogy a gyermekek elmerülhessenek a 

fantázia világában. Mesehallgatás közben a gyermek azonosul a legkisebb hőssel, aki rengeteg 

hátránnyal indul, és képzeletben végigjárja a főhős útját, megéli ugyanazokat. 

 

2021.október 08. 

Mai világunkban nagyon fontos, hogy az idősebb korosztály is eligazodjon az internet 

világában. Ennek a nagyon fontos kompetenciának az alapfokú elsajátításához adtunk 

segítséget az Időskorúak személyre szabott oktatása „Internetes csevegés” címmel 

meghirdetett foglalkozásunkon. 

 

2021.október 09. 

Egészségtúra helyismereti tudnivalókkal címmel gyalogtúrát szerveztünk Mátrakeresztesre a 

Csörgő- patak völgyébe. A kirándulók, túrázók egyik közkedvelt úti céljai között szerepel, mely 

Mátraszentimre és Mátrakeresztes között tartalmas élményeket kínál. A festői hangulat és 

természeti értékek mellett legendák, történelmi emlékek is köthetőek hozzá. 

 

 

Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár  
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Habár a hétköznapjainkat megnehezítő, ám szükséges korlátozások emlékei még eleven 

képként derengtek át az idő fátylán, e pár napban valóban önfeledten és boldogan adtuk át 

magunkat a közös élményeknek. Élményekből, pedig nem volt hiány! 

 

2021. október 04. 

Rajzokkal az egészséges életmódért című első rendezvényünkön Vigyinszki Attila pedagógus 

tartott előadást az egészséges táplálkozás és a megfelelő mennyiségű mozgás fontosságáról. A 

rendezvény célcsoportja az általános iskolás korosztály volt, akik két órán keresztül voltak aktív 

résztvevői ennek a foglalkozásnak. A délelőtt azonban nem csak az egészségről, hanem a 

művészetről is szólt, hiszen a diákok rajzban fejezhették ki gondolataikat a témával 

kapcsolatban.  

 

2021. október 06. 

A hét második rendezvényén Szabó Klára, helyi, amatőr történész és kutató tartott érdekfeszítő 

beszámolót, a „Magyar nagyasszonyok a történelem tükrében” című előadássorozat keretén 

belül a világ első régésznőjéről, Torma Zsófiáról. A közönség megismerhette nem csupán az ő 

életútját, hanem személyén keresztül, a tudásra szomjas nők helyzetét is, a tizenkilencedik 

században. 

 

2021. október 08. 

A programsorozat záró epizódja egy író-olvasó találkozó volt Sás Károllyal és leányával, amely 

a nagy létszámú résztvevő miatt, a művelődési központ színháztermében került megrendezésre. 
Az interaktív, zenés, verses előadás Sás Károly saját megzenésített verseiből állt össze, és 

elkápráztatta a gyerekeket, akik nem csak hallgatóként, de résztvevőként is szerepet vállalhattak 

az előadásban. 

 

Az Országos Könyvtári Napok alatt ingyenes volt a beiratkozás, az Internet-használat, továbbá 

elengedtük a késedelmi díjakat is.  

Külön tájékoztatást adtunk a kézikönyvekről, valamint az internetes felületen elérhető online 

irodalomról is. 

 

Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár  

 

Városi könyvtárunk örömmel bekapcsolódott az olvasók, könyvtárlátogatók számára 

rendezett országos könyvtári programba. Idén október 4-től 10-ig a szécsényi Krúdy Gyula 

Városi Könyvtár változatos, sokszínű programmal készült olvasói, látogatói, vendégei 

számára. A program összeállításánál igyekeztünk széles olvasói és látogatói kört megcélozni, 

így gyermekek és a felnőttek is szép számmal voltak jelen rendezvényeinken. 

2021. október 5. 

Kedden az általános iskolai korosztály számára rendeztünk drámaórával 

egybekötött rendhagyó irodalmi órát a könyvtárban. Vendégünk 

Majsányi Kati írónő volt, akinek Erdőmese című meseregényét 

dolgozta fel a Csukáné Szerémy Andrea drámatanár által vezetett óra. 

mailto:mbbmk@bbmk.hu
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Ezen a délelőtti rendezvényen két másfél órás foglalkozáson vett részt a II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola két hatodik osztálya. Az írónő kellemes hangulatú író-olvasó találkozót 

teremtett, melyben a gyerekek önfeledt játéka, az írónővel való kötetlen beszélgetés lehetővé 

tette a meseregény és az olvasás iránti érdeklődés felkeltését a gyermekekben. 

2021. október 6. 

A „Szeretlek, Szécsény!” Facebook csoport második foglakozására került sor a könyvtári 

napok keretében. A covid-lezárások óta először tudtak összejönni intézményünkben a csoport 

tagjai. A foglalkozásuk tematikája jól illeszkedett a könyvtári programsorozatba. Az 

eseményen Őze János, városunk főépítésze tartott előadást a jelenlévőknek, melyet Facebook-

közvetítés keretében a távolmaradó csoporttagok is tudtak követni számítógépükön, 

telefonjaikon. A téma városunk 1905-ben épült ikonikus, emeletes épületeinek keletkezése, 

stílusjegyei, története voltak. A közönség az előadás közben bármikor kérdezhetett az 

előadótól, így egy interaktív előadás résztvevői lehettek az érdeklődők. 

2021. október 7. 

Csütörtökön az elsőkönyves rimóci szerző, Magdus Erika mutatta be romantikus bestsellerét 

író-olvasó találkozó keretében. Diavetítéssel egybekötött beszélgetés, interjú zajlott a kérdező 

Cs. Szerémy Andrea és az író között. A beszélgetés során a műsorvezető és a szerző felidézték 

az életrajzi ihletésű elemeket a regényből, a kérdező hangsúlyosan a szerző személyiségének, 

élettapasztalatának jegyeit tárta fel kérdéseivel. Magdus Erika a beszélgetés végén 

süteménnyel, üdítővel kínálta a vendégeket, és személyes beszélgetések, kérdések közben 

dedikálta könyvét azoknak, akik vásároltak a Szerelem a harmadik világban című, még 

készülő trilógia első, 2020 tavaszán megjelent kötetéből. 

2021. október 10. 

A könyvtári napok utolsó eseménye lett volna az vasárnapra tervezett Fehérhegyi Kőkapu-

túra, melyet azonban elmosott a kitűzött nap előtti éjszakai eső. Az így meghiúsult túrát egy 

őszi hétvégén pótolni szeretnénk. A túra a szécsényi mondák, hagyományok nyomán halad 

játékos feladatokkal. Minden kedves résztvevőnek köszönöm, hogy érdeklődött a könyvtári 

napok rendezvényei iránt, és hogy kellemes órákat tölthettünk együtt a Krúdy Gyula Városi 

Könyvtár olvasótermében! 

  

mailto:mbbmk@bbmk.hu
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2021. évi résztvevői adat:

Résztvevők száma (Nógrád Megye)
50 év felettiek 14 éven aluli

14-18 év közötti
9%

■ 14 éven aluli > 14-18 év közötti 18-50 év közötti 50 év felettiek

Résztvevők száma összesen: 4219 fő

Forrás 2021. 11. 04-én: https ://osszefogas. ikszkonyvtarak.hu/statLetszam. aspx

NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA: a programokhoz kapcsolódó ismertetőket, 
programfüzetet, a készített fotókat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár honlapján folyamatosan 
tettük közzé (elérhetőség: www'.bbmk.hu) . szíkmiai besztmiolóikc a
http://bbrnk.hu/hu/uvegzseb oldalon található, továbbá a hungaricana.hu portálon is 
megtalálható: hUp:/'huugaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/

Tisztelettel megköszönjük a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Szakmai 
Kollégiumának a Nógrád megyei programok megvalósításához nyújtott támogatását. 
Tisztelettel kérjük pályázati beszámolónk elfogadását.

Salgótarján, 2021. november 9.

y
Molnár Éva

igazgató

KÔNYVTÁRELLÁTÁS NÓGRÁD

BBMK K52R

Könyvtárellátás Nógrád elérhetőségek:

Tel.: +36-32-521-554, +36-32-521-553

E-mail: kszr@bbmk.hu
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Pillanatképek Nógrád megyei programokból: 

 

Salgótarján, Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

 

 
Szakmai nap 

 
„Vedd kezedbe a sorsod!” - előadás 

 
„Egy élet-két csoda” kiállítás megnyitó 

 
Sólyom Tamás: Bérháztörténetek - előadás 
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Határon innen, határon túl 

 
Szenior Örömtánc bemutató  

 
Könyvbemutató – Zolcer Jánossal  

 
Zöldség és gyümölcs szobrászat 

 
Digitális Nógrád – adatbázis bemutató 

 
PontNekedPont szolgáltatási tér átadó 
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Fölfrissítő főfrissítő - foglalkozás 

 
Kreatív könyvtárosok 

 
Barangoljunk az őszi természetben - túra 

 
Könyves vasárnap – családi nap 

 
Zagyvarónai Fiókkönyvtár – Tengerecki 

óriás mese társas 

 
Beszterce Lakótelepi Fiókkönyvtári pillanatok 
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Forgách-i Fiókkönyvtár – Tengerecki óriás 

mese társas 

 

 

Balassagyarmat, Madách Imre Városi Könyvtár 

 
Holden Rose előadása 

 
Fürjes Béla fotókiállítás megnyitó 

 
Heted7próba 
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Bátonyterenye, Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár  

 

 
Könyvtárunk egy napja  

 
Óvjuk és védjük mentális egészségünket  
Szakács Ibolya előadása 
 

 

 
„Kreatívgyermek” online  

 

 

Pásztó, Teleki László Városi Könyvtár  

 

 
Olvasással a mentális egészségért 

 
Meseolvasás - papírszínház előadás 
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Időskorúak személyre szabott oktatása 

„Internetes csevegés” 

 
Egészségtúra helyismereti tudnivalókkal 

 

 

 

Rétság, Városi Művelődési Központ és Könyvtár  

 

 
Rajzokkal az egészséges életmódért - 

Vigyinszki Attila előadásán 
 

 
Szabó Klára előadása: Magyar nagyasszonyok 

a történelem tükrében 
 

 

 
Író-olvasó találkozó Sás Károllyal 
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Szécsény, Krúdy Gyula Városi Könyvtár 

  

 
Vendégünk Majsányi Kati írónő 

 
Magdus Erika: Szerelem a harmadik 

világban - könyvbemutató 
 

 
„Szeretlek, Szécsény!” Őze János előadása 
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SAJTÓVISSZHANG 

 

ONLINE: 

 

 Új közösségi tér nyílt a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban (Salgótarjáni Városi 
Televízió: https://www.salgotv.net/?p=12735 ) 

 

 

Nyomtatott sajtó: 
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Plakátok, meghívók 

 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
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Balassagyarmat 

     
 

 
 
 

mailto:mbbmk@bbmk.hu
http://www.bbmk.hu/
mailto:kszr@bbmk.hu


3100 Salgótarján Kassai sor 2. 

Tel.: +36-32-521-550, Fax: +36-32-521-555 

E-mail: mbbmk@bbmk.hu; Web: www.bbmk.hu      

                 …………………………………………………………………...                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                
                              

Könyvtárellátás Nógrád elérhetőségek: 

Tel.: +36-32-521-554, +36-32-521-553 

E-mail: kszr@bbmk.hu  

26 

Pásztó 
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Rétság 
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Szécsény 
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