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Egy megújuló könyvtár – a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai
programja 2008.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény céljaival összhangban
működik. Minden látogató számára biztosítja a könyvtárhasználatot, az egyes dokumentumok és a
szükséges információk elérését saját állományából, illetve az Országos Dokumentumellátási Rendszer
szolgáltatásainak közvetítésével. Biztosítja az Európai Unióval kapcsolatos általános ismeretek,
információk elérését, közhasznú információk szolgáltatásával segíti a mindennapi életben szükséges
ügyintézést, tájékozódást.
A 2007-ben nagy változásokat jelentő minőségellenőrzési program tovább folytatódik, és továbbra is
fontosnak tartjuk, hogy a kulturális törvény szellemében olyan folyamatosság legyen a már meglévő
alap- és kiegészítő szolgáltatások körében, mely a könyvtár hagyományos szolgáltatásaira építve
mindinkább minőségi szolgáltatásokat tesz elérhetővé a könyvtár részlegeiben és a fiókkönyvtári
hálózatban. E mellett lépést kell tartani azzal az informatikai fejlődéssel, mely a könyvtári hálózaton
belül teszi elérhetővé a hazai és külföldi elektronikus adatbázisokat, folyóiratokat, multimédiás
szolgáltatásokat. Mint megyei könyvtárnak nagy felelősségünk van a helyismereti irodalom
összegyűjtésében, rendszerezésében és hozzáférhetővé tételében.
Három éve vezettük be azt a szolgáltatási formát, mely a kistelepülések lakói számára biztosít
nyilvános könyvtári szolgáltatást a mozgókönyvtári ellátás keretében. 5 kistérséggel kötöttünk
szerződést, 42 település könyvtári ellátását végezzük a mozgókönyvtári szolgáltatás keretében.

I. Helyzetelemzés
Az elérendő célok meghatározásához olyan helyzetelemzést készítettünk, melynek fókuszában
könyvtárunk szervezete és könyvtárunk szolgáltatásai állnak.

SWOT analízis
Erősségek
-

-

-

-

-

A könyvtár főépülete a történelmi
belvárosban, jól megközelíthető helyen
található
Mint megyei könyvtár, kedvezményezettek
vagyunk az Országos Dokumentumellátási
Rendszerben
Mozgókönyvtári szolgáltatásunkat sok
település számára tudjuk biztosítani
Állományunk tervszerűen gyarapított, sokféle
dokumentumtípus megtalálható
A dokumentumok számítógépes
feldolgozottsága szinte teljes
A minőségelvű szolgáltatásfejlesztés első
lépéseit megtettük
Kiállításaink, rendezvényeink kedveltek a
lakosság körében
Nagy hangsúly fektetünk a munkatársak
képzésére, továbbképzésére
Könyvtárunk olyan munkahely, ahol
megbecsülik a jó munkát végző kollégákat,
alacsony a fluktuáció, jó a munkamorál

Gyengeségek
- A szolgáltatás színterei a város különböző
-

-

pontjain találhatók, ezért nehéz egységes
szolgáltatási rendszert kialakítani
A széttagoltság miatt a belső kommunikáció
nehézkes
A széttagoltság miatt a humán erőforrásgazdálkodás rugalmatlan
A főépület ma már nem alkalmas minden
könyvtári szolgáltatás befogadására, terei
zsúfoltak, célszerűtlenül tagoltak
A gyűjtemény fele külső raktárban tárolható, a
hozzáférés nehézkes, a tárolási körülmények
mostohák
A dokumentumok lopás elleni védelme nem
megoldott
Épületeink nem akadálymentesek

3

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

Lehetőségek
- Európai Uniós pályázati források
felhasználása
- Mozgókönyvtári szolgáltatás megerősítése,
további fejlesztése
- A könyvtárépület bővítése vagy új telephelyre
való költözés lehetőséget ad egységes
szolgáltatási rendszer megvalósítására
- Egységes szolgáltatási rendszerrel
megvalósítható a szervezetfejlesztéskorszerűsítés, a humán erőforrás hatékony
foglalkoztatása
- Minőségelvű szolgáltatási rendszer egységes
bevezetése
- Családi könyvtár modellje
- Tudatos marketing-tevékenység,
közönségkapcsolatok erősítése, reklám
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Veszélyek
- A könyvtár nem tud lépést tartani a
kereskedelmi információszolgáltatás
követelményeivel
- A könyvtár informatikai fejlesztése nem tud
lépést tartani az informatikai lehetőségekkel
- Az átalakuló közigazgatási rendszerben a
megyei könyvtár szerepköre megváltozhat,
gyengülhet

A Bródy Sándor Könyvtár a stratégiai tervezés 2. ciklusát zárja 2007-ben. 2008-tól az országos
stratégiai célok mentén kell új tervezési szakaszt indítani, mely igazodik az országos szakmai
stratégiai célkitűzésekhez, a helyi elvárásokhoz, épít az erősségekre és továbblépési lehetőséget nyújt
egy XXI. századi korszerű könyvtári szolgáltatórendszer kialakítására.

II. Elérendő célok 2008-ban
Célunk a 2007-ben megkezdett munka további folytatása: egy olyan dinamikusan fejlődő,
megújulásra képes intézmény kialakítása, mely képes a XXI. századi olvasói-használói igények
kielégítésére, minőségi és hatékony szolgáltatási rendszerével elébe megy a változásoknak,
rugalmasan képes feladatait ellátni. Segíti az állampolgárok helyi identitástudatának erősítését, a
gazdasági és társadalmi versenyképesség növelését. Segít az innovatív és versenyképes környezet
kialakításában, segíti a minőségi humán-erőforrás fejlesztését. Részt vesz azokban a meghirdetett
társadalmi programokban, melyek az egészséges társadalom, a jobb életminőség eléréséhez járulnak
hozzá.
2008. tavaszán kerülnek meghirdetésre azok a pályázati lehetőségek, melyek az elkövetkezendő évek
fejlesztéseit meghatározzák.

A változás tartalma és iránya:
•
•
•
•

a szolgáltatások egységes rendszerben, minőségi alapon történő fejlesztése
egységes informatikai, adminisztrációs könyvtári rendszer kialakítása
mozgókönyvtári szolgáltatás fejlesztése
informatikai fejlesztés

A változásokat az Új Magyarország Fejlesztési tervben megfogalmazott célok mentén a következő
prioritások felhasználásával kívánjuk megvalósítani:
Hozzáférés kiterjesztése
Új, minőségi szolgáltatások
Képzési szerep erősítése
Ezeket a célokat a TÁMOP 3.2.4, a TIOP Tudásdepó Expressz és a TIOP 1.2.4. „Kulturális értékek
digitalizálása konstrukciók pályázati forrásainak bevonásával kívánjuk elérni.
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A TÁMOP 3.2.4. konstrukció:
„Tudásdepó-Expressz”– A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése
az élethosszig tartó tanulás érdekében
A könyvtárakban felhalmozott dokumentum- és információvagyon nagyobb oktatási hasznosulása
érdekében a könyvtárak részvételének erősítése az egész életen át tartó tanulás folyamatában.
– A könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, információkhoz történő lehető legszélesebb körű
hozzáférés, és a hatékony, gyors, minőségi szolgáltatásérdekében a különböző típusú könyvtárak –
oktatási intézmények könyvtárai, szakkönyvtárak, önkormányzati könyvtárak –szolgáltató típusú
hálózatának kialakítása;
– Az új szakmai feladatok ellátása érdekében korszerűen képzett humánerőforrás és az új
szolgáltatásoknak megfelelő intézményi szervezet fejlesztése;
– A könyvtárak használatát, az információkeresést segítő képzések, valamint az olvasást népszerűsítő
és az olvasási készség fejlesztését célzó programok támogatása az egyének olvasási és digitális
írástudás kompetenciáinak fejlesztése érdekében.
A:„Globális könyvtár – lokális elérés”: az ODR továbbfejlesztése: elektronikus dokumentumok
szolgáltatása a szerzői jogi szabályozásnak megfelelően
B: „Minden könyv egy katalógusban ”: országos lelőhely-nyilvántartás létrehozása, a meglévő
katalógusok integrálása valamennyi típusú könyvtár részvételével;
C: „Könyvtár otthonról”: virtuális könyvtári és információs szolgáltatások a felhasználók igényeinek
megfelelően
D: ”Olvass Te is!”: az olvasáskultúra fejlesztését célzó programok, kampányok, foglalkozások
kialakítása
E: könyvtárak humánerőforrás-fejlesztése és felhasználók képzése
TIOP
1. prioritás: Az oktatási infrastruktúra fejlesztése
– 1.2. Intézkedés: Az oktatási és kulturális intézmények együttműködését támogatóinfrastruktúra
fejlesztése
• 1.2.3. Tudásdepó Expressz: Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastruktúrafejlesztése
A könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúrával támogatott, illetve
mozgókönyvtári eszközöket hasznosító szolgáltatási hálózat kialakítása
– a szolgáltatásokat létrehozó és a szolgáltatásokat fogadókönyvtárak IKT infrastruktúrájának
fejlesztése
– A dokumentumok és szolgáltatások továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések
elősegítése
– A fogyatékkal élők könyvtárhasználatának támogatása

TudásdepóExpressz –TIOP
Támogatható tevékenységek
• Szerverek, használói számítógépek, könyvtári integrált rendszerek, egyéb szoftverek beszerzése
• Az online szolgáltatások kialakításához és az adatbázis-fejlesztéshez szükséges hardver-és
szoftvereszközök beszerzése
• Elektronikus olvasóazonosítási rendszer létrehozása
• Az önkiszolgáló kölcsönzés feltételeinek megteremtése
• A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések
– számítógéppel és Internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtári szolgáltatás fejlesztése
– egyéb, dokumentumtovábbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas speciális
logisztikai eszköz beszerzése
- A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát lehetővé tévő fejlesztések támogatása
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A kulturális értékek digitalizálása
A nyomtatott, képi és audiovizuális dokumentumok digitalizálása az Országos Széchényi Könyvtár
koordinációjával zajlik majd. Feladatunk, hogy a helyi értékeket, helyismereti dokumentumokat
ennek keretében elérhetővé tegyük elektronikus formában.
3 egymásra épülő konstrukció:
– A digitalizálás módszertani előkészítése az OSZK koordinációs szerepével: KMOP 4.6.2. –kiemelt
projekt
– Nagy tömegű digitalizálás: TIOP 1.2.4. „Kulturális értékek digitalizálása” – pályázatos projekt
– „Egységes oktatási és kulturális szolgáltatófelület” kialakítása (EKOF): TAMOP 3.2.10. –kiemelt
projekt

Minőségfejlesztés, minőségirányítás
Könyvtári Minőségfejlesztés 21 projekt folytatása
Könyvtárunk tagja a Könyvtári Minőségfejlesztés 21 országos munkacsoportnak. 2008-ban fő
fejlesztendő területként a külső és belső kommunikáció javítását határoztuk meg. Összehasonlítjuk az
intézmény kommunikációs rendszerének jelenlegi helyzetét a 2005-ben történt állapotfelméréssel,
megvizsgáljuk, hogy az akkori célkitűzések hogyan valósultak meg, elemezzük a további
lehetőségeket.

Marketing tevékenység, új szolgáltatások bevezetése
Kiemelt figyelmet kell fordítanunk egyes célcsoportok aktivizálására, megszólítására. 2008-ban ilyen
kiemelt célcsoport a középiskolások köre. Országos felmérések, statisztikák és a tapasztalatok szerint
a középiskolás korosztály könyvtárhasználata negatív képet mutat. A marketing területén 2008-ban fő
célcsoportnak a 14-18 éveseket tekintjük, őket igyekszünk minden lehetséges módon megszólítani,
olvasásra, könyvtárhasználatra ösztönözni.
A hagyományos pr eszközök mellett alkalmazzuk a könyvtár 2.0 technikai eszközeit: országosan
egyedülálló kezdeményezés a Hangtárnok elnevezésű blog, melyen keresztül a fiatal internetes
közösséget tudjuk megszólítani.
Új eszközöket vezetünk be a tájékoztatás, kapcsolattartás területén: msn-en, skype-on is elérhetővé
válunk 2008-tól.
2008. januárjától könyvtárunk egyes részlegeinek nyitva tartása egységes elérhetőséget biztosít.
Szolgáltatási környezet minőségi fejlesztése
Rövid távú tervek
2007-ben a felnőtt olvasószolgálat hivatali tereinek csökkentésével, a szolgáltatási egységek
áthelyezésével, eddig zárt ajtók nyitásával tágasabbá tettük az olvasói tereket.
A megkezdett munkát 2008-ban az Idegen Nyelvi Gyűjtemény állományának költöztetésével
folytatjuk. A hivatali terek átcsoportosításával lehetőség nyílik a Zenemű- és Hangtár mellett az
Idegen Nyelvi Gyűjtemény elhelyezésére is.
Az áthelyezést indokolja az egységes célközönség, a szolgáltatások integrációja, az egységes
informatikai alkalmazások használata. Az így kialakított terekben egységesen jelennek meg - szinte
kínálják magukat - a különböző részlegek szolgáltatásai, egyszerűbbé válik az adminisztráció. Sajnos
a szolgáltató terület 16 m2-rel kisebb a jelenleginél, viszont az adminisztrációs terület, az internetesszámítógépes olvasói helyek integrálásával ezt kompenzálni tudjuk.
II. sz. fiókkönyvtárunk bővítése, felújítása a felnémeti városrész rekonstrukciós tervében szerepel,
melyre Eger város önkormányzata sikerrel pályázott. A gyönyörűen felújított fiókkönyvtár 2008.
január 3-án nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A felújítással megvalósult egy barátságos, európai
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színvonalú szolgáltató könyvtár, s mindhárom fiókkönyvtárunk megújult szolgáltató terekkel várja a
könyvtárlátogatókat.
Százezres nagyságrendű könyvállományunk raktározási állapota mára kritikus állapotba került.
Elkerülhetetlen a korszerű raktározási feltételek gyors megoldása. Ehhez olyan kb. 400 m2-es
raktárhelyiségre van szükségünk, mely pormentesíthető, fűthető, egészséges munkakörnyezetet
biztosít a raktári munkák ellátásához. Ezzel megoldódhatna az Egészségház úti raktárhelyiség
kiváltása is, melyet a főiskola B épületének átalakítása során jelentős kár ért. 2008-ban mindenképpen
szükségesnek látjuk a raktározási gondok megoldását, mert az itt tárolt állományrészt jelentős
állományromlás fenyegeti.
Távlati tervek
A legutóbb 1970-ben (36 éve) felújított épület ebben a formában nem tud igazi otthona lenni a sokrétű
és folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat kínáló könyvtárnak, nem tud eleget tenni a megváltozott
követelményeknek. Nem támogatja a fogyatékkal élőket, a megváltozott munkaképességű emberek
könyvtárhasználatát. Az elavult elektromos és világításhálózat nem elégíti ki a megnövekedett
informatikai igényeket, a rendszer napi működtetése elérte a maximális terhelést.
Sajnos a régi állapotok konzerválásával is elengedhetetlenül szükséges a tűzveszélyes elektromos
hálózat cseréje, a födém megerősítése, a fedélszék javítása és a héjazat cseréje, a műemléki
nyílászárók cseréje, a kazánházi berendezés és a központi fűtési rendszer teljes rekonstrukciója, a
vizesblokkok felújítása, intelligens tűzjelző hálózat kiépítése.
Kívánatos lenne olyan belvárosi épület könyvtári célra történő átalakítása, mely lehetőséget ad a
könyvtári állomány elhelyezésére, modern könyvtári szolgáltatások biztosítására. Szükséges élni az
Európai Unió nyújtotta pályázati lehetőségekkel. Meg kell vizsgálni olyan alternatívákat,
lehetőségeket, melyek hosszú távon megoldják a város és megye közkönyvtári ellátását.

Gyűjtőköri stratégia - állománymenedzsment
Feldolgozás – adatbázis építés
A szolgáltatás alapja a korszerűen fejlesztett és sokrétűen feltárt gyűjtemény. A folyamatos gyarapítás
a költségvetésből, az ODR támogatásból és az érdekeltségnövelő támogatásból biztosított. A
mozgókönyvtári ellátás letéti állományának építése és a folyóirat-megrendelés a szolgáltatási díjból
megoldott.
Analitikus feltárás
2007. őszén megvásároltuk a Szikla 21 integrált könyvtári rendszer automata analitikázó modulját. A
modul alkalmazása lehetővé teszi, hogy az országos katalógusból automatikusan átemelhessük a
tanulmánykötetek, gyűjteményes művek egyedi szerzőségi és címadatait, s ezek egyszerűen
visszakereshetővé váljanak. A munka elvégzésére belső továbbképzés keretében elméleti
felkészítésben részesültek dolgozóink. Az analitikázással kapcsolatos munkafolyamatok
megtervezése végrehajtása, ellenőrzése a 2008. év egyik fontos feladata lesz.
Multimédiás lehetőségek kihasználása
A multimédiás modul használatával a bibliográfiai leírásokhoz audio- és videofájlok, képek,
annotációk, elektronikus dokumentumok kapcsolhatók és a keresőben megjeleníthetők, lejátszhatók.
A modul segítségével tervezzük a Heves Megyei Elektronikus Könyvtár digitalizált
dokumentumainak megjelenítését az adatbázisban.
Állománymenedzsment
Célunk olyan állománymenedzsment szemlélet kialakítása, mely az állományelemzés módszereit
használva korszerű gyűjtemény kialakítását teszi lehetővé, tervszerű apasztással enyhít a raktározási
gondokon.
Tervezzük, hogy honlapunkon az új könyvek és a zenei újdonságok mellett elindítjuk az igényes,
tartalmas, de kevésbé is folyóiratok ismertetését, népszerűsítését.
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szolgáltatások más könyvtáraknak,
kistérségi közszolgáltatás

rendezvények, kiállítások

emberi kapcsolatok, beszélgetés

reprográfiai eszközök használata

információs és komunikációs eszközök
használata

helyismereti információk

szabadidős tevékenység

közhasznú információk

Felhasználói igények

Tanulás, tudományos munka

Könyvtárunk szolgáltatásainak rendszere

Könyvtár

Információszolgáltatás

-

kölcsönzés

-

helybenhaszná
lat
ODR
szolgáltatások
web-es
szolgáltatások
kiadványok
megjelentetése
tartalomszolgá
lta-tás

-

-

-

közhasznú
információk
könyvtári
adatbázisok,
közös
katalógusok
könyvtári
tájékoztatás
internethasznál
at, tanácsadás

Közösségi
szolgáltatások
-

kiállítások
könyvtári
rendezvények
használóképzé
s

Speciális
szolgáltatások
-

-

házhozszállítás
öregbetűs és
hangoskönyvek
olvasást
könnyítő
segédeszközök
használata
nemzeti és
etnikai
kisebbségek
ellátása

Praktikus
szolgáltatások

-

Szakmai
szolgáltatások
-

fénymásolá
s,
nyomtatás,
szkennelés
kötészeti
szolgáltatás
közvetítése
laminálás,
spirálozás

-

Könyvtári szolgáltatások

Dokumentumszolgáltatás

Módszertan
i gondozás
Mozgóköny
v-tári
szoláltatás
Szakmai
továbbképz
és
Szakképzés
Gyakorlati
képzés
Szakmai
kiadványok
Szakfelügye
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Könyvtári rendezvényterv
Törekednünk kell arra, hogy közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is
erősítsük, támogatókat nyerjünk. Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az
éves kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Igyekezni kell a különböző korosztályok és olvasói rétegek
tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő
rendezvényeket kínálni 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.
Kapcsolódunk Eger színes kulturális életéhez, ahhoz a gazdag programajánlathoz, amit a város a
lakosság és az ide látogató turisták számára kínál.
Küldetésünk szerint ápolnunk kell helyi értékeinket, őriznünk kell Heves megye szülötteinek emlékét.
Szeretnénk erősíteni fiókkönyvtáraink kultúraközvetítő szerepét lakókörnyezetükben. Mindhárom
helyen szorgalmazzuk a helyi igényeknek megfelelő könyvtári rendezvények, rendszeres programok
szervezését. Ebben elsősorban fiókkönyvtárosaink ötleteire és szervezőmunkájára számítunk.

Kiemelt programok az év során:
Internet Fiesta
Az internetet, az elektronikus információszerzést népszerűsítő országos program, helyi

eseményekkel, rendezvényekkel, pályázatokkal. 2008. tavasz
„Olvass Te is” program
Országos olvasásfejlesztési program egységes marketinggel, helyi eseményekkel,
rendezvényekkel, pályázatokkal. 2008. ősz
Várhatóan a TÁMOP 3.2.4, D: ”Olvass Te is!”: az olvasáskultúra fejlesztését célzó programok,
kampányok, foglalkozások kialakítása c. konstrukcióban lesz pályázati lehetőség
Felnőtt olvasószolgálat
1. Nagyi-net Internet tanfolyam a lakosság számára (NKA pályázati forrásból)
2008-ban az egri mellett több vidéki helyszínen (mozgókönyvtári szolgáltató helyek) is
megrendezésre kerül (10 alkalom, 110 felhasználó)
2. Csoda-net Internet tanfolyam gyermekek és kamaszok számára (Felnőtt olvasószolgálat)
(6 alkalom, 120 felhasználó)
3. Ünnepi könyvhét író-olvasó találkozói
4. Könyvbemutatók
5. Könyves vasárnap

Gyermekkönyvtár
1. Gyermekkönyvtári programok óvodai és napközis csoportoknak:
a. Luca mesék
b. Kedv-telítő
c. G-Galaxis kalauz
2. Csodavároda - könyvtári integrációs programsorozat fogyatékkal élő gyerekeknek
3. Babusgató 3 év alatti gyerekeknek és GYES-en levő anyukáknak
4. Amit tudni akarsz – praktikus tudnivalók kamaszoknak az internet világáról
5. Népmese napja 2008. szeptember 30.
6. Hagyományos közös programjaink a Forrás Szabadidőközponttal
d. Bébillér Mesekör (családi program)
e. Sátorfalva olvasó-közösségi tábor
f. Könyvkukac Napok, ezen belül „Tollforgató” irodalmi pályázat
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„KÚT” – (képzés közösség építőknek) Forrás Szabadidőközponttal közös
szervezésben 3 hétvégés képzés. A 3 hétvége programja: Meseterápia (Boldizsár
Ildikó); Kezek hétvégéje (kézművesség, valamint kerekasztal beszélgetés egy új
siketeket és hallókat „összehozó” programról); Drámapedagógia. (A program készre
szervezett)

Idegen Nyelvi Gyűjtemény
1. Nyelvek Európai Napja (szeptember 26.)
2. Nyelvi Barangolások sorozat

Zenemű- és Hangtár
1. 2008: a reneszánsz éve, a korszak zenéjének megismertetése, népszerűsítése
Galéria
Képzőművészeti kiállítások 2-3 hetes időközökben
Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban
Farkas Márta
Guszmanné Nagy Ágnes
Komlóné Szabó Ágnes
Sohajdáné Bajnok Katalin
Tőzsér Istvánné
Zsoldos Marianna

Eszterházy Károly Főiskola óraadó, könyvtári szakértő
könyvtári szakértő
Eszterházy Károly Főiskola óraadó, könyvtári szakértő
Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető, könyvtári szakértő
Eszterházy Károly Főiskola óraadó, könyvtári szakértő, vezető
szakfelügyelő
Eszterházy Károly Főiskola óraadó

Részvétel országos feladatokban
Guszmanné Nagy Ágnes
Dr. Pataki Miklósné
Sohajdáné Bajnok Katalin
Tőzsér Istvánné

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete titkára,
Országos Kommunikációs munkacsoport tagja
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának elnöke
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Olvasószolgálati Szekció elnökségi
tag
Minőségbiztosítás munkacsoport (OKM)
Minőségi díj könyvtáraknak munkacsoport (OKM)
Regionális Könyvtári Ellátás munkacsoport (OKM)
Kistelepülések Könyvtári Ellátása munkacsoport (OKM)
Könyvtári Akkreditációs Bizottság (OKM)
Bibliotéka emlékérem kuratórium (OKM)
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottság tagja

3. Mozgókönyvtári ellátás fejlesztése, részvétel kistérségi feladatellátásban
Az elmúlt évek során tudatosan változtattunk a módszertani munka tartalmán és formáján. Előtérbe
helyeztük azt a szakmai szétsugárzó tevékenységet, mely ösztönzést ad a korszerű szakmai ismeretek
befogadására, elsajátítására. Ennek szellemében szerkesztjük a Kapcsolat c. megyei módszertani
lapot, s szervezzük évente több alkalommal nagy érdeklődéssel kísért továbbképzéseinket.
A mozgókönyvtári szolgáltatás területén 2008-ban célunk a stabil szolgáltatási kör kialakítása: eddigi
partnereink megtartása, újabb települések bevonása, és elsősorban a használói igényekhez
maximálisan alkalmazkodó minőségi szolgáltatás biztosítása. Várhatóan a pályázati kiírások közt a
könyvtárak informatikai fejlesztése hangsúlyosan szerepel majd. Ösztönözzük az önkormányzatokat,
hogy a fejlesztésnél legyenek tekintettel a könyvtári informatikai lehetőségekre.
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Pályázni kívánunk a TudásdepóExpressz –TIOP
a dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések címen
– számítógéppel és Internet kapcsolattal felszerelt mozgókönyvtári szolgáltatás fejlesztésére
– egyéb, dokumentumtovábbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas speciális
logisztikai eszköz beszerzésére

4. Informatikai fejlesztés
Könyvtárunkban törekedni kell számítástechnikai eszközeink folyamatos fejlesztésére, az
informatikai lehetőségek minél szélesebb körű felhasználására a szolgáltatás és a belső szakmai
munka területén.
2008. január 3-tól egységes informatikai rendszerben végezzük az adminisztrációs feladatokat, az
olvasók nyilvántartását, a kölcsönzést. Bevezetjük az egységes beiratkozás lehetőségét, az
informatikai háttérrel bármely részlegben lebonyolítható az adminisztráció, a tagság mindenhol
kölcsönzésre jogosít majd.
Az audiovizuális és elektronikus dokumentumok helyben használatát biztosító eszközök is olvasóink
rendelkezésére állnak.
Könyvtári eszközeink kihasználtságát mértük a teljesítménymérés során, s az ott kapott adatok
meghatározzák a további fejlesztések irányát.
Eszközfejlesztések
- Új levelezőrendszer kiépítése. Megvalósításával ki szűrhetjük a kéretlen leveleket, ezáltal
biztonságosabbá válik az elektronikus levelezés.
- PC-k korszerűsítése. Sok esetben nem elegendő a meglévő PC-k sebessége és stabilitása
bizonyos munkafolyamatokhoz, pl. tájékoztatói PC-k,
- A feldolgozó osztály számítógépeinek teljes cseréje, mivel teljesen elavult, a folyamatos
munkavégzés már nem biztosítható
Várhatóan a TudásdepóExpressz –TIOP támogatható tevékenységek közt szerepel majd a teljes
informatikai korszerűsítéshez szükséges eszközök beruházási támogatása:
• Szerverek, használói számítógépek, könyvtári integrált rendszerek, egyéb szoftverek beszerzése
• Az online szolgáltatások kialakításához és az adatbázis-fejlesztéshez szükséges hardver-és
szoftvereszközök beszerzése
• Elektronikus olvasóazonosítási rendszer létrehozása
• Az önkiszolgáló kölcsönzés feltételeinek megteremtése

5. Dologi eszközök racionalizált felhasználása, költséghatékony gazdálkodás
Intézményünk költségvetése biztosítja a fenntartási, működtetési költségeket. Gazdálkodásunk
kiegyensúlyozott, racionális, takarékos. A szigorú gazdálkodási szemlélet a középvezetők és a
dolgozók számára is elfogadott.
Az utóbbi években az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatások (tagdíj, napijegy, egyéb
szolgáltatások) bevételének csökkenése figyelhető meg. Ennek oka lehet, hogy nőtt a saját
internetkapcsolattal rendelkező réteg, megszűnt a pedagógusok kedvezményes beiratkozási
lehetősége. Célunk a folyamatos átalakítással, a szolgáltatások széles körben történő
népszerűsítésével a könyvtár presztízsének növelése; az olvasás, az információszerzés népszerűsítése
könyvtári keretek közt.
A szakmai anyag (dokumentum) beszerzésre fordítható és fordított összeg minden évben rendszeresen
az infláció mértékének megfelelően növekedett.
Informatikai fejlesztésekre, a dokumentumállomány letéti részének gyarapítására, rendezvényekre
pályázati forrásokat tudtunk felhasználni.
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Pályázatok
Könyvtári életünk szinte minden területén pályázatok segítségével végeztünk fejlesztéseket,
bővítettük szolgáltatásaink körét. 2008-ben megnyílnak azok a pályázati források, melyek főként az
informatikai és olvasószolgálati területen kívánunk igénybe venni. Könyvtárunk céljai párhuzamosak
a magyar könyvtárügy stratégiai céljaival, így tudatosan felkészülünk az ennek szellemében kiírt
pályázati lehetőségekre. A pályázati lehetőségeket igyekszünk maximálisan kihasználni, s minden
forrást intézményi céljaink érdekében felhasználni.
Eger, 2007. december 5.

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea
igazgató
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