
 

Jelentés a 
Bródy Sándor Megyei és 

Városi Könyvtár
2007. évi munkájáról



Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár                                                Beszámoló 2007.

TARTALOM

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK...............................................................................................................................5
Könyvtárhasználat számokban....................................................................................................................5

A beiratkozott olvasók száma.............................................................................................................................5
A látogatók száma..............................................................................................................................................6
A kölcsönzött kötetek száma..............................................................................................................................7

Esélyteremtés, esélyegyenlőség...................................................................................................................7
Használóképzés...........................................................................................................................................8

Gyermekkönyvtár...............................................................................................................................................8
Felnőtt olvasószolgálat.......................................................................................................................................9

Szakmai oktatás...........................................................................................................................................9
Hálózati lehetőségek, internetes tartalmak...............................................................................................10

Heves Megyei Elektronikus Könyvtár..............................................................................................................10
Hírlevelek, blog, közösségépítő oldalak...........................................................................................................11

Informatika, hálózatfejlesztés....................................................................................................................11
Rendezvénynaptár.....................................................................................................................................12

2007. január.............................................................................................................................................12

2007. február...........................................................................................................................................12

2007. március..........................................................................................................................................13

2007. április.............................................................................................................................................17

2007. május.............................................................................................................................................17

2007. június.............................................................................................................................................18

2007. július..............................................................................................................................................20

2007. augusztus.......................................................................................................................................21

2007. szeptember.....................................................................................................................................21

2007. október...........................................................................................................................................23

2007. november.......................................................................................................................................28

2007. december........................................................................................................................................28
Szakmai rendezvények...............................................................................................................................29

GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS......................................................................................................................31
Állománygyarapítás..................................................................................................................................31
Állományapasztás.....................................................................................................................................32
Feldolgozás...............................................................................................................................................33
Új feladatok 2007-ben...............................................................................................................................33

Kiegészítések az adatbázisban..........................................................................................................................33
Tartalmi feltárás...............................................................................................................................................34
Változtatások a folyóirat kínálatban.................................................................................................................34

HÁLÓZATI-MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉG.................................................................................................................34
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer.............................................................................................................34
Eredményeink 2007-ben..................................................................................................................................35
Könyvtárszakmai munkák a megyében............................................................................................................35
Szakfelügyelet..................................................................................................................................................36
Kapcsolat.........................................................................................................................................................36
Statisztikai adatszolgáltatás, érdekeltségnövelő támogatás...............................................................................36

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS...........................................................................................................................................36
Használói elégedettségmérés és teljesítménymérés bevezetése Heves megye városi könyvtáraiban.......36
Szolgáltatási környezet..............................................................................................................................37

Felnőtt olvasószolgálat.....................................................................................................................................37
Idegen nyelvi gyűjtemény, Zenemű- és hangtár...............................................................................................38
II. sz. Fiókkönyvtár, Felnémet..........................................................................................................................38

2



Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár                                                Beszámoló 2007.

Külső raktár......................................................................................................................................................39
Egyéb feladatok, eredmények..........................................................................................................................39
Elérendő célok 2008-2009-re...........................................................................................................................39

SZERVEZETFEJLESZTÉS-KORSZERŰSÍTÉS, A HUMÁN ERŐFORRÁS MENEDZSELÉSE.............................................................39
Képzés, továbbképzés................................................................................................................................39

Belső továbbképzés..........................................................................................................................................39
Szakmai díjak, kitüntetések..............................................................................................................................40
Szakmai előadások...........................................................................................................................................40
Szakmai publikációk........................................................................................................................................40
Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban........................................................................................41
Részvétel országos feladatokban......................................................................................................................41

GAZDÁLKODÁS..................................................................................................................................................41
A bevételek alakulása:  (ezer Ft-ban).......................................................................................................41

Szervezeti  egységek  bevételeinek  alakulása,  összetétele
.........................................................................................................................................................................42
Átvett (működési és felhalmozású célú) pénzeszközök 2007. évben................................................................42

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként.........................................................................................43
Személyi juttatások..........................................................................................................................................43
Dologi kiadások...............................................................................................................................................44

FEUVE működése.....................................................................................................................................45

MELLÉKLETEK...................................................................................................................................................45
Könyvtárunkról szóló híradások 2007-ben a Heves Megyei Hírlapban............................................................45
Rólunk mondták…...........................................................................................................................................45
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár organogramja 2008. február 25.................................................45
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szervezete 2008. február 25.......................................................45

3



Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár                                                Beszámoló 2007.

A  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  az  1997.  évi  CXL.  törvény  céljaival 
összhangban működik. 
Feladata,  hogy  minden  látogató  számára  biztosítsa  a  könyvtárhasználatot,  az  egyes 
dokumentumok  és  a  szükséges  információk  elérését  saját  állományából,  illetve  az 
Országos  Dokumentumellátási  Rendszer  szolgáltatásainak  közvetítésével.  Biztosítja  az 
Európai  Unióval  kapcsolatos  általános  ismeretek,  információk  elérését,  közhasznú 
információk  szolgáltatásával  segíti  a  mindennapi  életben  szükséges  ügyintézést, 
tájékozódást, közösségi színtérként helyet ad könyvtári rendezvényeknek.
A 2007. év kiemelt feladatai voltak:

 A mozgókönyvtári ellátás 43 településen történő beindítása
 A  könyvtár  főépületében  a  szolgáltatási  terek  megújítása,  átrendezése,  a 

környezet olvasóbarát átalakítása
 Az idegen nyelvi és zenei gyűjtemény költöztetésének előkészítése
 II.  sz.  fiókkönyvtár  el-  és  visszaköltöztetése,  a  szolgáltatás  újraindításának 

előkészítése
 Az „Könyvtárak összefogása a társadalomért”  - Nagy olvashow akció megyei 

szintű koordinálása
 Szakmai  pályázatokon  való  részvétel,  amelyek  segítségével  lehetőség  nyílt 

egyes szolgáltatások korszerűsítésére, rendezvények szervezésére
 A  külső  raktári  állomány  nagyarányú  leválogatása,  a  sérült  állományrészek 

selejtezése
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Könyvtári szolgáltatások
Az elmúlt év során végzett munkánk meghatározó vonalát továbbra is a könyvtári stratégiai célok 
alkották  és  a  célok  megvalósítására,  megvalósulására  való  törekvés  határozta  meg.  Az 
olvasószolgálat  valamennyi  munkaterületén  végzett  feladat  megtervezésénél  alapvető 
követelményként  továbbra  is  a  minőségbiztosítás  fontosságát  szem  előtt  tartva  végeztük 
mindennapi munkánkat.
A 2003-as  évben  megfogalmazódott,  a  könyvtárügy  egész  területére  kiható  2003-2007  közötti 
stratégiai célokat ebben az évben is mindvégig szem előtt tartottuk
„A tudásalapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény:  
a könyvtár.”
Az olvasószolgálatban e feladatok között különösen nagy hangsúlyt kell kapnia a szolgáltatásoknak 
és  az  esélyegyenlőségnek.  Ennek érdekében  munkálkodtunk  és  alkalmaztunk  minden  olyan  új 
technikát  és  módszert,  amelyek  alkalmasak  új  és  minőségi  szolgáltatások  bevezetésére  és 
bővítésére.

Könyvtárhasználat számokban

 Összesen

Ebből
14  éven 
aluliak

14  és  65  év 
közöttiek

65  év 
felettiek

Regisztrált használók száma 10 196 2 291 7 444 461

Aktív használó 18 859

Személyes (helybeni) használat összesen 176 786  

 Az összesből internethasználat 39 767

Kölcsözött dokumentum (db) 180 319

Helyben használt dokumentum (db) 201 317

 A beiratkozott olvasók száma

 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2003 2004 2005 2006 2007

Felnőtt részleg 5837 5285 7836 9039 7584 7781 7730 6424 6146 6379

Zenei részleg 370 2790 1267 1239 1241 1020 710

Gyermekkönyvtár 1332 1469 1517 1741 1721 1730 1407 1208 1450

73901

Idegen nyelvi részleg 605 677 1491 1806 1984 1825 1728 2591 1285

Közigazgatási szakkvt. 743 1085 840 979 1054 1014 908

I.sz. fiók 867 908 811 764 505 303 427 493 532 394 265

II.sz.fiók 252 446 302 151 405 424 395 401 406 401 0

III.sz.fiók 222 120 129 175 211 255 72 268 370 352 348

Mozgókönyvtár 4108

Összesen 8589 8898 9148 12776 15470 14689 14417 13038 12464 13291 14304

1 2007  decemberében  tértünk  át  az  egységes  beiratkozási  rendszerre  3  részlegünk  adatbázisának 
összefésülésével. Ezzel kiszűrtük az eddig többszörösen (részlegenként) regisztrált olvasókat.  
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 A látogatók száma

 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2003 2004 2005 2006 2007

Felnőtt r. 53776 52624 70354 89063 105403 102905 93075 82927 77480 93270 98796

Zenei r. 3539 17066 16053 16024 16633 13250 10340 7896

Idegen nyelvi r. 4744 6105 10527 18916 23760 19523 19496 19831 21596

Közigazgatási r. 2310 5059 4593 6718 6984 21820 19942

Gyermekkönyvtár 19416 16363 21587 22963 24296 2070 13522 12266 12404 15801

I.sz. fiók 6843 7216 6868 6943 5202 3426 6048 7502 8077 4740 3978

II.sz.fiók 6198 7040 3160 1594 6639 5074 3702 3478 3760 3278 02

III.sz.fiók 2065 1432 3321 2139 2491 3973 2355 1835 7137 7421 8777

Mozgókönyvtár 39667

Összesen 90398 90226 84048 132031 173725 180644 151627 152138 148450 173104 216453
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2 A Felnémet városrész rehabilitációja projekt keretében felújítás, átépítés miatt egész évben zárva.
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 A kölcsönzött kötetek száma

 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2003 2004 2005 2006 2007

Felnőtt r. 107424 105181 156467 142897 107490 156981 129245 168310 119923 139708

Zenei r. 2112 14423 26123 42784 45411 46718 37423

Gyermek r. 49250 28753 52307 57267 56119 54570 36657 33510 33362

1361913

Idegen ny.  r. 6011 24996 29511 29855 30189 28415 31651 29446

Közig. r. 1728 nem k. 0 0 1661 0 0

I.sz. fiók 25127 42711 35477 33155 21422 12607 15821 17016 17876 11027 7428

II.sz.fiók 22437 17842 10148 6707 27944 20212 14854 14709 14271 16833 04

III.sz.fiók 7650 5928 10291 7244 8751 18932 6412 1428 6035 7201 7254

Mozgó-

könyvtár

73084

Összesen 211888 200415 212383 250433 264021 320485 293541 313720 268409 277205 180319
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Esélyteremtés, esélyegyenlőség
Az  esélyteremtés  és  esélyegyenlőség  fontos  szerepet  játszik  a  sérült  emberek 
információszerzésének megkönnyítésében.  A siketek  és  nagyothallók  könyvtárhasználatát  segíti 
ezentúl az a tíz könyvtáros, akik a könyvtárunk által szervezett tanfolyam elvégzése után januárban 
sikeres alapfokú, majd áprilisban középfokú jelnyelvi vizsgát tettek, közülük három fő könyvtárunk 
dolgozója.
A  hátrányos  helyzetű  olvasók  könyvtári  ellátása  is  folyamatos  és  rendszeres.  Igény  szerint 
működött az elmúlt évben is a házhozszállítás. Mozgássérült  és gyengén látó olvasó is igénybe 
3 2007  decemberében  tértünk  át  az  egységes  beiratkozási  rendszerre  3  részlegünk  adatbázisának 
összefésülésével.  A forgalmi adatok kizárólag az éves adatokon alapulnak, 2007. jan.  1 -  december 31-i 
forgalmat tükröznek. Az áthúzódó tranzakciókat (kölcsönzésben lévő vagy lejárt határidejű dokumentumok) 
nem vettük figyelembe a statisztikai adatok lekérdezésénél
4 A Felnémet városrész rehabilitációja projekt keretében felújítás, átépítés miatt egész évben zárva.
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vette ezt a szolgáltatásunkat. A Nyugdíjas Ház idős lakóit is folyamatosan látjuk el olvasnivalóval. 
A  Bervavölgyi  Idősek  Otthona  több  alkalommal  vette  igénybe  könyvtárunk  szolgáltatásait. 
Programjaik  sikeres  megrendezéséhez  könyveket,  hang-  és  videokazettákat  kölcsönöztek  az  év 
folyamán.

Használóképzés
A  hagyományos  könyvtárismereti  és  könyvtárhasználati  órák  megszervezése  és  megtartása  a 
tájékoztató  munkánk  fontos  részét  alkotják  mind  a  Gyermekkönyvtárban,  mind  a  Felnőtt 
olvasószolgálat  szolgáltató  helyein,  részlegeiben.  Szervezett  formában  az  általános  iskolai  és 
óvodai csoportokon kívül középiskolai tanulóknak és főiskolai hallgatókból álló közösségeknek is 
rendszeresen tartunk könyvtárhasználati ill. könyvtárbemutató órákat. 

Gyermekkönyvtár
A Gyermekkönyvtár  kiemelt  feladataként kezeltük a szervezett  gyermekfoglalkozásokat,  melyre 
tematikus ajánlataink alapján jelentkezhetnek gyermekcsoportok. 
Rendezvények, programok a gyermekkönyvtárban:
• Önálló gyermekkönyvtári rendezvényeink:

- „Csodavároda” –  integrációs  programsorozat  fogyatékkal  élőknek
Az  NKA  támogatásával  szerveztük  meg  programsorozatunkat  halláskárosult,  illetve 
tanulásban  akadályozott  gyermekeknek.  A  gyermekek  táborban  voltak,  meséltek  a 
Népmese Napján, illetve egy 6 alkalomból álló komplex programsorozaton vettek részt. Itt 
meséltünk,  kézműveskedtünk,  ismerkedtünk  a  könyvekkel,  aminek  eredményeképpen 
sokan lettek könyvtárhasználóvá a résztvevők közül. A programot 2008-ban folytatjuk.

- Népmese  Napja –  mesemondás  és  meseünnep  a  gyermekkönyvtárban
Szeptember  29-én  szombaton  rendeztük  meg  immár  hagyományosnak  tekinthető 
programunkat.  Mint  említettem,  a  város  és  a  megye  neves  személyiségei,  valamint 
egészséges  és  siket  gyermekek  meséltek.  A  program telt  házzal  zajlott,  126-an  jöttek 
ünnepelni. Derűs, békebeli hangulat volt, igazi ünnep, emlékezetes közösségi alkalom. 

- Csoportos foglalkozások iskolai osztályoknak, óvodai és napközis csoportoknak:
„Lucamesék”: óvodai csoportoknak
„G-Galaxis kalauz”: iskolai osztályoknak
„Kedvtelítő”: napközis csoportoknak
Programjainkat  előzetes  egyeztetés  után  tarjuk,  a  pedagógusok,  óvónők  kérésének 
megfelelő  témában.  Csoportjaink  rendszeresen,  havonta  jönnek  a  könyvtárba.  Első 
félévben 10, második félévben 13 állandó csoportunk volt. Ez azt is jelenti, hogy mintegy 
500 kisgyermek majd minden hónapban biztosan eljött  a könyvtárba,  ismeri,  használja, 
szereti,  kölcsönöz.  A  programok,  a  feldolgozott  témák  sokfélék:  mesemondás, 
könyvtárbemutató,  könyvtárhasználat,  néphagyományok,  téli,  tavaszi  ünnepkörök, 
csillagászat,  dínók,  természet,  hazaszeretet,  kamaszgondok,  vidám  vetélkedők,  -  csak 
ízelítőül néhány a kínálatból. 77 foglalkozást tartottunk.

•  „Forrás” Gyermek és Ifjusági Házzal közös rendezvényeink
- „Bébillér” Mesekör

2006-ban,  a  Népmese  Napján  indítottuk  útjára  a  Bébillér  Mesekört.  2007-ben  10 
alkalommal rendeztük meg a gyermekrészlegben. Nagyon kedvelt családi programmá vált, 
egészen  apró  gyerekektől  az  apukákig,  anyukákig,  nagyszülőkig  sokan  és  szívesen 
látogatják. 12 fővel indultunk, ma átlag 40-45 résztvevője van a programnak.  80-90 főt 
állandó bébilléresnek. A mesekör rendezvényein tavaly 393 fő vett részt.  

- „Sátorfalva” olvasó- közösségi tábor
24. alkalommal szerveztük meg ezt az immár fogalommá vált tábort. Tavaly először jöttek 
fogyatékkal élő gyerekek csoportosan a táborba. Siket gyerekek életükben először töltöttek 
huzamos időt hallókkal egy társaságban. Idén is jönni akarnak.
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- Könyvkukac Napok
A „Forrás” őszi rendezvénysorozatának részesei voltunk. Segítettünk a szervezésben, a 
Tollforgató mese, prózaíró pályázat részesei voltunk, részt vettünk a zsűrizésben.

- Felolvasóestek
2007  első  félévében  2  hetente  felolvasóesteket  szerveztünk  középiskolásoknak, 
felnőtteknek. 

Felnőtt olvasószolgálat
Nagyi-net
2002-től 70 tanfolyam zajlott könyvtárunkban, mely több, mint 700 személy képzését jelentette
Az elmúlt évben is nagy sikerrel folytatódott a lakosság Internetes képzése. A sikeres pályázatnak 
köszönhetően egyre többen szereznek alapfokú ismereteket az Internet használatához. 
Ezévben  kibővítettük  a  tananyagot  a  Hivatalos  ügyek  elektronikus  intézése,  Regisztráció  az 
Ügyfélkapun, az Okmányiroda elérése részekkel.
Ezt a nagyon népszerű szolgáltatást egyre többen veszik igénybe. Az idősebb korosztály is egyre 
fogékonyabb ezen a téren és  egymást  bíztatva  jelentkeznek a  meghirdetett  tanfolyamainkra.  A 
tanfolyamon  közreműködő  oktató  kollégák  felkészültsége,  türelme  és  segítőkészsége  nagyban 
hozzájárul  e  szolgáltatásunk  sikeréhez.  A  már  jól  bevált  oktatási  anyag  mellett  kibővített 
tematikával ismereteket nyújtottunk az e-közigazgatás, az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről. 
Tanfolyamaink olyannyira népszerűek, hogy két-három hónapos, esetenként fél éves várakozási 
idővel lehet csak megkezdeni a részvételt.

Könyvtárbemutatók, ismertetők
A tájékoztató  munkánk  igen  fontos  része,  hogy mind  egyének  mind  iskolai  csoportok  részére 
könyvtárismereti és könyvtárhasználati bemutatókat és órákat tarunk. Az elmúlt évben valamennyi 
hagyományos katalógusunkat megszüntettük, így különösen fontosnak tartjuk az olvasókkal való 
egyéni  foglalkozást,  aminek  eredményeként  könnyebben  igazodnak  el  a  könyvtárban  és  az 
információk világában.
Továbbra is nagy az igény a könyvtár számítógép-parkjának használatára. A gépek karbantartására 
és  korszerűsítésére  valamint  a  gépekhez  kapcsolódó  szolgáltatások  javítására  és  bővítésére 
folyamatosan  gondot  fordítunk,  az  újonnan  felmerülő  igényeknek  igyekszünk  megfelelni.  A 
számítógép használatban  kevésbé  jártas  olvasóknak szívesen nyújtunk segítséget.  A különböző 
hivatalos ügyek számítógépen történő intézését képzett IT-mentor vizsgát tett kollégák segítik.
2007. a Kodály Zoltán jubileum éve volt, hiszen 125 évvel ezelőtt (1882. december 16.) született és 
40 esztendeje (1967. március 6.) hunyt el. Emlékére készült egy ajánló jegyzék, mely a Kodály 
Zoltánnal  kapcsolatos  kiinduló  online  forrásokat,  zenei  részlegünkben  található  könyveket, 
kottákat, CD-ket sorolja fel.

Szakmai oktatás
Könyvtáros asszisztens tanfolyam
Könyvtáros asszisztens tanfolyamunk a 2006/2007. tanév szeptemberében indult. A képzés OKJ 
azonosító száma 52-8422-01, felnőttképzési nyilvántartási száma 10-0157-04.
A képzés 220 óra elméleti, 120 óra gyakorlati képzést nyújt, a hallgatóknak heti egy nap képzést 
jelent. A tanfolyamon intézményük felsőfokú végzettségű könyvtáros szakemberei oktatnak.
A képzésen résztvevő 11 fő az országos szakmai bizottság előtt 2007. június 20-án eredményes 
vizsgát tett. 
Gyakorlati képzés főiskolai hallgatóknak

Az Eszterházy Károly Főiskola nappali tagozatos hallgatói közül
3 fő könyvtár-informatika 
1 fő kommunikáció – művelődésszervező
1 fő művelődésszervező
1 fő intézményi kommunikátor szakos hallgató töltötte nálunk gyakorlati idejét. 
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Hálózati lehetőségek, internetes tartalmak

Heves Megyei Elektronikus Könyvtár
A  Heves  Megyei  Elektronikus  Könyvtár  állomány  folyamatosan  bővül:  jelenleg  269  MB 
(283 042 331 bájt), 2221 fájl, 102 mappa található a szöveges állományban. A képeslapok 107 MB 
(112 575 648 bájt), 2394 fájlja 4 mappában található. 
A képeslapok látogatottsága 5 év alatt: 57934 alkalommal 265453 fájlletöltés történt.
A szöveges  dokumentumok  látogatottsága  4  év  alatt:  156.821  alkalommal  316.251  fájlletöltés 
történt.
Az alábbi grafikon a szöveges állomány letöltéseinek növekedését mutatja 2004. január 23-tól 2008 
márciusáig.
Jelenleg  napi  átlagos  forgalmunk  190  alkalommal  550  letöltés,  a  képeslapok  esetében  50 
alkalommal 300 oldal letöltése.
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Hírlevelek, blog, közösségépítő oldalak
Országosan  is  szinte  egyedülálló  kezdeményezés,  melyet  2007-ben  vezettük  be  a  Zenemű-  és 
Hangtárban. Hangtárnok címmel indítottunk könyvtári hírlevelet, melyben a zenei részleg híreiről, 
CD és könyv újdonságairól, helyi és országos koncertekről értesítettük olvasóinkat. A hírlevelet 
elindítottuk az Idegen Nyelvi Gyűjtemény olvasói számára is.
Újszerű  kezdeményezésünk,  hogy  új  technikai  eszközökkel  az  internetező  közösséget  is 
megszólítjuk.  Hangtárnok címmel  indult  el  könyvtárunk  zenei  részlegének  blogja 
(http://www.hangtarnok.klog.hu),  mely  a  könyvtár  2.0  eszközeit  felhasználva  szeretné  felhívni 
egyrészt  magának a  zenei  könyvtárunknak  a  létére  a  blogoló  közösség,  internethasználók  és  a 
Heves  megyeiek  figyelmét,  másrészt  a  részleget  népszerűsíteni.  Meglévő  olvasóiknak  a  zenei 
híreket, a részleg újdonságait szeretné közvetíteni, másrészt új tagokat szerezni. 
Petheő doktor rovatában dr.  Petheő István gyermekgyógyász  főorvos (aki  a zenei  részleg régi, 
lelkes  tagja)  szubjektív  véleményét,  gondolatait,  élményeit  írja  le  kedvenceiről,  a  zenebarátok 
közösségét célozza meg. A fórum egyik része Kívánságlistaként működik a tagoknak, míg többi 
részében bárki leírhatja lemezélményeit,  létrehozhat új témát a zenével kapcsolatban. Lehetőség 
van a Meebo segítségével azonnali  üzenetváltásra (IM) a könyvtárossal. Regisztráltunk a Flickr 
(fotómegosztó),  YouTube  (videómegosztó)  és  egyéb  közösségépítő  oldalakon,  valamint  a 
LibraryThing-en, a világ legnagyobb olvasókörén, ahol a zenei könyvújdonságokat osztjuk meg 
saját és más tagokkal.
Az  iwiw  közösségépítő  portálon  regisztráltuk  könyvtárunkat  ill.  az  egyes  részlegeket. 
Könyvtárunknak  jelenleg  14500  „ismerőse”  van,  az  üzenőfalon  rendszeresen  megjelennek 
programjaink, akcióink.

Informatika, hálózatfejlesztés
Könyvtárunkban 92 számítógép biztosítja azt az informatikai hátteret, mely elengedhetetlen feltétel 
a korszerű könyvtári szolgáltatások megteremtéséhez. 2007-ben a hálózat kisebb átalakításával új 
végpontok  kerültek  kiépítésre,  a  meglévő  hálózat  kapacitásának  növelésével.  NIIF  ADSL 
szolgáltatása  is  megváltozott,  nagyobb sávszélességet  biztosít  könyvtárunk számára  (15Mbit/s), 
mely modem cserével járt.
Új szerver számítógép biztosítja intézményünk könyvtári integrált rendszerének (Szikla-21) stabil 
hátterét.  Új  szerver  számítógépet  üzemeltünk  be  a  Szikla-21  program  távoli  elérésére,  ami 
biztosítja a gyermek könyvtár kapcsolatát, a helyi szerverszámítógéphez. A Novell NetWare 4.11 
szerver  mellé  egy redundáns szervert  állítottunk  be,  mely  2008-ban  teljesen  le  fogja  váltani  a 
NetWare feladatait (fájl-, SQL-, nyomtató-, e-mail-, web szerver).
Az új szerverek beüzemelésével megvalósíthatóvá vált a felnőtt és gyermekkönyvtár, valamint az 
idegen  nyelvi  részleg  személyi-  és  statisztikai  adatbázisának  összefésülése,  integrálása.  Ez  a 
fejlesztés szinte minden használónk tetszését elnyerte, hiszen 2008. január 1-jétől elég egy helyen 
beiratkozni, s minden részlegünk szolgáltatását igénybe lehet venni.
Új  szolgáltatásként  biztosítjuk  olvasóinknak  a  szkenner  használatát,  a  színes  nyomtatást.  Az 
oktatáshoz,  előadásokhoz  pályázati  forrásból  tudtunk  vásárolni  új  projektort,  vetítővásznat  és 
állványt.
A régi felnőtt olvasószolgálati fénymásolót leváltotta egy korszerűbb és takarékosabb készülék.
A  fiókkönyvtárak  mindegyikében  Szikla-21  programon  keresztül  történik  az  adminisztráció, 
egyelőre még offline üzemmódban.
Fontos  eredmény,  hogy  integrált  rendszerünket  olvasóink  jelszóval  elérhetik,  megtekinthetik 
személyes  adataikat,  meghosszabbíthatják  az  általuk  kölcsönzött  dokumentumok  határidejét. 
Lehetőséget biztosítunk a kölcsönzésben lévő dokumentumok on-line előjegyzésére is.
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Rendezvénynaptár
Rendezvényeink megtervezésénél elsődleges szempont, hogy a szorosan kapcsolódjon könyvtárunk 
profiljához, az országos akciókhoz, az egyes részlegek marketing tevékenységéhez. Két kiemelt 
rendezvényünk  a  tavasszal  évről  évre  megrendezett  Internet  Fiesta  és  az  Őszi  könyvtári  hetek 
rendezvénysorozata, melyek szervezésekor megyei koordinációs feladatait is vállaltuk. 

2007. január
Fertálymesterség Egerben - kiállítás
A  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  tisztelettel  meghívja  Önt  és 
Barátait  2007. január 9-én kedden 16:30 órára a  "Fertálymesterség Egerben" 
című kiállítás megnyitójára a könyvtár galériájába. A kiállítást, amely február 
4-ig  a  könyvtár  nyitvatartási  idejében  tekinthető  meg,  Habis  László Eger 
Megyei Jogú Város polgármestere nyitja meg.

Január 25-én Webenglish címmel nyelvtanároknak tart továbbképzést a British 
Council a könyvtár olvasótermében.

2007.  január  29-én  elhunyt  Illés  Lajos,  tiszteletére  a  tárlóban  kiállítást 
rendeztünk a zenei részlegben található Illés Lajos dokumentumokból.

2007. február
Comics aus Deutschland - Képregények Németországból 
Az utóbbi évek legjobb német képregényeiből összeállított kiállítás a könyvtár 
galériájában. Önéletrajzi, politikai, történelmi és avantgárd, valamint manga-, 
fantasy- és gyerekképregényekből kaphatnak ízelítőt az érdeklődők ezen a 
különös tárlaton.

Litográfiai kiállítás 
Papp Norbert és Petrigán Róbert, az Eszterházy Károly Főiskola rajzszakos 
hallgatóinak litográfiai kiállítása. 

60  éve,  1947.  február  4-én  született  Máté  Péter  (1947-1984)   zeneszerző, 
énekes.
Emlékére  a  zenei  részlegünkben  található  Máté  Péter  dokumentumokból 
kiállítást rendeztünk, melyet Válóczi Krisztina illusztrációi díszítenek.

Spanyolfal és hintaszék, avagy felolvasóest a Gyermekkönyvtárban
Valentin-történetek 
Kínálatunk: Parti Nagy Lajos, Darvasi László, Krúdy Gyula írásai, tea és keksz 
mellett, derűs társaságban.  
Ajánljuk: ifjaknak és időt már megtapasztaltaknak, vakoknak, 
gyengénlátóknak.

Módszertani előadás németnyelv tanároknak
Fortbildungsnachmittage zum Thema "Comics im Deutschunterricht" im 
Zusammenhang mit der Ausstellung "Comics aus Deutschland"
Előadó: Veres Bernadett a budapesti Goethe Intézet tanár továbbképzője
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Vetített képes előadás a képregény történetéről
Program: 
16.00. Mi is az a képregény? Előadó Bayer Antal, a Képes Kiadó szerkesztője.
16.30. A mai magyar képregényről - beszélgetés Fehér Zoltánnal, a Magyar 
Képregény Akadémia elnökével.
A helyszínen megtekinthetők és kedvezményesen megvásárolhatók a Magyar 
Képregénykiadók Szövetségének legújabb kiadványai.

Február 12-14.  között különleges meglepetéssel  vártuk olvasóinkat.  Három 
napon  keresztül  „Bálint  napi  zsákbamacskát”  kölcsönözhettek a  játékos 
kedvű  olvasók.  Az  ötlet  nagy  sikert  aratott  és  nem  csak  azért,  mert  apró 
ajándékokat  is  csomagoltunk a  „meglepetés  könyvek”  mellé,  hanem mert  a 
játék kapcsán  kevésbé  ismert  és  keresett  műveket  kölcsönöztek  és  ismertek 
meg.

2007. március
Nagyi-net 2007
A  Nemzeti  Kulturális  Alap  támogatásával  20  órás  Internet-tanfolyamokat 
tartottunk Egerben, illetve két vidéki helyszínen: Mikófalván és Egercsehiben.

2007. január 08. - január 19. 

2007. január 29. - február 09.

2007. február 26. - március 09.
2007. szeptember 17 – - szeptember 28.

2007. október 01 – - október 12.

2007. október 15 - - október 27.

2007. november 05 – - november 16
2007. november 19 – - november 30.
2007. december 03 – - december 14.
Spanyolfal és hintaszék a Gyermekkönyvtárban 

Téma: "Az író, aki mindenkit szeretett" - Lázár Ervin történetei 
Hozd magaddal kedvencedet!

Kézműves kiállítás
Az egri Szalaparti Speciális Oktatási-Nevelési Központ és Szakszolgálat 
diákjainak kézműves kiállítása. 
Kísérő műsor: vers és hangszeres zene 

 Internet Fiesta
Az Internet kultúra népszerűsítését szolgáló, világméretű rendezvénysorozatot, 
az Internet Fiestát évente rendezi meg az Internet Society. A mozgalomhoz 
változatos programjaival intézményünk minden évben csatlakozik.

PROGRAMJAINK
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EZ VAN NEKÜNK! KERESS HASONLÓT A NETEN! - ismerkedés a 
Gyermekkönyvtár helyben használható és a világháló elektronikus 
adatbázisaival
Időpontok:
Március 19. 13.00-15.00.
Március 23. 10.00-11.30.
Netkalauzok: a gyermekkönyvtárosok 

CSODANET-ROADSHOW MEGYÉNK KÖZSÉGI KÖNYVTÁRAIBAN 
- játékok, versek, mesék, kreatív ötletek az interneten - alsó tagozatos 
gyerekeknek
Helyszínek:
Március 20. Karácsond
Március 22. Kompolt
Március 23. Egerfarmos
Előadó: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna

ÜGYEINK INTÉZÉSE - az ügyfélkapun történő regisztráció lépései és 
különböző hivatalos ügyek elektronikus intézése
Időpontok:
Március 21. 16.30. Előadás könyvtárlátogatóinknak
Március 26. 10.00. Továbbképzés könyvtáros munkatársainknak
Helyszín: a BSK Olvasószolgálata, olvasóterem
Előadók: Dr. Balázsné Mihály Andrea, Orsó Éva

Március 24. 11.00-13.00 CSETELJ LUCA BOSZORKÁNNYAL! - 
csevegés a banyatanyával. Gyermekkönyvtárának virtuális vendégszobájában 
maga Luca boszorkány válaszol a feltett kérdésekre
Vezeti: Luca boszi

Március 26-27. ANGOLUL A NETEN - internetes segédletek az angol nyelv 
tanulásához. Tanácsadás 2-3 fős csoportoknak vagy egyéneknek egész nap, a 
könyvtár nyitva tartási idejében
Helyszín: BSK, Idegen Nyelvi Szakrészleg
Tanácsadók: Bodó Boglárka, Fekete Ildikó

Március 27-28. 10.00-12.00. NET-CHAT - kérdezze informatikusainkat! 
Informatikai szaktanácsadás az Olvasószolgálatnál!
Belépés után keresse a Net-chat szobát! 
A chatszobában: Vas Gábor, Kalicz Tamás, Tumbász István

Március 29. 13.30-15.00. NETSULI - Gyere, segítünk egymásnak! - gyerekek 
és könyvtárosok együtt, egymásért: informatikai tapasztalatcsere a 
gyermekkönyvtárban
Helyszín: BSK Gyermekkönyvtár 

Március 26-30. 17.00-20.00. NET MINDENKINEK! - 20 órás 
internettanfolyam kezdőknek Mikófalván a NKA pályázatának támogatásával
Vezetik: a BSK könyvtárosai, informatikusai

Április 2. 16.30. MINDHALÁLIG ROCK AND ROLL! - Bemutató a rock 
történetéről és internetes forrásairól.
Az előadáshoz Rock-totó kapcsolódik!
Helyszín: a BSK Olvasószolgálata, olvasóterem
Előadó: Zsoldos Marianna
Április 2. 17.30. FIESTA-ZÁRÓRA - a rendezvénysorozat nyerteseinek 
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díjazása
Helyszín: a BSK Olvasószolgálata, olvasóterem
A rendezvénysorozat teljes időtartama alatt akciók, pályázatok, totók!
Játékaink beküldési határideje, a beküldés feltételei megtalálhatók honlapunkon 
az egyes pályázatoknál, illetve a könyvtár minden részlegében!

A PELE ÁLMA - online mese-illusztrációs pályázat gyerekeknek
A legügyesebb illusztrátorok alkotásaikból hitelesített, saját képeslapot kapnak 
ajándékba! A beküldött munkák honlapunkon megtekinthetők, szavazni is lehet 
rájuk!

16 ÉV ALATTI TOLLFORGATÓKNAK! FEJEZD BE A 
TÖRTÉNETET! - minden ifjú alkotó a megkezdett történet folytatásával 
pályázhat. A legötletesebb írások alkotói számítástechnikai ajándékokban 
részesülnek, így műveidet CD-n összegyűjtheted!

EU-TOTÓ ÉS EU ORSZÁGTOTÓ A RÓMAI SZERZŐDÉS 50. 
SZÜLETÉSNAPJÁN az Idegen Nyelvi Szakrészlegben. Idegen nyelvet 
tanulók előnyben!

ROCK-TOTÓ a Zenei Részlegben! A totó kérdései a Mindhalálig rock and 
roll! című előadásunkhoz kapcsolódik, de önállóan is megoldható, sőt az 
előadás helyszínén is kitölthető! Díjátadás a Fiesta-zárórán!

NET-BÖNGÉSZŐ a fiókkönyvtárakban. Keresse fejtörő kérdéseinket a 
helyszínen és honlapunkon! A jutalom sem marad el!

"INTERNET A KÖNYVTÁRBAN, KÖNYVTÁR AZ INTERNETEN" - 
Barangoljon honlapunkon, hogy még közelebb kerüljünk Önhöz! A feltett 
kérdések segítségével megismerkedhet könyvtárunkkal, honlapunkkal, s még 
ajándékot is nyerhet!

Te is játssz velünk! Ön is játsszon velünk!
Kicsik és nagyok! Mindenki nyerhet!
Díjátadás április 2-án a Fiesta-zárórán!
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2007. április
Kiállítás az Eventus diákjainak munkáiból
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és 
barátait az Eventus Művészeti Szakképző Intézmény diákjainak munkáiból 
rendezett kiállításra. A kiállítás megnyitójára 2007. április 2-án 16 órakor kerül 
sor. 

Brit rövidfilmek a könyvtárban
2007. április 24-én 16 órától az Idegen Nyelvi Szakrészlegben angol nyelvű 
rövidfilmeket vetítünk az érdeklődőknek. 
A filmek címei: After refuge, Connecting, As Angry as Me, Jump Boy,  
Scribble, Seeker, The Tardis.
A filmek megtekintése után az érdeklődők Kolozsi László filmesztétával 
beszélgethetnek a filmekről.

Nyelvi barangolások az Idegen Nyelvi Részlegben 
Nyelvtanulóknak, anglománoknak, érettségire vagy nyelvvizsgára készülőknek, 
utazóknak és mindenkinek, aki szeret jó társaságban nyelvvizsgára 
készülőknek, utazóknak és mindenkinek, aki szeret jó társaságban, érdekes 
előadást hallgatni angolul ajánljuk "Nyelvi barangolások" című sorozatunk 
következő című sorozatunk következő darabját Gárdonyisok Angliában 
címmel.
Őrsiné Mohl Szilvia a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium tanára nem csak a 
diákok kalandos útját meséli el, hanem desszertként a brit nemzeti jelképeket is 
felkínálja a hallgatóságnak. És hogy mit keres itt a hagyma és a lóhere, 
valamint hány koronája is van az angol királynőnek, csak az tudja meg, aki 
eljön 2007. április 18-án délután 3 órára Idegen Nyelvi Részlegbe. 

Spanyolfal és Hintaszék
"Spanyolfal és hintaszék" felolvasóest a Forrás GYIK és a Gyermekkönyvtár 
együttműködésében
2007. április 11-én 17 órától a Költészet Napja alkalmából "Születésnapomra" 
József Attila megzenésített verseit tolmácsolják: Szőcs Orsolya és Kormos 
Kitti a Forrás Diákszínpad tagjai. 
Minden irodalomkedvelő általános és középiskolást, főiskolást, felnőttet 
szeretettel várunk. Ajánljuk vakoknak és gyengén látóknak is! (Négylábú 
kísérőiket is szeretettel látjuk!)

2007. május
Ésszel, kézzel, szívvel 
Könyvtárunk tisztelettel meghívja Önt és barátait Kiss István fafaragó 
kiállításának megnyitójára, 2007. május 2-án, 16.30 órakor a könyvtár aulájába. 
A kiállítást Homa János, Eger Város Kulturális Bizottságának elnöke nyitja 
meg. Közreműködik az Egri Csillagok népdalkör.
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Guinness rekord kísérlet - nemzetközi véradónap a könyvtárban
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár is helyet ad a CaliVita nemzetközi 
véradónapnak és Guinness rekord kísérletnek. Kérjük, jöjjön el Ön is, és 
vegyünk részt közösen a Guinness-rekord kísérletben! Hozza el családtagjait, 
barátait, ismerőseit, hogy minél többen hozzájárulhassunk a rendezvény 
sikeréhez!
Egy egységnyi levett vérrel három élet is megmenthető!
Időpont: 2007. május 11. (péntek), 12-18 óra

Május  30:  Az  elhunyt  Veszelinov  András  -  aki  a  Syrius  dobosa  volt  – 
tiszteletére a tárlóban kiállítást rendeztünk a zenei részlegben található Syrius 
dokumentumokból.

Tradíció - divat 
címmel a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet kiállítását tekinthetik 
meg az érdeklődők a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Galériájában 
(Eger, Kossuth L. u. 16.)
További információ a www.hevesfolkart.hu oldalon található. 
A kiállítás május 21-étől június 2-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási 
idejében. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2007. június
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78. Ünnepi Könyvhét - 2007. május 31 - június 5.
Tisztelettel meghívjuk a 78. ünnepi könyvhét megnyitójára és rendezvényeire.
Ünnepélyes megnyitó a Dobó téren május 31-én 16 órakor.
A könyvhetet megnyitja: Homa János, Eger Megyei Jogú Város Kulturális 
Bizottságának elnöke.
Köszöntőt mond: Dr. Lisztóczky László, irodalomtörténész.
Közreműködnek: Nádasy Erika, színművész és az Egri Rézfúvósok, Benyó 
Tibor vezetésével.
Részletes program 
2007. május 31. csütörtök
15.30 - 16.00 Térzene, közreműködnek az Egri Rézfúvósok
16.00 Ünnepélyes megnyitó 
17.00 Könyvbemutató

Babucs Zoltán - Maruzs Roland: Ahol a hősök születnek 
 Helyszín: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

olvasóterme.
A találkozón a könyv megvásárolható!

200

7. j únius 1. péntek
11.00 A könyvtér színpadán a Fortuna Dance Club 
16.00 A könyvtér színpadán a Lóci Színpad: Zenés állatvilág 

dalos foglalkoztató műsor
16.30 Könyvbemutató Eger és környéke útikönyv

Vendégeink: Esterházy György a Well-PRess Kiadó Kft 
ügyvezetője, Görömbölyi László, kiadói főszerkesztő, 
Csörnök Mariann, a kötet szerkesztője.
Helyszín: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
olvasóterme.

2007. június 2. szombat
11.00 A könyvtér színpadán a Forrás Diákszínpad, részletek a 

Grease című musicalból
16.00 Könyvbemutató Cseh Károly: Toronyiránt és Kaló Béla: 

Varga Rudolf c. könyvét mutatja be. Házigazda: Cs. Varga 
István. Helyszín: a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár olvasóterme.

200

7. június 3. vasárnap
11.00 A könyvtér színpadán a Babszemjankó Színház A kiürült 

mesezsák -zenés mesejáték. 200
7. június 5. kedd
16.30 Könyvbemutató Polcz Alain - Bitó László: Az utolsó 

mérföld. Vendég a szerző: Bitó László. Az íróval beszélget: 
Szigethy András író, újságíró.
Helyszín: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
olvasóterme.

Bébillér Mesekör
A Bébillér Mesekör nyári szünet előtti utolsó mesedélutánja 2007. június 4-én 
17 órától lesz. Ezen a napon a mesekörösök kedvenc meséjét olvassuk el, és 
mindenki elkészítheti saját mesekönyvét. 
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Seth F. Henriett, fiatal alkotóművész kiállítása
Könyvtárunk tisztelettel meghívja Önt és barátait Seth F. Henriett, fiatal autista 
alkotóművész kiállítására. A tárlat 2007. június 4-től június 23-ig tekinthető 
meg a könyvtár galériájában, nyitvatartási időben.

Fotókiállítás az Idegen Nyelvi Részlegben 
End to end címmel 12 képből álló kamara kiállítást tekinthetnek meg az 
érdeklődők az Idegen Nyelvi Részlegben május és június hónapban. A fotók a 
legdélibb angliai település, Land's End és a szigetország északi csücske, John 
O'Groats közötti 1400 kilométeres utat mutatják be a legendás Artúr király 
szülőhelyétől kezdve a beatzene fővárosán, Liverpoolon át a kietlen 
Highlandig.
A kiállítás a British Council támogatásával jött létre.

Képek Weöres Sándor írásaihoz
Ale Ildikó festőművész kiállítása a Bródy Sándor Könyvtár galériájában 2007. 
június 25-től július 7-ig. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2007. július
Idén is vár Sátorfalva!
A "Forrás" GYIK és a Gyermekkönyvtár ebben az évben is vár közös 
szervezésű olvasó-közösségi táborába - Sátorfalvára.
Helyszín: Nagyvisnyó, Bán-patak völgye
Időpont: 2007. július 4-15.
Gyönyörű erdei környezetben szervezzük különleges, sokszínű programokkal 
teljes táborunkat általános és középiskolás korú gyermekeknek. 
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2007. augusztus
„Induljunk a kályhától!” 
Könyvtárunk  átalakulásáról  folyamatos  tájékoztatást  adtunk  a  web-en,  az 
újságokban, a helyi rádióban és televízióban. 
A  nyitásról,  a  felújítási  munkákról,  az  átalakított  terekről  sajtótájékoztató 
keretében számoltunk be.

2007. szeptember
A Kulturális Örökség Napjai - 2007. szeptember 15-16.
Szeptember 15-én, szombaton KÖNYVTÁR-TÚRÁRA várjuk az 
érdeklődőket. A túra során bemutatjuk a könyvtárainknak otthont adó 
műemléképületeket, és ismertetjük a könyvtári szolgáltatásokat.
A Kulturális Örökség Napjai 1999 óta kerülnek megrendezésre 
Magyarországon. Eger város nyilvános könyvtárai – a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár, az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtára és a 
Főegyházmegyei Könyvtár – második alkalommal csatlakoznak a
rendezvénysorozathoz.
Szeptember 15-én, szombaton KÖNYVTÁR-TÚRÁRA várjuk az 
érdeklődőket. A túra során bemutatjuk a könyvtárainknak otthont adó műemlék 
épületeket, és ismertetjük a könyvtári szolgáltatásokat.
Útvonal
Líceum épülete (benne az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtára és a 
Főegyházmegyei Könyvtár), Eszterházy tér 1.
Nagypréposti Palota (benne a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár), 
Kossuth Lajos u. 16.
Megyeháza épülete (benne a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
Közigazgatási Szakkönyvtára), Kossuth Lajos u. 9.
Program
8.45 – 9.00 Gyülekezés a Líceum épületének aulájában.
9.00 – 9.45 A Líceum épületének története. A Díszterem, a Bibliotheca 
Eszterhazyana kutatóolvasóterem és az Oratorium Artium Pyrkerianum 
kápolna bemutatása. Az Eszterházy Károly Főiskola megújult könyvtárának 
szolgáltatásai.
9.45– 10.45 Főegyházmegyei Könyvtár. A barokk terem építészeti és 
gyűjteményi értékeinek bemutatása. A könyvtár olvasótermének gyűjtőköre, 
szolgáltatásai.
10.45 – 11.00 Séta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba
11.00 – 11.55 A Nagypréposti palota építészeti értékei. A Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár megújult terei, szolgáltatásai. A helyismereti 
gyűjtemény bemutatása.
12.00 – 12.30 A Megyeháza épületének története. A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár Közigazgatási Szakkönyvtárának muzeális berendezése és 
gyűjteménye.
Csak azt tudjuk igazán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s amit jól 
ismerünk és szeretünk, arról gondoskodunk is.
Fedezze fel Ön is a környezetét! Legyen útitársunk a könyvtártúrán!
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Eger Ünnepe 2007
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete sátránál 
rejtvények, játékok és nyeremények várták az érdeklődőket.

Nyelvek ünnepe az Idegen Nyelvi Szakrészlegben 
Szeptember 26-án a nyelvek sokszínűségét ünnepeljük. Az Európa Tanács 
kezdeményezésére 2001-ben, a Nyelvek Európai Éve alkalmából jelölték ki ezt 
a dátumot a nyelvek ünnepének. A nyelvek ünnepén az Idegennyelvi 
Szakrészleg minden kedves látogatója kitűzőt vagy posztert kap ajándékba, 
valamint megtekintheti a Római Szerződés 50. évfodulója alkalmából 
összeállított plakátkiállítást is.

Gyermek művészeti csoport kiállítása 
Szeretettel meghívjuk Önt és családját a Kepes György Vizuális Központban 
alkotó gyermek művészeti csoport kiállításának megnyitójára 2007. szeptember 
4-én 17 órára a könyvtár galériájába.
Felkészítő tanár: Veréb Emese, közreműködik: Kovács Bálint
A kiállításon válogatás látható a Bükkszentkereszten megrendezett nyári 
alkotótábor munkáiból is. A tárlat megtekinthető a könyvtár nyitvatartási 
idéjében szeptember 27-ig.

Pályázat  angolul  olvasóknak  -  az  Idegen  Nyelvi  Részleg  értékes 
nyereményekkel záródó pályázata
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NÉPMESE NAPJA 2007
A Magyar Olvasás Társaság felhívásához csatlakozva idén harmadik 
alkalommal ünnepeljük a meséket mesemondással Benedek Elek 
születésnapján. Talán éppen itt és most sikerül valakinek "elmondania a mesék 
meséjét, amitől egyszerre jobbá-szebbé változna a világ s az emberek". 
(Kányádi Sándor)
Szeretettel várjuk Önt, családját és barátait szeptember 29-én, szombaton 11 
órára a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárába. 
A programra szeretettel várjuk a halláskárosult érdeklődőket is!
Részletes program

A RÁTÓTI CSIKÓTOJÁS - MESEJÁTÉK EKF Gyakorló Általános 
iskolája 2.a osztályos kisdiákjai
GYERE! MONDOK MESÉT NEKED" gyerekeknek, felnőtteknek
Tolmácsol: KÉVÉS ZSUZSA, jeltomács
Népdalokat énekel: TURCSÁNYI LILI ANNA és VÁRHELYI SÁRA 

Deák Ferenc úti óvoda
 KOHOLÁK SZANDRA, EKF Gyakorló Általános 

Iskolája és Gimnáziuma
Pantomimmel és 
jelnyelven mesél:

CSONTÓ ÁDÁM és KAZAI PÉTER, Mlinkó István 
Általános Iskola diákjai

Mesélnek: KOCSIS ISTVÁN 
a hatvani Ady Endre Városi Könyvtár nyugalmazott 
igazgatója

 AVRAAM VASILIOS, gitárművész, Ciprus
 KESZTHELYI VALÉRIA, Eger VTV szerkesztője
 HOMA JÁNOS, Tinódi Lantos Sebestyén Általános 

Iskola igazgatója, Eger Város Kulturális Bizottságának 
elnöke

 KISS PÉTER, Egri Főegyházmegyei Levéltár 
levéltárnoka

 NAGY ESZTER, a poroszlói Vass Lajos Általános 
Iskola tanulója 

2007. október
Templomok, várak, kastélyok - grafikai kiállítás
A Bródy Sándor Könyvtár tisztelettel meghívja Ön és barátait Kárpáti János 
grafikai kiállítására, a könyvtár Galériájába. 
A tárlat megtekinthető: 2007. október 20-áig, a könyvtár nyitvatartási idejében.

Október 15.: A 125 éve született Kálmán Imre tiszteletére kiállítást rendeztünk 
be a zenei részlegben található Kálmán Imre dokumentumokból.

Matyikó Tibor és Boros József kiállítása a könyvtárban 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és 
barátait Matyikó Tibor, természetfestő és Boros József, csontfaragó 
kiállításának megnyitójára 2007. október 24-én 16.30 órakor a könyvtár 
aulájába. A kiállítást megnyitja: Molnár István Géza, fotóművész. A tárlat 
november 10-ig látható a könyvtár nyitvatartási idejében.

Nagy olvashow - Találkozzunk a könyvtárban!
2007 őszén ismét sor kerül a "Könyvtárak összefogása a társadalomért" 
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országos rendezvénysorozatra. 2007. október 2-12. között a "Nagy Olvashow" 
a társadalom minden korosztályának figyelmét igyekszik ráirányítani az 
olvasásra. 
A Bródy Sándor Könyvtár Babaolvashow, Kölyökolvashow, Tiniolvashow és 
Nagyiolvashow programjaira sok szeretettel várja a babákat és szüleiket, a 
kölyköket, a tiniket és a nagyikat. 

2007. október 3. 10 óra
BABUSGATÓ
Közreműködik: Ádámné Szoboszlay Etelka, zenepedagógus
Szeretettel várjuk az áldott állapotban levő kismamákat, a gyesen lévő 
anyukákat, apukákat kisgyermekeikkel vidám, játékos együttlétre. 
Zenepedagógus vezetésével közösen "zenélünk", énekelünk, játszunk. 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

2007. október 3. 15.30 óra NOVELLA-DÉLUTÁN
Közreműködik: Nádasy Erika, a Gárdonyi Géza Színház színművésze
Helyszín: Idősek Berva-völgyi Otthona
Eger, Berva-völgy

2007. október 3. 16.30 óra SZÜLŐ LESZEK - LÉLEKBEN IS
Könyvajánlás és beszélgetés dr. Moretti Magdolna, pszichiáterrel a szülővé 
válás lelki problémáiról a "pszirodalom" segítségével.
A rendezvény ideje alatt gyermekek részére "mesesarkot" rendezünk be, ahol 
mesével, játékkal tölthetik azt az időt, amíg a szülők az előadást hallgatják.
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasóterme

2007. október 7. KÖNYVES VASÁRNAP 
Nyitva tartás: 10 - 16 óráig
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Október első vasárnapja hagyományosan KÖNYVES VASÁRNAP a 
könyvtárak és a Magyar Rádió összefogásában. Ebből az alkalomból rendkívüli 
nyitvatartási időben, a hétköznapokon megszokott könyvtári 
szolgáltatásokon kívül színes programokkal várjuk a család miden tagját a 
babától a nagyiig.

10.00 - 16.00 Babaolvashow - Három éven aluli kis látogatóinknak 
Babaolvasó füzetet adunk át.
Csatlakozási lehetőség az országos internetes játékokhoz 
Legyél Te is kölyökolvasó - egyéni játék általános iskolás 
korú gyerekeknek
Betűbuli - 14 év alatti illetve 14 év feletti egyéni 
játékosoknak

10.00 Amikor a mesék életre kelnek - Bartos Erika meseíró 
bábelőadása.

15.00 Együgyű Misó magyar népmese - a Babszem Jankó 
Gyermekszínház előadása.

2007. október 8. hétfőn 10 órakor LUCA MESÉK 
Luca, a derűs bükki boszorkány történetei ovisoknak (meghívott csoportnak)
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Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

2007. október 8. 14 óra, KEDV-TELÍTŐ
Vidám, nevetős együttlét a könyvek birodalmában (meghívott csoportnak)
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

2007. október 8. 17 óra BÉBILLÉR MESEKÖR
A második évébe lépett Bébillér Mesekör - közkedvelt nevén "A bébillér" - a 
régimódi fonók hangulatát idéző mesés együttlét felnőtteknek és gyerekeknek, 
időseknek és fiataloknak. Folyik a munka, szebbnél szebb tárgyak készülnek, 
érdekesebbnél érdekesebb mesék, tisztán csengő dalok teszik felejthetetlenné 
az együttléteket. Családi program - gyermeket, szülőt együtt várunk!
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

2007. október 9. 17 óra BARÁTOK KÖZT BELGIUMBAN, AVAGY 
BESZÉL ÖN FLAMANDUL?
Lovászné Szűcs Mária előadása erről a furcsa kis országról, amelynek nyelve 
nem a belga, lakói vallonok és flamandok és "egyetlen hegyei a katedrálisok".
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Idegen Nyelvi Részleg

2007. október 10. 13.30 óra NOVELLA-DÉLUTÁN
Közreműködik: Nádasy Erika, a Gárdonyi Géza Színház színművésze
Helyszín: Belvárosi Gondozási Központ - Idősek Napközi Otthona

2007. október 10. 14.30 óra TE IS ÍRÓ VAGY! NEM TUDTAD?
ÍRÓISKOLA NÓGRÁDI GÁBORRAL
Tollforgatóknak, azoknak, akik már írnak, akik szeretnének írni, jól írni, vagy 
csak gondolataikat érthetően megfogalmazni.
Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtára

2007. október 10. 16.30 óra TE MELYIKET OLVASNÁD?
Nagyik ajánlják kedvenc olvasmányaikat a gyerekeknek. A gyerekekből álló 
zsűri dönti el, melyik ajánlás volt a legmeggyőzőbb.
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár központi épülete

2007. október 11. 16.00 óra PÁLYÁZAT ANGOLUL OLVASÓKNAK - 
EREDMÉNYHIRDETÉS
A szeptemberben meghirdetett pályázat során az olvasott szöveg értését, az értő 
olvasást valamint az irodalmi mű befogadását vizsgáltuk. Azokra az érzésekre, 
gondolatokra voltunk kíváncsiak, amelyek a szöveg olvasásakor születnek meg 
az olvasóban.
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár központi épülete

2007. október 11. 16.30 óra A HALLGATHATÓ KÖNYV
Vetélkedővel színesített, nyereményekkel gazdagított hangoskönyv bemutató. 
Vendégünk a Hangoskönyvek.hu online áruház.
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár központi épülete
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A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltató 
helyeinek programjai

 
EGYÜGYŰ MISÓ magyar népmese
A Babszem Jankó Gyermekszínház előadása

2007. október 3. 15.00 óra Községi és Iskolai Könyvtár Egerbakta, Egri út 
105.
2007. október 4. 14.00 óra Községi és Iskolai Könyvtár Dormánd, Latinovits 
kastély
2007. október 5. 14.30 óra Községi és Iskolai Könyvtár Szilvásvárad, Egri 
u.8.
2007. október 8. 13.30 óra Községi és Iskolai Könyvtár Erk, Fő tér 10.

NAGYIOLVASHOW - NOVELLADÉLUTÁN
Felolvas: Nádasy Erika, az egri Gárdonyi Géza Színház színművésze
2007. október 11. 15.00 óra Művelődési Ház és Könyvtár Egerfarmos, 
Rákóczi u.1.
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2007. november
Az átányi kőkoporsó - könyvbemutató a könyvtárban 
Tisztelettel meghívjuk a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
olvasótermében 2007. november 5-én, 16.30 órakor tartandó könyvbemutatóra. 
Szuromi Rita Az átányi kőkoporsó - Koporshow vagy sírturizmus című kötetét 
Zsolnay László művészettörténész ajánlja az érdeklődők figyelmébe, akik 
kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhetnek meg a szerzővel és 
pillanthatnak be egy újságíró három éves oknyomozó munkájába. 

Tollforgatók figyelem!
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára és a Forrás 
Gyermek és Ifjúsági Központ megyei irodalmi pályázatot hirdet Titkos út 
címmel. Olyan meséket, történeteket várunk, melyekben különleges, 
varázslatos, valódi vagy képzeletbeli úti kalandjaid írod meg.

Ahol a hősök születnek - könyvismertető a könyvtárban 
Tisztelettel meghívjuk a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
olvasótermében 2007. november 22-én, 16.30 órakor tartandó 
könyvbemutatóra. Babucs Zoltán és Maruzs Roland Ahol a hősök születnek - 
Az egri magyar királyi "Dobó István" 14. honvéd gyalogezred története 
(1921-1945) című kötetét a szerzők ajánlják az érdeklődők figyelmébe.

A  Petőfi  Sándor  utcai  Időskorúak  Otthona  lakóinak  látogatása  a 
könyvtárban
2007. november 7-én a Petőfi Sándor utcai Idősek otthonának lakói látogattak 
könyvtárunkba. Ez jó alkalmat teremtett arra, hogy Lóczi Miklós: Egy pengő 
című könyvét könyvtárunknak ajándékozza

2007. december
Csodavároda -  könyvtári  integrációs  programsorozat  fogyatékkal  élőknek a 
Gyermekkönyvtárban.  

Legyél Te is kölyökolvasó!
Országos pályázat általános iskolás korú gyerekeknek a NAGY OLVASHOW 
programsorozat keretében. A KÖLYÖKOLVASÓ három fordulójának 
feladatai egy-egy szépirodalmi alkotáshoz kapcsolódnak. A fejtörők 
megoldásához a történetek elolvasása, egy csipetnyi fantázia és játékos kedv 
szükséges. A három próbát sikeresen teljesítők elnyerik a KÖLYÖKOLVASÓ 
címet. Regisztráció és jelentkezés a Gyermekkönyvtárban! 

Zu  Betlehem  geboren…  címmel  karácsonyi  ünnepségre  hívtuk  a  németül 
tanuló  általános  iskolás  diákokat. Renate  Mach tanárnő  irányításával  a 
gyerekek,  akiket  tanáraik  is  elkísértek  a  német  karácsonyi  szokásokkal 
ismerkedtek.  Volt  közös  éneklés,  ajándékkészítés,  beszélgetés,  süti  és 
Weihnachtenpunts  (ezúttal  forró  fahéjas  almalé).  Renate,  valamint  a  család 
többi  tagja  Agathe  és  Norbi  segítségével  szinte  anyanyelvi  környezetben 
érezhettük  magunkat,  betekinthettünk  a  német  karácsonyok  világába.  
Köszönjük  a  Balassi  Bálint  Általános  Iskola,  az  EKF  Gyakorló  Általános 
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Iskola  és  Gimnázium,  a  Sancta  Mária  Leánygimnázium,  a  Pásztorvölgyi  
Általános Iskola és Gimnázium diákjainak és tanárainak, hogy ebben az évben 
együtt köszönthettük a karácsonyt.

                        A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár különleges 
                          karácsonyi ajándék ötletet ajánl Önnek. Ajándékozza 
                            szeretteinek az olvasás örömét, az információszerzés
                              élményét! 
                         Ha olvasójegyet vált családtagjainak, barátainak a Bródy 
                Sándor Könyvtárba, egy évre érvényes könyvtári tagságot helyezhet a 
karácsonyfa alá. Szeretettel várjuk Központi Könyvtárunkban, Zenemű- és 
Hangtárunkban (Eger, Kossuth L. u. 16-18.), Idegen Nyelvi 
Gyűjteményünkben (Eger, Széchenyi u. 16.) és Gyermekkönyvtárunkban 
(Eger, Bartók B. tér.6.)!
Ajándék akciónk 2007. december 3-án kezdődik.

Karácsonyi kiállítás a könyvtárban 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és 
barátait a Jelképző Művészeti Iskola növendékeinek "Szívből szívbe, kézből 
kézbe" című karácsonyi kiállítására. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében 
tekinthető meg.

Szakmai rendezvények

IT MENTOR - új szakma született 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Digitális megosztottság - 
Információs társadalmi tanácsadás címmel szakmai továbbképzést szervez, 
amelyre minden érdeklődő kollégát tisztelettel meghívunk.
A továbbképzés időpontja: 2007. május 24. (csütörtök), 10-14 óráig. A 
továbbképzés helyszíne: Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet 
605-ös számítógépes oktatóterme, Eger, Eszterházy tér 1. 
Az előadó: Bana Katalin, információs társadalmi tanácsadó, a Miskolci 
Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának főiskolai adjunktusa.
A továbbképzés témái: 
Digitális megosztottság, társadalmi szoftver
Információs írástudás - Internet, mint kommunikációs eszköz
Szociális és állami alapú szolgáltatások, tartalmak.

Szakmai nap az MKE szervezésében 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete tisztelettel 
meghívja tagjait 2007. október 8-án 9 órára A könyvtári marketing 
lehetőségei mindennapjainkban című szakmai napra. Helyszín: Forrás 
Gyermek és Ifjúsági Központ, Eger, Bartók Béla tér 6.  
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Heves megyei könyvtárosok továbbképzése
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2007. október 18-án 9-13 
óráig a BSK Központi épületében (Eger, Kossuth Lajos u. 16.) szakmai 
napot rendez, amelyre tisztelettel meghív minden érdeklődő könyvtáros 
kollégát. A továbbképzés témái:
Könyvtártúra - A Bródy Sándor Könyvtár felújított övezeteinek 
megtekintése
Fókuszban az olvasó! Ötletek, fortélyok a használó igényeinek 
megismerésére, előadó: Dr. Pataki Miklósné, Dr. Balázsné Mihály Andrea 
Bemutatkozik a Nemzeti Audiovizuális Archívum, előadó: Zala Krisztina, 
a NAVA munkatársa
Gyorsjelentés a megye könyvtáraiból - szakmai beszélgetés

Nemzetközi konferencia a könyvtárban 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2007. november 8-án és 9-én A 
regionális könyvtári ellátás tapasztalatai az Európai Unió tagországaiban című 
nemzetközi szakmai konferenciának ad otthont.
A  programon  az  Eszterházy  Károly  Főiskola  Könyvtára,  valamint  a 
Főegyházmegyei Könyvtár munkatársai; az MKE Heves Megyei Szervezetének 
képviselői,  a  Heves  megyei  kistérségi  társulások  képviselői,  a  városi 
könyvtárak igazgatói, a kistérségi mozgókönyvtárak munkatársai és a debreceni 
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár Módszertani Osztályának munkatársai 
– összesen mintegy 50 fő - vettek részt. A Bródy Sándor Könyvtár meghívására 
a  konferenciára  Eger  testvérvárosai  közül  Przemyslből,  Kutna  Horából  és 
Gyergyószentmiklósról 8 fős könyvtáros delegáció érkezett. 

A rendezvény célja volt, hogy a résztvevő európai uniós országok könyvtáros 
képviselői  megismerjék  egymás  tapasztalatait  a  regionális  könyvtári  ellátás 
területén  valamint,  hogy  szakmai  együttműködési  megállapodás  írjanak  alá 
közös  rendezvények  szervezésére,  könyvcserék  lebonyolítására,  szakmai 
kiadványok és publikációk megjelentetésére, tanulmányutak szervezésére.
A konferencia előestéjén a három testvérváros  küldöttsége számára  szakmai 
bemutatót,  fogadást  tartott  a  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár 
vezetősége.  A  négy  ország  képviselőinek  részvételével  lezajlott 
tapasztalatcsere-beszélgetések  megalapozták  az  elkövetkező  napok 
alaphangulatát, az együttműködési szándék kinyilvánítását.
2007. november 8-án a konferenciát  Habis László,  Eger MJV polgármestere 
nyitotta meg. Ezen a napon a résztvevők szakmai előadásokat hallgattak meg: 
Dr.  Bartos  Éva  a  kistelepülések  könyvtári  ellátásának  magyarországi 
tapasztalatairól tartott összefoglalót, ezt követően Bákai Magdolna Erdélyből A 
gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár szerepe a Gyergyói-medencében címmel 
mutatta  be  könyvtárukat.  A  lengyel  könyvtárügy  regionalitását  kiválóan 
szemléltette a Przemyski Przeglad Kulturalny című folyóirat, amely az európai 
országok kulturális sokszínűségét hivatott  művészi  színvonalon bemutatni.  E 
folyóirat kiadója és szerkesztői a przemysli Ignacy Krasicki Városi Könyvtár 
munkatársai:  Agnieszka Korniejenko, Paweł Kozioł, Paweł Tomasz Kozioł és 
Andrzej Skibniewski. A Kutna Hora-i Városi Könyvtár igazgatónője, Gabriela 
Jarkulisová  a  cseh  könyvtári  rendszer  fölépítését  és  regionális  feladatait 
ismertette a jelenlévőkkel. Végül a Heves megyei  kistérségi mozgókönyvtári 
tapasztalatokról  a  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  KSZR 
szolgáltatásai  –  a kiépülő kistérségi mozgókönyvtári ellátás tükrében címmel 
Tőzsér  Istvánné  és  munkatársai  tartottak  előadást.  2007.  november  9-én  a 
vendégek a barokk Eger város nevezetességeivel ismerkedtek, majd ünnepélyes 
keretek  között  –  a  program  zárásaként  –  a  résztvevő  országok  képviselői 
együttműködési  megállapodást  írtak  alá  a  könyvtár  galériájában.  (lsd. 
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melléklet)
A konferencia célját  elérte:  a tartalmas,  igényes  előadások során az Európai 
Unió 4 tagországa könyvtáraiban folyó település- és régiófejlesztési programok 
eltérő  modelljeivel,  azon  belül  a  regionális  könyvtári  ellátás  speciális 
gyakorlatával  ismerkedhettek  meg  a  résztvevők.  A  nemzetközi  konferencia 
megrendezéséhez  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  Könyvtári  Kollégiumától 
670.000,- Ft pályázati támogatást kaptunk. 

GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS

Állománygyarapítás
Könyvtárunk részlegeinek állománygyarapításra  fordított  összege 2007-ben a kifizetett  számlák 
alapján az alábbiak szerint alakult:

Költségvetés eFt Egyéb (pályázat stb.) eFt Összesen eFt

1. felnőtt részleg 8 050 1 687 9 737
2. mozgókönyvtár 5 832 5 832
3. gyermekkönyvtár 2 128 2 128
4. I. sz fiókkönyvtár 38 38
1-4. össz. 10 216 7519 17 735
5. közigazgatási szakrészleg 6 217 6 217
összesen 16 433 7 519 23 952

Könyvtárunk  felnőtt  részlegének  állománygyarapítása 2007-ben  is  tervszerűen, 
kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri szabályzatban előírtak valamint a könyvtárhasználók igényeinek 
figyelembe  vételével  történt.  A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghatékonyságot,  a 
beszállító  partner  kínálatát,  árkedvezményét,  gyorsaságát,  megbízhatóságát  tekintettük 
meghatározó szempontnak.
Az állománygyarapítás forrásai:

- költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás)
- egyéb támogatások

ODR támogatás
SZJA 1%-a

- kötelespéldány, ajándékok

A költségvetésből a dokumentumok beszerzésére biztosított keret részlegenkénti elosztása év elején 
megtörtént, az önállóan gyarapító részlegeink (felnőtt részleg, zenei részleg, idegen nyelvi részleg, 
gyermekkönyvtár)  maguk  felelősek  a  felhasználásért.  A  fiókkönyvtárak  önálló  gyarapítása 
megszűnt, tartós illetve mozgókönyvtári letétként kapják a friss olvasnivalót.
2007-ben a fenntartóink által biztosított költségvetésből a felnőtt részleg dokumentum beszerzésre 
előirányzott  összeg 5 978e Ft  volt.  Ezt  kiegészítendő 2 072 e  Ft  érdekeltségnövelő  támogatást 
kaptunk. 

Könyvtárunk  2006.  évre  az  Országos  Dokumentum-ellátási  Rendszerben  vállalt  feladatok  
ellátására 1 600e Ft támogatást kapott. Mivel támogatási összeget csak 2007-ben kaptuk meg, a 
felhasználás is  ebben az évben történt.  A megvalósítási határidő rövidsége miatt  a gyarapításra 
kevesebb idő állt rendelkezésre. Nagyobb figyelmet kellett fordítanunk a desideráta készítésre, a 
felhasználói igényeknek megfelelő dokumentumok beszerzésére, a Könyvtárellátón kívüli vásárlási 
lehetőségek  igénybe  vételére.  ODR  állományunkat  az  előző  évekre  jellemző  elvek  szerint 
gyarapítottuk, továbbra is figyelembe véve az útmutatók irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét és a 
felhasználók igényeit.
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A támogatásból  összesen  520  dokumentumot  tudtunk  vásárolni  és  szolgáltatni  a  könyvtárközi 
kölcsönzés számára.

Könyvtárunk évek óta részesül a könyvtárat pártoló adófizetők által felajánlott  SZJA 1%-ból.  A 
befolyt összeget – ebben az évben 87 000 Ft-ot – a felnőtt részleg könyvállományának bővítésére 
fordítottuk.

A mozgókönyvtári szolgáltatás dokumentum ellátására fordítható összegnek csak egy része került 
tényleges  felhasználásra,  és  jelent  meg  a  2007.  évi  egyedi  és  csoportos  nyilvántartásokban.  A 
fennmaradó  összeget  a  Könyvtárellátónál,  és  a  Bookline  Könyvkereskedésnél 
kötelezettségvállalással lekötöttük.

Ajándékozás címén közel 1400 könyv került a birtokunkba. 2007-ben legjelentősebb ajándékozóink 
a British Council, a Goethe Intézet és a Kárpátok Nemzetközi Alapítvány voltak.

Könyvtárunk állományának alakulása 2007-ben
A kurrens időszaki kiadványok száma címek példányok
felnőtt részleg5 310 433
mozgókönyvtár 23 393
közigazgatási szakrészleg 99 143
összesen 432 969

A  2007-ben  állományba  vett  dokumentumok  darabszáma  a  statisztikai  adatlap  csoportosítása 
szerint:

könyv és 
bekötött 
időszaki 
kiadv.

kartog-
ráfiai
dok.

nyomtatott 
zenei
dok

hang-
dok.

kép-
dok.

elektro-
nikus
dok.

egyéb
dok.

összesen

1. felnőtt részleg 3174 20 6 711 279 109 2 4301
2. mozgókönyvtár 3532 444 3976
3. gyermekkönyvtár 1574 21 10 1605
4. I.sz. fiókkönyvtár 21 21
1-4. összesen 8301 20 6 1176 279 119 2 9903
5. közigazgatási szakrészleg 453 453
összesen 8754 20 6 1176 279 119 2 10356

Állományapasztás
Az állományapasztás célja, hogy elrongálódott illetve feleslegessé vált dokumentumok ne terheljék 
a gyűjteményt. A könyvtárak gyűjteményének eszmei értéke nem a mennyiségében, hanem tartalmi 
jelentőségében rejlik. A tartalmi értéket az aktív, folyamatosan forgalmazott, és a nem igényelt ún. 
inkurrens állományrészek aránya határozza meg. Az inkurrens dokumentumok túlzott mennyisége 
pazarolja a raktári férőhelyet, nehezíti az állomány valóban értékes, aktívan igényelt részében való 
eligazodást,  annak  használatát.  Mind  a  katalógusban,  mind  a  raktári,  és  főként  a  szabadon 
hozzáférhető gyűjteményben mintegy elrejti a valódi értékeket. 
Ezeknek  a  szakmai  követelményeknek  a  jegyében  könyvtárunk  felnőtt  részlege  2006  őszén 
nagyarányú leválogatást végzett a külső raktárban lévő szépirodalmi állományban. A törlés komoly 
odafigyelést igénylő adminisztrációja a 2007. év feladataként jelentkezett, kiegészülve az ebben az 
évben leválogatott bekötött folyóiratokkal, szak- és szépirodalommal.
A Gyermekkönyvtár a felújítás miatti el- és visszaköltözés alkalmával végzett állományapasztást.
Szintén nagyarányú  volt  a  törlés  a  Közigazgatási  Szakrészlegben,  ahol  az  irodákra  kihelyezett 

5 A közigazgatási részlegen kívül az összes részleg adata együttesen
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elavult szakkönyvek kerültek kivonásra.

Állományból törölt 
dokumentumok (db)

felnőtt részleg 11915
gyermekkönyvtár 3069
I.sz. fiókkönyvtár 54
közigazgatási szakrészleg 978
összesen 16016

A gyarapodás és törlés mérlegeként könyvtárunk állománya 2007. dec. 31-én a statisztikai adatlap 
rovatai szerint:

könyv és 
bekötött 
időszaki 
kiadv.

karto-
gráfiai
dok.

nyomtatott 
zenei
dok

hang-
dok.

kép-
dok.

elektro-
nikus
dok.

egyéb
dok.

összesen

1. felnőtt részleg 164963 691 1818 15658 2796 990 20057 206973
2. gyermekkönyvtár 28240 59 51 27 59 28436
3. I.sz. fiókkönyvtár 10394 4 2 10400
4. II.sz. fiókkönyvtár 7369 8 1 2 11 7391
5. III.sz. fiókkönyvtár 3732 3732
1-5. összesen 214698 758 1818 15710 2798 1032 20118 256932
6. közigazgatási szakrészleg 10715 15 10730
összesen 225413 758 1818 15710 2798 1047 20118 267662

Feldolgozás
Az új  gyarapodás állományba  vétele,  formai és tartalmi  feltárása a feldolgozó osztály egyik fő 
feladata. A Könyvtárellátótól vásárolt könyvek rekordjai nagyrészt honosíthatók, ezek a könyvek 
rövidebb átfutási idővel kerülnek a felhasználók elé. 
Egyéb forrásból 1249 könyvet vásároltunk. 
Ezek közül:

teljes saját feldolgozást igényelt 718 db,
többszörözhető volt 237 db, 
honosítható volt 294 db.

Egyéb regisztrált tevékenységek:
a  kölcsönözhető  állományrészbe  kerülő  új  könyveket  ellátjuk  a 
kölcsönzéshez szükséges vonalkóddal: 

1794 db

Heves Megyei Hírlap cikkeinek rögzítése az adatbázisba: 1735 rekord
országos sajtóban megjelent helyismereti cikkek rögzítése: 216 rekord

Folyamatosan  végezzük  a  retrospektív  katalóguskonverziót,  vagyis  az  időben  visszamenőleges 
adatbázis építést.  Munkatervben vállalt  feladatunk az olvasótermi  állomány rövidített  leírásának 
kiegészítése, amivel az alábbi módon haladtunk:

ellenőrzésre került:  4187 rekord
kiegészitésre került:  2210 rekord

Új feladatok 2007-ben

Kiegészítések az adatbázisban
Az  adatbázis  építés  kezdeti  szakaszában  a  dokumentumok  beszerzési  árát  nem rögzítettük.  A 
törlések alkalmával nagyon lelassítja a munkát, hogy a törölt dokumentumok árát egyenként kell 
visszakeresni az egyedi leltárkönyvekből. 2007-ben a leltárkönyvek sorrendjében elkezdtük az árak 
bevitelét az adatbázisba.
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Tartalmi feltárás
2007. április végétől elkezdtük az újonnan beszerzett dokumentumok tárgyszavazását.
A tárgyszavazás  alapja  az  ETO logikai  rendszerének  kifejezései,  kiegészítve  a  ma  használatos 
szinonimákkal és új fogalmakkal.

2007 májusától építjük az ETO-tárgyszó katalógusunkat, amelynek segítségével könyvtárunk teljes 
dokumentum-állományából  előhívhatjuk  tárgyszavakkal  a  keresett  könyveket  és  a  nem 
hagyományos dokumentumokat.
A SZIKLA által feltelepített betűrendes ETO kifejezéseket bővítjük ki a tárgyszavazásnál használt 
fogalmakkal.  Az új  fogalmakhoz ETO szakjelzetet  rendelünk, kapcsolunk.  Így lehetővé válik a 
tematikus  keresés  az  egész  állományban  mind  a  könyvtárosok,  mind  az  olvasók  számára  a 
tárgyszavakkal és a találatok szűkítésére használható műveletekkel.
A  KELLO-tól  és  MNB-ből  átvett  leírások  tárgyszavait,  szakjelzeteit  a  saját  gyakorlatunkhoz 
igazítjuk.

Változtatások a folyóirat kínálatban
A Bródy Sándor Könyvtár  folyóirat-olvasójában 2006. november 15-e és december 15-e között 
kérdőíves használói elégedettség-mérést végeztünk. A kérdőíves használói elégedettség-méréssel 
egy  időben  a  folyóiratok  használatának  gyakoriságáról  is  végeztünk  felmérést.  A  felmérések 
értékelése 2007. első hónapjaiban történt.  Az eredmények elemzésekor egyrészt  megtudtuk azt, 
hogy milyen  témák  iránt  érdeklődnek legjobban olvasóink,  másrészt  kiderült,  hogy a  meglévő 
folyóirat  állományunkból  mit  használnak legkevésbé. A kapott  adatokat,  az olvasói igényeket  a 
gyűjtőköri  szabályzatunkban  megfogalmazott  elvekkel  összehangoltuk,  a  szerzeményezési 
gyakorlatunkba beépítettük.

Hálózati-módszertani tevékenység
A Bródy Sándor Könyvtár  a kulturális alaptörvényben (1997. évi CXL. törvény)  meghatározott 
feladatának  megfelelően  szervezte  a  területén  működő  könyvtárak  együttműködését.  Ennek 
jegyében a Módszertani  Osztály kiemelt  feladata továbbra is  a megye  települési  könyvtárainak 
rendszeres  látogatása,  a  helyi  igényekhez  igazodva  módszertani  javaslatok  kidolgozása, 
helyzetelemzések készítése fenntartók és könyvtárosok számára. 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
A szolgáltató rendszer célja, hogy a községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek 
olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz. 
2007-ben  kistérségi  mozgókönyvtári  szolgáltatást  5  kistérség,  a  Bélapátfalvi,  az  Egri,  a 
Füzesabonyi, a Hevesi és a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása rendelt meg könyvtárunktól, 
összesen 43 Heves megyei település számára.

Bélapátfalvi Egri Füzesabonyi Hevesi Pétervásárai
11 9 7 5 11

Sikerült  megoldanunk  a  szolgáltatási  rendszerhez  tartozó  községi  könyvtárak  gazdaságos 
könyvellátását,  a  gyűjtemények  sokoldalú  hasznosítását.  A  település  igényeihez,  a  lakosság 
összetételéhez  igazodó,  folyamatosan  bővülő  és  cserélődő  könyvkínálatot  tudtunk  biztosítani 
kedvezményes és szakszerű állománygyarapítással, a dokumentumok elektronikus feltárásával.
A  kistérségi  normatíva  segítségével  javultak  a  könyvtárak  működési  feltételei,  a  berendezés 
korszerűsödött, javultak a könyvtári szolgáltatások technikai feltételei

2007-ben  szolgáltatásunkat  50  önkormányzat  vette  igénybe.  Kistérségi  mozgókönyvtári 
szolgáltatást megrendelő kistérségek száma: 5.
Kistérségi  mozgókönyvtári  szolgáltatást  megrendelő  települések  száma:  43,  KSZR megrendelő 
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egyéni partnerek száma: 7 település

Eredményeink 2007-ben
Letéti  forgalom 
összesen (db)

A  kiszállított 
dokumentumok 
értéke Ft-ban

Kiszállításo
k  száma 
összesen

Nagyolvashow 
ajándékcsomag
 (9 db/település)
23  szolgáltató 
hely

Kötelező  olvasmány 
ajándékcsomag 
(15db/település)
45 szolgáltató hely

16 564 
dokumentum

20 782 239 140 297 db könyv 675 db könyv

Valamennyi  mozgókönyvtári  szolgáltató helyre  rendeltünk folyóiratokat,  összesen 2 150 000,-Ft 
(50 000,-Ft /település) értékben. 
Alapvető  könyvtári  nyomtatványcsomaggal  (könyvkártya,  olvasójegy,  kölcsönzőtasak, 
munkanapló, beiratkozási napló) láttunk el minden szolgáltató helyet.

Könyvtárszakmai munkák a megyében
Idén  osztályunk  módszertani  tevékenységének  gerincét  képezte  a  „Kistelepülési  Könyvtári 
Szolgáltató  helyek  szakmai  munkáinak  elvégzése  Heves  megyében”  című  projekt  feladatainak 
szervezése és elvégzése, amelyhez a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumától 1.350.000,- 
Ft pályázati támogatást kaptunk. A pályázat segítségével 2007. január 1 - augusztus 30. között 27 
településen végeztünk különféle könyvtári célú szakmai munkát:

- leválogatás, selejtezés, állományellenőrzés szakmai munkák elvégzésével 19 könyvtár 
állománya tisztábbá, átláthatóbbá vált és korszerűsödött; 

- az állományrendezés során több mint 6 könyvtárban célszerűbb és kulturáltabb könyvtári 
környezetet tudtunk kialakítani;

- adatbázis építéssel 3 településen a helyben lévő állományt elektronikus eszközökkel 
föltártuk és a visszakereshetőséget biztosítottuk. 

Település Alkalmazott 
szoftver

Az adatbevitel dátuma Adatbeviteli 
napok száma

Bevitt  rekordok 
száma

Bodony SZIKLA-21 2007.01.17-02.01. 8 6 438
Kompolt SZIKLA-21 2007.04.02-05.04 8 13 976
Feldebrő SZIKLA-21 2007.05.30-06.22. 12 12 095

2007. évben elvégzett egyéb munkák
Leválogatás, selejtezés, állományrendezés – 24 településen
Bükkszék,  Dormánd,  Egerbakta,  Egerszólát,  Erdőkövesd,  Erk,  Gyöngyöshalász,  Hevesaranyos, 
Ivád,  Kompolt,  Mátraderecske,  Mezőszemere,  Mezőtárkány,  Nagytálya,  Nagyút,  Parád,  Szajla, 
Szarvaskő, Szentdomonkos, Szilvásvárad, Szúcs, Tenk, Terpes, Váraszó

Állományrendezés: Bükkszenterzsébet, Újlőrincfalva
Költözés, berendezés: Mátraderecske, 2. sz. fiókkönyvtár
Könyvtári rendezvény: 11 alkalom
Használóképzés: 20 órás Internet-tanfolyam 2 településen
Kiállítás: 18 település
Számítógépes szerviz: 17 alkalom
Módszertani látogatás: 33 település
Kiszállás összesen: 239 (Ebből könyvszállítás 140, módszertani kiszállás összesen: 99)

Napi  rendszerességgel  nyújtottunk  módszertani  tanácsokat  személyes  megkeresésre,  telefonon, 
illetve e-mailben is.
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Szakfelügyelet
A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően 2007-ban Heves megyében 1 városi 
és  a  szünetelő  községi  könyvtárak  szakfelügyeleti  ellenőrzésére,  illetve  szakfelügyeleti 
utóvizsgálatokra került sor.  

Kapcsolat
Negyedévente  megjelenő  kiadványunk  rendszeresen  tájékoztatást  adott  a  megye  könyvtárainak 
életéről, a pályázati lehetőségekről, továbbképzésekről, aktuális információkról, új jogszabályokról. 
A  folyóirat  számait  szerkesztettük,  sokszorosítottuk,  eljuttattuk  Heves  megye  könyvtáraiba, 
továbbá az interneten is elérhetővé tettük.

Statisztikai adatszolgáltatás, érdekeltségnövelő támogatás
A  Kulturális  alaptörvénynek  megfelelően  végeztük  a  nyilvános  könyvtárak  statisztikai 
adatszolgáltatásának  megszervezését,  a  megyei  adatok  elemzését.  A  megyei  adatokat 
megjelentettük a Heves megyei települési könyvtárak statisztikai adatai 2006. c. kiadványban.
Összesítettük a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás megye adatait és továbbítottuk a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumához. 

Minőségbiztosítás
Minőségbiztosítással  kapcsolatos  feladatainkat  meghatározta  a  Könyvtári  Minőségfejlesztés 
21országos  munkacsoportban  való  részvételünk,  az  itt  vállalt  feladataink,  valamint  a  témával 
kapcsolatosan nyert pályázatok.

Használói  elégedettségmérés  és  teljesítménymérés  bevezetése  Heves  megye 
városi könyvtáraiban

A pályázat célja: A Bródy Sándor Megyei Könyvtár irányításával, tapasztalatainak felhasználásával 
a minőségbiztosítás bevezetése, a minőségmenedzsment módszereinek, technikáinak alkalmazása 
Heves megye városi könyvtáraiban.
A pályázatban kitűzött feladatok

- A  városi  könyvtárakban  a  használói  elégedettség  mérése.  A  kérdőíves  vizsgálat 
előkészítése során a Könyvtári  Intézet által készített kérdőíveket átdolgoztuk a helyi 
sajátosságokhoz igazítva. A kérdőív típusa: önkitöltős, helyszíni, szubjektív.

- Mivel  az  olvasók elégedettségét  meghatározhatja  az  is,  hogy az  újonnan beszerzett 
dokumentum milyen gyorsan kerül a polcokra, terveztük a dokumentum feldolgozás 
gyorsaságának a mérését (MSZ ISO 11620:2000, 20.sz. teljesítménymutató).

- A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár SWOT analízisének megállapítása szerint 
a folyóiratolvasó kínálata nincs összhangban az olvasói igényekkel, a könyvtárba járó 
folyóiratok  egy  része  kihasználatlan.  Ezért  terveztük  a  folyóiratok  használatának 
mérését, valamint a használói elégedettség mérését a folyóirat olvasóban.
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Időtartam
- A mérések 2006-ban, az elemzés,  értékelés,  a cselekvési terv kidolgozása 2007-ben 

történtek.
Könyvtárunkban érzékelhető eredmény

- A folyóirat kínálat változtatása az olvasói igények és a gyűjtőköri szabályzat elveinek 
figyelembe  vételével.  Városi  könyvtárak  bevonása  a  minőségi  szemlélet 
meghonosítása.

Szolgáltatási környezet
Az  év  egyik  legnagyobb  feladata  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  szolgáltatási  
környezetének  átalakítása volt.  Az  átalakítás  megteremtette  a  minőségi  szolgáltatásokhoz  
feltétlenül szükséges esztétikus könyvtárbelsőt. Időtartam: 2007. július 2. – augusztus 27.

Felnőtt olvasószolgálat
Az átalakítás indokai, motivációs tényezők:

1973 óta változatlanok a szolgáltatás terei
kopott, elhasznált szőnyegek, ülőbútorok
ritkán használt, nem karbantartott szakkatalógus
használói vélemények

a számítógépek miatt zajos az olvasóterem
a folyóiratolvasó túlságosan elzárt

a folyóiratolvasó kívül esik a regisztrációs ponton
könyvtárhasználati szokások változása
2006 nyarától új vezetés, törekvés a környezet szépítésére 
dolgozóink továbbképzésekről sok jó ötletet „hoztak haza”

Előkészítés
összdolgozói értekezlet
híradás a zárva tartásról a honlapon, a könyvtári terekben, a médiában
könyvek kölcsönzési idejének meghosszabbítása
folyóirat  olvasási,  internetezési  lehetőség,  könyvek  visszavételének  biztosítása  egyéb 
részlegeinkben 

A felújítás során az állományt és az olvasói tereket teljesen átrendeztük, a megismert és kigondolt 
ötleteket egy igazi csapatmunka keretében valósítottuk meg. 
Célunk  tágasabb,  színesebb,  izgalmasabb,  könyvtári  belső  kialakítása  volt.  A  hivatali  terek 
csökkentésével,  a  szolgáltatási  egységek  áthelyezésével,  eddig  zárt  ajtók  nyitásával  sikerült 
tágasabbá tenni az olvasói övezeteket. A tervezés során figyelembe vettük a használók igényeit, 
szokásait a zajosabb és csendesebb könyvtári tevékenységek arányát. Tapasztaltuk, hogy egyre nő 
az internet- és számítógép-használat iránti igény és csökken az olvasótermet használók száma. Az 
elmélyülten olvasni,  tanulni vágyókat  zavarta a számítógépek zaja,  a billentyűzet  kopogása. Az 
olvasói  övezetek  és  a  könyvállomány  átrendezésével  a  régi  olvasóterembe  kerültek  a 
mozgalmasabb  tevékenységek.  Mivel  itt  lehet  böngészni  az  interneten,  a  kölcsönözhető 
szépirodalmi  gyűjteményben  és  a  folyóiratok  között  ezért  a  régi  olvasóterem  a  „böngésző” 
elnevezést kapta.
A helyismereti gyűjtemény helyiségeit átjárhatóvá tettük, többé nem találkozhat zárt ajtóval, aki az 
itt  elhelyezett  dokumentumok  iránt  érdeklődik.  Újdonság,  hogy  a  szakfolyóiratokat  az 
olvasóteremben helyeztük el, ezzel is segítjük a tanulók, kutatók munkáját. 
A  szakirodalmi  állomány  elhelyezési  lehetősége  a  volt  munkaszoba  és  a  regisztrációs  pont 
kölcsönző térré alakításával  bővült.  Mindenki  örömére végre láthatóvá vált  a  nyilvánosság elől 
eddig elrejtett műemlék cserépkályha.
Törekedtünk  arra,  hogy  könyvtárunk  arculatához  illeszkedő  színek  –  bordó  és  homokszín  - 
köszönjenek  vissza  a  padlószőnyeg,  az  ülőbútorok  a  tájékoztató  feliratok  felületén.  Az  új 
asztalokkal és fotelekkel egy oldottabb „kávéházi” hangulatot kívántunk teremteni.
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A más helyre került regisztrációs pult és tájékoztató pontok, valamint a hagyományos katalógusok 
elektronikus katalógusokkal való kiváltása miatt a számítógépes hálózatunkat is bővíteni kellett.
A zárva tartás ideje alatt pályázati  forrásból, szakemberek közreműködésével került sor a teljes 
helyismereti gyűjtemény és a bekötött folyóirat állomány egy részének a portalanítására, szükséges 
esetben fertőtlenítésére.
A  tárgyakban,  terekben,  eszközökben  megnyilvánuló  változások  nagyon  látványosak,  de  úgy 
gondoljuk,  a  lényeg  nem ebben rejlik.  Célunk,  hogy szolgáltatásaink népszerűbbek,  könyveink 
olvasottabbak,  könyvtárhasználóink  elégedettebbek  legyenek.  Az  új  könyvek  elhelyezésével,  a 
sokak  érdeklődésére  számot  tartó  témák  kiemelésével,  az  olvasói  vélemények  folyamatos 
figyelésével a könyv az olvasó és a könyvtáros hármas kapcsolatát kívánjuk erősíteni.
Továbbképzésekről, külföldi tanulmányutakról hozott ötletek honosításával – pl. a nap könyve, a 
hónap verse, a tetszést-nemtetszést kifejező könyvjelző elhelyezése az olvasott műben – szeretnénk 
elérni, hogy látogatóink minél tartalmasabban tölthessék az olvasásra, könyvtárhasználatra szánt 
időt.
A  nyári  szünet  alatt  könyvtárunk  honlapján  folyamatos,  fényképes  tájékoztatást  adtunk  az 
átalakulásunkról. Akik a nyitás után felkeresnek bennünket, azoknak a tájékozódását segítik az új 
eligazító táblák és feliratok. 
A nyitás után megkérdeztük olvasóink véleményét is. Örömmel tapasztaltuk, hogy szinte mindenki 
tetszését fejezte ki.  Nap, mint nap érezzük, hogy szeretik az „új” könyvtárat és igazán sajátjuknak 
érzik.
Elégedettség mérése

smile ikonok elhelyezése
Hogy tetszik? kérdőív kitöltése
személyes beszélgetés

Partnerkapcsolatok erősödése
médiával
segítő csoport megjelenése a könyvtárban: Egri Barátnők a Jövőért Alapítvány

Idegen nyelvi gyűjtemény, Zenemű- és hangtár
A  hivatali  terek  csökkentésével,  átszervezésével,  a  kötészeti  szolgáltatás  kiszervezésével 
teremtettünk lehetőséget arra, hogy az Idegen Nyelvi Gyűjtemény a Kossuth Lajos u. 18. sz. alatt, a 
Zenemű- és Hangtárral együttesen kerüljön elhelyezésre. 2007. decemberében kezdtük a költözés 
előkészítését, szervezését, a helyszín tisztasági festését, kisebb átalakítását. A felújított részlegek 
átadására 2008. január 22-én került sor. 

II. sz. Fiókkönyvtár, Felnémet
A Felnémet városrész rehabilitációja projekt keretében történő nagy beruházást a könyvtárosok és a 
könyvtárhasználók egyaránt nagy várakozással fogadták. 2007. decemberében mindenki örömére 
megtörtént a teljesen felújított épület műszaki átadása és 2008. január 2-ától a Kovács Jakab u. 35. 
sz. alatti felnémeti könyvtárat birtokba vehették a könyvtárhasználók is.
A jelenlegi beruházásnak köszönhetően rendezett, szép parkosított környezetben, vonzó épületben, 
korszerű körülmények között működhet a könyvtár. A modern, távirányítós ablakokkal fölszerelt, 
kényelmes  bútorokkal  berendezett,  galériás  kialakítással  -  közel  120  négyzetméteren  –  a 
lakóközösség  igényeinek  megfelelő,  korszerű  információkat  és  modern  szolgáltatásokat  kínáló 
bibliotékát sikerült létrehozni.
Az  olvasni  vágyókat  7000  kötetes  könyvállomány  várja,  amelyet  egy  rendszeresen  cserélődő 
könyvkínálat egészíti ki, mindig friss, érdekes olvasmányokat kínálva.
A könyvek kölcsönzése, előjegyzése korszerű formában, számítógépen zajlik. A kézikönyvtárban 
lexikonok, enciklopédiák, szótárak, monográfiák, képzőművészeti albumok várják a diákokat és az 
érdeklődőket. A legfiatalabbak gazdag mese- és ifjúsági irodalomból válogathatnak. A könyvek 
mellett kibővült napi-, hetilap és folyóirat választék áll az érdeklődők rendelkezésére. Az olvasók 
tájékoztatást  kaphatnak  személyesen  vagy  telefonon  más  könyvtárak  szolgáltatásairól, 
gyűjteményéről,  különféle információk kereséséről is.  A látogatókat 2 számítógépen teljes körű 
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internethasználat,  irodai  felhasználói  programok,  nyomtatási,  szkennelési  és  fénymásolási 
lehetőség várja.  A kedves,  barátságos térben kisebb helytörténeti  kiállítás  mutatja  be  Felnémet 
érdekességeit.
A galérián elhelyezett korszerű bútorok lehetővé teszik iskolai csoportos foglalkozások, könyvtári 
órák, nyugdíjas körök, klubok összejövetelinek, rendezvények megtartását is.

Az elmúlt három évben mindhárom fiókkönyvtárunk felújítása, korszerűsítése megtörtént, kielégíti 
szűkebb lakókörnyezetük  igényeit.  A gyermekkönyvtár  felújítása  a Forrás  Gyermek  és  Ifjúsági 
Szabadidőközpont felújításával együtt megvalósult.  

Külső raktár
Az évtizedek óta fennálló területi  problémákból  eredő gondoktól  az  elmúlt  évben sem sikerült 
megszabadulni. 
Könyveink közel fele jelenleg is külső raktárban van:
I. Sas út, Eszterházy Károly Főiskola kollégiuma alagsora (volt cementraktár)
II. Egészségház út, Eszterházy Károly Főiskola B. épület alagsor 
Az  állomány  mozgatása  rendszeres  és  folyamatos.  A  beszállítás  és  kiszállítás  összehangoltan 
történik.  Negyedéves  ütemezés  szerint  folyamatos  az  állomány  leválogatása,  a  belső  raktár 
felszabadítása,  mely igen sok energiát  igényel  a  belső terek zsúfoltsága miatt.  A kiszállításnál 
figyelemmel kell lennünk a lelőhelyek módosítására, a rendszeres adminisztrációra, hiszen ennek 
elmaradása esetén egy adott dokumentum megtalálhatatlanná válik. 
2007-ben a Sas úti raktárban 2 alkalommal került sor csőtörésre, mely szerencsére csak csekély 
mértékű kárt okozott. Sajnos bármikor előfordulhat, hogy a plafonon futó, rendkívül elhasználódott 
szennyvíz-  és  egyéb  vezetékek  meghibásodnak,  eltörnek.  A  külső  raktárban  lévő  állomány 
nagyfokú veszélynek van kitéve nap mint nap.

Egyéb feladatok, eredmények
partnerlista pontosítása, folyamatos karbantartása
belső továbbképzések rendszeressége
marketing szemlélet erősödése (pl. Bálint-napi, „ajándékozzon könyvtárat” akció)
belső kommunikáció minőségének javítása (pl. emlékeztetők, belső levelezés)
külső kommunikáció minőségének javítása (pl. blog, hírlevél)

Elérendő célok 2008-2009-re
könyvtárunk Minőségi Kézikönyvének összeállítása

Szervezetfejlesztés-korszerűsítés, a humán erőforrás 
menedzselése

Képzés, továbbképzés

Belső továbbképzés
2007-ben  törekedtünk  arra,  hogy  az  intézmény  belső  továbbképzési  programja  jól  felépített, 
aktuális  információkat  közlő  és  informatív  legyen.  Fontosnak  tartjuk,  hogy  jól  kihasználva 
lehetőségeinket, minél több kolléga számolhasson be új ismereteiről, könyvtárszakmai kérdésekről. 
Belső szakmai továbbképzések:
2007. február 19. Beszámoló az IT-mentor képzésről (Mihály Andrea)

MTI adatbázisok használata ( Kárpátiné Ézsiás Edit)
SZIKLA újdonságok (Palicz Zsuzsanna)
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2007. március 26. Hivatalos ügyek elektronikus intézése (Mihály Andrea, Orsó Éva)
2007. október 29. SZIKLA integrált könyvtári rendszer új moduljai.

(Szilágyi Loránd, NetLib Kft.)
2007. november 26. Könyvtár 2.0 (Zsoldos Mariann)

Tartalom szerinti keresés az adatbázisunkban (Palicz Zsuzsanna)
MATARKA és OPKM adatbázisok bemutatása (Oroszi Katalin)
Jogi adatbázis (dr. Szecskó Károlyné)

Könyvtárunk  szinte  valamennyi  dolgozója  részt  vett  az  év  során  különböző  képzésben, 
továbbképzésen, tapasztalatcserén, szakmai értekezleteken és egyesületi rendezvényeken. 
Munkaidő utáni, egyéni finanszírozású, de intézményi szervezésben kezdő angol nyelvtanfolyamot 
szerveztünk, melyen 10 kolléga vesz részt. 
Egy dolgozónk egyetemi diplomát szerzett könyvtár szakon, egy főiskolai, kettő egyetemi szintű 
tanulmányokat  folytat  szintén  könyvtár  szakon.  Két  olvasószolgálati  munkatárs  IT-mentor 
képzésen,  három  munkatárs  jelnyelv  tanfolyamon,  ketten  olvasásfejlesztés  tréningen  szereztek 
bővebb ismereteket, melyeket jól tudtak hasznosítani és alkalmazni a mindennapi munkában. 1 fő 
eredményesen  elvégezte  a  Könyvtári  szakfelügyeleti  ismeretek  c.  és  a  Könyvtári  szakértői 
ismeretek  c.  akkreditált  tanfolyamot,  ezzel  újabb  munkatársunk  neve  került  be  az  országos 
szakértői névjegyzékbe.
Szép számmal képviseltük intézményünket a Szegeden megrendezett vándorgyűlésen is.
A 2000-2007.  évi  7  éves  kötelező továbbképzési  ciklus  lezárult.  A követelményeknek  minden 
érintett kolléga eleget tett.

Szakmai díjak, kitüntetések
A magyar kultúra napján Fekete Ildikó a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár idegen nyelvi 
részlegének könyvtárosa munkájának elismeréseként polgármesteri dicséretben részesült.

Szakmai előadások
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna: Internet Fiesta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. 
Internet Fiesta záró konferenciája. Budapest, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ. 
2007. március 27.
Sohajdáné Bajnok Katalin: A teljesítménymérés módszertana. Helyismereti Könyvtárosok 14. 
Országos Konferenciája. Kiskunhalas, 2007. július 9.
Sohajdáné Bajnok Katalin: Eger MJV nyilvános könyvtárainak marketing stratégiája, 2006-2010. 
MKE Heves Megyei Szervezete – szakmai nap. Eger, 2007. október 8.
Tőzsér Istvánné: A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár KSZR szolgáltatásai – a jelenleg 
kiépülő kistérségi mozgókönyvtári ellátás tükrében. Eger, 2007. november 8.
Tőzsér Istvánné: Egyszer volt, hol nem volt… : Nagy Olvashow a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtárban.  Nagy Olvashow záró konferenciája. Kecskemét, 2007. október 12. 

Szakmai publikációk
Farkas Márta: Nemzetközi könyvtáros konferencia Egerben. In: Kapcsolat 2007. 4. sz.  
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Luzsi Margit: Internet Fiesta a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtárban. Könyvtári levelezőlap. 19. évf. 2007. 4. sz. 9-13. p.
Komlóné Szabó Ágnes: A kistérségi könyvtári ellátás elindításának tapasztalatai Heves megyében. 
In: Kapcsolat 2007. 2. sz.  
Luzsi Margit –  Sohajdáné Bajnok Katalin -  Tőzsér Istvánné: Nagy Olvashow a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtárban. Könyvtári levelezőlap. 19. évf. 2007. 12. sz. 26-30. p.
Katalin Sohajdáné Bajnok – Tözsér Istvanné: Meniace sa podmienky – prispôsobujúca sa 
knižnica / Variable moving conditions – acclimatizing library. In: Informačné technologie a  
knižnice 2007. évf. 4. sz. 
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Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban
Farkas Márta Eszterházy Károly Főiskola óraadó, könyvtári szakértő
Guszmanné Nagy Ágnes könyvtári szakértő
Komlóné Szabó Ágnes Eszterházy Károly Főiskola óraadó
Sohajdáné Bajnok Katalin Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető, könyvtári szakértő
Tőzsér Istvánné Eszterházy  Károly  Főiskola  óraadó,  könyvtári  szakértő,  vezető 

szakfelügyelő
Zsoldos Marianna Eszterházy Károly Főiskola óraadó

Részvétel országos feladatokban
Guszmanné Nagy Ágnes Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete titkára, 

Országos Kommunikációs munkacsoport tagja
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának elnöke

Dr. Pataki Miklósné Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete  Olvasószolgálati  Szekció 
elnökségi tag 

Sohajdáné Bajnok Katalin Minőségbiztosítás munkacsoport (OKM)
Minőségi díj könyvtáraknak munkacsoport (OKM)

Tőzsér Istvánné Regionális Könyvtári Ellátás munkacsoport (OKM)
Kistelepülések Könyvtári Ellátása munkacsoport (OKM)
Könyvtári Akkreditációs Bizottság (OKM)
Bibliotéka emlékérem kuratórium (OKM)
„Az év könyvtára” kuratórium (OKM)
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottság tagja

Összességében a 2007-es esztendőt sikeres, és eredményes évnek tekintjük. Fontosnak tartjuk, hogy  
munkánkat derűs, oldott,  baráti  légkörben tudjuk végezni,  egymás munkáját segítjük, az ötletek  
megvalósításában egymásnak partnerei vagyunk. Könyvtárosi attitűdünk pedig azonos: alázat és  
szolgálat. 

„Tegye csak mindenki a maga dolgát, s ne valami egyebet, de azt ugyan emberül” (Széchenyi  
István)

Eger, 2008. február

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea
Igazgató
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Mellékletek
Könyvtárunkról szóló híradások 2007-ben a Heves Megyei Hírlapban
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Könyvtárunkról szóló híradások 2007-ben a Heves Megyei Hírlapban

Fertálymesterek kiállítása
   Színes fotó
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007. - 18. évf. 8. sz. - p. 16.

   Átmenetileg zárva tart a fiókkönyvtár
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, felnémeti fiókkönyvtár
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 16. sz.- p. 16.

   Könyvtári jelbeszéd a nagyothalló olvasókért
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2007. - 18. évf. 33. sz. - p. 2.

Szuromi Rita
   Önállóság helyett gyarapodás / Szuromi Rita
   Fotó
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, letéti könyvek, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. – 2007. - 18. évf. 72. sz. - p. 4.

               
   Kedden kezdődik a bibliotékában, börze keretében, a könyvárusítás
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007. - 18. évf. 88. sz. - p. 4.

                  
   Ők sem maradnak olvasnivaló nélkül
Mozgókönyvtár, Szentdomonkos, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 89. sz. - p. 5.

   Guinness-rekordot döntenének véradásból
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2007.- 18. évf. 109. sz. - p. 1.

Sz.K.
   Jól kezdődött a Guinness-kísérlet véradásból, a folytatás ma / Sz. K.
Véradás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 110. sz.- p. 1.

                 
Sz. K.
   Sokan akartak rekordot dönteni / Sz. K.  
Véradás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap.- 2007.- 18. évf. 111. sz. - p. 1.

                 
   A kályhától indulhatnak el
   Színes fotó
Átalakítás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 200. sz.- p. 1,2.

                  
   Európai mozgalom lehet itthon a Nagy Olvashow
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 230. sz. - p. 2.

               
   Öt éve aratott sikert az első hangoskönyv
Hangoskönyv népszerűsítés, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
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IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 234. sz. - p. 16.

   Az érintetlen természet a vásznakon
Kiállítás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 258. sz. - p. 5.

                  
   Kollégánk könyvbemutatója
Szuromi Rita: "Az átányi kőkoporsó", könyvbemutató, Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 259. sz. - p. 16.

                 
   Négy ország könyvtárosai
Testvérvárosi kapcsolat, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 260. sz.- p. 16.

                 
   Szívből szívbe, kézből kézbe
Karácsonyi kiállítás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2007.- 18. évf. 285. sz. - p. 3.

Kis hírek:
Csatlakoznak az ivádiak a könyvtár akcióhoz
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 43 sz.
(2007. február 20.), p. 5.- (Hírsáv)

Önállóság helyett gyarapodás / Szuromi Rita
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 72. sz.
(2007. március. 27.), p. 4.

Ők sem maradnak olvasnivaló nélkül: mozgókönyvtár: Szentdomonkos is csatlakozott
A mozgókönyvtári akcióhoz
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 89. sz.
(2007. április. 17.), p. 5.

Mozgókönyvtár lehet a községi hivatlaban
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 135. sz.
(2007. június. 12.), p. 5.- (Hírsáv)

Az olvasást népszerűsítik a könyvtárakba is
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 231. sz.
(2007. október. 3.), p. 5. – (Hírsáv)

Szarvaskőben fejlesztették a könyvtárat
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 281. sz.
(2007. december. 3.), p. 5.
Fotó

Tovább bővülhet a helyi könyvtárak választéka
In: Heves Megyei Hírlap ISSN 08659109. – 18 évf. 294. sz.
(2007. december. 18.), p. 5.- (Hírsáv)
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Rólunk mondták…

Jelnyelvi tanfolyam – könyvtárosok véleménye
 „…Ahogy elkezdtük tanulni a jelnyelvet, más módon kezdtünk el kommunikálni: ha eddig arra 
törekedtünk,  hogy  választékos  szavakkal,  a  lehető  legkevesebbet  gesztikulálva  fejezzük  ki 
magunkat, jelelve ennek éppen ellenkezőjére kellett törekednünk:  kevés jel, s hozzá érzelmeket, 
hangulatokat kifejező mimika.  Az újfajta beszéd azt is jelenti, hogy egy kissé más módon kell 
megpróbálni gondolkodni.  Gondolkodni  azok fejével  akik a világot  csak látják de nem hallják. 
Akik számára a mozdulat, a gesztus, a szemek és arcizmok játéka hordozza a fő mondanivalót. A 
tanfolyam hetei alatt számunkra is fontossá vált, hogy egymás felé fordulva és egymásra nézve 
beszélgessünk. Aki jelnyelven beszél, nem teheti meg, hogy ne figyeljen őszintén a másikra, hogy 
ne próbáljon azonosulni vele. Csak így tudja észrevenni az apró jeleket az arcon, a testtartáson – 
amelyek szavak nélkül is teljessé teszik a mondanivalót.
…
Segíthetünk-e vajon tudásunkkal  egy hallássérültnek,  aki  a könyvtárban „megszólít”? Talán mi 
magunk  lépünk  oda  hozzá  látva  tanácstalanságát.  Még  mielőtt  szakmai  segítséget  nyújtanánk, 
azzal, hogy odafigyelünk rá, hogy meg akarjuk érteni a szándékát – máris segítségére voltunk. Ha 
már a hallható világ nem tárulhat fel számukra maga teljességében, legalább a látható, olvasható, a 
képi világ befogadása váljon lehetővé a könyvtár, a könyvtáros emberi és szakmai segítségével.”

A könyvtári terek átalakítása – olvasói vélemények

- Szép, kellemes, jó itt lenni.

- Sokkal tágasabb lett minden, levegősebb! Gratulálok a változtatáshoz, jól sikerült!

- Köszönjük, hogy nyitottabbá vált a könyvtár az olvasóterem felszabadításával.

- Nagyon barátságos, kellemes a légkör. Örülök, hogy itt időzhetek.

- Még ilyen gyorsan nem látok át mindent, de világos és kényelmes lett a könyvtár!

- Első  benyomásaim a  legjobbak,  ezért  bátran  adom a  legjobb  osztályzatot.  Esztétikailag  is 
csodálatos változás történt. Ez a szép, régi épület a belső adottságaival hangsúlyossá vált. Az 
összenyitott terek gyönyörűek és otthonosak, egyszóval nagyon sikeres az átalakítás.

- Most,  hogy korszakunkra  a  kultúra  fogalomnak  eredeti  értelme  már  rég  elveszett,  és  sok 
máshoz  hasonlóan  értékét  vesztette,  óriási  feladat  egy  könyvtár  fenntartása  is,  nemcsak 
fejlesztése. Ez itt nagyon szépen sikerült. Gratulálok!

- Kívánjuk a töretlen érdeklődést az olvasóktól és az alkotóktól (könyvtárosok és munkatársaik), 
a további ötleteket és töretlen hitet a könyvtár önállóságának megtartásában. Gratulálunk!

- Maradjon továbbra is önálló a könyvtár, hiszen a mostani felújítás is mutatja, hogy képesek 
megújulni, előre lépni. Gratulálok!

- 14 éve vagyok tag. Ehhez az ötletes, kreatív választáshoz csak gratulálni tudok.!

- Nagyon  szép  lett  minden.  Köszönjük  mindazoknak  az  embereknek  a  munkáját,  akik  ezen 
dolgoztak,  fáradoztak,  munkájukhoz kívánunk további  sok sikert  és jó egészséget!  Fehérné 
Stáber Aranka

- A dolgozók hozzáértőek, kedvesek!

- Gratulálok,  látni,  hogy  nemcsak  sok  munkával,  hanem  nagy  szeretettel  alakították  át  a 
könyvtárat. Köszönet illeti meg Önöket.

- Nagyon  szép  itt  minden,  otthon  érzi  magát  az  ember.  Megvan  a  kényelem,  a  csend és  a 
biztonságos  érzés  komfortot  ad  számomra,  jobb  az  új,  mint  a  régi,  mert  ott  elveszettnek 
éreztem magam.

45



Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár                                                Beszámoló 2007.

- Igazán  szépre  sikerült  a  felújítás.  Sokkal  barátságosabb  is  lett  a  hangulat.  Öröm  ebbe  a 
könyvtárba járni. Gratulálok!

- Gratulálok! Rengeteg munka lehetett, de megérte!

Zenei részleg blogja
Ps.: Gratula a Zenei könyvtárnak, örülök, hogy a rock és blues zene kedvelői is megtalálják ott a 
számításukat. Egész új muzsikákba is bele lehet ott hallgatni!! Lajos Bátyátok
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