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1. Bevezetés  
1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások  
 
2013. január 22-én, a Magyar Kultúra napján vehette át könyvtárunk a Minősített Könyvtár 
címet. A cím több éves minőségfejlesztő munkánk eredménye, olyan elismerés, mely további 
sikerekre ösztönöz bennünket. Egyben kifejezi azokat az értékeket, melyekről nagyon sok 
pozitív visszajelzést kapunk közvetlen környezetünkben és országos szakmai szinten is.  

 
1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése 
 
A 2013. évi munkaterv kiemelt feladataiként az alábbiak megvalósítására került sor: 

 a TIOP 1.2.3, a TÁMOP 3.2.4, a TÁMOP 3.2.11 pályázatok fenntartási időszakában elvárt 
tevékenységeinek koordinálása  

 a TÁMOP 3.2.4.A, TÁMOP 3.2.4.B, TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 3.2.12 pályázatok megvalósítása 

 a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer megyei működtetése átalakuló finanszírozási 
feltételekkel, átalakuló közigazgatási háttérrel 

 a Dobó István Vármúzeum pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása 

 a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. országos vándorgyűlésének előkészítése, 
lebonyolítása az Eszterházy Károly Főiskola könyvtárával együttműködésben 

 Az élő Gárdonyi – Fél éven át tartó városi vetélkedő és akadályverseny általános és 
középiskolás diákok részvételével és Vándor-regény pontok működtetése a város 19 
pontján Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója tiszteletére.  

 Bródy Sándor születésének 150. évfordulója tiszteletére programsorozat lebonyolítása 

 Minősített könyvtári cím elnyerése 

 A Plázakönyvtár üzemszerű működtetése, a Strandkönyvtár megnyitása és működtetése 

 

 
1.  Minősített Könyvtár cím átvétele 2013. január 22. 
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2. Szervezeti kérdések 
2.1. Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra 
 
Az intézmény engedélyezett létszáma 48,75 fő, nyitó munkajogi állományi létszáma 
47,25 fő. 2013. január 1-jétől a könyvtár gazdasági szervezete látja el a Dobó István 
Vármúzeum gazdasági feladatait is, ennek kapcsán 5 fő átvételre került sor a Heves 
Megyei Múzeumi Szervezettől. 2014. április 1-jétől további 2 fővel bővült a létszámunk, 
mely a Művészetek Házától átvett egy szakmai és egy gazdasági szakalkalmazott 
státuszt jelentett. Év közben 5,5 fő jogviszonya szűnt meg, a megüresedett 
álláshelyekre 2 fő került felvételre.  
Év végi munkajogi állományi létszámunk 50,75 fő. Ezen felül téli közmunka-
programban 2013. november 11-től 15 főt foglalkoztatunk. 
Az intézmény feladatai az elmúlt években folyamatosan növekedtek: a 
Könyvtárellátási Szolgáltatás keretében ellátott települések számának növekedésével, 
a közönségigénynek megfelelő széles körű olvasásnépszerűsítő programok 
megvalósításával. A jelenlegi intézményi létszám a humán erőforrásigény folyamatos 
felülvizsgálatával és átszervezésével, fokozott munkahelyi terheléssel tudott eleget 
tenni mindezen feladatoknak. A megnövekedett feladatok a szervezeti struktúra 
átalakítását, a személyzet folyamatos, évről évre történő átcsoportosítását igényelték. A 
munkaerő optimális felhasználási lehetőségeinek határát elértük. A probléma kezelését 
kisebb mértékű munkaerő-átcsoportosítással tudtuk orvosolni, mely így más 
munkaterületeken elvégzendő feladatok csökkentésével járt. 
2013. november 11 – 2014. február 28. között 15 fő foglalkoztatására került sor a téli 
közmunkaprogram, 2014. január 1 – 2014. április 30. között 10 főt foglalkoztatunk a 
közmunkaprogram keretében. 
A közmunkaprogramba bevont kollégák mentorálása szervezett, jól működő rendszer. Az új 
kollégák két napos tréninget követően szakképzettséget nem igénylő, rövid betanítással 
elvégezhető feladatokat látnak el: kép- és hangdokumentumok digitalizálása, számítógépes 
installálási feladatok, jelzetelés, vonalkódozás, helyismereti dokumentumok rendezése, 
válogatása, könyvek visszasorolása, kiadványszerkesztés, egyszerű adatrögzítési, 
adminisztrációs feladatok, takarítás, dokumentumok szállítása és mozgatása. 
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2. ábra A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szervezeti felépítése 

 
3. ábra A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár organogramja 
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3.  A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása  
3.1. Gyűjteményszervezés – állományépítés  
 

 
 

2013. terv 2013. tény változás %-ban 
előző évhez (2012.) 

képest 

gyarapítási összeg (Ft)   12.410.000  35.690.191 167 % 

ebből könyv (Ft) 718.500 21362442 168 % 

ebből folyóirat (Ft) 2.940.000 6.613.249 118 % 

ebből CD/DVD/elektronikus 
dokumentum (Ft) 

195.500 5.884.046 207 % 

 
gyarapodás (db) 12.000 15.660 159 % 

ebből kötelespéldány (db) 40 21  110 % 

ebből nemzetiségi dokumentum 
(db) 

80 29  70 % 

megyei könyvtár által digitalizált 
dokumentumok száma 

1.000 2.402 300 % 

 
Könyvtárunk állománygyarapítása 2013-ban 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) 
- KSZR költségvetési támogatás 
- egyéb támogatások 

ODR támogatás 
SZJA 1%-a 
NKA pályázat 
Márai-program 

- 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, KSZR szolgáltatás) maguk felelősek a felhasználásért, az 
olvasói elégedettséget szolgáló folyamatos, tervszerű gyarapításért.  
Az érdekeltségnövelő támogatás felhasználását a központi könyvtár és a KSZR szolgáltatás 
augusztus végén tudta elkezdeni. 
A KSZR szolgáltatás állománygyarapítása is tervszerűen, a rendszer gyűjtőköri szabályzatának 
elvei szerint történt. 2013-tól új szolgáltatásként megkezdtük a DVD filmek szolgáltatását a 
kistelepülések könyvtáraiban.  
Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben vállalt feladatok ellátására 
évenként támogatást kap. A 2013-ra átnyúló, EMMI 4629/2012 számú ODR támogatás alapján 
állományunkat az előző évekre jellemző elvek szerint gyarapítottuk, továbbra is figyelembe 
véve az útmutatók irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét és a felhasználók igényeit.  
Könyvtárunk évek óta részesül a könyvtárat pártoló adófizetők által felajánlott SZJA 1%-ból. 
2013-ban a befizetés 155 eFt volt, 48 eFt-tal több, mint az előző évben. Köszönet azoknak, akik 
adójuk 1%-val a könyvtárunkat támogatták. Ebből a forrásból a felnőtt részleg könyvállományát 
bővítettük. 
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Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának két pályázatán sikerült állománygyarapításra forrást 
szereznünk. (Részletezve a beszámoló pályázatokról szóló fejezetében.) 
A Márai-program III. fordulójának célja továbbra is a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai 
és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása 
minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra 
fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése. Könyvtárunk a program 
keretében 1.500 eFt támogatásban részesült.  
Ajándékozás, csere és kötelespéldány módján 815 dokumentum került a birtokunkba. 
 

A 2013-ban állományba vett dokumentumok darabszáma 

Könyv és 
bekötött, 
tékázott 

folyóirat kötet, 
téka 

Kartográfiai 
dokumentum  

db 

Nyomtatott 
zenei 

dokumen-
tum  db 

Hang-
doku- 

mentum 
db, 

tekercs 

Kép- 
doku-

mentum  
db, 

tekercs 

Elektronikus 
(digitális) 

dokumentum  
db 

Összes 

13.754 9 34 751 962 150 15.660 

 

Könyvtárunk kurrens folyóirat állományának alakulása 2013-ban 
 

A kurrens időszaki kiadványok száma Cím Példány 

Összesen 381 938 

ebből központi könyvtár 327 368 

ebből KSZR szolgáltatás 109 570 

 
Állományapasztás, törlés 
2013-ben az alábbi részlegekben történtek törlések a dokumentumok természetes 
elhasználódása okán. A 2012-ben megszűnt I. fiókkönyvtárból kivont könyvek törlését 2013-ban 
fejeztük be. 

 

Részleg Dokumentumtípus (db) 
Összesen 

(db) 

 

Könyv és bekötött 
folyóirat 

Hangzó Elektronikus Audiovizuális 
  

Központi könyvtár 421 7  55 483 

Idegennyelvi 212 93 3  308 

Gyermekkönyvtár 435    435 

I sz. fiókkönyvtár 6.535    6.535 

II. sz. fiókkönyvtár 490    490 

KSZR 417    417 

Összesen 8.510 100 3 55 8.668 

 
Az éves gyarapodás és törlés nyilvántartása után könyvtárunk állománya 2013. 
december 31-én: 

 
Könyv és 
bekötött 
folyóirat    

kötet 

Kartog 
ráfiai 

dok. db 

Nyomta- 
tott zenei 
dokumen-

tum db 

Hang-
doku- 

mentum 
db 

Képdoku-
mentum 

db, 
tekercs 

Elektronikus 
(digitális) 

dokumentum  
db 

Egyéb 
doku-

mentum   
db 

Összes 
Érték  
ezer  

Ft-ban 

235.805 801 1.956 19.060 3.768 1.486 20.119 283.004 269.867 
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Állománygondozás 
 
Állománygondozás terén fő célunk, hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban 
kerüljön a használókhoz. Fontos a megfelelő tárolás, a gyors visszakereshetőség a 
megrongálódott, elavult könyvek folyamatos selejtezése, a megőrizni kívánt időszaki 
kiadványok köttetése. Ennek érdekében a következő feladatokat végeztük. 

 KSZR szolgáltatásban a 3000 alatti leltári számú dokumentumok forgatását a 
tagkönyvtárak között befejeztük, a könyveket a nagyon kevés saját állománnyal 
rendelkező könyvtárakban helyeztük el tartós letétként. 

 Könyvállományunk raktári jelzetei a használat során megkoptak, elrongálódtak. A 2013. 
novembertől alkalmazásban lévő közfoglalkoztatott kollégák egyik fő feladata ezeknek 
a jelzeteknek a kicserélése. 

 Az olvasói igények figyelembe vételével megtörtént ez állomány átrendezése a 
kölcsönzői terekben, így a rendezvények ideje alatt is zavartalanul lehet kölcsönözni a 
legnépszerűbb állományrészekben, 

 NKA pályázati támogatás segítségével 370 féle Heves megyei időszaki kiadvány 
köttetését tudtuk megvalósítani. 

 Szintén pályázati forrásból adódott lehetőség plakáttároló szekrény beszerzésére, így 
biztosítani tudjuk a közel 7000 db-os plakátgyűjteményünk megfelelő tárolását, gyors 
visszakereshetőségét és állományvédelmét. 

 2013. július 5 - augusztus 30. között működtettük a strandkönyvtárt. A nyitásra az 
újonnan beszerzett dokumentumok mellett több száz könyvet válogattunk le a 
könyvtár különböző részlegeiből, amelyeknek a lelőhelymódosítását el kellett 
végeznünk. A zárást követően a könyveket ismételt lelőhely módosítással vissza kellett 
irányítani az eredeti helyükre. 

 
Feldolgozás 
A tervszerű és folyamatos állománygyarapítást folyamatos feldolgozás kíséri. A vásárlásból 
származó dokumentumok feldolgozása napra készen megtörtént. Az ajándékba illetve 
kötelespéldányként kapott dokumentumok feldolgozási sorrendjében előnyt élveztek a 
helyismereti tárgyúak.  
A helyismereti témájú folyóirat figyelés eredményeként 2.572 cikk rekordja került az 
adatbázisba. Ebből 2.135 rekord a Heves megyei hírlap feldolgozásából származik.  
A TV EGER hírműsoraiból 2013-ban 829 riport került feldolgozásra. A korábbi feldolgozással 
együtt jelenleg már 1.206 híranyag kereshető vissza alkotók, közreműködők, helyszín, 
riportalanyok és kulcsszavak alapján. A helyismereti munka segítésére 1045 tételnyi zenei 
helyismereti dokumentum digitalizálására, feldolgozására került sor. 
A lokális, regionális, helyi információk és információhordozók iránti érdeklődés évről-évre 
folyamatosan növekszik. Különös hangsúlyt fektetünk Heves megye irodalmának teljességre 
törekvő gyűjtésére, megőrzésére, szakszerű tárolása és a kutatást szolgáló sokoldalú feltárására. 
A könyvtár Helyismereti gyűjteményében található 7737 kötet könyv és bekötött folyóirat, 150 
féle üzemi lap, 5842 db képeslap, 4600 fotó, 6070 db plakát, 38 doboz lapkivágat, 45 doboz 
meghívó és gyászjelentés, 239 elektronikus dokumentum 247 db mikrofilm szolgál gazdag 
forrásanyagként a helytörténeti információk iránt érdeklődő könyvtárhasználók számára. 
Honlapunkon bárki számára elérhetővé vált a helyismereti elektronikus könyvtárunk. Az 
állomány digitalizálása, a tartalomfeltöltés tervszerűen folyt, s folyik. A Heves megyei tárgyú 
cikkek kurrens és retrospektív gyűjtésének eredményeképpen katalógusunkban 109 797 cikk, 
bibliográfiai tétel áll a kutatók rendelkezésére. A 2300 db helyi vonatkozású digitalizált 
lapkivágat közvetlenül is elérhető a helyi hálózatunkról. E- könyvtárközi szolgáltatásunkat az 
ország különböző településeiről 370 alkalommal vették igénybe. 
Folytatódik a közel 7000 db helyismereti témájú fotó, képeslap digitalizálást követő rendezése, 
a több szempontú visszakeresés feltételeinek biztosítása, a TV Eger riportjainak digitalizálása.  
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A ma már beszerezhetetlen, 1948 előtti helyi sajtótermékek hozzáférhetőségét, digitális 
formában való szolgáltatását egy korszerű, minden igényt kielégítő mikrofilm leolvasó 
biztosítja.  
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének anyagát, hozzáférhetőségét számítógépes adatbázisunk 
által biztosítjuk, tesszük elérhetővé a megyeszékhely valamennyi polgára számára. 
Feldolgozási folyamatainkhoz tartozik a zenei CD-k, kották állományba vétele és leírása, 
szakozása, tárgyszavazása. Teljeskörűen feldolgozzuk és felszereljük az idegen nyelvi 
dokumentumokat, az ajándékok – Goethe Intézet, British Council, OIK nemzetiségi ellátás, 
egyéb ajándékok – állományba vétele, feldolgozása és felszerelése is a feladatunk. Ez azért is 
jelentős, mivel a könnyebb kereshetőség mellett az olvasóink is tudnak tájékozódni az adott 
antológiák részdokumentumairól, valamint a könyvtárközi kölcsönzést is elősegíti a minél 
teljesebb feltárás. Ezt folytatjuk, valamint tervezzük kiterjeszteni a nyelvtanítás 
módszertanával foglalkozó folyóiratokra is.  

 
3.2. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 
 
Tájékoztató szolgálatunk lényege a megfogalmazott kérdések minőségi megoldása, függetlenül 
attól, hogy munkánk a tájékoztatás mely szintjén valósul meg. A leggyakoribb faktográfiai és 
bibliográfiai adatszolgáltatásaink informatikai, pedagógiai, szociológiai, gazdasági, történelmi, 
földrajzi témakörökre irányultak. Tevékenységünkben egyre nagyobb szerepet kapott a 
közösségi információk nyújtása is. Elsősorban helyi szervezetek munkájáról, helyi 
eseményekről, önszerveződő csoportokról, egyesületekről, turisztikai információkról adtunk 
felvilágosítást. 

Tanácsadó, ajánló tevékenységünket mindig a használó indítéka, ismereteinek szintje 
határozza meg. Irodalomkutatásokat elsősorban helyismereti, irodalomtudományi, pedagógiai 
témákban állítottunk össze. A szakdolgozatot készítők, a kutatásban kevésbé járatosak 
rendszeresen számíthatnak kutatásmódszertani segítségünkre, a források közötti szakszerű 
eligazításra, a saját adatbázisok használatán túl az online elérhető adatbázisok lehetőségeinek 
megismerésére. 

Könyvtárunk már 6 éve a NCSSZI - Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Szakmai Portálja 
által koordinált EURODESK hálózat partnere. Olyan oktatásokról és képzésekről tudunk 
tájékoztatást adni, amelyek a fiatalok európai programokban való részvételét segítik elő, ill. 
Európai Uniós és hazai támogatási lehetőségekről, pályázatokról, szervezetekről nyújtunk 
információt. 
  
Eredményesen veszünk részt a LIBINFO, azaz a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató 
Szolgálatának munkájában. Ennek keretében az információt keresők az Interneten kitöltött 
űrlapon feltett kérdésre a választ 2 munkanapon belül webfelületen, vagy e-mailben is 
elolvashatják. Különösen sok segítséget nyújtottunk a Heves megyére vonatkozó kérdések 
megválaszolásában.  
 
A gyermekkönyvtár speciális helyzetéből adódóan az olvasóterem többféle funkcióval bír.  

 sok gyermek tanulószobaként használja, iskola után, különféle szakkörök, különórák 
előtt/után itt készíti el házifeladatát, itt készül fel különféle versenyekre. Ezeket a 
feladatokat gyakran kisebb csapatokban, baráti társaságokban oldják meg, egymást is 
segítve, inspirálva a tanulásban. 

 családi böngésző és folyóiratolvasó is egyben, különösen késő délután, illetve 
szombatonként. Ilyen alkalmakkor a családok együtt használják. Ki-ki érdeklődésének 
megfelelően olvasgat, de gyakran az együttes könyv-olvasás, böngészés is jellemző. Az 
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épületben működő különféle szakkörökre, programokra érkező gyermekek szülei a 
várakozás idejét itt töltik, kézikönyvek, albumok, folyóiratok olvasásával töltve.  

 játéktér, családok, gyermekközösségek, baráti társaságok számára. Könyvtárunk 
számos, nagyon jó társasjátékkal rendelkezik. Minden korosztály megtalálja köztük a 
neki valót, s ezt a mindennapokban előszeretettel használják. 

 
A 2012-ben lezajlott állományellenőrzés növelte a tájékoztatás hitelességét. Az elektronikus 
katalógusunkba folyamatosan bekerülő új bibliográfiai rekordok – helyismereti és a megye 
könyvtárainak állományát feltáró tételek, valamint az elmúlt évben is nagy kapacitással végzett 
további digitalizálási tevékenység - elmélyíti a tájékoztatás lehetőségeit, másrészt azonnali 
áttekintést biztosít a megye könyvtárainak dokumentumállományáról, s megsokszorozza a 
kutatás eredményességét. 
Tájékoztató könyvtárosaink rendszeresen kutatnak más könyvtárak katalógusaiban, kezelik az 
integrált könyvtári rendszerek moduljait, ismerik az online hostokon elérhető adatbázisokat, a 
CD-ROM kiadványokat, az Interneten hozzáférhető forrásokat, az elektronikus könyvtárakat. 
Leggyakrabban a MATARKA, Humanus, PAD, EPA, Irodalomtudományi cikkek adatbázisa, CD 
Jogtár valamint az EBSCO és NAVA adatai használatosak. 
Munkatársaink is részt vesznek az irodalomkutatás, tájékoztatás során egyik széleskörűen 
elérhető, alapvető információs forrás, a MATARKA (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek 
Kereshető Adatbázisa országos adatbázisának készítésében. Az Új Művészet, a Helikon 
Irodalomtudományi Szemle, a Művészettörténeti Értesítő, a Folkmagazin, a Gramofon és a 
Magyar Egyházzene című folyóiratok tartalomjegyzékének feldolgozásával bővítjük az országos 
kínálatot. 
 
Helyismereti Gyűjtemény 
Helyismereti tájékoztató szolgálatunk a faktográfiai és bibliográfiai adatszolgáltatás mellett 
igény szerint irodalomkutatásokat is végez. Kidolgozásra kerültek többek között az egri 
filoxériavész, Heves megye turizmusa, marketingje, Gárdonyi és Bródy barátsága, a palóc 
gasztronómia, Heves megye műemlékeinek, nevezetes épületeinek, intézményeinek, 
utcaneveinek története, a megye jeles személyiségeinek életrajza, de gyakori a családtörténeti 
kutatáshoz nyújtott adatszolgáltatásunk is. A „Gárdonyi év” alkalmából örvendetesen 
emelkedett a diák-csoportok látogatása.  
A megye kulturális intézményeinek (Gárdonyi Géza Színház, Katolikus Rádió, Egri TV, Egri 
Kulturális és Művészeti Központ, Dobó István Vármúzeum stb.), iskoláinak honismereti-
helytörténeti rendezvényeihez, kiállításaihoz rendszeresen szolgáltattunk dokumentumokat, 
információkat. 
 
 

  



11 

 

 

  

3.3. Könyvtári szolgáltatások és a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra  
3.3.1. Nyitva tartási idő 
 

Éves nyitva tartás/2013/ évi 335 nap heti 7 nap 
hétvégén 
is 

heti 51 óra 

BSK részlegek: 

Központi Könyvtár heti 6 nap 
hé, ke, sze, csü, pé, szo 

szombat heti 43 óra 
Gyermekkönyvtár 

Zenei-Idegennyelvi 
részleg heti 5 nap - 

heti 37 óra 

Közigazgatási részleg heti 30 óra 

BSK fiókkönyvtárak: 
 

1-2. sz. fiókkönyvtár 
heti 5 nap 
ke, sze, csü, pé, szo 

szombat heti 36 óra 

BSK Pláza Könyvtár, AGRIA PARK, Eger 
heti 3 nap;  
pé, szo, vas 

szombat, 
vasárnap 

heti 22 óra 

Szezonális: BSK Strandkönyvtár, STRANDFÜRDŐ, 
Eger 

Július, augusztus 
hónapban 
heti 7 nap 

szombat, 
vasárnap 

heti 56 óra 

 
Részlegeink nyitva tartási idejét a könyvtárhasználók körében végzett igényfelmérések alapján 
alakítottuk ki, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodunk. Részlegeink többsége hétvégén is 
- elsősorban szombati napokon - nyitva tart. Különlegesnek számít az országban elsőként 
megnyitott PLÁZA Könyvtárunk, amely kifejezetten hétvégén, péntektől vasárnapig tart 
nyitva, igen nagy sikerrel. STRAND Könyvtárunkat nyári szezonális nyitva tartással 2013-ban 
nyitottuk meg, kísérleti jelleggel. A strandkönyvtár rendkívül nagy sikert aratott, a kezdeti 
hétvégi nyitva tartást a látogatók kérésére teljes heti nyitva tartásra kellett kibővítenünk. Nyári 
időszakban gyermekkönyvtárunk heti 2 alkalommal kitelepül a város legnagyobb játszótere 
mellé az Érsekkertbe, ahová – egy piros napernyő alá - színes triciklivel érkeznek a szebbnél 
szebb gyermekkönyvek, s amely szintén nagyon népszerű a gyerekek és az őket kísérő 
felnőttek körében. A látogatottság alapján mondhatjuk, hogy a hétvégén biztosított 
szolgáltatásokra egyre nagyobb igény jelentkezik. Fontosnak tartjuk a nyitottságot és a 
szolgáltatások „kitelepítését” a település különböző pontjaira.  

 
3.3.2. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználata 
 
Az információhoz és az azt hordozó dokumentumokhoz jutás útját a fogyatékossággal élők 
számára speciális csatornák kiépítésével igyekszünk megkönnyíteni. Sajátos szolgáltatásokkal, 
a fizikai és intellektuális hozzáférés lehetőségeinek szélesítésével, a közösségi élet 
eseményeinek nyitottságával kívánjuk biztosítani a hátrányos helyzetűek számára az 
információt és a közösségbe való együttes tartozás élményét. 
Szolgáltató helyeink közül teljeskörűen akadálymentesített a Gyermekkönyvtár, s a 
fiókkönyvtáraink. A Központi Könyvtár, a Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény és a 
Közigazgatási Szakkönyvtár fizikai akadálymentesítése megoldatlan, pedig az akadálymentes 
bejutás biztosítása széles társadalmi igényként jelentkezik. Egyénenként megoldható egy-egy 
programra segítő személyzet alkalmazásával a mozgáskorlátozottak feljutása az emeletre, de a 
napi igények kiszolgálása megoldatlan. 
Mozgáskorlátozott olvasóinknak a házhozszállítás évtizedek óta működik. Az otthonukhoz 
kötött, mozgásukban korlátozott, beteg vagy idős olvasóinknak szállítjuk házhoz, az általuk 
igényelt, a könyvtárból kölcsönözhető dokumentumokat. A szállítás gépkocsival történik, az 
olvasni és néznivalók összeállítása személyes egyeztetésen alapszik. Az intézmény műemléki 
környezetben való működése sajnos korlátot állít teljeskörű akadálymentesítési 
törekvéseinknek. A földszinti Digitális Esélyegyenlőség Terem létrehozásával, a Galériában 
tartott gyakori közösségi programokkal, a földszinti mosdó átépítésével a kerekesszékkel 
közlekedő látogatóinkat is komfortosabb környezet fogadja.  
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Könyvtárunkban hallássérültek számára indukciós hurok található minden tájékoztatási 
ponton és a közösségi foglalkozásokat befogadó terekben. Több kollégánk elsajátította a 
jelnyelvi beszédet és rendszeresek az iskolások számára a könyvtárbemutató, adatbáziskezelő, 
informatikai ismeretek nyújtó foglalkozások.  
Nagyszámú hangoskönyvvel, öregbetűs könyvek beszerzésével, nagyító készülékek 
alkalmazásával segítjük a csökkentlátók irodalmi élményhez és információhoz jutását. 
Vakolvasó szoftver, fordító, beszélő programok állnak rendelkezésre a teljes látásvesztéssel 
élők számára. 
Rendszeresek a látogatások az értelmi sérült iskolák közösségeiből. Kéz a kézben integrált 
gyermekkönyvtári foglakozásokat, kézműves, mesés, zenés összejöveteleket, csodanet 
informatikai bemutatókat időről időre tartunk számukra.  
Európai uniós pályázataink különösen kitágították lehetőségeinket. Rendkívül hasznosak és 
sikeresek voltak rendhagyó történelem óráink az egri várban, web barangoló kurzusaink vagy a 
különböző témákat sokoldalúan feldolgozó témanapok, témahetek a Szalaparti Egységes 
Gyógypedagógiai Intézet tanulói részére. 
Ugyanakkor még mindig nem elegendő azoknak a száma, akik rendszeresen ki tudnak 
mozdulni otthonukból és a helyszínen veszik igénybe a könyvtár szolgáltatásait.  
Ezért is tartjuk nagyon fontosnak a hasznos digitális tartalmak gyarapítását. Az elektronikusan 
a legtávolabbi pontról is elérhető információk bővítésével a fizikai hátránnyal élők számára is 
igyekszünk megteremteni azokat a korszerű lehetőségeket, melyek kiküszöbölhetik az eddigi 
szűk információszerzési lehetőségeiket, s az új alternatívákkal az esélyek kiegyenlítésének 
erősítését kínáljuk.  

 
3.3.3. Közhasznú információs szolgáltatások 
Egyre inkább tapasztaljuk a közhasznú információk iránti igények gyarapodását, sokaknak van 
szüksége naprakész információra a mindennapi életben való eligazodáshoz. 
Gyakran szolgáltatunk adatokat helyi eseményekről, helyi önszerveződő csoportok, 
érdekképviseleti szervezetek, közigazgatási szervek működéséről, egészségügyi, szociális, 
oktatási intézmények szolgáltatásairól, információkat a térségben működő cégekről. 
Kiemelten figyelünk a munkanélküliek támogatására. Személyre szabott IT-mentorálással 
segítünk: e-ügyintézés elsajátításában, pályázatok figyelésében, álláskeresésekben, 
önéletrajzminták prezentálásában, e-tanulási lehetőségek felkutatásában, e-kormányzati portál 
szolgáltatásainak megismerésében, elektronikus adatlapok kitöltésében, segélykérő lapok 
elérésében, kitöltésében, nyomtatványok elküldésében, adatbázisok használatában, törvények, 
rendeletek, jogsegély megismertetésében. 
Intézményünk több olvasószolgálati tájékoztató pontja e-Magyarország Pontként is működik. 
Rendszeresen foglalkozunk az e-közszolgáltatások használatának bemutatásával pl. 
elektronikus adóbevallás készítése, ügyfélkapu regisztráció elindítása, de részt veszünk az 
Erzsébet-program szociális üdülési pályázatainak lebonyolításában is. Az elmúlt évben 
tömeges igény jelentkezett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázataira, melyek 
elektronikus kitöltésében, továbbításában, az igénylők felvilágosításában jelentős részt 
vállaltak könyvtárosaink. 
Egyedi szelete a közhasznú információk közvetítésének Plázakönyvtárunk és 
Strandkönyvtárunk információszolgáltatása. Az ide látogató turisták számára rendszeresen 
nyújtunk nem csak magyar, de idegen nyelveken is tájékoztatást a városról, a környező 
településekről, látnivalókról, programokról, közlekedési lehetőségekről. 

 
3.3.4. Honlap 
Könyvtárunk honlapja 5 nyelven érhető el: magyar, angol, német, francia, lovári. A tartalmakat 
magyar nyelven naponta frissítjük. Kollégák egy része rendelkezik tartalomfeltöltési joggal, így 
az aktuális információk, hírek, meghívók, plakátok, a rendezvényeinken, programjainkon 
készült fotók azonnal, pár órán belül fölkerülnek a honlapunkra 
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Pályázati forrásból 2013-ban megújítottuk honlapunkat, egységes arculattal rendelkező 
felületen teszünk elérhetővé a könyvtárról szóló minden információt, a katalógust, az 
olvasóink számára elérhető online felületet. 
Híreink napi frissítéssel jelennek meg a könyvtár saját rendezvényeiről illetve a kistelepülési 
könyvtári ellátásban szerződött partnerkönyvtárak eseményeiről. Honlapunkon bárki számára 
elérhetővé vált a helyismereti elektronikus könyvtárunk, s benne képeslapgyűjteményünk és az 
Eger című lap (1863-1944) 81 évfolyama fellapozható elektronikus formában is. 
Sokan látogatják a weblapunkon elérhető „Ezen a napon...” című saját építésű elektronikus 
adatbázisunkat.  Ez egy olyan elektronikus kiadvány, amelyben Heves megye jeles 
személyiségeinek (írók, költők, tudósok, politikusok, feltalálók, művészek, gazdasági 
szakemberek stb.) rövid életrajzait, portréit tartalmazza. 
 
Folyamatos a jelenlétünk az online és közösségi oldalakon, a Hangtárnok blogon (205000 
látogató) és Facebook oldalunk is használóink körét gyarapítja. A számítógépes katalógus, a 
honlap látogatottsága nőtt, 2013-ban 705780 alkalom. Nagy sikernek örvend e-mailes 
újdonságértesítőnk is. Honlap részünkön folyamatosan frissítjük CD és tematikus listáinkat, 
lemezújdonságainkat.  
Pályázati projektjeink önálló web-es elérhetőséggel rendelkeznek, régiós olvasásnépszerűsítő 
projektünk kötelező elemeként online blogsorozatot indítottunk.  
A Hevestéka online elérhetőségéről a 6.3. Heves megyei könyvtárak együttműködése pontban 
számolunk be. 

 
3.3.5. Innovatív megoldások 
A plázába mentem, keress a könyvtárban! - Plázakönyvtár 
Már egy éve működik az ország első Pláza Könyvtára az Agria Parkban. Kezdeményezésünk 
célja, hogy a mai kor igényeihez alakítsuk a könyvkultúra terjesztését, oda vigyük a könyveket, 
ahol sokan megfordulnak, felkeltsük a figyelmet az olvasási lehetőség iránt, olvasásra 
buzdítsuk a vásárlókat. A könyvtár lehetőséget teremt, hogy a vendégek találhassanak friss 
olvasnivalót, kölcsönözhessenek könyveket. Mivel az Agria Park a város központjában 
helyezkedik el, a könyvtár jövet-menet útba esik, ideális közösségi találkozóhelyként is szolgál. 
A legkisebbeket időről időre kifestőkkel, társasjátékokkal, kézműves foglalkozásokkal vártuk. 
Alkalmanként olvasást népszerűsítő programokra, felolvasóestekre is sor került. A péntektől 
vasárnapig nyitva tartó új szolgáltató helyen minden hagyományos könyvtári szolgáltatás 
elérhető. 2013-ban 4733 látogató kereste fel, 3428 db kölcsönzött dokumentumot és 4972 db 
helyben használt dokumentumot regisztráltunk 11 rendezvényen 223 fő vett részt különféle 
könyvtári programokon. 
 
Ne csak csobbanjon – Olvasson!  – Strandkönyvtár  
Ezzel a jelmondattal nyitotta ki kapuit a Strandkönyvtár az Egri Termálfürdő területén július 
elején. A pláza után a strandon is kölcsönözhetők könyvtárunk olvasmányai, így az 
olvasáskultúra népszerűsítésének újabb helyszínét hódítottuk meg.  
Főként folyóiratokat, szépirodalmi és ifjúsági könyveket kínálunk a látogatóknak. A helyben 
olvasáson felül a beiratkozás után kölcsönözhetnek is az olvasók, s nagyon népszerű az 
internethasználat is. A kezdetben hétvégi 3 naposra tervezett nyitva tartást egy hét után 
minden napossá változtattuk az örvendetesen megszaporodott igények nyomására. Július-
augusztus hónapban strandkönyvtárunk 54 nyitva tartási napján 1280 fő látogató 457 db 
dokumentumot kölcsönzött és 1156 db dokumentumot használt helyben. 

 
  



14 

 

 

  

3.4. Könyvtárhasználat bemutatása 
 

Könyvtárhasználat (KSzR nélkül) 2012. 2013. 

változás %-ban 
előző évhez 

képest  

Regisztrált használók száma (fő)  13 901  17 149  123 

             helybenhasználat (fő) 148 843 153 998 103 

             távhasználat (db) 1 876 124 738 968 40 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)  193 832  185 362 96  

Helyben használt dokumentumok (db)  230 009  184 560 80  

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db)  1 999  2 101 105  

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)  296  128 43  

Irodalomszolgáltatás (db) 5000 5000 100 

Helytörténeti gyűjtemény használata (fő) 4000 4500 112 

Zenei gyűjtemény használata (fő) 22560 22555 99 

E-dokumentumok kölcsönzése (db) 0 0 - 

 
A 2013. évben a könyvtárhasználat adatai nőttek, köszönhetően a pályázati forrásokból 
megvalósított programoknak. A dokumentumok forgalmi adatai azonban csökkenő tendenciát 
mutatnak.  

 
 

3.5. Elektronikus könyvtár – digitalizálás – e-infrastruktúra 
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyvtári integrált rendszerét a megye összes 
könyvtára vékony kliens kapcsolaton keresztül képes használni, és ezen kívül web felületet 
szolgáltatunk számukra. 3 db szerver és 2 db nagykapacitású storage szolgálja ki 24 órán 
keresztül a megye könyvtárait és a megyei könyvtári honlapok látogatóit.  
Jelenleg 139 db számítógépünk van, minden számítógép a világhálóhoz kapcsolódik. 2013-ban 
23 vidéki könyvtár informatikai korszerűsítése történt meg, új számítógépet, szupport 
szolgáltatást és korszerű informatikai hálózati elérést biztosítottunk számukra. Ezen felül a 
rendezvények informatikai feltételeit is tudjuk biztosítani a könyvtárak számára.  
Web felületünkön folyamatosan bővülő tartalmakat biztosítunk pl. videó- és cikk adatbázis, 
webPAC, dedikált felhasználói felület.  
Könyvtárunkban 51 db nyilvános internetes számítógép van, ebből 24 db PC akadálymentesen 
elérhető, ezen felül 2 db PC a vakok és gyengénlátók számára használható szoftverekkel van 
került kialakításra. A halláskárosultaknak indukciós hurok pontok vannak kialakítva. Videó-, 
hang-, dia-, cikk- és képarchiválási szolgáltatást is biztosítunk a könyvtárhasználóknak.    

 
4. Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok  
 
2012. évben elnyert 
pályázatok   

Azonosító: 
Elszámolás 

határidő 
Pályázott 

összeg 
 Elnyert 
összeg 

Velünk élő irodalom –
Irodalomtörténeti társaság  NKA  3808/1200 2013.02.28 494 020 400 000 

TÁMOP 3.2.4.B.-11/1-Nyisd ki a 
világot ESZA  

3.2.4-B-11/1-
2012-0005 2014.04.30 46 749 988 46 749 988 

TÁMOP 3.2.13.12 Sulitéka ESZA  
3-2.13-12/1-
2012-0136 2014.04.01 29 137 490 29 137 490 

TÁMOP 3.2.4.A-11 Hevestéka ESZA  3.2.4-A-11/1- 2014.04.30 48 734 696 48 734 696 
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2012-0007 

TÁMOP 3.2.12-12 
Szakemberképzés  ESZA  

3.2.12-12/1-
2012-0010 2015.03.31 16 146 275 16 146 275 

ODR 2012. NEFMI 46229/2012 2013.05.30 1 500 000 1 500 000 

Helyismeret, tároló szekrény 
vásárlása NKA  3505/02490 2013.05.29 303 000 303 000 

Helyismereti anyagok köttetése NKA  3543/00046 2013.11.25 552 200 552 200 

Gyermekvédelmi intézmények 
állománygyarapítás  NKA  3542/00214 2013.08.29 400 000 400 000 

Büntetésvégrehajtási Intézet 
állománygyarapítás  NKA  3542/00198 2013.08.29 300 000 300 000 

2012. évi pályázat összesen: 
 

144  317  669 144 223 649 

2013. évben elnyert 
pályázatok    

Bródy piknik Bolykinál  NKA  3808/01296 2013.06.26 435 000 350 000 

Bródy örökség NKA  3808/01555 2013.08.27 499 320 400 000 

Bródy 150. Vándorkiállítás  NKA  3561/00022 2014.07.30 4 557 816 4 200 000 

Intézményi arculat kialakítása, 
honlapfejlesztés NKA  3535/00371 2013.11.11 1 220 670 1 220 000 

ODR 2013 EMMI 34765/2013 2014.04.30 1 440 000 1 440 000 

Országos Könyvtári Napok  NKA  3508/01034   1 000 000 1 000 000 

Szakfelügyelet 2012. NEFMI 2012M//02 2013.03.31 390 866 350 000 

Megállapodás szerint átvett 
össz: 

   
9 543 672 8 960 000 

 
153 861 341 153 183 649 

 
4.1. Hazai támogatású pályázatok 
4.1.1. Heves Megye területén lévő gyermekvédelmi intézetek könyvtári 

állományának letéti rendszerben történő gyarapítása  
Pályázati azonosító: 3542/214 
Támogatás összege: 400 000,-Ft 
Az összeget az intézmények között létszám alapján osztottuk szét: a Heves Megyei 
Gyermekvédelmi Központ számára 300.000 Ft értékben 234 db könyvet, a Budapest Főváros 
Önkormányzatának Gyermekotthona, Mónosbél számára 100.000 Ft értékben 90 db könyvet 
sikerült beszerezni.  
Az intézetek könyvtárai új, igényes könyvekkel gyarapodtak, melyek a tanulást, a kulturált 
szórakozást lehetővé téve segítik az otthonokban élő gyerekek, fiatalok hasznos szabadidő-
eltöltését, továbbá esélyeik növelését, a társadalomba történő beilleszkedést. 

 
4.1.2. A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtárának letéti 

rendszerű állománybővítésére 
Pályázati azonosító: 3542/00198 
Támogatás összege: 300 000,-Ft 
A pályázaton nyert 300 000 Ft-ból összesen 157 dokumentumot - 145 könyvet, a könyvek 
mellékleteként szereplő 7 elektronikus dokumentumot valamint 5 papírszínházas mesét - 
tudtunk vásárolni.  
A pályázat eredményessége: jelen pályázata lehetőséget teremt arra, hogy friss olvasnivalóval 
lássuk el a fogvatartottakat, hogy újabb mesekönyvek beszerzésével segítsük a meseterápiás 
programot. A börtönkönyvtár használói egy napon visszatérnek a társadalomba és nem 
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mindegy, hogy a visszatérés milyen minőségben történik. Bízunk benne, hogy az olvasás 
nyújtotta élmények, az új ismeretek segítik az újrakezdést, a beilleszkedést. 
 
A fenti két pályázat közös elemei 

 A könyvek nagy részét a számunkra legnagyobb, 35-40% kedvezményt biztosító online 
könyváruházból szereztük be, így a rendelkezésre álló összegből több könyvet tudtunk 
vásárolni. 

 A beszerzett dokumentumokat könyvtári integrált rendszerünkbe, a letéti 
állományrészbe dolgoztuk fel. 

 A dokumentumok katalógusunk webes felületén lelőhely szerint is visszakereshetők.  

 A könyveket a hagyományos kölcsönzés és raktározás igényei szerint fölszereltük, 
kölcsönző kartonnal, könyvsarokkal és raktári jelzettel láttuk el.  

 A könyvek átadására a Bródy Sándor Könyvtár galériájában 2013. június 24-én rendezett 
ünnepség keretében került sor.  

 A pályázat céljáról, megvalósításáról szóló híranyagot a könyvek átadását megelőzően 
küldtük el a helyi sajtónak. A rendezvényen a meghívottak közül az Eger Tv és a Szent 
István Rádió képviselői voltak jelen. A Rádió Eger munkatársa nem tudott jelen lenni, 
számára telefonos interjút adtunk. A könyvek átadását követő napokban a felsorolt 
médiumok hírt adtak a pályázatról. 

 
4.1.3. A Bródy Sándor Könyvtár muzeális értékű helyismereti sajtótermékeinek 

köttetésére  
Pályázati azonosító: 3543/00046  
Támogatás összege: 552 000,-Ft 
A helyismereti időszaki sajtótermékek raktározása ún. önfeltáró raktározási módon, 
papírdobozokban, dossziékban, tékázva a könyvtár külső raktárában, meglehetősen rossz 
elhelyezési körülmények között történt.  
2013-ban rendeztük, kötésre előkészítettük azt a mintegy 370 féle Heves megyei időszaki 
kiadványt, amely az elmúlt évtizedek során a könyvtár helyismereti gyűjteményének jelentős, 
immár muzeális értékét képviseli. Az Agria Humán Közhasznú Nonprofit Kft. nyomdaüzeme 
elvégezte az általunk előkészített időszaki sajtótermékek restaurálási-kötési munkálatait.  
Az eddig, a használók elől elzárt helyi sajtótermékek rendezetten, beköttetve a könyvtár 
helyismereti gyűjteményében a polcokra kerülhettek. Lehetővé vált ezen értékes, különleges és 
egyedi gyűjtemény fokozott védelme, megőrzése, s a bennük rejlő információk feltárása, 
szétsugárzása, szolgáltatása a helytörténeti kutatók, érdeklődők számára.  

 
4.1.4. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár helyismereti plakáttárának 

biztonságos tárolására 
Pályázati azonosító: 3505/02490 
Támogatás összege: 303 000 Ft 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár plakátanyaga közel hétezer darabot számlál. A 
közgyűjtemények (múzeumok, levéltárak, könyvtárak) mindig nagy figyelmet fordítottak a 
plakátok megmentésére. A sérülékeny, gyakran gyenge minőségű papírra nyomott plakát 
megőrzése, tárolása komoly feladat. Könyvtárunkban a plakátok tárolása önfeltároló 
rendszerben papíralapú tároló dobozokban, kronológiai elrendezésben, évenként, ezen belül 
pedig tematikusan történt. Sajnálatos módon a költözések, valamint az eltelt hat évtized alatt a 
papírból készült tároló dobozok ragasztása, állaga erősen megkopott, tönkrement. Szükségessé 
vált ezen értékes gyűjtemény állagmegóvása érdekében korszerű, a külső behatásoktól megóvó 
(porszennyezettség, gombás fertőzések, rágcsálók, rovarok, tűz elleni védelem biztosítása) 
tárolási eszköz beszerzése. 
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A Vasszer - Raktártechnika Kft. által gyártott A0 méretű 10 fiókos térképtároló szekrény 
megvásárlásával a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Heves megyei vonatkozású, tárgyú 
plakátjai állományvédelmi szempontból megfelelő elhelyezést nyertek. Az eddig a könyvtár 
külső raktáraiban tárolt értékes helyismereti gyűjteményrész közvetlenül elérhetővé, 
kutathatóvá válik a könyvtár központi olvasói tereiben, a helyismereti gyűjteményben.  

 
4.1.5. A könyvtárak az emberi kapcsolatokért” program megvalósítása Heves 

megye könyvtáraiban és könyvtári szolgáltató helyein 
Pályázati azonosító: 3508/01034 
Támogatás összege: 1 000 000,-Ft 
Országos Könyvtári Napok – 2013. október 7-13. 
Csatlakoztunk a 2013. évi „Könyvtárak az emberi kapcsolatokért” c. országosan meghirdetett 
programsorozathoz. A program keretében olyan könyvtári rendezvényeket valósítottunk meg, 
amelyek az emberi értékek megbecsülését, a kapcsolatok méltóságának megőrzését és egymás 
segítését közvetítik könyvtári eszközökkel. Lezajlott programjaink hozzájárultak az emberek 
közötti kommunikációs szakadék szűkítéséhez, a társadalmi kirekesztettség 
megszüntetéséhez.  
Továbbra is valljuk, napjainkban a könyvtárak számára az általános emberi értékek 
megbecsülése, a partnerkapcsolatok ápolása, a helyi közösségek életének segítése, 
kapcsolatrendszerének figyelemmel kísérése kiemelt feladat. Ezt vállaltuk fel és támogattuk 
szolgáltatásainkkal, otthonos, barátságos szolgáltatási környezetünkkel, sokrétű 
programjainkkal, rendezvényeinkkel Heves megye könyvtáraiban, a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtárban, valamint könyvtári szolgáltató helyeinken. 
Programsorozatunkat sikeresnek könyvelhetjük el, erről tanúskodnak a statisztikai mutatók is: 
Heves megye 37 településén 138 program valósult meg 4954 fő részvételével. 

 
4.1.6. Bródy 150. Vándorkiállítás 
Pályázati azonosító: 3561/00022 
Támogatás összege: 4 200 000,-Ft 
Bródy Sándor (1863-1924) munkásságát bemutató emlékkiállítással emlékeztünk meg 
könyvtárunk névadójáról, Eger szülöttéről születésének 150. évfordulóján.  
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, Alexander Brodynak, az író unokájának támogató 
közreműködésével, a Kaláka Fesztivál, a Dobó István Vármúzeum, az Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézet valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai 
együttműködésében megvalósult vándorkiállítást először Egerben láthatta a közönség, 
“Születtem Egerben, amire büszke vagyok” címmel.  
A további helyszínek Bródy életútjához, munkásságához kapcsolódóan: Kolozsvár (Kolozsvári 
Magyar Napok), Debrecen (Méliusz Juhász Péter Könyvtár), Gyula (Gyulai Várszínház), 
Budapest (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet). 
A tervezett helyszínek mellett szeptemberben a Nemzeti Színházban állíthattuk ki a tárlatot, 
az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet által összeállított anyaggal együtt. A kiállítást 
Balatoni Mónika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára nyitotta meg a Magyar Dráma Napján. 

 
4.1.7. Bródy Piknik Bolykinál 
Pályázati azonosító: 3808/01296 
Támogatás összege: 350 000,-Ft 
A Bródy Piknik Bolykinál, avagy Rájátszás Egerben című zenés-verses irodalmi műsorunkat 
2013. május 11-én a Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok területére szerveztük, kiváló 
együttműködésben Bolyki János borásszal. A program középpontjában a kortárs irodalom állt: 
Erdős Virág, Grecsó Krisztián, Háy János és három kortárs zenész Beck Zoltán (30Y), Kollár-
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Klemencz László (Kistehén), Szűcs Krisztián (Heaven Street Seven) írta, játszotta újra egymás 
műveit.  
A pincészet előtti elegáns, füves téren, a sziklák tövében igazi piknik hangulat alakult ki. A 
műsor bevonta az irodalom, a versek és a zene rajongóit, és a kísérő programokkal (Játszó-tér, 
DJ, borozgatás) kiegészült rendezvény minden korosztályt megragadott. Módot teremtettünk 
arra is, hogy a kb. 700 látogatónak bemutassuk és népszerűsítsük a Bródy Sándor Könyvtár 
épületeiben zajló tevékenységet, hogy a későbbiekben rendszeres könyvtárhasználókká 
váljanak. Rendezvényünket Alexander Brody, Bródy Sándor unokája, Eger díszpolgára is 
megtisztelte jelenlétével. A „Piknik” emlékezetes, egyedülálló az eddigi könyvtári 
rendezvények sorában. 

 
4.1.8. A Bródy Sándor Könyvtár új arculatának, intézményi imázsának 

kialakulását szolgáló projektek megvalósítása 
Altéma kódszám: 3535/00371 
Támogatás összege: 1 220 670 Ft 
A pályázat célja: Formailag vonzó, stílusában közérthető, tartalmilag a könyvtár 
szolgáltatásairól átfogó, naprakész információkat nyújtó promóciós anyag összeállítása, új 
internetes megjelenés tervezése a jelenlegi és leendő partnereink számára. A felhasználói 
célcsoportok igényeinek, elvárásainak megfelelő kommunikáció kialakítása. Az eddig közös 
fenntartásban működő intézmény (Heves Megyei Önkormányzat, Eger MJV Önkormányzata) 
az elmúlt évben Eger MJV fenntartásába került. A könyvtár igyekszik alkalmazkodni az új 
fenntartói elvárásokhoz, az intézményi arculatban a város intézményei számára közösen 
kialakított logóhasználatot, arculati előírásokat alkalmazni. 
A pályázat jövőképe: Az igényes megjelenés javítja könyvtárunk megjelenését, növeli 
partnereink elégedettségét, elősegíti a felhasználói kör bővülését. 

 
4.2. Uniós forrású pályázatok  
4.2.1. Sulitéka - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0136 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kulturális intézmények 
részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című, TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú 
pályázaton 15 nevelési, oktatási intézmény bevonásával indult a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár. A pályázatban a közoktatásban részt vevő tanulók és gyerekek óvodai nevelésének 
valamint, a tanórai és tanórán kívüli, emellett a szabadidős nem formális és informális 
oktatásának támogatását fogalmaztuk meg. A projekt megvalósítása során bebizonyosodott, 
hogy a könyvtár a gyermekek és fiatalok számára olyan színtér, mely színes, kreatív és hasznos 
programokat nyújt a szabadidő eltöltésére, ideális helyet ad a tanulás támogatására, az 
önművelésre. A projekt során kiemelten figyeltünk arra, hogy az olvasással, az 
ismeretszerzéssel kapcsolatos élményszerű programokat, szakköröket szervezzünk a diákok 
számára. Fontos cél volt ezen kívül a gyermekek önkifejező, problémamegoldó és 
konfliktuskezelő képességének növelése, az aktivitás és az egészségtudatos életmód 
népszerűsítése, ismeretszerzés játékos és interaktív formában. Mindez szabadidős programok 
szervezésével valósult meg: 58 féle havi szakkör, 1 tehetséggondozó foglalkozássorzat, 6 féle 
témanap-témahét, 15 féle verseny-vetélkedő került megrendezésre. Ez a projekt megvalósulása 
során 339 foglalkozási alkalmat jelentett, 1733 gyerek részvételével.  

 
4.2.2.Nyisd ki a világot! - TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0005 
A pályázat 1. beszámolási időszakában 11 féle programsorozatot indítottunk el a régió 13 
településének bevonásával. 152 alkalommal 1636 főnek szerveztünk könyvtári foglalkozásokat. 
A 2. beszámolási időszakban elindítottuk összes programsorozatunkat 34 település 
bevonásával, 3350 fővel (összes programunk 365 alkalommal 5944 fővel zajlott). Ezen felül új 
(pályázati finanszírozással bevezetett pláza- és strandkönyvtári) szolgáltatásainkat további 
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3835 fő vette igénybe 167 alkalommal. Programsorozataink a helyi igényekhez igazodva 
zajlottak: lehetőleg ugyanannak a csoportnak több alkalommal (Heves megye) vagy több 
helyszínen mindig újabb résztvevőknek (Borsod, Nógrád megyék)  (Mesélj, olvass..., 
Dallammanufaktúra, Mesekosár, Kötelezők szabadon, Bíbola).  
A hátrányos helyzetű csoportok számára személyre szabott intenzív kurzusokat szerveztünk 
(Mesélj, olvass... Tarnabodon és Nagyfügeden), több alkalommal a pszichológia, pszichiátria 
terén is jártas speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek bevonásával. Nagyon népszerűek 
a digitális írástudást fejlesztő klubfoglalkozásaink, melyek nemcsak Egerben, hanem 
Gyöngyösön, Hatvanban, Füzesabonyban, Recsken, Nagyvisnyón, Nagytályán, Nagyfügeden, 
Átányban is megvalósulhattak. Régiószerte bekapcsoltuk olvasásnépszerűsítő programjainkba 
a kistérségi ellátásban részesülő településeket: Mesekosár foglalkozásaink 16 kistelepülésre is 
eljutottak. 
A régiós témahetek közül az Eltéphetetlen kötelékeink, a Zöldkönyvtár és az Örökségünk 
online programsorozatok sikeresen lezajlottak a régió 8 településén 15 iskolai csapat 
bevonásával az őket irányító könyvtárosok, és pedagógusok közreműködésével. A fordulók 
nyomon követhetők a Nyisd ki a világot! blogon (http://brody.iif.hu/nyisdkiavilagot/), 
valamint a pályázat többi olvasásnépszerűsítő programjának blogbejegyzéseiben, 
képgalériáiban is. 
Megvalósítottuk az online várostörténeti vetélkedőt és a Könyvkirály játékot Gyöngyösön. 
Februártól útnak indítottuk „A régió legtöbbet olvasó települése/iskolája” versenyt, ennek 
keretében megvalósítottuk a 10 fordulós Régiós Hírlapjátékot. A pályázati gyermek- és 
meseprogramok megvalósításánál folyamatosan alkalmaztuk a drámapedagógia eszközeit, a 
biblikus figurákat és a Persona Doll babákat (Mesekosár, Kötelezők szabadon). A Bíbola és 
Ölbe-baba klubokban régiószerte megismerkedhettek a résztvevők mondókakincsünk 
különféle típusaival, a cirógatókkal, melyhez a megyék könyvtáros munkatársaitól szakmai-
módszertani segítséget vehettek igénybe. Külön foglalkozást, képzést is szerveztünk a régióban 
e témában programvezetést vállalóknak, a mondókás füzeteket is közzé tettünk. 
Zenetanárok segítették a Dallammanufaktúra foglalkozásokat Heves megyében, Borsodban 
zenei koncertek kapcsolódtak az egyes alkalmakhoz. Továbbra is zajlanak az olvasóklubok, író-
olvasó találkozók a helyi irodalmi társaságok közreműködésével (MIT, Dsida), Miskolcon 
kezdetét vették a biblioterápiás foglalkozások a büntetés-végrehajtó intézetben. 
Júliusban új szolgáltatást vezettünk be: megnyitottuk és 2 hónapig működtettük az egri 
termálfürdőben strandkönyvtárunkat, mely rendkívül népszerű szolgáltatásunkká vált. 
Plázakönyvtárunk egész évben várta látogatóit az Agria Parkban. 

 
4.2.3. Hevestéka TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0007  
A pályázat megvalósítása során 7 nevelési-oktatási intézménnyel együttműködve szerveztünk 
szövegértés-fejlesztési képzéseket 168 diák részvételével, 315 alkalommal. A kiscsoportos 
foglalkozásokat fejlesztő pedagógusok, könyvtáros szakemberek bevonásával terveztük, 
tematikáját a tanulók életkorához, érdeklődési köréhez igazítottuk, iskolánként 3x15 alkalmas 
képzésekkel.  
10 digitális kompetenciafejlesztő 20 órás foglalkozássorozatot szerveztünk érettségivel nem 
rendelkező, hátrányos helyzetű felnőttek számára 90 fő részvételével. 
A pályázat lehetővé tette a Hevestéka szolgáltató rendszer adatbázisfejlesztését, 41 település 
könyvtárának dokumentumait tesszük online hozzáférhetővé az egységes országos lelőhely-
nyilvántartásban, mellyel támogatjuk a kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférést, a minőségi oktatást.  

 
4.2.4. Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés 

érdekében Heves megyében TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 
A kulturális szakemberképzés célja új tanulási formák alkalmazása a szolgáltatásokban a 
gyermek-, ifjúsági korosztály és a hátrányos helyzetű használói csoportok számára. A képzések 
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hozzájárulnak az élethosszig tartó tanulást segítéséhez, a szolgáltatási színvonal emeléséhez, a 
formális oktatás hatékonyságának növekedéséhez. A pályázatot 8 konzorciumi partner 
együttműködésével valósítjuk meg, konzorciumvezetőként. A már elvégzett tanfolyamokról az 
5.1.1 pontban számolunk be. 

5. Képzési, menedzsment, közművelődési és PR  
5.1. Képzés, továbbképzés 
 
Önként és dalolva – önkéntesek a közgyűjteményekben  
Időpont: 2013. október 28-29. 
Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár és az egri Bródy Sándor Városi 
könyvtár közös szervezésű konferenciájára egy különleges összefogás kapcsán került sor. A 
konferencia programját a három intézmény közösen állította össze, s a könyvtári terület 
felelőseként a jó gyakorlat bemutatásának lehetőségét is megkaptuk.  

 
5.1.1. Dolgozók képzése  
 
 
 Név Tanfolyam  Idő Tanúsítvány 

 

1. 
Komlóné Szabó 
Ágnes mesepedagógia 

2013.02.05 - 
2013.02.24 37. Merit Szakértői kft 

saját ktg. 50 eFt 
2013.03.27 

2. Luzsi Margit 
Fejlesztő 
biblioterápia 

2013.09.04 - 
2013.10.04 

3606/1073/2013  
Könyvtári Intézet TÁMOP 3.2.12.12 

3. Vas Gábor  
Interaktív portálok 
üzemeltetése 

2013.05.06 - 
2013.05.30 

3434/1047/2013  
Könyvtári Intézet TÁMOP 3.2.12.12 

4. Kalicz tamás 
Interaktív portálok 
üzemeltetése 

2013.05.06 - 
2013.05.30 

3417/1047/2013  
Könyvtári Intézet TÁMOP 3.2.12.12 

5. Tumbász István 
Interaktív portálok 
üzemeltetése 

2013.05.06 - 
2013.05.30 

3416/1047/2013  
Könyvtári Intézet TÁMOP 3.2.12.12 

6. 
Veresné Lefler 
Katalin 

Digitális könyvtárak 
létrehozása 

2013.05.13 - 
2013.05.16. 

Ikt12/17/2013 Informatika 
a Nemzeti 
közszolgálatban és 
könyvtárakban 
Alapítvány TÁMOP 3.2.12.12 

7. Fekete Ildikó 
Zenei könyvtári 
ismeretek 

2013.03.28 - 
2013.04.05. 

3412/1044/2013  
Könyvtári Intézet TÁMOP 3.2.12.12 

 
Jelenleg is folyamatban van több kolléga nyelvi képzése, ezek a tanfolyamok 2014. első 
negyedévében zárulnak. 

 
A TÁMOP forrásból történő, összességében 28 dolgozót érintő képzés miatt 2013-ban a belső 
képzésekre kevesebb lehetőség adódott.  
Belső továbbképzés az alábbi témákban történt: 

 fenntartható fejlődés, 

 könyvtárosok az esélyegyenlőségről, 

 MOKKA csatlakozással kapcsolatos szakmai kérdések. 
Dolgozóink folyamatos tájékoztatására nagy hangsúlyt fektettünk, összdolgozói 
munkaértekezletek keretében négy alkalommal nyújtottunk tájékoztatást: a könyvtárban zajló 
nagy volumenű programokról, az EU-s projektekről, a Gárdonyi emlékévről, a Bródy 
kiállításról, a Bródy piknikről, a vándorgyűlés szervezéséről. Felkészítést tartottunk a téli 
közmunkaprogram elvárásairól minden dolgozó, kiemelten a mentori szerepet vállaló kollégák 
számára. A közfoglalkoztatott kollégák számára két napos tréninget szerveztünk az intézmény 
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munkájának, szervezetének megismertetésére, az egyes munkafolyamatok áttekintésére, az 
elvárt minőségi kompetenciák elsajátítására. 

 
5.1.2. Használóképzés  

 
Használóképzés képzési 

alkalmak 
száma 

2013-ban 

képzések 
száma 

képzési 
alkalmakon 
részt vettek 
száma (fő) 

a 
képzésen 

résztvevők 
száma 

előző /2012/ 
évhez 

képest a 
képzésben 
részt vevők 
számának 
eltérése % 

akkreditált 
továbbképzés 

0 0 0 0 0 

digitális 
kompetenciafejlesztés 

180 18 920 167 150 

olvasási 
kompetenciafejlesztés 

45 45 931 931 110 

szövegértés fejlesztés 284 19 2200 152 490 

 
A könyvtár alapfeladata, hogy az emberek naprakész információkat kapjanak és megszerezzék 
az intelligens felhasználásukhoz szükséges motivációt és képességeket, melyek a 
munkaerőpiaci sikeres szereplésüknek is alapvető feltételei. Másrészt a társadalom idősödik, s 
az idősek teljes értékű részvétele napjaink kommunikációjában csak ismereteik folyamatos 
megújításával lehetséges. Mindezeket az ismereteket a legváltozatosabb formákban 
igyekeztünk az elmúlt időszakban is megvalósítani: személyre szabott beszélgetések során, 
könyvtári órákon, tanfolyamokon, sokszínű rendezvényeken, kiállításokon, csoportos séták, 
nyílt napok során a könyvtár falain belül és kívül egyaránt.  
Nagy gondot fordítunk a könyvtár logikus berendezésére, a figyelemfelkeltő feliratok 
alkalmazására, tájékoztató füzetek összeállítására, s ugyancsak a folyamatos tájékoztatást, 
tájékozódást szolgálják a honlap hírei, a szolgáltatásokról megjelent gyakori média híradások. 
 
Könyvtárismertetők, irodalomhasználati képzések, adatbázis bemutatók 
A használók képzése tájékoztató munkánk fontos része. Különösen nagy szerepe van a 
hagyományos könyvtárismereti és irodalomhasználati óráknak, melyek során különböző korú 
diákcsoportok, felnőtt civil közösségek, értelmi sérült fiatalok képet kapnak a könyvtár 
küldetéséről, az állományáról, az elektronikus katalógusokról, saját és online elérésű 
adatbázisokról, az intézmény sokszínű szolgáltatásairól, a könyvtárközi kölcsönzésről, a 
különgyűjteményekről, a különböző dokumentumtípusokról, az irodalomkutatásról, a 
jegyzetelés módszereiről, a számítógépek kezeléséről, az internet-használat lehetőségeiről. 
A könyvtár gépesítése, a digitális dokumentumok, elektronikus eszközök, katalógusok 
térhódítása megköveteli használatuk biztos ismeretét. Adatbázis bemutatóink bevezetik a 
csoportokat, elsősorban a középiskolai osztályokat, de az érdeklődő felnőtteket is az önálló 
elektronikus információszerzés alapjaiba. Megismerkedhetnek a hatékony keresés lépéseivel, 
valamint saját és online elérésű, a tanuláshoz, ismeretszerzéshez kitűnő segítséget nyújtó 
könyvtári és irodalmi, teljes szövegű, ill. forrás adatbázisokkal. 
A gyűjtemény és a szolgáltatások bemutatása mellett arra törekedtünk, hogy egy 
gyűjteményrészt vagy témakört alaposabban, játékos feladatokkal kiegészítve mutassuk be. 
(Könyvtári akadálytúra, ismerkedés az egyszerűsített olvasmányokkal, szótárhasználati 
feladatok, multimédiás ének-zene foglalkozások).  
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Gyermekkönyvtárunk a csoportos foglalkozások, rendezvények, továbbképzések kiemelt 
helyszíne. A mozgatható polcoknak köszönhetően a kis alapterület ellenére viszonylag 
nagyobb létszámú közönséget is be tudunk fogadni. 
Csoportjaink egy része óvodákból, más része iskolákból érkezik. Jellemző és örvendetes, hogy 
minden csoport rendszeresen kölcsönöz, emellett pedig rendszeresen sokszínű 
foglalkozásokon vesz részt. Ezek egy része a gyermekkönyvtár ajánlása alapján, más része a 
pedagógusok speciális kéréseinek megfelelően zajlik. A könyvtári foglalkozásokra gyakran 
támaszkodik a pedagógus a későbbi oktatási-nevelési munka során.  
Iskolai csoportjaink látogatásai kettős irányúak. Egyrészt az iskolai tanórák anyagaihoz 
kapcsolódó foglalkozások osztályoknak, másrészt szabadidős foglalkozások napközis 
csoportoknak. Mivel zömmel alsó tagozatos gyerekeket érint, nagyon hangsúlyos a mese, a 
mesemondás, ami az olvasás megalapozásának, megkedvelésének kulcsfontosságú eszköze. 
Minden esetben interaktív, a gyerekek nagyfokú aktivitására épülő, lehetőség szerint a 
pedagógusokat is bevonó, élménydús, emlékezetes, további munkára inspiráló alkalmak.  

 
5.1.3. Digitális kompetenciafejlesztés 
Az év során az elnyert európai uniós pályázatok segítségével újabb csoportokat sikerült 
bevonnunk az oktatásba, megsokszorozódott a foglalkozások és a résztvevők száma. A 
programok nagyszerű alkalmat teremtettek a gyerekektől az idősekig valamennyi korosztály 
számára a digitális írástudás és információszerzés elsajátítására, fejlesztésére. 
Tanfolyamaink legnagyobb számban a hátrányos helyzetűeknek, munkanélkülieknek, a 
nyugdíjasoknak kínáltak felzárkózási lehetőséget. A diákok közül is elsősorban a nagyobb 
segítségre szorulókat, a fogyatékkal élőket szólítottuk meg, de a vidéki kistelepülések 
lakosainak is biztosítottuk az élethosszig tartó tanulás folyamatába való bekapcsolódást. 
Változatlanul népszerűek voltak kezdő és haladó, a számítógépes, internethasználati tudás 
elemeivel már rendelkezők ismereteinek szélesítésére indított kurzusaink. 
 

5.2. Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek  
 
5.2.1. Menedzsment tevékenység 
Könyvtárunk folyamatos és következetes minőségmenedzsment tevékenysége 2013-ban 
jelentős elismerésben részesült – elnyertük a Minősített Könyvtár Címet. A kitüntető cím 
átvételére 2013. január 22-én a Magyar Kultúra Napján került sor. A cím viselésére könyvtárunk 
5 évig jogosult. 
A címre a pályázatot még 2012-ben nyújtottuk be. Az intézményi önértékelés és a pályázati 
dokumentáció realitását szakértők vizsgálták, az ő megállapításaikból idézünk: 
„Mindenképpen megállapítható, hogy a pályázó könyvtár az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt 
fektetett a minőségbiztosítás ismereteinek elsajátítására, annak bevezetésére, 
továbbfejlesztésére. Az átfogó önértékelés helyszíni vizsgálata meggyőzően bizonyította, hogy 
az intézmény sokat fejlődött az elmúlt években, szolgáltatásai nemcsak bővültek, hanem 
korszerűsödtek, és a TQM módszereinek alkalmazásával több használóhoz jutottak el, mint 
korábban. A könyvtár nem csupán arra törekszik, hogy jó könyvtár legyen, hanem arra, hogy a 
minőségmenedzsment módszereit és gyakorlatát alkalmazva, folyamatosan egyre jobb legyen.” 

 
5.2.2. Minőségirányítás  
2013-ban minőségirányítás szempontjából kiemelten fontos területek voltak: 
Szolgáltatásbővítés  

A Strandkönyvtár és a Plázakönyvtár speciális használói igényeinek figyelembe vétele a 
gyűjteményszervezés, a nyitva tartás területén.  

Partnerkapcsolatok bővülése  
Aktuális feladataink során alkalmunk nyílt új partnerekkel való együttműködésre. pl.: 
Heves megyei gyermekvédelmi intézmények, (NKA pályázat kapcsán), Szentendrei 
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Skanzen (közösen szervezett konferencia az önkéntességtől kapcsán), Nemzeti Színház 
(Bródy vándorkiállítás kapcsán) 

Humán erőforrás gazdálkodás 
Pályázati forrásból több dolgozónak nyílt lehetősége szakmai, nyelvi informatikai 
képzésre. 
Új feladatot jelentett számunkra a téli közmunkaprogram kapcsán könyvtárunkba 
közvetített 15 közmunkás fogadása. Nagy gondot fordítottunk arra, hogy megismerjék a 
szervezeti kultúránkat, az elvárt viselkedési normákat. Felkészítésükre, beilleszkedésük 
segítésére, munkájuk szervezésére mentori munkacsoportot hoztunk létre. 

Szervezetfejlesztés 
A KSZR tagkönyvtárak megnövekedett száma miatt szükségessé vált a módszertani 
osztály bővítése, amit a meglévő szervezeti egységek átcsoportosításával tudtunk 
előkészíteni. Nem megoldott azonban a KSZR munkával foglalkoztatott kollégák 
munkaterhelése, sok túlmunka és munkaidőn túli ill. hétvégi feladatvégzés jellemzi ezt 
a területet.  
A Dobó István Vármúzeum gazdálkodási feladatainak ellátása létszámfejlesztéssel és 
szervezeti átalakítással együtt járó kiemelt feladatként jelentkezett. Az első évben 
legsürgetőbb feladat a folyamatok áttekintése, a gazdálkodási folyamatok 
szabályzatainak és protokolljának kidolgozása volt.  
 

5.3. Rendezvények  
 
Közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is igyekszünk erősíteni, 
támogatókat nyerni. Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az éves 
kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Arra törekszünk, hogy a különböző korosztályok és olvasói 
rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, zenei, irodalmi és 
ismeretterjesztő rendezvényeket kínáljunk nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem 
minden érdeklődő számára. Könyvtárunk aulája városunk rangos kiállítóhelye; igényes, szép 
környezetet biztosít a helyi és országos hírű alkotók műveinek bemutatására. Számos szállal 
kapcsolódunk Eger színes kulturális életéhez, ahhoz a gazdag programajánlathoz, amit a város 
a lakosság és az ide látogató turisták számára kínál.  
 

 Rendezvények száma Résztvevők száma 

Rendezvények  866 21 825 

Kiállítások 34 11 513 

Összesen 900 33 338 

A használóképzést szolgáló rendezvények 162 1 715 

 
5.3.1. Kiemelt rendezvényeink, program, sorozataink 
 
Kettős jubileum - Gárdonyi Géza – Bródy Sándor 
Az elmúlt év kiemelkedő eseménysorozata volt városunk két országosan, sőt nemzetközileg 
elismert irónagysága Gárdonyi Géza és Bródy Sándor születése 150. évfordulójának méltó 
megünneplése partnerségben országos szervezetekkel, intézményekkel és településünk 
kulturális intézményeivel, iskoláival, civil szervezeteivel, a vállalkozói szférával.  

 
Vándor-regények Egerben 
2013-ban Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából, a Gárdonyi-emlékév 
programsorozatához kapcsolódva indult el Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár és a Dobó István Vármúzeum olvasásnépszerűsítő 
kampánya: a Vándor-regény. A kampány fő célja Gárdonyi Géza életművének széleskörű 
megismertetése, egyben az olvasás népszerűsítése volt. 
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Az ötlet az önkormányzat munkatársaié – ők dolgozták ki a játék menetét, tervezték meg az 
egységes arculatot, a játék logóját, a szóróanyagokat, az egyedi könyvespolcokat. A Gárdonyi 
könyveket a Bródy Sándor Könyvtár vásárolta meg, leltározta be és szállította ki folyamatosan a 
városban alakult Gárdonyi-pontokra. 
19 Gárdonyi-pont várta Egerben az olvasókat: a bástya-motívumos könyvespolcokon egyedi 
külső és belső matricával ellátott Gárdonyi kötetek sorakoztak, melyeket bárki szabadon 
elvihetett: a "kölcsönzés" tényét csupán a könyvbe ragasztott matricán kellett jelezni, a név és a 
„kölcsönzési” dátum beírásával. A játékszabályok szerint a könyv elolvasása után az olvasó egy 
másik Gárdonyi-pontra vitte vissza a könyvet, ahol újabb vándor-kötetek vártak rá. Az olvasás 
élményét bárki megoszthatta a kötetekbe írt megjegyzésekkel, valamint a könyvtár által 
működtetett Facebook oldalon: www.facebook.com/vandorregeny. 
Az akció a bizalomra épül, és arra a hitre, hogy az egriek szeretik Gárdonyi Gézát, ezért meg 
szeretnék ismerni a teljes életművét – magukhoz veszik a könyveit, elolvassák őket, és 
visszaviszik a pontokra, hogy mások is elmerülhessenek az író világában. 
Olvasásnépszerűsítő kampányunk meghívást kapott 2013-as XX. Budapesti Könyvfesztiválra is. 

 
Az élő Gárdonyi 
A Gárdonyi emlékév egyik legeredményesebb, széleskörű érdeklődést kiváltó programja az 
európai uniós pályázati támogatással megvalósult „Az élő Gárdonyi” című három fordulós 
vetélkedősorozatunk volt. A programsorozaton 14 iskola 56 csapata, közel 300 általános és 
középiskolás diák vett részt és szerzett a játék során számos új ismeretet, átélhető élményt 
Gárdonyiról, műveiről, alkotói világáról, s nem utolsó sorban egyre többet olvasott Gárdonyitól 
Gárdonyiról. Az egyéni felkészülés és kutatómunka mellett a diákok folyamatos 
tapasztalatokat gyűjtöttek az együttműködésről, az összehangolt csapatmunkáról is. 
Az első fordulóban Gárdonyi titkai címmel valamennyi résztvevő iskola tanulói 
intézményünkbe látogattak, ahol bemutattuk a könyvtár alapvető szolgáltatásait, beszélgetünk 
Gárdonyi könyvtárban található műveiről, a róla szóló irodalomról, majd közös kirándulást 
tettünk a Gárdonyi Emlékházba. A tárlaton muzeológus kalauzolásában ismerkedtek meg az 
író életével, műveivel, hőseivel. A kiállított tárgyakon keresztül bepillantást nyertek alkotói 
műhelyébe. 
A 2. fordulóban Az én Gárdonyim címmel a csapatok az addig megszerzett ismereteiteket 
önállóan végzett munkában kamatoztatták. Gárdonyi munkásságát, egy regényét vagy 
regényalakját, meséit, titkosírását bemutató, az íróról és műveiről szerzett személyes 
benyomásokat, élményeket tartalmazó nagyszerű esszék és gondos ppt bemutatók születtek. 
Május 23-án elérkezett a vetélkedősorozat döntő napja, a 3. forduló. Zsúfolásig megtelt a 
Megyeháza díszterme, ahol fogadtuk az előző 2 forduló eredményei alapján a döntőbe jutott 28 
csapatot, 140 diákot. Délelőtt az Amerre Gárdonyi járt című játékos akadályversenyen Gárdonyi 
nyomába eredtünk, a város számos pontján megfordultunk, ahol ő is járhatott. A furfangos 
feladatok pedig mind Gárdonyi munkásságához, az ő világához kapcsolódtak.  
A 14 állomáshelyből álló akadálytúra próbáit végig jókedvvel, derűsen, sok-sok új ismeretet és 
élményt szerezve teljesítették a csapatok, miközben valamennyien tiszteletüket tették 
Gárdonyi Géza várbéli sírjánál. A végső megmérettetésben. A halhatatlan Gárdonyi szellemi 
vetélkedőn a 10 legjobb középiskolás csapat vetette össze tudását. 
Gárdonyi egy kevésbé ismert, humoros oldala jelent meg a Varga László Polgári Teátrum Göre 
Gábor, Durbincs sógor, Kácsa cigány és a többiek című, vidám jeleneteket tartalmazó 
előadásán, melynek bemutatására intézményünkben teremtettünk lehetőséget.  
 
150 éve született Bródy Sándor  
Könyvtárunk névadója a 150 éve született Bródy Sándor, akinek írói jubileumát éppúgy 
ünnepeltük az elmúlt évben, mint Gárdonyi Gézáét. „Születtem Egerben, amire büszke 
vagyok.” – írja önéletrajza első sorában. 
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E jeles évforduló alkalmából arra vállalkoztunk, hogy a nagy író életét és munkásságát minél 
szélesebb körben és minél több helyen megismertessük a közönséggel.  
Bródy Sándor tiszteletére május 11-én ünnepélyes keretek között helyeztük el Bródy Sándor 
emléktábláját műemlék épületünk impozáns lépcsőházának főfalán. Az ünnepséget 
megtisztelte látogatásával, s az emléktáblát Alexander Brody, az író unokája, Eger díszpolgára 
avatta fel. Köszöntőt mondott Habis László Eger MJV polgármestere, országgyűlési képviselő. 
A nap programja a „Bródy piknik Bolykinál” c. zenés kortárs irodalmi rendezvénnyel zárult. 
 
Június 28-án Bródy Sándor öröksége és az egri irodalmi hagyomány - az író születésének 150. 
évfordulóján tartott Emléknapon több rangos eseményt tartalmazó, egész napos 
rendezvénnyel emlékeztünk meg a város kiemelkedő szülöttjéről. 
A nap Bródy Sándor szülőházán elhelyezett koszorúzással vette kezdetét, majd 
intézményünkben folytatódott a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei 
Tagozatával együttműködve szervezett konferencián, melynek keretében neves 
irodalomtörténészek előadásaival – Dr. Gintli Tibor, Dr. Fráter Zoltán, Dr. Tarján Tamás, Dr. 
Bengi László, Dr. Kusper Judit, Dr. Cs. Varga István - emlékeztünk névadónkra. A konferencia 
különlegessége, hogy megtisztelt bennünket Alexander Brody, Bródy Sándor unokája és Keller 
Péter, Gárdonyi Géza dédunokája is. 
Ugyanezen a napon a Petőfi Irodalmi Múzeummal, a Bródy Sándor Alapítvánnyal és a Kaláka 
Fesztivál Szervező Bizottságával együttműködve, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár irodalmi 
anyagának felhasználásával Bródy 150 "Születtem Egerben, amire büszke vagyok" című 
nagyszabású kiállítást is rendeztünk az író emlékére. A kiállítás anyagát - országos 
vándorkiállításként - egy éven keresztül Magyarország több településén is bemutattuk. 
 
Szeptemberben Druzsin Ferenc irodalomtörténész „Valami tiszta égből szállt sugár…” 
Gárdonyi Géza és Bródy Sándor „falusi színműveiről” szóló, Eger MJV támogatásával megjelent 
tanulmánykötetének bemutatóján a két jubiláló író műveinek legújabb kutatásokon alapuló 
részleteibe pillanthattunk be Serfőző Simon költő, író, a Felsőmagyarország Kiadó vezetőjének 
közreműködésével.  
Az őszi Országos Könyvtári Napok sem múlhattak el anélkül, hogy névadónk, Bródy Sándor 
munkásságáról meg ne emlékezzünk. Az életmű avatott ismerője, a Bródy-monográfia írója, 
Dr. Laczkó András irodalomtörténész ismertette meg a hallgatóságot az író életének néhány 
különleges epizódjával Vallomások Bródy Sándorról címmel.  
 
84. Ünnepi Könyvhét 
A 84. Ünnepi Könyvhét megnyitóját Gárdonyi jegyében szerveztük. Érkezzünk Gárdonyi 
könyvvel a kezünkben! - szólt a felhívásunk a Gárdonyi flash mobra. 
Az ünnepélyes városi megnyitón az esemény díszvendége, Keller Péter Gárdonyi dédunokája 
üdvözölte Gárdonyi gondolatainak tolmácsolásával a vendégeket, s köszönte meg az olvasók 
dédapja alkotásai iránti kitartó érdeklődését, személyének töretlen megbecsülését, szeretetét. 
Később a könyvtárban Gárdonyi arca címmel Dr. Cs. Varga István irodalomtörténésszel idézte 
fel a család Gárdonyi Gézáról őrzött személyes emlékeit. Az est felemelő zárásaként az Egri 
Fertálymesteri Testület ünnepélyesen tagjává avatta az író dédunokáját. 
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. vándorgyűlése 
2013. július 18-20. között Eger város adott otthont az Eszterházy Károly Főiskola, a Tittel Pál 
Könyvtár és Médiacentrum, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár valamint az MKE Heves 
Megyei Szervezete közös rendezésében az MKE 45. Vándorgyűlésének. A Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete hosszú évtizedek óta minden nyáron megrendezi a könyvtáros 
társadalom háromnapos nagy szakmai találkozóját: a Vándorgyűlést. A rangos rendezvénynek 
évről-évre más város ad helyet az országban. 2012-ben Győr volt a helyszín, ahol átvettük a 
vándorbotot, s ezzel megkaptuk a jogosultságot a szervezésre. 
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A Vándorgyűlés témája: Szabad tudásáramlás - egyenlő hozzáférés. Könyvtárak az európai 
állampolgárokért 
„Témaválasztásunkkal egy olyan problémát tűztünk napirendre, amely nemcsak országunkban, 
hanem az Európai Unió egészében is feszítő erővel jelentkezik. Képes-e a könyvtáros szakma 
megfogalmazni azokat az új feladatokat, amelyek rájuk várnak a tudásalapú társadalom 
létrehozásában és kiszolgálásában? – a válasz csakis pozitív lehet. A könyvtári rendszer területi 
elhelyezkedéséből, infrastrukturális és személyi felkészültségéből adódóan különösen alkalmas 
ennek a problémának a sikeres kezelésére, szolgáltatásai a legkisebb településektől a 
felsőoktatásig elérhetők: törvényi feladatai közé ezért került be alapfeladatként az oktatás 
támogatása, a digitális írásolvasás tanítása, az állampolgárok ügyintézésének segítése. Ez 
azonban újfajta szolgáltatási módozatokat, a könyvtárosok részéről is újfajta felkészültséget, 
kompetenciákat kíván meg.”1 A Vándorgyűlésen ezeket a problémákat, megoldási 
lehetőségeket vitattuk meg a szakma legszélesebb nyilvánossága előtt. A rendezvény 
szellemiségében szorosan kapcsolódott a 2012. évi őszi Országos Könyvtári Konferenciánkon 
elfogadott Tézisekhez és ajánlásokhoz. 
A plenáris ülés díszvendége: Doncsev András az EMMI parlamenti államtitkára volt. 
A rendezvény fő támogatója a Nemzeti Kulturális Alap 
A Vándorgyűlésre közel 700 vendég érkezett. A szakmai munka plenáris üléseken és 14 
szekcióülésen zajlott, ahol a szakma jeles képviselői tartottak előadásokat, vezettek 
beszélgetéseket, műhelymunkát. 
A programokhoz kiállítás kapcsolódott, amelynek célja a könyvtáros szakma számára fontos 
kiadványok, szoftverek, berendezések és termékek valamint szolgáltatások bemutatása. 
Baráti találkozó, kulturális rendezvény, városnézés, kirándulások, sportprogramok tették 
színessé a találkozót. A résztvevők megismerhették városunk és megyénk természeti, építészeti 
szépségeit, kulturális értékeit. 
Elégedettségmérés 
MKE 45. Vándorgyűlésének szervezőjeként törekedtünk a rendezvény magas minőségi szinten 
történő lebonyolítására, a számtalan szakmai és üzleti partnerrel történő korrekt 
együttműködésre.  
A szervezés több hónapig tartó feladatot jelentett könyvtárunk munkatársainak. Fontosnak 
tartottuk, hogy munkánkról visszajelzést kapjunk – ennek eszközeként online kitölthető 
kérdőívet állítottunk össze. A kérdések típusa zömmel feleletválasztós volt, de lehetőséget 
adtunk a vélemények bővebb kifejtésére is. A kérdések a Vándorgyűlés minden elemére 
kiterjedtek: logo, honlap, szakmai kiállítás, plenáris- és szekcióülések, fakultatív reggeli és esti 
programok, baráti találkozó, kirándulások, szállás, étkezés, a regisztráció munkája, a kollégák 
segítőkészsége, a szervezettség minősége. A válaszok összesítése a megadott határidőre 
megtörtént, az eredményeket a könyvtárosok levelező listáján közzétettük. Összességében 
megállapíthattuk, hogy a felmerülő kisebb problémák ellenére is egy jól szervezett, sikeres 
rendezvény volt az egri vándorgyűlés, ahol jól érezték magukat a kollégák, és élményekkel, 
ismeretekkel gazdagodva térhettek haza.  
„Évek óta járok a vándorgyűlésekre, de ez volt számomra a legszervezettebb. A kollégák, a 
segítők maximális tájékoztatása, segítése átlagon felüli volt.” 
 
„Kellemes hangulatban telt a konferencia, sok újdonság birtokába jutottunk. További 
kapcsolatok kiépítésére/ a meglévőek erősítésére is kiválóan alkalmas egy ilyen alkalom. Eger 
belvárosa nagyszerű háttérprogramokat kínált a szakmai témákon kívül.” 
 
„Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, minden nagyon jól működött, precíz volt, a 
kollegák segítőkészek. 680 embert úgy tudtak mozgatni, hogy szinte nem is vettük észre 

                                                

 
1 MKE 45. évi Vándorgyűlés Bakos Klára elnöki köszöntője 
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mennyien vagyunk.  Nagyon jól éreztem magam Egerben, gyönyörű, jó hangulatú és lakható 
város. Különösen tetszett az éjszaki vár-program mikor együtt, fáklyákkal vonultunk. De a bükki 
túra is nagy élményt nyújtott. Szerintem sikerült egy nagyon jó vándorgyűlést szervezni! 
Köszönjük! :)” 
 
„Kellemes napokat töltöttünk Egerben. Eger valóban sajátos, különleges vendéglátó város. 
Éreztük, „Eger a Te történeted” 
 
 
 
 
 
 

 
4. ábra Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. Vándorgyűlés 

 

5.3.2. Országos programok helyi megjelenése 
 
Internet Fiesta 
A tavaszi 14. Internet Fiesta eseményei az elmúlt évben is alkalmat nyújtottak a digitális 
írástudás széles körű terjesztésére. Törekedtünk arra, hogy az internet mindennapi használatát 
népszerűsítsük, különös tekintettel a közösségteremtés bemutatására. A programok 
tematikájának kialakításakor ugyanakkor felhívtuk a figyelmet az internet praktikus 
szolgáltatásain túl a lehetséges veszélyek fellépésére, a biztonságos használat módjaira is. 
 
Ünnepi Könyvhét 
A 84. Ünnepi Könyvhét Gárdonyi Géza máig érvényes gondolatainak s alakjának felidézésével 
vette kezdetét a dédunoka, Keller Péter közvetítésével. A hét további eseményeinek vendégei 
különböző műfajokat képviseltek és eltérő közönséget szólítottak meg. Csatáné Bartha Irénke 
Csillagőrző csodaerdő című verseskönyvének zenés bemutatója kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt szólt.  Szuromi Rita Falu a nemesek földjén, Hevesvezekény történetét feldolgozó 
kötete elsősorban a helytörténeti kutatások eredményeire fogékony közönséget vonzotta. 
Fokozott érdeklődés kísérte Dr. Rainer M. János a Sorsfordulók sorozatban Nagy Imre politikai 
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pályáját elemző előadását. Több éves múltra tekint vissza, hogy az Írók sátrában összegyűjtjük 
az egri kötődésű alkotók közelmúltban megjelent műveit s gondoskodunk arról, hogy az 
alkalomhoz fűződően három napon át az olvasók ismerkedhessenek munkáikkal, 
találkozhassanak az írókkal. Az Eszterházy Károly Főiskola jeles oktatói, munkatársai Dr. 
Knapp Éva, Dr. Tüskés Tibor irodalomtörténészek, Dr. Petercsák Tivadar történész, Kiss 
Adrien könyvtáros valamint kiemelkedő egri szerzők - Bakacsi Ernő, Dr. Cs. Varga István, 
Csata Béláné Bartha Irénke, H. Szabó Klári, Hubai Gruber Miklós, Kiss Péter, Dr. Ködöböcz 
Gábor, Muhary Zalán, Murawski Magdolna, Nagy Edit, Dr. Renn Oszkár, Dr. Szabó Endréné 
Tamila, Dr. Szecskó Károly, Szuromi Rita - beszélgettek az érdeklődőkkel és dedikálták 
közelmúltban megjelent köteteiket. 
  
Országos Könyvtári Napok  
Az igényekre mindig figyelő programsorozat évről évre egyre népszerűbb, és számos új 
érdeklődőt vonz az intézménybe. 2013-ban az Összefogás rendezvénysorozat középpontjába az 
emberi kapcsolatok kerültek. Saját könyvtári eszközeinkkel abban kívántunk segíteni, hogy 
minél többeknek értékes, tartalmas kapcsolata legyen embertársaival. A hét eseményeit a 
család, a baráti kapcsolatok, az egymásra figyelés, egymás segítése, a befogadás és az elfogadás 
szempontjait szem előtt tartva igyekeztünk összeállítani. Naponta más-más témakörhöz 
kapcsolódva sokféle beszélgetésre, előadásra, könyvbemutatóra, kiállításra, olvasáshoz kötődő 
játékra, zenei eseményre vártuk az érdeklődőket. 
Programjaink többségét különböző civil szervezetekkel karöltve szerveztünk. Az Öko 
filmklubbal együttműködve a környezettudatos életmód fontosságára irányítottuk rá a 
figyelmet. Meghívott vendégünkkel, Dr. Gyulai Iván ökológussal arról beszélgettünk, hogyan 
kerülhetjük el a vetítésre került Hülyeség kora című angol film főszereplőjének sorsát, aki 
egyedül maradt 2055-re és töpreng a világon, hogyan jutottunk odáig. Majd a határon túli 
kapcsolatok kerültek fókuszba – 7 határon innen és túl, - Pomogáts Béla irodalomtörténész 
arra mutatott rá, milyen hatást gyakorolt Trianon a magyar irodalomra. A programot a Dsida 
Jenő Baráti Kör tagjaival együtt készítettük elő. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves 
Megyei Tagozatának tagjaival együttműködve valósítottuk meg a Magyar Jövő című folyóirat 
szerkesztőivel, Laczkó András irodalomtörténésszel és Maczó János íróval való találkozót, 
melyen bepillantást nyertünk egy irodalmi és társadalomélettani folyóirat műhelytitkaiba és 
küzdelmes hétköznapjaiba. A Nyissatok ajtót emberek sorozatban, Balog András egri 
színművész önálló zenés irodalmi estjére vártuk az érdeklődőket. A műsor a kisebbségek 
életérzését, helyzetét mutatta be roma költők versein keresztül. Aki a hét során betért hozzánk 
nemcsak a sokféle rendezvényben lelhette örömét, hanem meglepetés amnesztiában is 
részesült, mindenkinek elengedtük az esetleges késedelmi díjat is. Mindezeken túl 
törekedtünk arra, hogy programjaink minden korosztályhoz eljussanak, a rendezvények közül 
most sem hiányozhattak a baba-, kölyök- és tiniprogramok. Elsősorban a gyermekkönyvtár 
nyújtott a legfiatalabb korosztály, s a családok, szülők és nagyszülők számára sok színes, közös 
mesélős, kézműves foglalkozásokat. A zenei és idegen nyelvi gyűjtemény programjai közül az 
angol társalgási klub összejövetele elsősorban a fiatalokat szólította meg.  
A Könyves Vasárnap rendezvényeinek idén a Plázakönyvtárunk adott helyszínt. A kortárs  
magyar gyermekirodalomról beszélgettünk íróvendégeinkkel Kiss Ottóval, a népszerű Barni 
kötetek szerzőjével  és Lovász Andreával, a Navigátor főszerkesztőjével. Sokan voltak 
kíváncsiak zenés, mesélős, rejtvényekkel tarkított, interaktív irodalmi programjainkra és 
szívesen éltek az 50 %-os kedvezményes beiratkozási lehetőséggel is. 
 
Múzeumok éjszakája - Kulturális Örökség Napja 
Intézményünkben -, noha mindig nyitott kapukkal várja látogatóit, már hagyomány, hogy 
muzeális kincseit, s a szolgáltatási környezet különleges építészeti megoldásait szakemberek 
közreműködésével bemutassa, melyre kitűnő alkalmat kínálnak kapcsolódásaink a muzeális és 
műemléki értékeket fókuszba állító országos eseményekhez. A látogatókat kedvezményes 
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beiratkozás és színes programkínálat várja. Az elmúlt évben is sok család és baráti társaság 
látogatott el hozzánk a Múzeumok éjszakáján és élvezettel követte kolléganőnk Kamishibai 
meséit, a japán papírszínház csodáit vagy vett részt a könyvtártúrákon túl Bögös Dániel (gitár) 
- és Vajda Barnabás (hegedű) Hallgass ránk címmel megrendezett komolyzenei koncertjén.  A 
Kulturális Örökség Napján népes érdeklődés kísérte palota- és könyvtártúráinkat. S ugyancsak 
bepillantást nyerhettek a séta részvevői a Megyeháza épületében működő, eredeti tölgyfa 
berendezésével párját ritkító Közigazgatási Szakkönyvtár tereibe és a Megyeháza dísztermébe 
is.   
 

5.3.3. Olvasásnépszerűsítés, ismeretterjesztés 
 
Rendszeresen visszatérő, sokszínű, olvasást, információszerzést, könyvtári szolgáltatásokat 
népszerűsítő rendezvényeink minden korosztály számára nyújtanak hasznos, kreativitásra, 
interaktivitásra serkentő élményeket. Bármilyen eseményt szervezünk a könyvtárban, mindig 
azt szeretnénk közvetíteni, olvasni nemcsak hasznos, de jó dolog is, öröm. Ezért folyamatosan 
törekszünk arra, hogy újabb és újabb emberek ismerjék meg a könyvtár kínálta lehetőségeket. 
Szokatlan eszközökkel, szokatlannak tűnő helyszíneken, időben olyan embereket is 
megszólítunk, akik nem tagjai a könyvtárnak. Különleges alkalmakhoz kötődően 
kedvezményes beiratkozási lehetőséget, egyénre szabott könyvtárbemutatókat, változatos 
szolgáltatásokat kínálunk. 
 
Sorsfordulók – Sorsfordítók – Történelmi szemelvények 
Az elmúlt év egyik legtöbb embert megszólító, népszerű, új ismeretterjesztő eseménysorozata 
volt, a jövőben is folytatásra kerülő történelmi témákat feldolgozó előadássorozat. Az 
Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézetének nemes felajánlásával indítottuk 
a kezdettől töretlenül nagy sikert arató rendhagyó órákat. Az év folyamán 10 alkalommal 
találkozhattak az érdeklődők a főiskola jeles történész oktatóival, akik arra vállalkoztak, hogy 
olyan történeteket mondjanak el a város polgárainak, melyekből megismerhetővé válik a közös 
történetünk. Eger a Te történeted - szól városunk új jelmondata. Ehhez kapcsolódva a havonta 
ismétlődő alkalmakkor elhangzó történetekkel arra törekedtek, hogy a történelemtudomány 
legújabb kutatási eredményeit  közérthető módon mutassák be városunk lakosai számára. A 
találkozók során a magyar történelem sorsfordító eseményeibe nyerhettünk bepillantást, 
olyan  jelentős történelmi személyiségek tevékenységébe, akiknek pontosabb megismeréséhez 
saját kutatásaik is hozzájárultak. A kezdetben 5 alkalomra tervezett sorozat első félévében a 18- 
19-20. századi történelmünk meghatározó alakjainak – Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Deák 
Ferenc, Horthy Miklós, Nagy Imre politikai tevékenységét mutatták be történész vendégeink: 
Dr. Gebei Sándor, Dr. Pap József, Dr. Kiss László, Dr. Romsics Ignác, Dr. Rainer M. János. Az 
óriási érdeklődésre tekintettel a sorozat a második félévben további 5 előadással folytatódott, s 
az államalapítás időszakától, Mátyás király uralkodásán át, a mohácsi csatavesztés okainak 
számbavételén, Bethlen Gábor politikai tettein keresztül, a török alól felszabadult ország 
jövőjéről szőtt elképzelések felvázolásáig ívelt történelmünk sorsfordító időszakainak 
ismertetése Dr. Miskei Antal, Dr Kristóf Ilona, Dr. Bessenyei József, Dr. Gebei Sándor, Dr. 
Kalmár János történészek előadásában. A sorozat a következő félévben egyetemes 
történelemmel folytatódik. 
 
Lokális értékeink megbecsülése 
Az egyik legfontosabb küldetésünk, hogy rendezvényeinkkel ráirányítsuk a figyelmet közvetlen 
környezetünk értékeire, legyenek ezek múltunkhoz vagy jelenünkhöz fűződők. A két nagy írói 
jubileum méltó megemlékezésén túl további gazdag programokat kínáltunk az elmúlt évben is 
a helyi értékek megismertetésére. 
Napi kapcsolatban állunk a városban működő civil szerveződésű irodalmi társaságokkal. 
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A Dr. Cs Varga István irodalomtörténész elnökletével működő Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság Heves Megyei Tagozatával karöltve szervezett programjainkon számos rangos 
irodalmi esemény részeseivé válhattak az érdeklődők.  
A „Nyisd ki a világot!” pályázatunk keretében valósult meg az Olvassunk, beszélgessünk a MIT 
Heves Megyei Tagozatával sorozatunk, melyre jelentős irodalomtörténészeket: Dr. Sipos Lajos, 
Dr. Bitskey István, Dr. Laczkó András, Dr. Lőkös István, Dr. Kiss Gy. Csaba, Alföldy Jenő, Dr. 
Ferencz Győző hívtunk meg - s ismerhettük meg a magyar irodalom kiemelkedő korszakait, 
illetve városunk neves alkotóihoz fűződő kutatási eredményeiket. A sorozat keretében került 
sor a 100 éve született Kálnoky László tiszteletére napvilágot látott Kálnoky- emlékkönyv 
bemutatására is. 
Egész évben folytattuk közös irodalmi délutánjainkat, amelynek keretében további fórumot 
biztosítottunk a Heves Megyei Szépírók meghívott kortárs vendégeinek, kitekintéssel a 
megyén kívüli alkotók megjelenésére is. Együtt ünnepeltük Bakacsi Ernő 75. születésnapján 15 
éves írói jubileumát, 15. kötetének megjelenését. Betekinthettünk a szerkesztői munka 
nehézségeibe és örömeibe Chászárné Simon Alice nyugalmazott irodalmi szerkesztővel való 
találkozón. Vendégünk volt Góg János költő, lapszerkesztő, a Csongrád Megyei Faludy György 
Irodalmi Műhely elnöke, Dzvonár Sándor helytörténeti kutató, aki Bíró Lajos Heveshez fűződő 
kapcsolatát tárta fel. Kardos Katalin a társművészetet, Szalay Lajos megrendítő grafikáit 
partnerül hívó, Gloria Victis című önálló irodalmi estjén 1956 hőseire emlékeztünk.  
Apor Elemér, polgári nevén dr. Kapor Elemér költő, Eger Megyei Jogú Város díszpolgárának 
emlékére a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata és a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár 2013. december 5-én ünnepélyes keretek között termet avatott a 
könyvtárban. 
 
A Dsida Jenő Baráti Kör tagjaival – Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész vezetésével szintén 
élő kapcsolatban állunk, és változatos tartalmú irodalmi, történelmi, művelődéstörténeti 
eseményeket szervezünk. Az Olvassunk, beszélgessünk a Dsida Jenő Baráti Kör tagjaival 
sorozatunkban megismerhettük a Kárpátaljai Forrás Irodalmi Kör egyik alapítója, Füzesi 
Magda Kagylóének című kötetét, Trianon irodalomra gyakorolt hatásáról hallhattunk előadást 
Dr. Pomogáts Béla irodalomtörténésztől, Dr. Medvigy Emil irodalomtörténész a temetetlen író, 
Nyírő József pályájának fordulópontjait ismertette. 
Az In memoriam Cseh Károly programot az Egri Orosz Nyelvi Klubbal közösen szerveztük. Az 
irodalmi est során a 2013-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt költő, műfordító Cseh Károlyra 
emlékeztünk.  
 
A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrummal együttműködve hirdettük meg a Verspályázat a 
természetről c. programunkat. A pályázatra közel 30 pályamű érkezett, a bírálatban részt vett 
Laczkfi János költő, műfordító. A rendezvény jó hangulatú poroszlói irodalmi programmal, a 
versek ismertetésével és előadásával, majd eredményhirdetéssel zárult. 
 
Helytörténeti kutatóink új kutatási eredményeit, friss kiadványainak bemutatóit egyre 
szélesebb tábor kíséri figyelemmel. Az év folyamán Dr. Szecskó Károly Tudós tanárok 
sorozatban kiadott Dr. Chikán Zoltánné életét, pályáját feldolgozó monográfiáját valamint a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gondozásában megjelent, a sokoldalú tudós tanár, Dr. Lénárt 
János munkásságát feldolgozó kötetét ismerhették meg az érdeklődők. Ugyancsak sokan várták 
már Szuromi Rita legújabb könyvét - Családok, emberek, sorsok – melyben a Közép Tisza-
vidék három településének ötféle történetét örökítette meg egy-egy család életének tükrében. 
Számos érdeklődőt vonzott a Királysírok a Tarna mentén, Tóth Sándor történész kötetének 
bemutatója, aki legendák nyomában járva kutatja a nehezen megfogható bizonyítékokat. 
Karácsony hetében, az év utolsó könyvbemutatója alkalmával az ünnepkörhöz méltó, igazi 
kulturális csemegét kínáltunk. A Képeslapok és fotók a 20. századi Egerről lapjain városunk 
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grafikákban megörökített története elevenedik meg Tóth László képeslapgyűjteményének és 
Molnár István Géza fotóművész fotóinak feldolgozásában. 
 
Új, tehetséges alkotók támogatása 
Az év során is megismerkedhettünk tehetséges, szintén városunkhoz kötődő, itt élő, írásaikkal 
először jelentkező, új alkotókkal.  
Az egészségügyben dolgozókról kizárólag a gyógyítás jut általában az emberek eszébe, 
azonban az orvosok között viszonylag sokan vannak, akik kevés szabadidejükben kitűnő 
művészeti alkotásokat hoznak létre. A múlt évben közülük ketten is bemutatkoztak 
könyvtárunkban. Nagy elismerést aratott, s gyorsan elterjedt a híre Muhary Zalán Egy tucat 
esztendő, a 18. századi Egerben játszódó, az orvoslásról, a történelemről és a hitről szóló 
regényének. Dr. Nagy Róberthez különösen a zene és a képzőművészet áll közel, és az 
évtizedek alatt szerzett élményeiből születtek művészeket bemutató kötetei.  
Egy különleges témát dolgozott fel Juhász Dániel, az Eszterházy Károly Főiskola hallgatójának 
tanárával, Dr. Németh István történésszel együtt írt A német gyarmatosítás története című 
szakmunkája, amely a találkozó kapcsán szélesebb körben megismerhetővé válhatott. 
Slampoetry műfajmegjelöléssel kialakult a mai magyar költészetnek egy olyan (hivatalosan 
még el nem ismert) ága, amelynek varázsa az élőszóban van, igazi közösségi élmény, ahol a 
versnek nem olvasói vannak, hanem közönsége, s ahol egy-egy alkotónak – legyen az ismert 
költő, zenész, de még inkább a szomszéd srác, ismerős, osztálytárs, egy fiú vagy lány a térről, 
utcából – igazi rajongótábora lehet. Fiatalok ragadnak tollat, mobilt, hogy megfogalmazzák 
gondolataikat, érzéseiket mindennapjaikról, magukról, környezetükről, politikáról, 
szerelemről… irodalmi szöveg, vers formájában, amit aztán előadnak, felolvasnak, vagy épp 
fejből mondanak nekünk, a hálás közönségnek, akik arra várunk, hogy ezekben a tömören 
megfogalmazott sorokban ráismerhessünk, rácsodálkozhassunk saját gondolatainkra, 
érzéseinkre, vagy épp elborzadjunk, megrökönyödjünk, sajnálkozzunk, elszomorodjunk, 
nevessünk. Finom tea mellett helybéli fiatal kortárs Majd/nem Slammerek Majd/nem 
versfelolvasó estjét élvezhettük november 6-án, ahol egri és környéki versfelolvasók Nömdök 
Dráhcir, Melykó Richárd, Lőrincz Gábor, Károly Kare’z Iván, Török Zoltán fotelekben ülve 
kézből kézbe adták a mikrofont, hogy ki-ki füzetből, lapról, tabletről, okostelefonról 
megoszthassa Önmagát velünk. Izgalmas volt hallgatni soraikat, ahogy életre keltették 
gondolataikat, annyira különböző egyéniségek, minden körben más színt mutattak magukból, 
minden körben másért szerettük őket. Őszinteségük lenyűgöző. Bizonyította ezt a közönség 
tapsa, reagálása is. A nagysikerű felolvasást december 18-án egy karácsonyi különkiadás 
követte, ahol a fiatal verselők három vendéggel kiegészülve az ünneppel, karácsonnyal 
kapcsolatos gondolatait osztották meg a többnyire fiatal közönséggel. 
 
Bemutatkozási alkalmat teremtettünk a Török –Magyar Baráti Társaság számára és együtt 
emlékeztünk meg egy teadélután keretében a világhírű orientalista, Vámbéry Ármin halálának 
100. évfordulójáról Egy életút a piócapiactól a szultáni palotákig címmel. Az interaktív 
beszélgetést Soós Tamás orientalista valamint Dr. Verók Attila, Papp Gergely, a 
hagyományőrző társaság tagjai vezették. Korabeli filmrészletek, dokumentumok, előadások, 
felolvasások, keleti ízek, finomságok gondoskodtak az est egyediségéről. 
Ugyancsak lehetőséget biztosítottunk az oroszországi Jan Kontur író bemutatkozására. Vándor 
Anna fordításában magyarul is megjelent a perem-lét életérzéseit megfogalmazó könyve 
juthatott el ez úton is a hazai olvasók körébe. 
A Magyar Fotográfia Napja alkalmából előadónk volt Demeter Pál egri fotóművész, aki sok-sok 
fotó segítségével mutatta be a fotózás történetének legkorábbi időszakát és helyi megjelenését. 
 
A Nyisd ki a világot! pályázatunk Olvassunk beszélgessünk kortárs írók és zenészek közös 
produkcióinak sorozata nem csak pályázati partnereinknek, de valamennyi résztvevőnek 
felejthetetlen élményt nyújtott. Nagyon élvezetes programon találkozhattak a modern 
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irodalom barátai Laczkfi Jánossal és Török Mátéval, a Misztrál Együttes tagjával. Óriási 
érdeklődés mellett versek, dalok, novellák hangzottak el a Háy come Beck Háy János költő és 
Beck Zoltán zenész, a 30Y frontembere közös fellépésén. Az események mindegyike 
határbontás volt a szépirodalom és a popkultúra között.  
A Nyissatok ajtót emberek! roma értékeket bemutató sorozat találkozói szintén nyitottak 
voltak valamennyi látogató számára. A programsorozattal arra törekedtünk, hogy erősítsük 
egymás értékeinek kölcsönös megértését, elismerését, elfogadását. Roma művészekkel, 
alkotókkal, költőkkel, zenészekkel beszélgethettünk Nagyné Váradi Anna népművelő 
vezetésével és ismerhettük meg művészetüket, nehézségben bővelkedő életpályájukat. Többek 
között vendégeink voltak: Pusoma Jenő költő, a Romani Jag együttes, Báder Iván pedagógus, 
Nagy Csaba hegedűművész, Banya Letícia mesemondó, Csonka József református lelkész. A 
meghívott személyek annyiban különböztek a hétköznapi emberektől, hogy kitűzött céljukat 
kitartással, példamutató elszántsággal, fáradtságot nem ismerve megvalósították. 
Az Elhallgatott dolgaink sorozatunk a Sulitéka pályázat keretében került megrendezésre. 
Raffay Ernő Trianon titkairól, Dr. Nemes Lajos az egri sortűzről szóló előadásait a pályázatban 
résztvevő iskolák tanulóin felül kiemelt figyelem kísérte az egri polgárok körében is.  
Ugyancsak a Sulitéka pályázatunk tette lehetővé az óriási népszerűségnek örvendő Magyar 
klasszikusok új köntösben – Takaró Mihály irodalomtörténész előadássorozatát. 
A találkozók alkalmat nyújtottak arra, hogy a résztvevők a jól ismert alkotók - Arany János, 
Madách Imre, Berzsenyi Dániel, Nyírő József, Petőfi Sándor portréinak emberközpontú 
vonásait is megismerhessék, s számos új elemet tartalmazó információval gazdagodjanak. 
 
Zenei programok: 
 
K-Ember: Zenés versek, verses zenék 
A magyar költészet napja tiszteletére a K-Ember: Zenés versek, verses zenék című műsorát 
élvezhették az érdeklődők, ahol József Attila, Weöres Sándor, Áprily Lajos, Jékely Zoltán, 
Kányádi Sándor, Arany János, Ady Endre, Szabó Lőrinc, Devecsery Gábor, Petőfi Sándor, Nagy 
László, Juhász Gyula megzenésített versei hangzottak el egy finom tea társaságában. 
A meghitt, kellemes koncert nagy sikert aratott. 
 
Magyar Dal Napja 
Az egri Bródy Sándor Könyvtár a hagyományokhoz híven az idén is csatlakozott a Magyar Dal 
Napja 2013 rendezvénysorozatához, amely 2013. szeptember 8-án (vasárnap) került 
megrendezésre. Gyűjteményünkben ingyenes könyvtári tagság járt az e napon beiratkozóknak, 
160 látogató vette igénybe a lehetőséget. 
A nap fénypontja egy különleges, meglepetésekkel teli koncert volt, az Extazis zenekar 
unplugged műsora nemcsak a rajongóknak szólt, hanem egyben a Nyisd ki a világot! projekt 
Nagy Zenés Könyv programsorozat jutalomkoncertjeként is szolgált a blogoló diákoknak.  
 
Noé bárkája 
20 éve, 1993. november 24-én a Dobós Diáknapokon az Ifjúsági Házban rögzítették a Noé 
bárkája nevű zenekar koncertjét. Az évforduló tiszteletére a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és 
Idegen Nyelvi Gyűjteményében levetítették a koncertfelvételt. 
 
A nyelvtanítás módszertanához kapcsolódó programok 
 
Jane Austen Büszkeség és balítélet című regényének 200. évfordulójához a Jane Austen világa a 
21. század tükrében című workshop kapcsolódott. Az előadó Beatrice Price, a British Council 
tanár-továbbképzője volt.  A program azzal foglalkozott milyen modern eszközök, lehetőségek 
(blogok, honlapok, letölthető óravázlatok, filmadaptációk) állnak a tanárok rendelkezésére, 
hogy a regények angol nyelvű világához eljuttassák diákjaikat. 
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Az évfordulóhoz kapcsolódott a British Council és partnerkönyvtárai szervezésében az 
Országos Jane Austen Kvízverseny. A kvízjáték 12 kérdése Jane Austen életére, a Büszkeség és 
balítélet című művére, annak korára és adaptációira épül. A kérdéssort a Brit Sarkokban 
dolgozó munkatársak állították össze. Az egri helyszínre 25 helyes megfejtés érkezett, a helyes 
megfejtők között a könyvtár és a BC által felajánlott értékes jutalmakat sorsoltunk ki.. 
 
A Grimm évfordulóra emlékezve a Goethe Intézet akkreditált módszertani továbbképzésének 
adott helyet a könyvtár, amelyen a mesék órai feldolgozási lehetőségeiről esett szó.  A 
továbbképzést Dr. Morvai Edit, a Goethe Intézet Nyelvi Osztályának munkatársa tartotta. 
Goethe nyelvvizsgák internetes lehetőségekkel címmel a Goethe nyelvvizsgákról tartott 
tájékoztatót Dr Fáy Tamás, az EKF Német Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója. 
 
Angol társalgási klub 
Az Angol társalgási klub azoknak nyújt segítséget, akik az élő nyelvet szeretnék kötetlen 
módon, anyanyelvű beszélő irányításával gyakorolni, nyelvtudásukat szinten tartani vagy 
fejleszteni. Az angol társalgási klub foglalkozásai ingyenesek a részvevők számára. A klub 
vezetője Charles Somerville, az EKF Anglisztika tanszékének oktatója. A témák változatosak, a 
résztvevők nem határozzák meg előre miről fognak beszélgetni, a csoportvezető irányításával 
olyan témakörök kerülnek megbeszélésre, amik érdekesek a résztvevők számára, vagy éppen 
valamilyen szempontból aktuálisak. 
 
Olvass Macinak! 
Ez a program olyan foglalkozásokból állt, amelyeken iskolán kívüli, könyvtári környezetben 
csoportfoglalkozás keretében könnyű angol nyelvű szövegeket olvasnak fel a gyerekek. A 
program szakképzett könyvtáros-tanár vezetésével játékos módon erősíteti a gyerekek 
önbizalmát, segíteti az angol nyelvű folyékony olvasás gyakorlását, a helyes kiejtés 
készségszintű elsajátítását 
 
Bálint-nap 
Évek óta törekszünk arra, hogy ezen a napon mi is hozzájáruljunk az ünnepi meglepetésekhez. 
Arra biztatjuk a környezetünk tagjait, hogy párjukkal keressék fel könyvtárunkat, 
kedvezményes áron iratkozzanak be, vagy hosszabbítsák meg lejárt tagsági jegyüket. A nap 
folyamán 52 felnőtt és 18 diák iratkozott be intézményünkbe. 
Már hagyományt teremtettünk Bálint-napi játékos jósdánk működtetésével, ahol jövőbe látó 
könyvtárosunk jó tanácsokkal és könyvajánlókkal látta el az érdeklődőket. Párválasztással, 
önismerettel, szeretettel, toleranciával kapcsolatos ismeretterjesztő könyveket és az 
alkalomhoz illő, a nemes érzelmeket feldolgozó regényeket, filmeket ajánlottunk, s szívtotónk 
is nagy sikert aratott. 
A nap zárásaként a Zsálya Bisztróba invitáltuk a vendégeket, ahol a 8. Bálint-napi Balassi 
fesztiválon - az európai életérzés ünnepén - Borivóknak való címmel Dr. Cs. Varga István 
irodalomtörténész tartott előadást az egri várban szolgálatot teljesítő katonaköltő 
munkásságáról. 
 
Karácsony 
Az ünnep közeledtével „Az ajándékozzon könyvtárat!” akciónkkal szerzünk örömet már évek 
óta a környezetünkben élőknek. Kedvezményes jegyet válthatnak szeretteiknek olvasóink, de 
saját tagságukat is hasonló módon meghosszabbíthatják. Aki könyvtári tagsággal lepi meg 
családtagjait, barátait, az az olvasás örömét, az információszerzés élményét kínálja.  
Adventi koncertünk szintén hozzájárult az emelkedett, ünnepi hangulat megteremtéséhez.  
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Magyarország szeretlek! 
Az őszi Magyarország szeretlek - egész napos, országos televíziós körkapcsolásos program 
Szeretlek Eger! rendezvénye a város sok intézményének, civil egyesületének összefogásával 
valósult meg. Intézményünk az Egri csillagok regény részleteinek 21 nyelven történő 
felolvasásának megszervezését vállalta.  Az eseményen magyar, kínai, eszperantó, román, cseh, 
orosz, szlovák, örmény, angol, finn, német, bolgár, észt, holland, horvát, lengyel, litván, 
szlovén, ukrán, vietnami, török nyelven hangzottak el részletek sok-sok Gárdonyit szerető 
ember: egri polgárok, diákok, közéleti személyek, színészek, sportolók, könyvtárosok lelkes 
közreműködésével. 

 
5.3.4. Családi programok 
Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekkönyvtárban a családi programok szervezését, 
amelyeknek elsődleges célja, hogy a családok együtt töltsenek el minőségi időt a könyvtárban, 
élménydús, emlékezetes programokon.  A könyves környezetben szervezett rendezvények 
zárásaként minden esetben lehetőség van a könyvtár egyéni használatára, beiratkozásra, 
kölcsönzésre.  
Ilyen jellegű rendezvényeink a közös ünnepek, amelyek bensőségesek, családiasak. Erősítik a 
családi kapcsolatokat, s a családok és a könyvtár kapcsolatát. Ezeket negyedévente rendezzük 
meg, vannak köztük országosan ismert ünnepek, mint a Költészet napja „Vidám költők 
társasága” címen, vagy a Népmese Napja „Gyere, mondok mesét neked” címen. Vannak saját 
ünnepeink, mint a nyárnyitogató „Famíliamóka”, vagy az adventi „Pilinkázó”. Mindnek jól 
megkülönböztethető saját arca van – költészet, mese, játék, zene -, s alkalmanként 20-25 család 
jelenik meg, ami alkalmanként 60-80 fő részvételét jelenti, babakorúaktól a nagyszülőkig 
bezárólag.  
Hagyományos „Varázskönyvtár” programunk 8 óvoda óvodásainak részvételével zajlik. Mese – 
zene – játék – kézművesség adja az élményt, a résztvevők hírét viszik a gyermekkönyvtárnak, 
számos új látogatót hozva a későbbiek során. 
2013-ban két tábor megszervezésében vettünk részt: a Sátorfalva tábor az EKMK-val közös 
szervezésben 29. alkalommal biztosított a gyerekek számára felejthetetlen 10 napot a mesék 
társaságában 
Könyvcsináló táborunk az alkotás és könyvkészítés izgalmait adta a gyerekeknek az öt nap 
alatt.  
 
Mintaadó családi rendezvények 
Olyan alkalmak, melyek során a szülők mintát kapnak, módszereket tanulnak, tapasztalatokat 
szereznek mindennapjaikba jól beépíthető tevékenységekről. Ezek a mondókázás, 
mesemondás, közös fabrikálás a gyermekkel az olvasás természetes igényének felkeltéséhez, 
megerősítéséhez és örömének birtoklásához (is) vezetnek.  

 Ciróka – kör (havonta kétszer) – höcögtetők, ölbeli játékok, mondókák, dajkarímek 
kisgyerekes szülőkkel. A program során rég elfeledett játékok tanítása történik egy nagy 
örömteljes együttlét során. Egy-egy alkalommal 15-20 anyuka vesz részt pici gyermekével a 
foglalkozáson, éves szinten ez összességében 60-65 családot érint. A picik rövid idő alatt 
aktív „olvasóvá” is válnak, kölcsönöznek. 

 „Bébillér – családi mesekör” (havonta egyszer) – a rendezvényen a klasszikus hagyományos 
mesemondással és az azt követő kézművességgel a régi fonók hangulatát tesszük át 
könyvtári környezetbe. 9 alkalmas rendezvénysorozat volt. A sorozaton mintegy 50-60 
család vesz részt több kevesebb rendszerességgel.  

 A „Sárkánykör” pedagógusok, szülők, nagyszülők számára szerveződik, a mesemondás 
elsajátítása. Hétvégi, egész napos program, állandó résztvevőkkel. 
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5.3.5. Klubélet a könyvtárban 
 
Több éves múltra tekintenek vissza az intézményünkhöz kötődő Nyugdíjas Pedagógus Klub 
összejövetelei. Havonta nyújtunk lehetőséget a változatos programokat megvalósító találkozók 
számára. 
Az Angol Nyelvű Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai heti egy alkalommal tartják társalgási 
foglalkozásaikat. 
A környezettudatos életmódot népszerűsítő Öko-filmklub tagjai szintén rendszeresen 
találkoznak intézményünkben. Filmvetítéseik, izgalmas kérdéseket felvető interaktív 
beszélgetéseik mindenki számára nyitottak és egyre több érdeklődőt vonzanak. 
A Jóga Klub heti rendszerességgel megtartott elméleti és gyakorlati foglalkozásai szintén egyre 
szélesebb körben népszerűek. 
A Zumba Klub ugyancsak hetente tartott táncórái a törzstagokon felül időről időre újabb 
embereket ösztönöznek a bekapcsolódásra, az egészséges életmódhoz szükséges testmozgás 
gyakorlására. 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja 2013. évi 
taggyűlését rendszeresen gyűjteményünkben tartotta, ahol beszámoltak szakmai és közösségi 
programjaikról, ismertették tervezett programjaikat.  Az egyesület munkáját gyűjteményünk is 
támogatja adománygyűjtéssel. 
 

5.3.6. Könyvtár a falakon túl 
 
Iratkozz be a fák alatt! 
Évről évre rendszeresen az Érsekkertben megrendezendő városi gyermeknap programjaihoz 
csatlakozunk mesélős-kézműves játékos foglalkozásainkkal. 
Parkkönyvtárunk, az érsekkerti játszótéren nyári szünetben üzemel. Idén látványos elemmel 
bővült a szolgáltatás, hiszen egy könyvtári tricikli szállítja a könyveket az Érsekkert fái alá. A 
közkedvelt „Tricikli-könyvtár” a játszótérre gyakran látogató családok számára biztosít 
lehetőséget rendszeres könyves élményre. Ennek vitathatatlan előnye, hogy olyanokat is 
bekapcsol a gyermekkönyvtár vérkeringésébe, akik e nélkül soha el nem jutottak volna 
könyvtárunkba. 
 
Csilingelő könyvtár 
Adventi rendezvényünk a városi adventi rendezvényekhez kapcsolódva szólította meg a 
kisgyermekes családokat.  Csilingelő „tricikli-könyvtárunkra” örömmel ismertek rá a gyerekek.  
 
Meseprogram a börtönben 
A Heves Megyei Büntetés Végrehajtási Intézettel közös program a büntetésüket töltő anyák 
számára, heti egy alkalommal. A program része a mesemondás, mondókázás, ének, 
játékismeret, melyet szabadulásuk után családi körben adhatnak tovább a programba bevont 
fogvatartottak. E mellett fogvatartásuk ideje alatt egy fogyatékkal élőket gondozó intézménybe 
járnak ki mesélni az édesanyák. 
 
Mesék mindenkinek 
Mesélős, kézműves foglalkozásaink, a hozzá kapcsolódó beszélgetések a családok ideiglenes 
otthonában, a Mónosbéli Gyermekotthonban élők számára, a tarnabodi, kerecsendi nehéz 
sorban élő gyermekek számára segítik a helyzetükből adódó lemaradásokat csökkenteni.   
 
Föld Napja 
Intézményünk több éve fontos közreműködője az érsekkerti rendezvénynek. Ne csak járd, 
olvasd is a természetet! – hívtuk sátrunkhoz az elmúlt évben is a látogatókat. Kicsik, nagyok, 
egész osztályok ismerkedtek ajánlott olvasmányainkkal. A természetet bemutató 
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kiadványokon felül lapozgathatták Gárdonyi Géza munkáit, s amelyikhez ragaszkodtak, haza is 
vihették a Gárdonyi-vándorregény programjának köszönhetően. Emellett játékos fejtörőket, 
totókat, keresztrejtvényt, és egyéb ügyességi feladatokat oldhattak meg a sátorhoz ékezők és a 
helyes megfejtők ingyenes könyvtári tagsággal (is) gazdagabbak lettek. 
 
Eger Ünnepe 
Az Egri Civil Kerekasztal szervezésében az elmúlt évben is megrendezésre került Eger Ünnepe, 
immár tizenhetedik alkalommal. Az érsekkerti sátrak között egy sátorban már évek óta a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete tagjaival, könyvtárunk 
munkatársaival találkozhatnak a sétálók. Az érdeklődőknek alkalma van szolgáltatásainkkal 
megismerkedni, könyvtári tagságot váltani, de mindig készülünk játékos irodalmi és 
helyismereti feladványokkal is. 
Az elmúlt év őszén is egésznap egymást érték a vendégek, a legkülönbözőbb korosztályok 
tagjai megfordultak nálunk, kíváncsian és örömmel mérették meg magukat a szellemi 
totókban, jókedvvel vettek részt kézműves foglalkozásainkon, s próbálták ki kreativitásukat. A 
legügyesebbeket ingyenes könyvtári tagsággal, apró könyves ajándékokkal jutalmaztuk. 
 
Autómentes nap 
A Európai Mobilitas Hét keretében került megrendezésre „Autó nélkül Eger ünnepén” 
szlogennel az autómentes nap. 
A könyvtár sátrában az Érsekkertben lehetőség volt a fenntartható fejlődéssel, 
környezetvédelemmel kapcsolatos kiadványok fellapozására, kölcsönzésére valamint a 
Gárdonyi-vándorregény példányaival is találkozhattak az érdeklődők. Kicsiket és nagyokat 
egyaránt játékos feladatokkal, totókkal vártunk és a helyes megfejtők beiratkozási lehetőséget 
kaptak a könyvtárba. 
 
Powerman - Erősember nap  
A Sportcsarnokban megrendezett erős emberek versenyét változatos kulturális programok is 
színesítették. 2013-ban első alkalommal kapott felkérést intézményünk, hogy együttműködő 
partnerként részt vegyen az eseményen. A könyvtár sátránál az egészséges életmódot 
népszerűsítő könyvekkel, szórakoztató, játékos feladatokkal, Gárdonyi életéről, műveiről és 
Eger látnivalóiról szóló műveltségi totókkal, rejtvényekkel vártuk a látogatókat. Lehetőség volt 
kedvezményes könyvtári tagság elnyerésére, valamint könyvnyeremények sorsolására is sor 
került. Eredményesen zárult a nap, számos korosztály képviseltette magát a könyvtár sátránál, 
s többen éltek a kölcsönzés lehetőségével is. 

 
5.4. Kiadványok, szakmai publikációk 
 
Szabó Ágnes (1974-) (könyvtáros, műfordító) 
Csókolom, pókmajom! : Avagy kortárs gyermekirodalmi kalandok Heves megyében In: 
Könyvtári Levelezőlap, 25.évf. 11.sz. (2013. november), p. 30-33. 
 
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (könyvtáros) 
A plázába mentem, keress a könyvtárban! : hogyan került az "Év könyvtára az "Év 
bevásárlóközpontjába In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 22.évf. 2.sz. (2013. február), p. 15-21. 
 
Fekete Ildikó (könyvtáros) 
Idegen nyelvű gyűjteményfejlesztés megyei gyakorlatban . In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 22.  
évf. 1. sz. (2013. január), p. 34-40. 

 

  

ccl://EXACT+TITL+%22K%C3%B6nyv+k%C3%B6nyvt%C3%A1r+k%C3%B6nyvt%C3%A1ros+%22/
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Szakmai kiadvány 
2013-ban 22. évfolyamához érkezett a Kapcsolat a Heves megyei könyvtárosok lapja. A 2013. 2-3. 
számtól a lap magasabb minőségben, megújult szerkezetben, színesben, sok képpel illusztrálva 
jelenik meg. A lapot a megye könyvtárosai nyomtatott formában megkapták. A lap aktuális és 
régebbi számai elektronikusan bárki számára elérhetők az alábbi címen: 
http://www.brody.iif.hu/hu/kapcsolat-heves-megyei-konyvtarosok-lapja 

 
  

5.5.  Előadások szakmai rendezvényeken 
 
Farkas Márta 
A KSZR ötéves fejlesztési terve Heves megyében. Megyei továbbképzés. Feldebrő, Községi 
Könyvtár. 2013. november 28. 
 

Komlóné Szabó Ágnes 
HEVESTÉKA  a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szolgáltató rendszere. Megyei 
továbbképzés. Feldebrő, Községi Könyvtár. 2013. november 28. 
 

Oroszi Katalin 
Önkéntesen végezhető munkák a könyvtárakban. Önként és dalolva – önkéntesek a 
közgyűjteményekben. 2013. október 28.  
 

Tőzsér Istvánné 
Út a Minősített könyvtár címhez. Egyházi Könyvtárak Egyesülete Vándorgyűlése, Pápa, 2013. 
július 2. 
 

Tőzsér Istvánné 
Őszi könyvtári napok Heves megyében. Könyvtárak az emberi kapcsolatokért. 
Zárókonferencia. Kecskemét, 2013. október 14. 
 

Vasné Varga Zita 
Gárdonyi Géza könyvtára. Emlékezetünkben élő Gárdonyi c. tudományos konferencia. Egri 
Kulturális és Művészeti Központ, Bartakovics Béla Közösségi Ház. 2013. október 9. 
 

Vasné Varga Zita 
Gárdonyi Géza könyvtára. Gárdonyi Géza Tanári emlékkonferencia. Rimaszombat, 2013. 
november 15. 
 

Varga Lászlóné 
A megváltozott gazdasági körülmények hatása az intézményi gazdálkodásra. Könyvtári vezetői 
ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói, 
akkreditált képzés. Könyvtári Intézet, 2013. március 14. 
 

Zsoldos Marianna 
Zenei könyvtár és internet, digitalizálás kérdései. Zenei könyvtári ismeretek. 1. Zenei könyvtári 
alapismeretek akkreditált képzés. Könyvtári Intézet, 2013. április 4. 
 

5.6. Tanulmányút 
Az angolszász könyvtári rendszer tanulmányozásával, helyi tapasztalatok gyűjtésével 
megbízott delegáció tagjaként Tőzsér Istvánné vett részt egy londoni tanulmányúton az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 
A meglátogatott könyvtárak: British Library, a University College London és két közkönyvtár: a 
Crydon Public Library és Pimlico Public Library. A delegációt fogadta a CILIP (Chartered 
Institute of Library and Information Professionals) könyvtáros szervezet vezetősége is.   

http://www.brody.iif.hu/hu/kapcsolat-heves-megyei-konyvtarosok-lapja
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5.7. PR tevékenység 
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár nagy figyelmet fordít az intézmény külső 
arculatának és image-nek kialakítására, a szervezet külső célcsoportjaival való írott és szóbeli 
kommunikációra, a szervezeti célok és értékek kommunikálására a külvilág felé.  
 
A külső kommunikációnk célja: 
- a lehetséges partnereink bizalmának megnyerése, a szervezet jó hírének és ismertségének 
növelése; 
- eredményeink folyamatos bemutatása lehetséges partnereink számára, a szervezet 
pozíciójának erősítése; 
- szolgáltatásaink megismertetése a felhasználókkal, illetve ösztönzése ezek igénybevételére. 
- folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolattartás célcsoportjainkkal; 
- használóink mobilizálása és bevonása a társadalmi (és egyéni, helyi) problémák megoldásába. 
 
2012-ben a könyvtár arculati elemi megújultak, kommunikációnkban a város intézményei 
számára közösen kialakított logóhasználatot, arculati előírásokat alkalmaztuk. 2013-ban 
pályázati forrásból az új arculatnak megfelelő olvasójegyet, az intézmény munkáját 
népszerűsítő szórólapokat, mappákat készítettünk. Átalakult az intézményi honlap, külön 
gyermekszekció is kialakításra került. A könyvtár munkáját bemutató rövid videofilmek is 
felkerültek a honlapra. A Központi könyvtár olvasói tereiben egységes feliratok, tájékoztató 
táblák kerültek kihelyezésre. 
Az intézmény sajtómegjelenéseit tartalmazó bibliográfia a mellékletben található. 

 

 
5. ábra Szórólapok a könyvtár szolgáltatásairól 

  



39 

 

 

  

6. Megyei könyvtár területi feladatellátása  
 
6.1. Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok  
 
A helyi kiadványokat előállító hivatalos és nem hivatalos kiadók sajnos nem mindig tesznek 
eleget kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségüknek. A helyi kiadványok legtöbb esetben a 
szerző ajándékaként kerülnek állományunkba. 24 dokumentumot vettünk ilyen forrásból 
állományba. A jelentős kiadói tevékenységet folytató Líceum kiadó kiadványait csak 2014. 
januárban kaptuk meg. 
Örvendetesen alakult a települési önkormányzatok által kiadott lapok beküldése. 24 
településről kapjuk a periodicitásnak megfelelő időközönként az időszaki kiadványokat. Ezen 
kívül rendszeresen kapjuk a Károly Róbert Főiskola Acta Carolus Robertus és az Eger Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által kiadott Agria című folyóiratokat. 

 
6.2. ODR tevékenység  
 
Intézményünk 2012-ben az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben vállalt feladatok 
ellátására 1 500 000 Ft támogatásban részesült. A támogatásból 1 150 eFt-ot dokumentumok 
beszerzésére költöttük, a fennmaradó összeget a könyvtárközi kérések postaköltségére 
fordítottuk. A felhasználására 2013-ban került sor. A dokumentum beszerzésre fordítható 
összeget a központi könyvtár és az idegennyelvi részleg állományának gyarapítására 
használtuk föl. ODR állományunkat az előző évekre jellemző elvek szerint gyarapítottuk, 
továbbra is figyelembe véve az útmutatók irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét és a 
felhasználók igényeit. A támogatásból összesen 630 dokumentumot tudtunk beszerezni, 
állományba venni, feldolgozni és szolgáltatni a könyvtárközi kölcsönzés számára.  
Tájékoztatást nyújtottunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről, az országos 
lelőhely-nyilvántartás működéséről. Népszerűsítettük az ODR szolgáltatásokat minden 
településen plakátok, ajánlások, személyes kapcsolatok segítségével. A szolgáltatások 
igénybevételének hatékonyságát növeltük azzal, hogy könyvtárunk állománya Mokka országos 
közös katalógusból közvetlenül is elérhető.  
Könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kéréseket 
teljesítettük. A lebonyolítás (ki- és beszállítás) leggyakrabban a csere-szolgáltatáshoz kötődik, 
postai vagy elektronikus úton történt. 
Kiterjesztettük az elektronikus könyvtárközi kölcsönzést a helyismereti dokumentumok 
körére, mellyel helyismereti gyűjteményünk anyaga azonnal elérhetővé válik minden 
településről. 

 
Könyvtárközi forgalmi adatok: 
 

Küldött dokumentumok összesen:  2102 db 

eredetiben 977 db 

elektronikusan 1123 db 

fénymásolat 1 db 

teljesült 2056 db 

Kért dokumentumok összesen:  128 db 

eredetiben 118 db 

elektronikusan 10 db 

teljesült 122 db 
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6.3. Heves megyei könyvtárak együttműködése 
 
A megyei területi ellátás az 1997. évi CXL. törvény 66. § előírásai alapján végzett, széles 
szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-
szervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást 
jelent.  

 
6.3.1. Pályázati együttműködés  
Konzorciumban pályáztunk olvasásnépszerűsítő programok szervezésére Heves megye 
települési könyvtáraival 

 TÁMOP 3.2.4 B-11/1 Nyisd ki a világot! 2 
Együttműködő pályázati partner: 6 városi, 4 községi könyvtár 
A programok az alábbi településeken valósultak meg: Andornaktálya, Bükkszenterzsébet, 
Dormánd, Ecséd, Egerszólát, Füzesabony, Gyöngyös, Gyöngyöstarján, Hatvan, Heves, Kál, 
Kisköre, Mátraballa, Nagyfüged, Nagyút, Noszvaj, Novaj, Recsk, Szajla, Tarnabod, Tenk, 
Verpelét, Visznek. 
 
A vetélkedők, pályázatok programfelhívásait Heves megye 121 településére eljuttattuk: 

 A régió legtöbbet olvasó iskolája, települése – Hírlapjáték és online vetélkedő  

 Tintanyalók – versköltő blog  

 Verspályázat a természetről 

 
213. március 20-27. Internet Fiestát szerveztünk Heves megyéből 7 programmal az internet 
mindennapi használatának népszerűsítése, a közösségteremtés bemutatása céljából.  

 
2013. október 7-13. „Könyvtárak az emberi kapcsolatokért” programot valósítottuk meg 
Heves megye könyvtáraiban és szolgáltató helyein3. Az Országos Könyvtári Napok eseményeire 
- az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával összehangoltuk és koordináltuk települési könyvtárak programjait. Heves 
megye 37 településén 138 program valósult meg 4 954 fő részvételével. 

 
6.3.2. Kiegészítő szolgáltatások a települési könyvtárak tevékenységének 

segítésére 
Dokumentumszolgáltatás egyéni megrendelők számára, csereletét formájában 3 településen: 
Boldog, Kompolt, Parád,  
Kiszállított dokumentumok száma: 2368 db 
Kiszállított dokumentumok értéke: 1 869 664,- Ft 
Kiszállások száma: 8 
 

6.3.3. Heves Megyei Könyvtári Portál 
 
Honlapunkon egységes webes megjelenést biztosítottunk a megye könyvtárai számára. 2013-
ban közzétettük a könyvtárak és szolgáltató helyek alapadatait, hírt adtunk a legfontosabb 
könyvtári eseményekről, rendezvényekről. 
Az oldal a HEVESTÉKA menüpontból érhető el: http://www.brody.iif.hu/hu/hevesteka 
Frissítését az év során folyamatosan végeztük. 

                                                

 
2 http://brody.iif.hu/nyisdkiavilagot/ 
3
 http://osszefogas.kjmk.hu/megye.aspx 

http://www.brody.iif.hu/hu/hevesteka
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 Honlapunk GYŰJTEMÉNYEK menüpontjából elérhető helyismereti tartalmakat tettünk 
közzé. 

 Elérhetővé tettük a Heves megyei könyvtárak statisztikai adatait: 
http://www.brody.iif.hu/hu/statisztikai-adatok 

 Kapcsolat c. szakmai folyóiratunk elektronikus számai honlapunkon elérhetők 

 Honlapunkról online elérhető, nyomtatható szakmai munkaanyagokkal láttuk el a 
települési könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, adatlapok). 

 
Egységes könyvtári integrált rendszer 
Biztosítottuk a megye települési könyvtárai számára a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer 
használatát. A rendszer egységes Heves megyei katalógussal és adatbázissal biztosítja a 
tagkönyvtárak szolgáltatásainak távoli elérését, állományuk webes felületen való keresését. 
Az e-Corvina rendszerben dolgozó 7 városi könyvtár és 25 önálló községi könyvtár munkáját 
2013-ban folyamatosan koordináltuk, az adatbevitel, rekordjavítás munkafolyamatait 
irányítottuk, az új csatlakozókat betanítottuk. 2013-ban 21 könyvtári szolgáltató hely 93 328 
rekordját rögzítettük, amelyek a megyei adatbázisból visszakereshetők. Összességében 77 
település könyvtári állományának adatai kerültek be a rendszerbe, melynek építése 2014-ben is 
folytatódik. 
 
Informatikai szolgáltatások 
Informatikai hálózatellenőrzést, rendszergondozást, karbantartást és segítségnyújtást 
végeztünk 12 TIOP pályázatos önálló községi könyvtárban 16 alkalommal, 4 városi könyvtárban 
7 alkalommal, 23 könyvtári szolgáltató helyen 25 alkalommal. 

 
6.3.4. Képzés, továbbképzés 
 
TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése Heves megyében a szolgáltatásfejlesztés 
érdekében című pályázatunkban lehetőséget teremtettünk 5 városi könyvtár és 2 községi 
könyvtár munkatársai számára - konzorciumi tagként – szakmai továbbképzéseken való 
részvételre. 
 

Konzorciumi tagok 
 

Település 
 

Képzések 
száma 

Résztvevők 
száma 

Pályázati 
támogatás 

GYÖNGYÖK Kulturális és 
Közgyűjteményi Központ 

Gyöngyös 7 9 2 950 760     

Ady Endre Könyvtár Hatvan 7 11 1 439 590     

Bélapátfalvai Művelődési Ház és 
Könyvtár 

Bélapátfalva 2 2 440 360     

Szántó Vezekényi István 
Művelődés Háza és Könyvtár 

Pétervására 2 2 557 360     

Községi és Iskolai Könyvtár Kerecsend 2 1 325 580     

Nagyközségi Könyvtár Recsk 2 1 701 860     

Összesen   22 26 6 415 510     

 
Gyermekkönyvtári DIS-KURZUS  
Módszertani műhely gyerekekkel foglalkozó Heves megyei könyvtárosoknak címmel megyei 
továbbképzést szerveztünk 3 alkalommal. 

 2013. március 4. Téma: Kaleidoszkóp. Vezeti: Luzsi Margó  

 2013.július.19. Rendhagyó Dis-kurzus az MKE Vándorgyűlés kiegészítő programjaként 
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 2013. október 21. Téma: Kapcsolatok… Mesék és gyerekek - avagy kapcsolatok mesékkel, 

mesékben, mesékhez. Meghívott előadó: Bajzáth Mária - a mesepedagógia módszerének 

kidolgozója. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. Vándorgyűlésére meghívtuk Heves megye 
könyvtárosait is Egerbe. A könyvtáros szakma legnagyobb, évente megrendezésre kerülő 3 
napos konferenciájának mintegy 700 könyvtáros vendége volt, köztük a megyebeli kollégák, 
akik részvételi kedvezményben részesültek. 
 
Módszertani tanácsadás, konzultáció 
Módszertani tanácsadást, pályázati konzultációt biztosítottunk az év során folyamatosan a 
megye valamennyi településén dolgozó kollégának e-mailben, telefonon és személyesen. A 
Corvina Integrált Könyvtári Rendszer kiépítői számára virtuális fórumot és betanítást 
szervezünk – az év során több alkalommal. 

 
6.4. Hevestéka – a kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  
 
Rendszerünk célja, hogy a kistelepüléseken élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek 
olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely elsősorban a felhasználók igényeit 
elégíti ki. A szolgáltatást igénylő partner önkormányzatok száma évről évre folyamatosan 
növekszik.  
 

 
2013-ban 69 települési önkormányzattal kötöttünk szerződést. 
A Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer működtetése állami támogatással, a 13/2013. (II. 14.) 
EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi 
feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól c. rendelet, valamint az emberi 
erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtár-ellátási Szolgáltató 
Rendszer működéséről c. rendelet előírásai alapján történt. 
 
 

 
6. ábra Feldebrő Könyvtári, Információs és Közösségi Hely – könyvtárosok továbbképzése 

  

Könyvtári szolgáltató 
helyek száma 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Összesen  43 51 52 55 61 66 69 
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A települési könyvtárak áttekintése Heves megyében a 2013. december 31-i állapot 
szerint 

 
 

 Önálló nyilvános  
könyvtár (52) 

 

 Önálló nyilvános 
könyvtár, kiegészítő 
KSZR szolgáltatást is 
rendel (2) 

 

 Könyvtári 
szolgáltató hely,   
(69) 

 

 Szünetel vagy 
nincs könyvtári 
ellátás (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.1. Nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása 
 
Dokumentumszolgáltatás 
Dokumentumszolgáltatásunk elsődleges célja a kistelepüléseken élők hozzáférésének 
biztosítása a legfrissebb könyvtári dokumentumokhoz. Célunk a gyűjtemények sokoldalú 
hasznosítása, a település igényeihez, a lakosság összetételéhez igazodó, folyamatosan bővülő és 
cserélődő dokumentumkínálat biztosítása.  
Az állománygyarapítás a következő dokumentumtípusokra terjedt ki: 

 
 

Dokumentumszolgáltatást végeztünk évi 4 alkalommal (150 db/alkalom), csereletét 
formájában, amelynek keretében az év során minden szolgáltató helyen átlagosan 600 új könyv 
állt a használók rendelkezésére. Gyarapítottuk a helyi állományt tartós letét formájában is – 
ezek a helyi állomány részét képezik - kívánságlista és az előzetesen végzett 
elégedettségmérések szerint, valamint a meglévő KSZR állományból kerültek kihelyezésre.  
 

Könyv- és hangoskönyv beszerzés  7 665 db 9 883 131, - Ft 

Folyóirat, heti-, napilap 109 cím/570 példány 3 961 249, - Ft 

Nem hagyományos dokumentum (DVD) 447 db 2 795 647, - Ft 

Összesen  16 640 027, - Ft 
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Cserék és kiszállítások összes száma: 272. A gyarapítás során figyelemmel kísértük a 
fogyatékkal élők, a nemzeti és etnikai kisebbségek speciális gyűjteményi igényeit, valamint – 
igény szerint - közhasznú, közérdekű és helyismereti információkat szolgáltattunk. 
Célunk a letéti állomány szakszerű gyarapítása, feltárása, valamint az információhoz való 
hozzáférés egyenlő esélyének megteremtése volt – az állomány elektronikus eszközökkel való 
visszakereshetőségének biztosításával. Ezért a különféle könyvtári dokumentumokat 

 adatbázisban rögzítettük; 

 könyvtári használatra fölszereltük, jelzeteztük, vonalkódoztuk; 

 szerveztük a cserék lebonyolítását és kiszállítását. 
Napi-, hetilapokat és folyóiratokat rendeltünk előzetes igényfelmérés szerint, a rendeléseket 
monitoroztuk, a reklamációk ügyintézését szükség szerint végeztük. 
 

Információs szolgáltatások 
A szolgáltató helyeken célunk, hogy segítsük az oktatásban, képzésben részt vevők 
információellátását, tájékoztatást adjunk az adatbázisokból történő, közhasznú és egyéb   
információkérés lehetőségéről. Tájékoztatási tevékenységünk során leginkább a szervezett 
oktatásban, felnőtt szakképzésben, továbbképzésben, átképzésben résztvevőkkel találkoztunk.  
NET-CHAT tanfolyamaink is ezt a célt szolgálták. E mellett nőtt a mindennapi életben való 
eligazodáshoz segítséget kérők száma, s örvendetesnek tartjuk a helyismereti kérdések iránti 
érdeklődés bővülését. 
 

Közösségi szolgáltatások 
Közösségi szolgáltatásainkkal arra törekedtünk, hogy a szolgáltató helyek 
közönségkapcsolatait könyvtári rendezvényeinken keresztül is erősítsük. Ezét kapcsolódtunk 
az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az éves kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. 
Igyekeztünk a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és 
igényes irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált 
könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára.  
Sikerült olyan könyvtári rendezvényeket, programokat szerveznünk, amelyek értékes helyi 
közösségteremtő, családi kulturális programkínálatot biztosítottak, erősítették a könyvtárak 
szerepét és jelentőségét a település kulturális életében. Legnagyobb számban és legnagyobb 
sikerrel a könyvtári gyermekprogramok szerveződtek. 

 
 

 

 

 

 

 
7. ábra  

Feldebrő Könyvtári, 
Információs és 

Közösségi Hely – 
könyvtári rendezvény 

 
  

Letétben cserélődő 
dokumentumok száma össz. (db) 

A kiszállított dokumentumok 
értéke összesen (Ft) 

Tartós 
letét (db) 

Tartós letét 
értéke (Ft) 

58 944 63 881 487 3 901 4 949 291 
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Kínálati listánkból a követező programok valósultak meg: 

 

Olvasásnépszerűsítő program típusok 
Szolgáltató 

helyek száma 
Résztvevők száma 

Író-olvasó találkozók, irodalmi műsorok 29 870 

A régió legtöbbet olvasó iskolája, települése – hírlapjáték és 
vetélkedő 

69 online  

Verspályázat a természetről 69 online  

Tintanyalók - versköltő blog 69 online  

Mesekosár - kézműves gyermekfoglalkozás 17 288 

Gyermekszínházi és bábelőadások meghívott előadó 
közreműködésével 

40 2029 

Rendhagyó irodalomóra 11 215 

"Mese-zenede" multimédiás zenei foglalkozás, zenei program 12 369 

Ciróka-kör, Bócikáló - baba-mama foglalkozás 5 96 

Ismeretterjesztő előadások (egészségvédelem, 
környezetvédelem, testkultúra)  

3 38 

Mesélő szemek kiállítás 1 124 

Használó képzés, digitális információszerzés     

NET-CHAT használó képzés felnőtteknek 30 224 

"Keress, találj, tanulj" c. használó képzés diákoknak 5 122 

  429 db 4 375 fő 

 

 
8. ábra Adács Könyvtári, Információs és Közösségi Hely – könyvtári rendezvény 
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Számítógépes szolgáltatások 
Rendszergondozás, szervízszolgáltatás, karbantartás, vírusvédelem szolgáltatásokat 
nyújtottunk 30 szolgáltató helyen. Munkatársaink a helyszínen ellenőrizték a hálózatokat, 
elvégezték a szükséges beállításokat, szereléseket, javításokat. 

 
6.4.2. Könyvtárszakmai munkák koordinálása 
 
Állományrendezés, leválogatás, selejtezés 
Leválogatási, selejtezési munkákat végeztünk előzetes igényfelmérés és helyszíni szemle 
alapján 12 településen: Adács, Bátor, Bekölce, Csány, Feldebrő, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, 
Heréd, Mátraballa, Mikófalva, Sirok, Tenk. A Corvina adatbázis-építés után visszaszállított 
könyvek rendezését végeztük 10 szolgáltató helyen: Bátor, Bekölce, Csány, Feldebrő, 
Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Heréd, Mátraballa, Mikófalva, Tenk községben. 
Állományellenőrzést, rekordjavítást és állományrendezést végeztünk Nagyvisnyón. 
 
Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás 
A szolgáltató helyek működési feltételeit és a szolgáltatások szakmai színvonalát folyamatosan 
figyelemmel kísértük. Kiemelten kezeltük azokat a helyeket, ahol könyvtáros személyi változás 
történt. Szakmai konzultációra a csereletét kiszállítás során minden alkalommal lehetőség 
adódik, a szakmai munkák elvégzése esetén a megbeszélésekre igény szerint, többször is sor 
került. 
 

6.4.3. Képzés, továbbképzés 
 
Gyermekkönyvtári DIS-KURZUS – módszertani műhely gyerekekkel foglalkozó Heves megyei 
könyvtárosoknak címmel megyei továbbképzést szerveztünk 3 alkalommal 

 2013. március 4. Téma: Kaleidoszkóp. Vezeti: Luzsi Margó  

 2013. július.19. Rendhagyó Dis-kurzus az MKE Vándorgyűlés kiegészítő programjaként 

 2013. október 21. Téma: Kapcsolatok… Mesék és gyerekek - avagy kapcsolatok mesékkel, 
mesékben, mesékhez. Meghívott előadó: Bajzáth Mária - a mesepedagógia módszerének 
kidolgozója. 

 
2013. november 27-én KSZR szakmai napot szerveztünk a szolgáltató helyek könyvtárosai 
számára, amelyet nagy érdeklődés kísért.  
Helyszín: a felújított Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Feldebrő 
A szakmai napról honlapunkon, valamint a Kapcsolat c. megyei szakmai folyóiratban 
számoltunk be részletesen. 
http://www.brody.iif.hu/sites/default/files/attached/kapcs1302.pdf 
 

6.4.4. Statisztikai adatszolgáltatás 
 
A 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelettel módosított 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően végezzük a Heves megyei könyvtárak statisztikai 
adatszolgáltatásának megszervezését. A 2013. évi statisztikai adatszolgáltatás biztosítása 
érdekében gyűjtöttük, rögzítettük, ellenőriztük az adatokat. 
 
69 mozgókönyvtári szolgáltató hely adatszolgáltatása megtörtént, az adatok feldolgozása 
folyamatban van. A megyei adatokat rövid elemzéssel, viszonyszámokkal közzétesszük 
könyvtárunk honlapján. 
 
  

http://www.brody.iif.hu/sites/default/files/attached/kapcs1302.pdf
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HEVESTÉKA Könyvtári Szolgáltató Rendszer tagjainak 2013. évi összesített forgalmi adatai  
 

Szolgáltató 
hely 

Szolgálandó 
közönség 

 Regisztrált 
használó 

 Személyes 
használatok  

 Kölcsönzött 
dok. száma  

 Helyben haszn. 
dok. száma  

69 75 702 fő 8 829 fő 85 004 fő 108 051 db 54 660 db 

 
Pályázati koordináció és együttműködés 
2013-ban is felhívtuk a fenntartó önkormányzatok figyelmét az aktuális pályázati felhívásokra: 
NKA Közgyűjteményi Kollégiuma szakmai eszközfejlesztés (támogatott: 3 település Feldebrő, 
Hevesvezekény, Tarnaméra) 
NKA Összefogás Országos Könyvtári Napok rendezvényei (20 szolgáltató helyen) 
TÁMOP-3.2.4.A-11/1 pályázat: Adatbázis építés 32 könyvtári szolgáltató helyen 
TÁMOP 3.2.4 B-11/1 Nyisd ki a világot! Olvasásnépszerűsítő programok (12 szolgáltató helyen) 
 

6.4.5. Fejlesztések 
HEVESTÉKA – Egységes Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében  
Tárhelyet biztosítottunk a szolgáltató helyek katalógusai számára a Corvina Integrált Könyvtári 

Rendszerben. Az egységes Heves megyei katalógus és adatbázis biztosítja az egyes könyvtárak 

szolgáltatásainak távoli elérését, állományának webes felületen való keresését, a kölcsönzési 

szolgáltatások, olvasói nyilvántartások gépesítését.  

2013-ban 21 könyvtári szolgáltató hely 93 328 rekordját rögzítettük, amelyek a megyei 
adatbázisból már visszakereshetők: Átány, Bükkszentmárton, Csány, Dormánd, Feldebrő, 
Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Heréd, Hevesvezekény, Istenmezeje, Maklár, Mátraballa, 
Mikófalva, Mónosbél, Nagyfüged, Nagyvisnyó, Novaj, Sirok, Szilvásvárad, Terpes, Tenk. 
 
Online szolgáltatások fejlesztése 

 Honlapunkon egységes webes megjelenést biztosítottunk a megye könyvtárai számára. 2013-
ban közzétettük a szolgáltató helyek alapadatait, hírt adtunk a legfontosabb könyvtári 
eseményekről, rendezvényekről. Az oldal a HEVESTÉKA menüpontból érhető el. Frissítését 
az év során folyamatosan végeztük. 

 Honlapunk GYŰJTEMÉNYEK menüpontjából elérhető helyismereti tartalmakat tettünk 
közzé. 

 Elérhetővé tettük a szolgáltató helyek statisztikai adatait. 

 Kapcsolat c. szakmai folyóiratunk elektronikus számai honlapunkon elérhetők 

 Honlapunkról online elérhető, nyomtatható szakmai munkaanyagokkal láttuk el a 
könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, adatlapok). 

 
Számítógépes fejlesztés 
A lakossági digitális információhoz jutás fejlesztésének technikai föltételei megteremtésében 
2013-ban jelentős fejlesztéseket indítottunk el. Ötéves fejlesztési tervünk I. üteme alapján, az 
elektronikus kapcsolattartáshoz és a számítógépes szolgáltatások biztosításához szükséges 
eszközöket szereztünk be: 23 településre notebook számítógépet teljes konfigurációval és 
vírusvédelemmel. A gépeket informatikusaink kiszállították, beszerelték, elvégezték a 
szükséges beállításokat.  
Prioritást élveztek azok a települések, akiknek állománya a Corvina adatbázisban rögzítésre 
került: Bekölce, Bükkszentmárton, Csány, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Gyöngyöspata, 
Hevesaranyos, Istenmezeje, Mátraballa, Mezőszemere, Mezőtárkány, Mikófalva, Maklár, 
Nagyfüged, Novaj, Parádsasvár, Pély, Sirok, Szilvásvárad, Tarnaméra, Tenk, Terpes.  
A kistelepüléseken megvalósuló digitális kompetenciafejlesztő programokhoz további 
informatikai eszközfejlesztésre került sor: mobil eszközöket vásároltunk (projektor, laptop), 
melyek segítik a rendezvények lebonyolítását. 
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A könyvtári szolgáltatások biztosításához szükséges kulturált könyvtári környezet 
fejlesztése 
Egységes arculat alapján, egységes bútorozással 2013-ban 8 Heves megyei könyvtári szolgáltató 
hely belső környezete újult meg. Három településen (Feldebrő, Hevesvezekény, Tarnaméra) 
NKA támogatással, 5 településen (Bekölce, Mátraballa, Tenk, Mikófalva, Nagykökényes) 
megyei könyvtári segítséggel szerezték be a kulturált szolgáltatási környezethez szükséges 
berendezést, amelyet mindenhol nagy örömmel vettek birtokba a látogatók. A megújult 
könyvtárak átadására ünnepélyes keretek között került sor.  
 
Megújult könyvtárainkról honlapunkon számoltunk be: 

http://www.brody.iif.hu/hu/2013/10/03/megujulo-konyvtarak-bekolce 
http://www.brody.iif.hu/hu/2013/11/08/megujulo-konyvtarak-tenk 
http://www.brody.iif.hu/hu/2013/12/13/matraballara-koltozott-konyvtari-lovacska 
http://www.brody.iif.hu/hu/megujulo-konyvtarak-mikofalva-0 
http://www.brody.iif.hu/hu/megujulo-konyvtarak-nagykokenyes 
http://www.brody.iif.hu/hu/2014/02/03/megujulo-konyvtarak-hevesvezekeny 
 

 
9. ábra Mátraballa Könyvtári, Információs és Közösségi Hely - felújított könyvtári szolgáltató 
tér 
 
Külső cégtáblák, belső feliratok 
Gondoskodtunk a szolgáltató helyek épületeinek homlokzati cégtáblájáról, arculatba illő belső 
feliratokat készíttetünk. Egységes, arculatba illő kültéri táblát kapott: 20 szolgáltató hely. 
Egységes, arculatba illő belső feliratokat kapott: 12 szolgáltató hely. 
 

Munkafeltételek javítása 
2013-ban minden partnerkönyvtárunkba digitális fényképezőgépet vásároltunk a 
rendezvények, könyvtári események megfelelő dokumentálása érdekében. Valamennyi 
szolgáltató helyre készíttettünk megfelelő pecsétet. Valamennyi szolgáltató helyre irodaszer 
csomagot biztosítottunk a könyvtári munkák elvégzéséhez. 

 
6.4.6.  A KSZR nyilvánosságának biztosítása, népszerűsítése 
 
Tömegkommunikációs tájékoztatás 
A megyei könyvtár és a települési könyvtárak rendezvényeiről, eredményeiről folyamatos 
tájékoztatást nyújtottunk a sajtó munkatársainak. Igen sok híranyag, fotó jelent meg a Heves 

http://www.brody.iif.hu/hu/2014/02/03/megujulo-konyvtarak-hevesvezekeny
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Megyei Hírlap hasábjain, rendezvényeinkről rendszeresen tájékoztatást adtak a helyi újságok, 
helyi televíziók. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi honlapok, gyűjtőportálok szerkesztőivel, 
folyamatosan keressük a legkülönfélébb web-es megjelenési lehetőségeket. 
 
Nyilvánosság, honlap 
Honlapunk legnagyobb erényének tartjuk, hogy mindig naprakész, hiteles információkat 
közöl. HEVESTÉKA címmel a megye települési könyvtárainak címjegyzéke és statisztikai 
adatai, fontosabb hírei olvashatók. Minden megjelent híranyag archívumba kerül, így 
folyamatos tájékozódási lehetőséget ad évenkénti áttekintéssel. A megyei katalógus 
honlapunkon keresztül közvetlenül kereshető.  

 
6.4.7. Elégedettség mérése  
Szolgáltató helyeinken folyamatos a KSZR szolgáltatások elégedettségének mérése az 
önkormányzatok, az olvasók és a könyvtárosok körében. A vizsgálatok a fenntartó számára is 
kézzelfogható tényeket, adatokat szolgáltatnak munkánkról. A vizsgálati eredmények 
felhasználásával tudjuk szolgáltatásaink színvonalát emelni, felhasználóink igényeihez 
alakítani.  
 
2013. év elégedettségmérésének rész-adatai a KSZR partner önkormányzatok körében 
 

 
Összességében megfelel-e az 
Önök igényeinek a 
könyvtárellátási 
szolgáltatásunk? 

  Darab Százalék 

5 53 91% 

4 4 7% 

3 0 0% 

2 0 0% 

1 0 0% 

  57 98% 

 

Az 57 válaszadó közül 53-an ötösre értékelték szolgáltatásunkat, vagyis maximálisan 
elégedettek, 4-en pedig négyesre. Ennél gyengébb osztályzatot nem kapott a szolgáltatásunk. 
 

 
 

Milyen fejlesztéseket 
tudtak megvalósítani 

2013-ban? 

  Darab Százalék 

Könyvtárhelyiség kialakítása 2 3% 

Tisztasági festés 8 14% 

Padlózat felújítása 6 10% 

Nyílászárók cseréje 2 3% 

Személyi feltételek biztosítása 22 38% 

Egységes feliratok, táblák 32 55% 

Bútorzat, berendezés 9 16% 

Egységes Heves megyei adatbázis építése 36 62% 

Számítástechnika fejlesztés 26 45% 

Internetvonal kiépítése 5 9% 

Webes információk  23 40% 

Képzés, továbbképzés, szakmai tanácsadás 52 90% 
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Milyen további 
szolgáltatásokat 
fogadnának szívesen a 
Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtártól 2014-
ben? 

  Darab Százalék 

Gyermekrendezvények a könyvtárban 33 57% 

Reklám- és propaganda-anyag 19 33% 

Csatlakozás a HEVESTÉKA Integrált 
könyvtári rendszeréhez és módszertani 
tanácsadás az adatbázis építéséhez 

14 24% 

Web-barangoló - 20 órás lakossági 
internet tanfolyam 

12 21% 

Egységes feliratok, táblák 16 28% 

Egyéb 1 2% 

 
Összegzés 
A kérdőíven feltett kérdésekkel kizárólag 69 önkormányzati partnerünket szólítottuk meg. A 
könyvtári dokumentum ellátásra vonatkozó igényeket külön elégedettségmérő kérdőíven, 
évente, a könyvtári munkatársak körében vizsgáljuk. Külön mérjük a dokumentumok 
mennyiségére, a letéti csere csomagok tartalmi összetételére, a megrendelhető folyóiratok 
választékára vonatkozó igényeket. A javaslatok alapján maximálisan igyekszünk a helyi 
igényekhez alkalmazkodni. A visszajelzések alapján évente felülvizsgáljuk rendezvény 
kínálatunkat, figyelembe vesszük a szakmai továbbképzések, használóképzések tematikájára 
tett javaslataikat. 
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy 2013. évi könyvtári szolgáltatásainkkal partnereink 
elégedettek voltak. A települési önkormányzatokkal való partnerkapcsolatunkat a kölcsönös 
együttműködésre való törekvés jellemezte. A szolgáltató helyek fejlesztését ötéves tervben 
ütemeztük, a 2013. évre tervezett szakmai munkákat elvégeztük.  
 
 

 
10. ábra Mikófalva Könyvtári, Információs és Közösségi Hely – a gyerekek első látogatása a 
felújított könyvtárban 
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6.5. Nemzetiségi könyvtári ellátás bemutatása  
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 41. § 1-2. bekezdése alapján 
könyvtárunk is végzi a Heves megyében élő nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását, 
szoros együttműködésben az Országos Idegennyelvű Könyvtárral. Állománygyarapításunkat az 
OIK kínálatából, a gyűjteményünk beszerzési keretéből, pályázatokból valamint 
magánszemélyek és szervezetek adományaiból végezzük. A Goethe Institut 
partnerkönyvtáraként különösen gazdag a német nemzetiségűek ellátása. 
Eger városban a 2010. évi nemzetiségi választások alapján cigány, görög, lengyel, német, ruszin 
kisebbségi önkormányzat található. Heves megyében működik még szlovák kisebbségi 
önkormányzat is Kisnána községben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehhez járul még a Goethe Institut ajándékaként 2013-ban állományba vett 39 német nyelvű 
dokumentum (könyv, hangoskönyv, CD, CD-ROM).  

A nemzetiségi dokumentumokat teljeskörűen kölcsönözzük, könyvtárközi kölcsönzéssel is! 
A dokumentumbázisra szervezünk rendezvényeket is: 

 Rendszeresek a könyvkiállítások (pl. Lengyel – Magyar Barátság Napja, ünnepek, 

újdonságok, tematikus válogatások) 

 Könyvtárbemutató és –használati órák  

 A kisebbségi önkormányzatok számára gyűjteménybemutatások 

 CD-ROM, DVD bemutatók, stb. 

 Rendszeres megjelenés a honlapunkon 

 Ajánló jegyzékek dokumentumainkból a nemzetiségiek számára (online is elérhető) 

 Új szolgáltatásunk a lengyel nyelvű játékfilmek ingyenes kölcsönzése (pl. klasszikus 

filmek, ismertető könyvekkel 11 film, 4 egyéb játékfilm az eddigi készlet) 

 Lengyel nyelvű folyóirat kölcsönzési lehetőséggel 

Továbbra is különösen jó a kapcsolat a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal, ajánlanak 
beszerzésre könyveket, örülnek a számukra készült ajánlásoknak, válogatásoknak, 
kiállításoknak. Irodájukban letétünk található (ezek a könyvek nem szerepelnek a mi 
állományunkban: krimik, fordítások stb.), lengyel iskola is működik a megyében. Keresik a 
nyelvkönyveket lengyelül tanulók is. Sajnos a görögöt kevésbé keresték az elmúlt évben, az 
eredetiben olvasni tudók számaránya pedig nem mérhető. Az ellátás megszervezésénél 
elengedhetetlen az illető nemzetiség együttműködése, részvétele a dokumentumbázis 

 
11. ábra Eger város kisebbségi megoszlása a 

választási jegyzékben szereplő számadatok 

szerint  
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kialakításában és a szolgáltatás megszervezésében. Ehhez stabil együttműködő partnerek 
kellenek – ez a nemzetiségi szervezetek, önkormányzatok aktivitásán, érdeklődésén is múlik. 

 
6.6. Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás 
 
A 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelettel módosított 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően végezzük a Heves megyei könyvtárak statisztikai 
adatszolgáltatásának megszervezését. A 2013. évi statisztikai adatszolgáltatás biztosítása 
érdekében gyűjtöttük, rögzítettük, ellenőriztük az adatokat. 
69 mozgókönyvtári szolgáltató hely adatszolgáltatása megtörtént, az adatok feldolgozása 
folyamatban van 
50 nyilvános könyvtár által beküldött adatokat – mint megyei feldolgozó központ – 

ellenőrizzük és javítjuk; 
13  szak- és felsőoktatási könyvtár statisztikai adatszolgáltatását folyamatosan ellenőrizzük. 
 
A 4/2004. (II. 20.) a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló NKÖM rendelet alapján valamennyi nyilvános könyvtári jegyzékén 
szereplő települési könyvtár számára kiküldtük az adatkérő lapokat. A visszaküldött lapok 
alapján feldolgoztuk, összesítettük a könyvtárak állománygyarapításra fordított összegét (a 
kifizetett számlák alapján) és táblázatos formában 2013. március 31-éig továbbítottuk a 
Könyvtári Intézethez.  
A 2013. augusztusban közzétett eredmények alapján 36 Heves megyei település kapott 
érdekeltségnövelő támogatást 7 385 000,- Ft értékben.  
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7. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
7.1. Létszám és bérgazdálkodás  
 
Az átlagos statisztikai létszámunk 47,31 fő volt 2013. évben. A havi rendszeres személyi 
juttatáson felül jutalom kifizetésre nem került sor. Helyettesítési díjat, 
műszakpótlékot és túlórát 1184 eFt értékben fizettünk ki.  
6 fő részére adtunk jubileumi jutalmat 2.992 eFt értékben. Munkába járáshoz 
közlekedési költségtérítést fizettünk. Bérmegtakarítás terhére 2.778 eFt étkezési 
hozzájárulást biztosítottunk a dolgozóink részére. 

 
Személyi juttatások alakulása: 2012 2013 változás 

Személyi juttatás 106.903 eFt 164.257 eFt 153,7 % 

Rendszeres személyi juttatás 83.261 eFt 98.878 eFt 118,8 % 

1 főre jutó személyi juttatás 2.714 eFt 3.472 eFt 127,9 % 

1 főre jutó rendszeres személyi juttatás 2.114 eFt  2.090 eFt 98,8 % 

 
Állományba nem tartozó dolgozók részére, illetve saját dolgozók részére 46.456 eFt 
megbízási díj és egyéb kifizetés történt. A kifizetésre a munkakörbe nem tartozó plusz 
feladatok ellátása érdekében került sor, valamint a TÁMOP és egyéb pályázatok külső 
megbízottjainak díjazása történt meg. A TÁMOP projektek megbízási díjai ebből az 
összegből 37.002 e Ft-ot tesznek ki. Felmentett munkavállaló részére 480 eFt került 
kifizetésre. 
 
Munkaadói járulékok 
A munkaadói járulékokra 39.824 e Ft-ot fizettünk ki. A járulékok mértékének 
növekedése az előző évhez képest 41,6 %. A növekedést az uniós pályázatokra 
kifizetett összegek járulékainak emelkedése indokolja. 
 

7.2. Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 
 

 
 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2013. évi 

terv 

 
2013. évi 

tény 

változás 
%-ban 

B
ev

ét
el

 

Az intézmény működési bevétele 10 010  42 437 +276% 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz, beiratkozási díjhoz 
köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 3 000 2 626   0 

ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 600 654 -5% 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 216 482 370 499 +64% 

         – ebből fenntartói támogatás 54 182 68 329 -43% 

– ebből központi költségvetési támogatás 132 300  187 769  

– ebből pályázati támogatás 30 000  114 401 +81% 

– a Pályázati támogatásból EU-támogatás 30 000  81 190 260% 

Egyéb bevétel összesen    17 747 +320% 

Bevétel összesen  226 492  431 307 +175% 

K
ia

d
ás

 

Személyi juttatás 114 895  164 257 +153% 

Munkaadókat terhelő összes járulék 30 829  39 824 +141% 

Dologi kiadás 79 003  161 893 +208% 

Egyéb kiadás 1 765  44 591 +311% 

Kiadás összesen  226 492  410 565 +180% 
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                                                                              ( ezer Ft-ban) 

Előirányzat megnev 
2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti ei. 

2013.évi 
mód. ei. 2013. évi telj. 2013/2012 tény 

Nyitó pénzmaradvány          6 122     
  

          18 748     306% 

Átvett pénzeszközök        63 095     
 

        93 941               93 941     149% 

Alaptevékenység szolg. bev.          5 066               3 000               4 157                 4 295     85% 

Készletértékesítés              410     
  

                174     42% 

Egyéb sajátos bevételek              683                  600                   613                     654     96% 

Továbbszámlázott bev.          1 703     
 

        11 238               11 522     677% 

Kamatbevételek              430                  100                   879                     997     232% 

ÁFA bevételek          7 053               6 310             24 654               24 794     352% 

Saját bevételek összesen        15 345            10 010             41 541               42 436     277% 

Tárgyi eszköz értékesítés 
  

              520                     520     0% 

Ktg. vet támogatás      155 732          186 482           256 098             256 098     164% 

Előző évi pénzmaradvány          5 537     
 

        20 565               20 565     371% 

Átfutó bevétel 
   

-           1 000     
 Bevételek összesen      245 831          196 492           412 665             431 308     175% 

      Bevételek részlegenként  2012. évi teljesítés Ft 2013. évi teljesítés Ft 

Központi könyvtár                        2 433 659                                  1 921 772     

Zenei, idegennyelvi                           550 646                                     311 576     

Közigazgatási                             50 146                                       31 654     

Gyermek                             59 808                                       24 882     

I. fiók                                1 181     
 II. fiók                             29 096                                       22 914     

III. fiók                             49 749                                       41 693     

Részlegek bevételei összesen:                        3 174 285                                  2 354 491     

Fénymásolás                           122 729                                       96 970     

Kötbér, bírság                           688 380                                     653 860     

Szerv. egys. bev. összesen                        3 985 394                                  3 105 321     

 
Átvett pénzeszközeink jelentős részét a mozgókönyvtári szolgáltatás bevételei teszik ki 
(55.469 eFt). Európai Uniós pályázataink előlegéből, elszámolásaiból 80.882 eFt 
bevételünk származott. Az NKA-tól 7.998 eFt pályázati összeget kaptunk, az SZJA 1%-
kából pedig 155 eFt folyt be.  Szakfelügyeleti tevékenységre 46 eFt-ot kaptunk. 
Alaptevékenységi bevételeink nagy része a beiratkozási díjakból adódik, emellett az 
olvasók késlekedése vagy a kölcsönvett dokumentumok megsemmisülése esetén 
kötbért fizettetünk. Saját bevételeink az előző évhez képest 177 %-kal növekedtek, 
elsősorban a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások ÁFÁ-jának visszatérüléséből adódik. 
A dokumentumok leválogatása után a leselejtezett könyvek, folyóiratok értékesítésre 
kerültek, melyből 174 eFt bevételre tettünk szert. 
A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei a dolgozók által befizetett magáncélú 
telefonbeszélgetések díjából, valamint a Vándorgyűlés kiadásainak tovább-
számlázásából adódtak. 
Intézményünk bevételének legjelentősebb részét a támogatás alkotja 59,3%-ban. Az 
előző évihez képest 1 %-kal csökkent az aránya az összbevételhez viszonyítva. 
A szervezeti egységek bevételei (3.105 eFt) alatta maradtak az előző évi szintnek (3.985 
eFt), ezt azonban az egyéb bevételekből pótolni tudtuk. Legfontosabb bevételi forrást a 
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központi könyvtár bevételei teszik ki, míg a legkevesebb bevétel a II. fiókkönyvtárban 
realizálódott. 
Az év folyamán 35.755 eFt bevételünk származott a különböző pályázatokból és egyéb 
államháztartáson kívüli szervezetektől kapott támogatásból. 

 
Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként 
 

Előirányzat megnevezése 
2012. évi 
teljesítés 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
teljesítés 

2013 
tény/2012 

tény 

Személyi juttatás 106 904 114 895 168 120 164 257 153,6% 

 - ebből EU-s pályázatok 4 098 8 000 42 545 40 614 991,1% 

Munkaadókat terh. jár 28 109 30 829 40 601 39 824 141,7% 

 - ebből EU-s pályázatok 1 002 1 944 10 573 10 072 1005,2% 

Dologi kiadások 77 765 79 003 177 100 161 893 208,2% 

 - ebből EU-s pályázatok 7 493 20 056 39213 31 080 414,8% 

 - ebből  dokumentumbesz. 21 923 12 600 38 000 36 012 164,3% 

Működési kiadás összesen: 212 778 224 727 385 821 365 974 172,0% 

Felhalmozási kiadás össz: 6 366 1 765 26 844 26 843 421,7% 

 - ebből EU-s pályázatok 5 013 
 

2 409 2 409 48,1% 

Kiadások összesen: 219 144 226 492 412 665 392 817 179,3% 

 
Kiadásaink alakulásánál a takarékos gazdálkodást tekintettük elsődleges 
szempontnak. Az uniós pályázatok torzítják kiadásaink nagyságát, a fenti táblázatban 
kimutatásra került a pályázatokra fordított összegek is a főbb kiadásnemeken belül. 

 
7.3. Dologi kiadások 
 
A dologi kiadásaink előző évhez képest jelentősen növekedtek. A növekedést az Uniós 
pályázatok, illetve a KSZR kiadásainak megemelkedése indokolja. Irodaszer 
beszerzésünk jelentősen alatta maradt a tavalyi szintnek. A hajtó és kenőanyag 
beszerzésünk némileg meghaladta az előző évit, amely benzinárak emelkedésével és 
az ellátandó terület növekedésével indokolható. Szakmai anyag beszerzésünk az előző 
évhez képest 64,3%-kal növekedett, mivel több települést kell ellátnunk a KSZR-ben, 
valamint teljesítenünk kell a támogatás 10%-ának megfelelő mértékű dokumentum-
beszerzést is. Emellett pályázatok keretében is sikerült fejlesztenünk a dokumentum 
állományunkat. 
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 11.196 eFt-ot költöttünk, amelyből 423 eFt 
pályázatokból, 9.099 eFt pedig a KSZR-ből valósult meg. Az eszközbeszerzés nagy 
része számítástechnikai eszközök, a gazdasági osztály bővítése miatti bútorok 
beszerzésből adódott, emellett a kistelepülések könyvtárainak eszköz és 
bútorbeszerzései kerültek itt elszámolásra. 
Az adatátviteli célú szolgáltatási szerződéseinket minden évben átvizsgáljuk és a 
minimálisan szükséges sávszélességű Internet előfizetéseket rendeljük meg, ezzel 
díjmegtakarítást értünk el az előző évekhez képest. A magántelefon beszélgetések 
befizetésének levonásával további megtakarításokat értünk el. 
Bérleti díjakban az infláció mértékének megfelelő emelkedés tapasztalható, valamint a 
gazdasági osztály elhelyezése miatt keletkezett többletkiadásunk. Karbantartásra 
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fordított kiadásaink csökkentek. Az energia költségek közel azonos mértékben 
teljesültek. A távhő szolgáltatásban is sikerült megtakarítást elérni a rendszer 
átvizsgálását követően. 
Rendezvényeink közül a legjelentősebb a Könyvtárosok Vándorgyűlésének 
megszervezése volt. A több mint 700 résztvevőt megmozgató rendezvényünket 
sikerült úgy lebonyolítani, hogy az nullszaldós legyen. 
Kiküldetési, reklám, propaganda költségeinkben jelentős a többletkiadás a tavalyi 
évhez képest, amely elsősorban a KSZR telephelyeire történő eljutás, valamint annak 
propaganda költségei miatt keletkezett. 
Az egyéb folyó kiadásaink 5.236 eFt-ot tettek ki, legjelentősebb összegek a 
költségvetési törvény alapján munkáltató által fizetett SZJA, valamint rehabilitációs 
hozzájárulás. 
Kiadásaink alakulására kedvezően hat, hogy 2008-tól bevezetésre került, hogy nem 
csak az 50 ezer forint feletti, hanem a teljes kötelezettségvállalás és annak 
ellenjegyzése előre írásban történik és a beszerzésre annak írásban történő 
engedélyezése után kerülhet sor. 
 

Dologi kiadások kiadás /Ft/ 

Főbb típusok (működési költségek, szakmai szolgáltatás igénybe vétele, 
szolgáltatói díjak (víz, villany, gáz, telefon, internet stb.) 

161 893 000 

Dologi kiadásból készlet beszerzés 56 459 309 

- készletbeszerzésből szakmai anyag beszerzés 36 012 268 

Dologi kiadásból szolgáltatások 75 092 470 

- ebből kommunikációs kiadás 1 747 269 

-     ebből energia( villany, gáz, víz, távhő) 3 604 084 

- ebből szakmai szolg.(rendezvények) 33 389 656 

 
Felhalmozási kiadások 
Beruházási kiadásokra pályázati forráson kívül az előző évhez képest jelentősen többet 
fordítottunk, összesen 21.398 eFt-ot. Forrásait az eredeti költségvetési előirányzaton 
felül pályázati összegekből, többletbevételből teremtettük meg. Az intézmény által 
2013-ban megvalósított beruházásokat és azok költségeit az alábbi táblázat 
tartalmazza:  

 
Megnevezés db Nettó ÁFA Bruttó 

     Vizesblokk Főkönyvtár emelet         1             1 684 470                         -            1 684 470     

Vizesblokk Főkönyvtár fszt.         1             1 616 784                         -             1 616 784     

Épület felújítás összesen:           2               3 301 254                         -               3 301 254     

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 
    számítógépek  gazd. osztályra         1               547 323     

 
           547 323     

8 db számítógép         8             1 885 440     
 

        1 885 440     

Saját b.-1 db fénymásológép Vár-iroda         1               225 750     
 

           225 750     

Saját b.-Leltározási eszközök         1               288 189     
 

           288 189     

Saját b.-1 db Laptop Sony Vaio         1               149 606     
 

           149 606     

KSZR-25 db laptop       25             5 765 000     
 

        5 765 000     

KSZR -2 db projektor         2               558 000     
 

           558 000     

KSZR 2 db Lenovo notebook         2               475 200     
 

           475 200     
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Ügyviteli és számítástechnikai eszközök 
összesen:         41              9 894 508                         -       

          9 894 
508     

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 
    TÁMOP 3.2.4.B-kölcsönzőpult         1               524 409     

 
           524 409     

Viszikli         1               225 000     
 

           225 000     

NKA-térképtároló szekrény         1               303 000     
 

           303 000     

Fisher Oszlopklíma         1               709 000     
 

           709 000     

Kocsi beálló KSZR         1               300 000     
 

           300 000     

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 
összesen:            5              2 061 409                         -             1 761 409     

KSZR – VW Caddy kisteherautó         1             3 800 763     

 
      3 800 763     

KSZR - Opel Astra         1             2 087 456                 552 543           2 640 000     

Jármű összesen:       -                5 888 219                   552 543           6 440 763     

Intézményi beruházás összesen:         48            21 145 390     
 

    21 397 934     

 
Vagyonváltozás értékelése: 
Intézményünk vagyona 127.393 eFt-ról 134.672 eFt-ra növekedett az előző évhez 
képest.  
Immateriális javak esetében beszerzés nem történt, a változás kizárólag 
értékcsökkenés miatt történt. Két mosdó helyiség felújítását sikerült megoldani 3.301 
eFt-ból. Egyedi eszközöket uniós pályázatokból és saját költségvetés terhére, illetve a 
KSZR terhére szereztünk be. Ügyviteli eszközöket 9.895 eFt-ban, egyéb gépeket pedig 
2.061 eFt-ban vettünk állományba, járműveket 5.888 eFt-ból vásároltunk 2013-ban. 
Vevőállományunk 54 eFt, amelyből 60 napon túli követelés nincs. Pénzeszközeink 
értéke év végén 20.743 eFt, aktív pénzügyi elszámolásaink állománya 0 eFt. 
Költségvetési tartalékunk 20.743 eFt, saját tőkénk az évközi tőkeváltozásokat 
figyelembe véve 15.992 eFt-ra módosult. Rövidlejáratú köztelezettségünk 97.937 eFt, 
amelyből 97.466 eFt az uniós pályázatok még el nem számolt előlegéből, 471 eFt pedig 
szállítói tartozásból adódik.  
 
Pénzmaradvány – változás tartalma, okai 
Intézményünk előző évi pénzmaradványa 20.565.702 Ft volt, melyet 2013. év folyamán 
teljes egészében felhasználtunk. 
2013-ban 20.742.816 Ft maradvány képződött, melyből a dologi kiadásoknál 1.329.916 
Ft (energia költség megtakarítás) kivételével kötelezettségvállalással rendelkezünk.  
Év végén többletbevételből 895.205 Ft további maradványunk keletkezett, mivel már 
nem volt lehetőségünk a december 13. utáni többletbevételeket felterjeszteni a 
közgyűlés részére jóváhagyásra.  Ezt a bevételt jóváhagyás esetén a KSZR irodáinak 
bútorozására szeretnénk felhasználni. 

 
2013. évi pénzmaradvány kötelezettségvállalásai  
 

Kötelezettségvállalás megnevezése    
                  Elszámolt pénzmaradvány                   

Összesen Bér Járulék Dologi 

TÁMOP 3.2.4.B 7 186 745 991 900 240 515 5 954 330 

TÁMOP 3.2.13 447 797 250 940 
 

196 857 

TÁMOP 3.2.4 .A 2 837 706 690 610 185 226 1 961 870 

TÁMOP 3.2.12.12 132 675 38 600 74 959 19 116 
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NKA Bródy 150 493 695 180 000 44 220 269 475 

Érd. növ. tám. 2013 374 864 
  

374 864 

ODR 2013 1 440 000 
  

1 440 000 

British Council rendezvények 54 818 
  

54 818 

szolgáltatás- kerítésjavítás 2 427 000 
 

                2 427 000 

szolgáltatás szervergarancia 1 179 000 
  

1 179 000 

Külső szem. jutt. december hónapban 
teljesített megbízási díjak 1 878 820 1 711 488 232 332   

Energia megtakarítás 1 329 916 
  

1 329 916 

Saját bevételi többlet -SZABAD 
pe.mar. 895 205 

  
895 205 

Átvett elkülönített pénzeszköz: 20 742 816 3 863 538 777 252 16 102 026 

Összesen: 20 742 816 3 863 538 777 252 16 102 026 

 
A kötelező állományellenőrzést 2011. évben hajtottunk végre, 2012-ben a helyismereti 
gyűjtemény rendbetételét és költöztetését végeztük el. Ezzel az állomány védelmét, 
másrészt a meglévő dokumentumok átvizsgálását is megoldottuk egyben. A 
szolgáltatásunk tartalmi színvonala nőtt, a működés legszükségesebb feltételei 
biztosítottak voltak. 
 
FEUVE működése 
Az intézménynél a FEUVE szabályzat kidolgozása és hitelesítése, annak beillesztése a 
Szervezeti és Működési Szabályzatba 2008. I. negyedév folyamán megtörtént, a többi 
szabályzat aktualizálása folyamatosan megtörténik. 
A 2013-as ellenőrzésekről feljegyzések készültek. Az intézménynél működik a 
folyamatba épített és utólagos vezetői ellenőrzés. 
A belső kontroll rendszerek működését 3 évre visszamenőleg az Egri Kistérség 
Többcélú Társulása munkatársa 2013. év folyamán ellenőrizte. Az ellenőrzés nem  
állapított meg hibát. Az intézményt érintően APEH és Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
részéről voltak ellenőrzések, melyek megállapítás nélkül zárultak.  

 
8. Partnerség és önkéntesség  
 
Intézményünkben 2012-től dolgozhatnak önkéntesek. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
honlapján regisztrált fogadó intézményként szerepel intézményünk.  
A munka az elmúlt évben kiteljesedett, ehhez megfelelő módszereket, gyakorlatot sikerült 
kialakítanunk. Felnőtt segítőket és középiskolás diákokat egyaránt azonos nyitottsággal, 
odafigyeléssel és támogatással fogadunk. A siker kulcsa a jelentkezők hasznos feladatokkal való 
ellátása, türelmes segítése és tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése. Önkénteseink 
számára biztosítjuk az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos tevékenységhez 
szükséges feltételeket, a megfelelő pihenőidőt, a tevékenység ellátásához szükséges 
tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, a folyamatos, szakszerű felügyeletet. 
Sokféle, színes és a könyvtár működésében jótékonyan hasznosuló munkafolyamatba tudnak 
bekapcsolódni önkéntes segítőink: többek között a dokumentumok könyvtári rendjének 
fenntartásába, digitalizálási munkafolyamatokba, a könyvtári rendezvények előkészítésébe, a 
civil együttműködést erősítő programok szervezésébe, külső helyszíni rendezvények 
lebonyolításába, a Plázakönyvtár és a Strandkönyvtár szolgáltatásának biztosításába, vidéki 
települési könyvtárak állományrendezésébe. Az elmúlt évben az Andrássy, a Gárdonyi, a 
Szilágyi Gimnázium tanulói kezdték el közösségi tevékenységüket intézményünkben, valamint 
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három fő töltött több hónapos önkéntes segítőmunkát körünkben, de jelenleg is vannak újabb 
önkéntes munkatársaink. 
Meggyőződésünk, az önkéntesek csoportja nemcsak a segítő kezeket jelenti számunkra, hanem 
egy sajátos társadalmi csoportot, egy olyan segítő kört, akiken keresztül még erősebbé válik 
kapcsolatunk a minket körül vevő környezettel.  
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9. Sajtóbibliográfia 2013 

Rekordok letöltve az alábbi katalógusokból: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. A letöltés 
időpontja: 2014-01-18 19:15:21 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

CÍM A Megyei Könyvtár a megye könyvtáraiért 

TERJEDELEM ill., színes, fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei tükör 1. évf. 7. sz. (2013. november), p. 8. 

TÁRGYSZAVAK Szopkó Tamás (polgármester) 
Tőzsér Istvánné (1965-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Módszertani Osztály. 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
könyvtárfelújítás 
kultúra 
olvasás 
könyvtári szolgáltatás 
projekt - Hevestéka 
közös adatbázis 
Eger 
Heves (megye) 
Tenk 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Oroszi Katalin (1962-) (könyvtáros) 

CÍM Bemutatkozás : Bródy 150 - Bródy Sándor (1863-1924) munkásságát bemutató kiállítás 
/ Oroszi Katalin 

MEGJEGYZÉSEK In: Egri magazin, 6. évf. 10. sz. (2013. október.), p. 24. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor (1863-1924) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Bródy 150 (2013) (Eger) 
vándorkiállítás 
Budapest 
Debrecen 
Eger 
Gyula 
Kolozsvár 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Áldozati rajzok Pirostól : páros grafikakiállítás nyílt a Bródy Sándor könyvtárban / Sz. 
E. ; fotó Gál Gábor 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 303.sz. (2013. dec. 31.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Rostás Beáta (szobrászművész, énekes) (1979-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
grafika 
kiállítás - Test-vér 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szabó Ágnes (1974-) (könyvtáros, műfordító) 

CÍM Csókolom, pókmajom! : Avagy kortárs gyermekirodalmi kalandok Heves megyében / 
Komlóné Szabó Ágnes 

TERJEDELEM ill., ff., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Könyvtári Levelezőlap, 25.évf. 11.sz. (2013. november), p. 30-33. 
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TÁRGYSZAVAK Berg Judit (1974-) 
Kiss Ottó (író) 
Lackfi János (1971-) 
Lovász Andrea (1969-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Plázakönyvtár 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Ady Endre Könyvtár (Hatvan) 
Országos Könyvtári Napok (2013) 
rendezvénysorozat - Könyvtárak az emberi kapcsolatokért 
program 
élménybeszámoló 
könyvtár 
Eger 
Heves (megye) 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

CÍM Dr. Lénárt János munkásságáról... / fotó Lénárt Márton 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 283.sz. (2013. dec. 5.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Lénárt János (1896-1971) (pedagógus) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (Eger) 
Lénárt János 
pedagógus 
könyvbemutató 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Visszavezetnék őket a munka világába : együttműködik a megyei munkaügyi központ 
és a Bródy könyvtár / Sz. E. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 269.sz. (2013. nov. 19.), p. 1. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Heves Megyei Munkaügyi Központ (Eger) 
könyvtár 
közfoglalkoztatás 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szopkó Tamás (polgármester) 

CÍM Átadták a település megszépült könyvtárát / [riporter] Sz. E. 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 255.sz. (2013. nov. 2.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Szopkó Tamás (polgármester) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
könyvtárfelújítás 
interjú 
Tenk 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Oroszi Katalin (1962-) (könyvtáros) 

CÍM Világot lát a vándorkiállítás / [riporter] Sz. E. ; fotó Lénárt Márton 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 264.sz. (2013. nov. 13.), p. 2. 
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TÁRGYSZAVAK Oroszi Katalin (1962-) (könyvtáros) 
Bródy Sándor (1863-1924) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
vándorkiállítás - Bródy 150 - Születtem Egerben, amire büszke vagyok 
interjú 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Nem sajnálkozni, segíteni : közintézmények akadálymentesítését kérték a 
mozgássérültek / Szomszéd Eszter ; fotó Lénárt Márton 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 262.sz. (2013. nov. 11.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Bartakovics Béla Közösségi Ház (Eger) 
fórum 
akadálymentesítés 
mozgássérült 
könyvtár 
közösségi ház 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Pócsik Attila 

CÍM Kulturális feladatok: közel félmilliárd Egerbe / P. A. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 250.sz. (2013. okt. 26.), p. 1. 

TÁRGYSZAVAK Eger. Önkormányzat 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Dobó István Vármúzeum (Eger) 
költségvetés 
támogatás 
kultúra 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Pócsik Attila 

CÍM Dalok és rétes a szépkorúak számára / P. A. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 248.sz. (2013. okt. 24.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Vocalissimo Énekegyüttes 
Idősek napja (2013) (Tarnaszentmária) 
rendezvény 
program 
pályázat 
Tarnaszentmária 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Ezen a héten nem kérnek késedelmi díjat a könyvtárak / Sz. E. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 239.sz. (2013. okt. 12.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Országos Könyvtári Napok (2013) 
könyvtár 
programsorozat 
Eger 
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Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (könyvtáros) 

CÍM Nagyon népszerű a strandkönyvtár / [riporter] Sz. E. 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 181.sz. (2013. aug. 5.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (könyvtáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Strandkönyvtár 
strandkönyvtár 
interjú 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

CÍM Hamarosan felépül majd az új könyvtár Újlőrincfalván 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 230.sz. (2013. okt. 2.), p. 4. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Községi Könyvtár (Újlőrincfalva) 
könyvtárépítés 
berendezés 
támogatás 
Újlőrincfalva 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szilvás István 

CÍM Látványossággá vált a föld alatti tárlat : mélyben rejlő titkok, tapintható történelem 
Krakkó város főterén / Sz. I. ; fotó Gál Gábor 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 72.sz. (2013. márc. 27.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Majka, Wieslaw (fotóművész) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
fotókiállítás - Mélyben rejlő titkok, tapintható történelem 
Eger 
Krakkó 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Tóth Balázs 

CÍM Átadták a művelődési házat : immáron kibővült könyvtár is várja a helyieket / T. B.  

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 212.sz. (2013. szept. 11.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Művelődési Ház (Bekölce) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Falunap (2013) (Bekölce) 
felújítás 
könyvtár 
Bekölce 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Guti Rita 

CÍM Az olvasók a szívükbe zárták : az Egy tucat esztendő a Historium kiadó sikere is / G. 
R. ; fotó Gál Gábor 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 75.sz. (2013. márc. 30.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Muhary Zalán 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Egy tucat esztendő 
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könyvbemutató 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Oroszi Katalin (1962-) (könyvtáros) 

CÍM A piknik étlapja: zene és irodalom / [riporter] Sz. E. 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 109.sz. (2013. máj. 11.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Oroszi Katalin (1962-) (könyvtáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Bolyki Szőlőbirtok és Pincészet (Eger) 
Bródy Piknik Bolykinál, avagy Rájátszás Egerben (2013) (Eger) 
rendezvény 
koncert 
interjú 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Bezárt a strandkönyvtár, de újra felveszik a ritmust / Sz. E. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 205.sz. (2013. szept. 3.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Strandkönyvtár 
strandkönyvtár 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Tőzsér Istvánné (1965-) 

CÍM Már a könyvtárban vannak a megabájtok / fotó Nemes Róbert 

TERJEDELEM ill., színes, fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei tükör, 1. évf. 4. sz. (2013. augusztus), p. 11. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
közélet 
kultúra 
interjú 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Bérczessy András 

CÍM A Magyar Kultúra Napja : Budapesten és Egerben / Bérczessy András ; fotó Nemes 
Róbert 

TERJEDELEM ill., színes fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Egri magazin, 6. évf. 2. sz. (2013. február.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Habis László (1952-) (polgármester) 
Tőzsér Istvánné (1965-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
cím - Minősített Könyvtár 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Muhary Zalán 

CÍM Az írás szabadságot jelent neki : március 21-én a könyvtárban kiderül, kit rejt a 
Muhary Zalán írói álnév / [riporter] Guti Rita 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK A Hét Embere rovat 
In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 63.sz. (2013. március 16.), p. 5. 
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TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Egy tucat esztendő 
interjú 
könyvbemutató 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (könyvtáros) 

CÍM A plázába mentem, keress a könyvtárban! : hogyan került az "Év könyvtára az "Év 
bevásárlóközpontjába / Kelemenné Csuhay Zsuzsanna 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Műhelykérdések c. rovat 
Fotók a címlapverzón 
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 22.évf. 2.sz. (2013. február), p. 15-21. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Agria Park Bevásárló Központ (Eger) 
plázakönyvtár 
pályázat - Nyisd ki a világot! 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Fekete Ildikó (könyvtáros) 

CÍM Idegen nyelvű gyűjteményfejlesztés megyei gyakorlatban / Fekete Ildikó 

MEGJEGYZÉSEK Műhelykérdések c. rovat 
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 22.évf. 1.sz. (2013. január), p. 34-40. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Idegen Nyelvi Szakrészleg 
könyvtár 
gyűjteményfejlesztés 
idegen nyelv 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Palágyi Edit 

CÍM Ősi ritmusok lüktetnek / Palágyi Edit ; Németh András Péter felvétele 

TERJEDELEM ill., színes, fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Szabad föld, 69. évf. 10. sz.(2013.), p. 27. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Gyermekkönyvtár 
Ciróka kör (Eger) 
rendezvény 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM A fertálymesterségről a megyei könyvtárban / Sz. E. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 56.sz. (2013. március 7.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
kiállítás - Fertálymesterség Egerben 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM A könyvtárban kerek a világ : sikerek, elismerések övezték az egri bibliotéka tavalyi 
évét / Szomszéd Eszter ; fotó Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 48.sz. (2013. február 26.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
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plázakönyvtár 
pályázat - Nyisd ki a világot! 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

cSZERZŐ Ebner Béla 

CÍM A magyar kultúráért dolgoznak / Ebner Béla ; fotó Nemes Róbert 

TERJEDELEM ill., színes, fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Szuperinfó : Egri körzet. - 23. évf. 4. sz. (2013.január 25.), p. 1. 

TÁRGYSZAVAK Tőzsér Istvánné (1965-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
cím - Minősített Könyvtár 
olvasás-népszerűsítés 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Pócsik Attila 

CÍM Gárdonyi-művek Eger polcain : szobrot kap a megyeszékhelyen az író / P. A. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 42.sz. (2013. február 19.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Gárdonyi-emlékév (2013) (Eger) 
program - Vándorregény 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Guti Rita 

CÍM Népszerű az olvasást népszerűsítő program / G. R. ; fotó Lénárt Márton 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 38.sz. (2013. február 14.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
könyvtár 
pályázat - Nyisd ki a világot! 
Eger 
Feldebrő 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

CÍM Hevesi művésztanár tárlata Egerben : Árvai Erzsébet személyiségéhez minden közel 
áll, ami természetes / fotó Lénárt Márton 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 35.sz. (2013. február 11.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Árvai Erzsébet (művésztanár) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
kiállítás 
Eger 
Heves (város) 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

CÍM Az idegen nyelvi kultúrát is fejleszti a könyvtár programja 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 33.sz. (2013. február 8.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Eszterházy Károly Főiskola (Eger). Gyakorlóiskola 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
könyvtár 
program - Sulitéka 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ccl://EXACT+TITL+%22Szuperinf%C3%B3+%22/
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SZERZŐ Elbe István (az Országos Széchényi Könyvtár Igazgatója) 

CÍM Ajánlással és kézírással ékes könyvek / Elbe István 

MEGJEGYZÉSEK Elhangzott 2012. március 19-én a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, az 
Ajánlással és kézírással ékes könyvek című kiállítás megnyitóján 
In: Egri magazin, 5. évf. 5. sz. (2012. május.), p. 16. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
könyvtár 
kiállítás - Ajánlással és kézírással ékes könyvek 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Bárki bemehet, s hazavihet egy könyvet / Sz. E. ; fotó Lénárt Márton 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 30.sz. (2013. február 5.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Északi Városrész Családsegítő és Infromációs Irodája (Eger) 
Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 
könyvtár 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Minősített könyvtár lett a Bródy Sándor : az elismerést jó hangulatú összejövetellel 
ünnepelték meg Egerben / Sz. E. ; fotó Lénárt Márton 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 22.sz. (2013. január 26.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
elismerés - Minősített Könyvtár 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Beszédes fények és árnyak : Szendi Lajos fotóiból nyílt kiállítás a könyvtárban / Sz. E. ; 
fotó Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 12.sz. (2013. jan. 15.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Szendi Lajos (fotóművész) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
fotóművészet 
fotókiállítás - Fényeim-árnyaim 
Eger 
Maklár 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (könyvtáros) 

CÍM A legtöbbet olvasót keresik az idén / [riporter] Sz. E. 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 6.sz. (2013. jan. 8.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (könyvtáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
pályázat - Nyisd ki a világot! 
könyvtár 
programsorozat 
interjú 
Eger 
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Heves (megye) 
Nógrád (megye) 
Borsod-Abaúj-Zemplén (megye) 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Pócsik Attila 

CÍM Derűvel fűszerezett emlékek : Juhász Julcsi történetei a Bródy könyvtárban / P. A. ; 
fotó Lénárt Márton 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 4.sz. (2013. jan. 5.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Juhász Júlia (pedagógus) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Pá, édes! 
felolvasóest 
könyvtár 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

SZERZŐ Guti Rita 

CÍM Rostás Bea Piros aranykora Egerben : ismét csak a megyei könyvtár látja vendégül a 
fiatal szobrász grafikáit / G. R. ; fotó Gál Gábor 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 24.évf. 2.sz. (2013. jan. 3.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Rostás Beáta (szobrászművész, énekes) (1979-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
kiállítás - Aranykor 
grafika 
Eger 
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9.1. A TV Eger híradása könyvtárunkról 
 

Egri költők 
tisztelete 

2013.12.06. 
17:09 

Közfoglalkoztat
ottak a Bródy 
Sándor 
Könyvtárban 

2013.11.12. 
14:03 

Gyarmatosítók 
nyomában 

2013.11.07. 
17:01 

Fórum az 

esélyegyenlősé
gért 

2013.10.30. 

16:42 

Tudós tanárok 2013.10.18. 
16:06 

Elhallgatott 
dolgaink 

2013.10.16. 
16:39 

Országos 
Könyvtári 
Napok 

2013.10.14. 
15:33 

Megbocsátás 
hete 

2013.10.07. 
15:10 

Falusi 
színművek a 
múlt századból 

2013.09.20. 
15:28 

Kódexek és 
plakátok 

2013.09.12. 
12:03 

A magyar 
fotográfia napja 

2013.09.02. 
15:44 

Könyvtárosok 
vándorgyűlése 

2013.07.19. 
15:30 

Megnyílt a 

strandkönyvtár 

2013.07.08. 

16:27 

Bródy-
emléknap 

2013.07.01. 
16:15 

Könyvtártábor 2013.06.27. 
16:37 

Könyvek 
ajándékba 

2013.06.25. 
15:33 

Badacsonyi 
Ferenc fotói a 
könyvtárban 

2013.06.07. 
10:21 

Gárdonyi 
vetélkedő 

2013.05.24. 
13:47 

http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8300
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8300
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8154
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8154
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8154
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8154
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8134
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8134
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8094
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8094
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8094
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8028
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8011
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8011
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7991
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7991
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7991
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7951
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7951
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7845
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7845
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7845
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7797
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7797
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7737
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7737
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7561
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7561
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7489
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7489
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7451
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7451
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7430
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7408
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7408
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7269
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7269
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7269
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7206
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7206
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Folt-Tündérek 
kiállítása 

2013.05.15. 
10:47 

Sorsfordulók – 
sorsfordítók 

2013.05.10. 
13:21 

Klasszikusok új 
köntösben 

2013.04.24. 
17:00 

Olvassunk, 
beszélgessünk! 

2013.04.10. 
15:54 

Minősített 
könyvtár lett az 
egri 

2013.01.24. 
14:1 

Elismerés az 
egri kultúrának 

2013.01.23. 
14:15 

Nyisd ki a 
világot! 

2013.01.21. 
16:27 

 
 

 

9.2. Heves Megyei Hírlap online 
 

 Élményszerű programok az olvasás népszerűsítéséért 2014-02-14 17:44:15 Az egri Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár is indult a „Kulturális intézmények részvétele a tanórán 
kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázaton, tizenöt nevelési, oktatási intézmény 
bevonásával. 

 Reneszánsz kaland és egy igazán önzetlen ajánlat 2014-02-11 16:30:32 Tinódiként 
szórakoztatta a 150 tagú vendégsereget bor- és pásztordalokkal, virágénekekkel. 

 Képekkel mesélnek a gyermekotthonban 2014-02-08 16:15:29 A Mónosbéli Gyermekotthon 
képzőművész szakkörének kiállítása látható a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban. 

 Hétvégi programajánló 2014-01-31 10:41:47 Ezen a hétvégén is számos eseménnyel várják az 
érdeklődőket Heves megyébe. 

 Mi történik a hétvégén Heves megyében? 2014-01-17 09:11:50 Ezen a hétvégén is számos 
eseménnyel várják az érdeklődőket megyénkbe. 

 Idén is folytatódik a sikeres sorozat 2014-01-05 16:34:13 Nagy érdeklődésre tartott számot 
tavaly a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár „Sorsfordulók – sorsfordítók” című 
ismeretterjesztő előadás-sorozata. 

 Mi történik a hétvégén Heves megyében? 2014-01-03 11:03:32 Kiállítás, túrák, hangversenyek 
is vannak többek között a hétvége programkínálatában. 

http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7147
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7147
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7119
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7119
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7021
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=7021
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=6923
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=6923
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=6465
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=6465
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=6465
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=6457
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=6457
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=6448
http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=6448
http://www.heol.hu/heves/kultura/elmenyszeru-programok-az-olvasas-nepszerusiteseert-538889
http://www.heol.hu/heves/kozelet/reneszansz-kaland-es-egy-igazan-onzetlen-ajanlat-538342
http://www.heol.hu/heves/kultura/kepekkel-meselnek-a-gyermekotthonban-537906
http://www.heol.hu/heves/kozelet/hetvegi-programajanlo-536526
http://www.heol.hu/heves/kozelet/mi-tortenik-a-hetvegen-heves-megyeben-534275
http://www.heol.hu/heves/kozelet/iden-is-folytatodik-a-sikeres-sorozat-532412
http://www.heol.hu/heves/kozelet/mi-tortenik-a-hetvegen-heves-megyeben-532225
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 Áldozati rajzok Pirostól 2013-12-29 17:55:13 Január 15-ig látható a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár Galériájában Rostás Bea Piros szobrász – már sorban a negyedik – évzáró-
évnyitó kiállítása.  

 Mi történik a hétvégén Heves megyében? 2013-12-27 08:06:36 Családi programok, kiállítás, 
zene, előadások is várják megyénkben az érdeklődőket. 

 Még keresik a legtöbbet olvasót 2013-12-16 19:25:52 A legtöbbet olvasó iskolát és települést 
még februárig keresik. 

 Mi történik a hétvégén Heves megyében? 2013-11-29 08:01:03 Ezen a hétvégén is számos 
programmal várják az érdeklődőket Heves megyébe. 

 Ázsiában is csámborgott 2013-11-25 20:34:53 Barna Béla fotóit mutatták be a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtárban. 

 Együttműködik a munkaügyi központ és a Bródy könyvtár 2013-11-20 15:57:46 A Heves 
Megyei Munkaügyi Központ kereste meg az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárat, 
hogy csatlakozhatnának a téli Nemzeti Közfoglalkoztatási Programhoz. 

 Mi történik a hétvégén Heves megyében? 2013-11-15 07:46:23 Ezen a hétvégén is számos 
érdekes programmal várják az érdeklődőket megyénkben. 

 Sajnálatra nem szorulunk, de segítséget elfogadunk 2013-10-31 12:47:44 Minden élő 
embernek szüksége van oxigénre. A mozgássérülteknek pedig akadálymentes térre – ezzel a 
mottóval kezdték fórumukat szerdán az egri mozgáskorlátozottak. 

 Kulturális feladatok: közel félmilliárdot szán az állam Egerbe 2013-10-22 16:13:23 Jövőre közel 
300 millió forinttal kapnak többet összesen az önkormányzatok kulturális feladatainak 
finanszírozására – derül ki a 2014-es költségvetés tervezetéből. 

 Hétvégi programajánló 2013-10-11 06:55:42 Szüreti mulatság, diáktalalkozó, sörfesztivál, 
könyvtári napok és még sok más. Színes a kínálat. 

 Eventusos diákok kódexeiből, rózsaablakaiból nyílt kiállítás 2013-09-15 17:36:48 Az Eventus 
Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
diákjainak munkáiból válogatott kiállítás nyílt a napokban a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtárban. 

 Népi tradíciókkal ismerkednek a diákok 2013-09-13 11:39:24 Szeptember 16-án indul a Bródy 
Sándor Könyvtárnak a régió néphagyományát feldolgozó blogja.  

 Mi történik a hét végén Heves megyében? 2013-09-06 07:02:04 Kemencés napok, repülőnap, 
rizlingfesztivál, szilvanap is szerepel a hétvége kínálatában. A Magyar Dal Napja is most 
lesz. 

 Bezárt a strandkönyvtár, de újra felveszik a ritmust 2013-09-04 07:43:12 Az ősz 
beköszöntével bezárt az egri strandkönyvtár, ám ha minden a tervek szerint alakul, jövőre 
újra várják az olvasás, a könyvek szerelmeseit a fürdő területén a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár munkatársai.  

 Ki mit tud Gárdonyiról? - Meglepő válaszok születtek Egerben 2013-08-27 18:00:54 Tíz 
kérdést tettünk fel Gárdonyi Gézáról Egerben a járókelőknek. Beigazolódott, amit 
sejtettünk: a legtöbb embernek Az egri csillagok című regényen kívül nem sok mindent jut 
eszébe az íróról. 

 Gárdonyi elkötelezettje volt a könyvtárügynek is 2013-08-07 18:04:06 Vasné Varga Zita, a 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárának munkatársa. Diákkorában írt tanulmánya 
olyan népszerű az irodalomtörténészek körében (is), hogy már könyvben is megjelent. 

http://www.heol.hu/heves/kultura/aldozati-rajzok-pirostol-531686
http://www.heol.hu/heves/kozelet/mi-tortenik-a-hetvegen-heves-megyeben-531409
http://www.heol.hu/heves/kozelet/meg-keresik-a-legtobbet-olvasot-530138
http://www.heol.hu/heves/kozelet/mi-tortenik-a-hetvegen-heves-megyeben-526992
http://www.heol.hu/heves/kultura/azsiaban-is-csamborgott-526909
http://www.heol.hu/heves/kozelet/egyuttmukodik-a-munkaugyi-kozpont-es-a-brody-konyvtar-526111
http://www.heol.hu/heves/kozelet/mi-tortenik-a-hetvegen-heves-megyeben-525303
http://www.heol.hu/heves/kozelet/sajnalatra-nem-szorulunk-de-segitseget-elfogadunk-523113
http://www.heol.hu/heves/kozelet/kulturalis-feladatok-kozel-felmilliardot-szan-az-allam-egerbe-521847
http://www.heol.hu/heves/kozelet/hetvegi-programajanlo-519900
http://www.heol.hu/heves/kultura/eventusos-diakok-kodexeibol-rozsaablakaibol-nyilt-kiallitas-515885
http://www.heol.hu/heves/kozelet/nepi-tradiciokkal-ismerkednek-a-diakok-515620
http://www.heol.hu/heves/kozelet/mi-tortenik-a-het-vegen-heves-megyeben-514416
http://www.heol.hu/heves/kozelet/bezart-a-strandkonyvtar-de-ujra-felveszik-a-ritmust-514170
http://www.heol.hu/heves/kultura/ki-mit-tud-gardonyirol-meglepo-valaszok-szulettek-egerben-513035
http://www.heol.hu/heves/kultura/gardonyi-elkotelezettje-volt-a-konyvtarugynek-is-510255
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 Csütörtökön kezdődik az irodalmi fesztivál 2013-08-07 10:50:36 Felolvasások, filmvetítések, 
könyvbemutatók, irodalmi műsorok, kiállítások, könnyű- és komolyzenei koncertek várják 
négy napon át a hevesi megyeszékhelyre érkezőket. 

 Kiköltöztek az egri termálfürdő és strand területére 2013-08-06 16:06:09 A Bródy Sándor 
Városi és Megyei Könyvtár híres arról, hogy olvasóiért szinte bármit képes megtenni. 

 Hétszáz könyvtáros Egerben 2013-07-20 09:37:03 Két napig, három plenáris ülésen és 12 
szekcióban tanácskoznak hazai és határon túlról érkezett könyvtárosok Egerben. 

 Ne csak csobbanj, olvass is! 2013-07-19 17:55:38 A Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár 
idén nyáron sem hagyja olvasnivaló nélkül az egrieket. 

 Bródy dédunokája köszöntött 2013-06-29 16:12:00 A 150 esztendeje született Bródy Sándorra 
emlékeztek az irodalmár nevét viselő megyei könyvtárban. 

 Mi történik a hét végén Heves megyében? 2013-06-28 07:00:03 Kaláka Fesztivál, Hatvani 
Vágta, kiállítások. Ezen a hét végén is számos program várja az érdeklődőket Heves 
megyében. 

 A fesztivál része akar lenni Egernek 2013-06-26 19:00:04 Immáron 34. alkalommal rendezik 
meg csütörtöktől vasárnapig a Kaláka Fesztivált, amelynek másodjára ad otthont Eger. 
Gárdonyi Gézáról, Bródy Sándorról és Cseh Tamásról is megemlékeznek. 

 Kiderítettük, hol nyaralnak idén megyénk közéleti személyiségei 2013-06-24 13:00:31 
Megyénk közéleti személyiségeit kérdeztük, mivel töltik a szabadságukat. Íme az összesítés! 

 Varázstorony és örömtűz Egerben 2013-06-24 09:50:58 Az elnyúló kánikula után ugyan még 
diónyi jég is hullott szombat délután Egerben, mégis sokan voltak kíváncsiak az idei 
Múzeumok Éjszakájára. 

 Kaláka Fesztivál: Varró Dani is jön 2013-06-22 10:24:41 Idén sem maradhat el a Verskoncert a 
Kaláka Fesztivál programjából.  

 Gárdonyi dédunokája az egri megnyitón 2013-06-08 15:19:01 Ének az esőben – e stílszerű 
dallal kezdődött minap a 84. Ünnepi Könyvhét megnyitója a hevesi megyeszékhelyen. 

 Mi történik a hét végén Heves megyében? 2013-05-31 10:36:25 Bélapátfalvától Sirokig. Ezen a 
hét végén is változatos programokat ígérnek a szervezők. 

 Bródy Sándor emlékét már tábla is őrzi 2013-05-16 07:04:59 Bródy Sándor születésének 150. 
évfordulója alkalmából avattak emléktáblát az irodalmár szülővárosában, Egerben, a nevét 
viselő könyvtár épületében. 

 Az elsodort forgókupola 2013-05-15 06:44:05 Kiss Péter érseki levéltáros eddig ismeretlen 
adatokat tárt fel a Líceum és a főegyházmegyei könyvtár történetéről. 

 Mi történik a hétvégén Heves megyében? 2013-05-10 07:06:37 Koncertek, Madarak és Fák 
Napja, szűrések, virágnap. Ezen a hétvégén is színes kínálat várja az érdeklődőket. 

 Ízelítő a magyar kultúra javából 2013-04-22 13:06:08 Huszonnyolc kézműves és népi 
iparművész mutatkozott be a La Contessában. 

 Föld napja az Érsekkertben 2013-04-22 11:18:30 Hetedik éve rendezik meg április 22-én a Föld 
napját a hevesi megyeszékhelyen, az Érsekkertben.  

 Az egri olvasók szívükbe zárták 2013-04-02 17:07:30 Az elsőkönyves egri alkotó, Muhary 
Zalán: Egy tucat esztendő című művét mutatták be a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtárban Egerben. 

http://www.heol.hu/heves/kultura/csutortokon-kezdodik-az-irodalmi-fesztival-510177
http://www.heol.hu/heves/kozelet/kikoltoztek-az-egri-termalfurdo-es-strand-teruletere-510073
http://www.heol.hu/heves/kultura/hetszaz-konyvtaros-egerben-507622
http://www.heol.hu/heves/kultura/ne-csak-csobbanj-olvass-is-507577
http://www.heol.hu/heves/kultura/brody-dedunokaja-koszontott-504584
http://www.heol.hu/heves/kozelet/mi-tortenik-a-het-vegen-heves-megyeben-504268
http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-fesztival-resze-akar-lenni-egernek-504109
http://www.heol.hu/heves/kozelet/kideritettuk-hol-nyaralnak-iden-megyenk-kozeleti-szemelyisegei-503651
http://www.heol.hu/heves/kozelet/varazstorony-es-oromtuz-egerben-503668
http://www.heol.hu/heves/kultura/kalaka-fesztival-varro-dani-is-jon-503475
http://www.heol.hu/heves/kultura/gardonyi-dedunokaja-az-egri-megnyiton-501280
http://www.heol.hu/heves/kozelet/mi-tortenik-a-het-vegen-heves-megyeben-499965
http://www.heol.hu/heves/kultura/brody-sandor-emleket-mar-tabla-is-orzi-497703
http://www.heol.hu/heves/kultura/az-elsodort-forgokupola-497540
http://www.heol.hu/heves/kozelet/mi-tortenik-a-hetvegen-heves-megyeben-496490
http://www.heol.hu/heves/kozelet/izelito-a-magyar-kultura-javabol-494085
http://www.heol.hu/heves/kozelet/fold-napja-az-ersekkertben-494082
http://www.heol.hu/heves/kultura/az-egri-olvasok-szivukbe-zartak-491104
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 Mélyben rejlő titkok: látványosság lett a földalatti tárlat 2013-03-28 11:36:41 A „Mélyben rejlő 
titkok – tapintható történelem” című tárlat április 5-ig tekinthető meg a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár aulájában. 

 Légy kreatív, és posztolj verset! 2013-03-20 12:23:05 Az emberek annyi mindent hirdetnek a 
falakon, hirdetőtáblákon, postaládákban – lakást, biciklit, elveszett kutyát –, miért ne 
ragaszthatnák ki a kedvenc versüket is? 

 Hamarosan kiderül, kit rejt a Muhary Zalán írói álnév 2013-03-18 15:50:18 Nemrégiben jelent 
meg Muhary Zalán könyve Egy tucat esztendő címmel. A szerző szerint azok, akik 
járatosabbak a történelemben, nyilván ízekre szedik a művet. 

 Sikeres évet zárt az egri bibliotéka 2013-02-26 18:05:33 Kalandos, egyben pedig rendkívül 
eredményes éven van túl az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. Januárban a 
Minősített Könyvtári címet is elnyerték, ami egyértelmű visszajelzés annak, hogy jó úton 
járnak. 

 Egészalakos szobrot állítanak Gárdonyinak Egerben 2013-02-18 18:11:09 A Nemzeti Kulturális 
Alap 100 millió forinttal támogatja a Gárdonyi-emlékév programjait. 

 

  

http://www.heol.hu/heves/kozelet/melyben-rejlo-titkok-latvanyossag-lett-a-foldalatti-tarlat-490382
http://www.heol.hu/heves/kozelet/legy-kreativ-es-posztolj-verset-489095
http://www.heol.hu/heves/kozelet/hamarosan-kiderul-kit-rejt-a-muhary-zalan-iroi-alnev-488799
http://www.heol.hu/heves/kultura/sikeres-evet-zart-az-egri-biblioteka-485879
http://www.heol.hu/heves/kultura/egeszalakos-szobrot-allitanak-gardonyinak-egerben-484701
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