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I. Vezetői összefoglaló  
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság 

2017. évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó intézményi programok rövid szöveges 

bemutatása 

 

2017. évi munkánkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős 

Államtitkárság szakpolitikai céljaihoz kapcsolódva terveztük meg. 

a) a „kulturális alapellátás” keretében  

a határon innen és túl élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez 

szükséges értékekhez való hozzáférés biztosítása; a kulturális szolgáltatások 

révén a kulturális értékekhez való hozzáférés növelése; 

b) a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek 

részeként többek között 

a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséért támogató közösségi programok 

megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség színvonalának 

emeléséért. 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt 
feladatok határozták meg a tárgyévben:  
 

 a könyvtári szolgáltatások rendszerszerű biztosítása, a „nyitott könyvtár” modell 

folyamatos jelenléte 

 értékteremtő és értékőrző irodalmi, helyismereti és a tudásátadást segítő közösségi-

családi programok megvalósítása a lehető legszélesebb korosztályi és társadalmi 

igényeknek megfelelően 

 az Egri Tankerülettel megkötött megállapodás alapján az iskolai könyvtárak szolgáltatási 

modelljének kidolgozása, mintaprojekt megvalósítása 9 iskola bevonásával 

 a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer folyamatos fejlesztése, a kapcsolatrendszer 

szélesítése, megerősítése. Az újonnan csatlakozó települések felzárkóztatása a 

szolgáltatáshoz 

 a Széchenyi 2020 programozási időszakban megjelent felhívások támogatási kérelmeinek 

előkészítése, projektek kidolgozása, hazai és Európai Uniós pályázatok benyújtása 

 a Könyvtári Minőségi Díj birtokában a Minősített könyvtári címmel járó kötelezettségek 

teljesítése, felkészülés a Minősített Könyvtár cím benyújtására 

 részvétel országos szakmai feladatokban. Szakmai publikációs tevékenység támogatása, a 

„jó gyakorlat” átadása helyi könyvtárbemutatókon, szakmai konferenciákon 

 a TÁMOP 3.2.11, TÁMOP 3.2.4.A, TÁMOP 3.2.4.B, TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 3.2.12 

pályázatok fenntartási időszakában elvárt tevékenységeinek koordinálása. 
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1. ábra Infografika 2017. 
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II. Szervezeti kérdések 
 
Az intézmény engedélyezett létszáma 43,75 fő, melyből 42,75 fő szakmai, 1 fő pedig egyéb 
dolgozó. Az előző évihez képest 7 fővel csökkent munkatársi létszámunk, mivel a gazdasági 
feladatokat 2017. január 1-től az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye látja el. 5 fő ehhez 
az intézményhez, 2 fő pedig a Dobó István Vármúzeum állományába került. Nyitó munkajogi 
állományi létszám: 42,75 fő. Az EFOP-1.1.1 pályázat keretében foglalkoztatunk 1,25 fő 
megváltozott munkaképességű dolgozót. A fluktuáció évekig nem volt jellemző 
intézményünkre, de tavaly két főt kellett felmondás miatt pótolnunk. 5,5 fő került felvételre 
különböző szakmai munkakörökben, 2,5 fő kinevezéssel, 3 fő gyed-en lévő kolléga 
helyettesítésére. Év végi munkajogi állományi létszámunk 48 fő volt.  

A Könyvtárellátási Szolgáltatás keretében ellátott települések számának növekedésével, a 
közönségigénynek megfelelő széles körű olvasásnépszerűsítő programok megvalósításával 
jelentkező feladatoknak az intézmény dolgozói folyamatos átszervezéssel tudtak eleget tenni. 
Belső átszervezéssel nőtt a KSZR szolgáltatással kapcsolatos munkakörben foglalkoztatottak 
száma - párhuzamosan az olvasószolgálati munkakörben foglalkoztatottak csökkentésével. 
Az Országos Széchényi Könyvtár állományába tartozó, a kulturális közfoglalkoztatásban 
résztvevő - átlagosan 10 fő - segítette a munkánkat.  

2017-ben a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szervezeti felépítésében a Gazdasági 
osztály kiszervezése, az intézménynél maradó feladatok átcsoportosítása miatt kellett 
átalakítást végrehajtani. Az ezzel kapcsolatos munkafolyamatok kialakítása az első félév során 
megtörtént. A naprakész információátadás módjának, az egyes gazdasági munkafolyamatok 
lépéseinek és felelőseinek rögzítése hosszasabb egyeztetést igényelt, egyes esetekben ezt 
hátráltatták a könyvelőprogram első negyedévben tapasztalható hiányosságai, a nehézkes 
kommunikáció. A szakmai munkakörökben foglalkoztatott kollégákra terhelődött a szakmai 
munka megvalósítása mellett az eddig gazdasági szakemberek támogatásával segített 
munkafolyamatok elvégzése is, az egyes pályázatok illetve programok költségvetésének 
összeállítása, az árajánlatkérés, a szerződéskötés, a teljesítésigazolás. 
 
  
  
  

2016. tény 2017. terv 2017. évi tény 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 
összlétszám (fő) 

50,75 43,75 
 

48 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 11 9 10 

Könyvtári 
szakmai 
munka-
körben 
foglalkozta
tottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 29 29 35 

átszámítva teljes munkaidőre 28,25 28,25 34,25 

Középfokú 
szakképesítéssel 

összesen 10 11 12 

átszámítva teljes munkaidőre 
 

9,5 10,5 11,5 

Egyéb felsőfokú 
összesen  1 2 2 

átszámítva teljes munkaidőre  1 2 2 

Mindösszesen könyvtári 
szakmai munkakörben 

összesen 40 42 47 

átszámítva teljes munkaidőre  38,75 40,75 45,75 

Egyéb 
alkal-
mazott 

Egyéb alkal-
mazott felsőfokú 

összesen  2  1 

átszámítva teljes munkaidőre    1 

Egyéb alkal-
mazott középfokú 
 

összesen  8 1 2 

átszámítva teljes munkaidőre 8 1 1,25 

Mindösszesen egyéb 
alkalmazott 

összesen 10 1 3 

átszámítva teljes munkaidőre 10 1 2,25 

Összes létszám:  50 43 50 

Önkéntesek száma  8 5 2 

Közfoglalkoztatottak száma    5 4 12 
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2. ábra Szervezeti felépítés 2017.12.31. 

 

 
3. ábra Organogram 2017.12.31. 
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III. Szakmai működés: 
 

1. Nyitva tartás 
 
Könyvtárunk nyitva tartási idejét a könyvtárhasználók körében végzett igényfelmérések 
alapján alakítottuk ki. Az ünnepnapok kivételével az év során folyamatosan, a szolgáltatási 
időintervallum maximális kihasználásával – zárva tartás nélkül – vasárnap is tudunk 
könyvtári szolgáltatásokat biztosítani. Részlegeink többsége hétfőtől szombatig tart nyitva. 
Különlegesnek számít PLÁZA Könyvtárunk, amely kifejezetten hétvégén, péntektől 
vasárnapig várja a látogatókat, igen nagy sikerrel. A könyvtári forgalom vasárnap is élénk, a 
látogatottság megfelelő, a használói elégedettségmérések alapján a könyvtárhasználók 
szívesen veszik igénybe e telephelyünk szolgáltatásait. Strandkönyvtárat nyári szezonális 
nyitva tartással 2013-ban nyitottuk meg.  A strandkönyvtár népszerűsége folyamatos, a 
kezdeti hétvégi nyitva tartást a látogatók kérésére teljes heti nyitva tartásra kellett 
kibővítenünk. Az előző években a nyári időszakban gyermekkönyvtárunk heti 2 alkalommal 
kitelepült a város legnagyobb játszótere mellé az Érsekkertbe, ahová színes triciklivel 
érkeznek a szebbnél szebb gyermekkönyvek, s amely szintén nagyon népszerű a gyerekek és 
az őket kísérő felnőttek körében. A heti két alkalmat megnöveltük, s a nyári időszakban 
minden hétköznap délelőtt könyvtári szolgáltatásokat nyújtunk itt is. Fontosnak tartjuk a 
nyitottságot és a szolgáltatások „kitelepítését a falakon kívül”, a település különböző 
pontjaira. A látogatottság alapján mondhatjuk, hogy a hétvégén biztosított szolgáltatásokra 
egyre nagyobb igény jelentkezik.  
 

 
Mutatók 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár 
székhelyén) (óra)  

51 51 51 0% 

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  

46 46 46 0% 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás 
(óra)  

14 14 14 0% 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 2 2 2 0% 

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

92 92 92 0% 

Ebből nyitvatartási napok száma: 89 89 91 +2% 

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

91 91 91 0% 

Ebből nyitvatartási napok száma: 88 88 86 -3% 

 

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek 
ismertetése 
2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 
Könyvtárunk állománygyarapítása 2017-ben is tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatban 
előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével 
történt. A 2015. évi CXLIII. törvény alapján a könyvek és az időszaki kiadványok beszerzése 
ebben az évben is közbeszerzés útján zajlott. Beszállító partnereink a pályázatok nyertes 
ajánlattevői: könyvek esetében a Libri-Bookline Zrt., magyar nyelvű időszaki kiadványok 
esetében a Magyar Posta Zrt., idegen nyelvű időszaki kiadványok esetében a Libro-Trade 
Kereskedelmi Kft., regionális hírlapok esetében pedig a Mediaworks Hungary Zrt. voltak. 
Az állománygyarapítás forrásai: 

 költségvetés 
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 KSZR költségvetési támogatás 

 egyéb támogatások (ODR, Márai-program, NKA-könyvtámogatás) 

 kötelespéldányok, ajándékok 
 
A költségvetésből a dokumentumok beszerzésére biztosított keret részlegenkénti elosztása év 
elején megtörtént, az önállóan gyarapító részlegeink (központi könyvtár, gyermekkönyvtár, 
zenei részleg, idegen nyelvi részleg, KSZR szolgáltatás) maguk felelősek a felhasználásért, az 
olvasói elégedettséget szolgáló folyamatos, tervszerű gyarapításért. 
 
2017-ben 7 új település csatlakozott a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszerhez, így összesen 
91 település számára biztosítottunk dokumentum-ellátást. Az éves gyarapodás összesen 10497 
db dokumentum volt, 22.123.636 Ft értékben. A szolgáltatás keretében a tagkönyvtárak 
egyrészt tartós letétbe kihelyezett könyveket, másrészt a frissítés biztosítására negyedévente 
cserélődő állományrészt, ún. forgó letétet kapnak. A szolgáltatás része a településenként 
100.000 Forint értékű folyóirat-előfizetés is, mely az adott település igényeinek felmérése 
után kerül megrendelésre.  
Új szolgáltatóhelyként megjelentek az iskolai könyvtárak, melyek számára külön 
együttműködési megállapodás alapján évente 2 könyvkiszállítást biztosítunk, és iskolánként 
30.000 Ft értékben rendelünk folyóiratokat. 
 
Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben vállalt feladatok ellátására 
évenként támogatást kap. ODR állományunkat az előző évekre jellemző elvek szerint 
gyarapítottuk, továbbra is figyelembe véve az útmutatók irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét 
és a felhasználók igényeit. A 2017-re átnyúló, EMMI 35848/2016/KOZGYUJT számú ODR-
támogatás dokumentum-beszerzésre fordítható összege 1.307.900 Ft volt, melyből 2017-ben 
541.704 Ft került felhasználásra.  
A Márai-program célja 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. A Márai VII. program keretében 1.500.000 Ft értékben 
602 db dokumentum került állományunkba.  
Jelentős gyarapodási forrás volt 2017-ben is a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA) 
könyvtámogatási programja. Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdetett a 
könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek 
létrehozására. Ebből a forrásból 5.546.481 Ft értékben 1763 db könyvvel gyarapodott 
könyvtárunk állománya. 
 
Ajándékként 1364 db könyv került a birtokunkba 2.928.147 Ft értékben, kötelespéldányként 
47 db könyvvel gyarapodtunk 89.843 Ft értékben. A könyveken felül 20 féle folyóirat érkezett 
kötelespéldányként. Ajándék és kötelespéldányok révén a dokumentumgyarapodás összesen 
3.087.990 Ft értékű volt. 

 
 

Mutatók 
2016. évi tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez 
képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  48 885 145 46 300 000 49 259 403 +0,76 

- ebből folyóirat (br. Ft) 15 846 235 15 700 000 15 894 043 +0,3 

- ebből CD/DVD/elektronikus 
dokumentum (br. Ft) 

6 021 907 2 400 000 4 124 410 -31,5 

Kötelespéldányként kapott és 
nyilvántartásba vett dokumentumok 
száma (db) 

60 60 47 -21,7 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 1 703 1 700 1 614 -5,2 
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dokumentumok száma (db) 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

613 600 443 -27,7 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

375 300 317 -15,47 

Zenei gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

1 016 1 000 338 -66,7 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 
összesen 

22 345 22 345 27 737 +24,1 

A gyűjteményből apasztott 
dokumentumok száma  

7 407 7 400 9 415 +27,1 

 
Könyvtárunk részlegeinek  összegszerű állománygyarapodása 2017-ben:  
A táblázat tartalmazza a kifizetett számlákon felül az NKA-könyvtámogatásként, a Márai-program 
részeként, ajándékként vagy kötelespéldányként birtokunkba került összes dokumentum értékét is. 
Felhasználás helye Leltárba vett állomány Ft Kurrens folyóirat Ft Összesen Ft 

Központi könyvtár+ 
önállóan gyarapító 
részlegek 

20 501 054 3 400 532 23 901 586 

KSZR 22 123 636 12 493 511 34 617 147 

Összesen 42 624 690 15 894 043 58 518 733 

 
A 2017-ben állományba vett dokumentumok darabszáma és összege a beszerzés módja szerint: 

Beszerzés módja db Ft 

Vétel 17 706 39 606 700  

Ajándék 1 339 2 882 128 

Kötelespéldány 47 89 843 

Egyéb 19 19 019 

Saját előállítás 6 27 000 

Összesen 19 117 42 624 690 

 
A 2017-ben állományba vett dokumentumok megoszlása a beszerzett dokumentumok típusa és a 
beszerzés összege szerint. 

Dokumentumtípus db Ft 

könyv 18 000 38 440 107 

hangzó 606 1 173 104 

kotta 8 13 609 

elektronikus 77 71 971 

térkép 16 33 678 

vizuális 405 2 882 335 

egyéb (kézirat) 5 9 886 

Összesen 19 117 42 624 690 

 

Könyvtárunk kurrens folyóirat állományának alakulása 2017-ben: 

A kurrens időszaki kiadványok száma Féleség Példány 

Összesen 343 1952 

ebből központi könyvtár és részlegei 320 413 

ebből KSZR szolgáltatás 114 1473 

ebből iskolai könyvtári ellátás 21 66 

 

Gyűjteményszervezés  

 
2017. évi kiemelt feladatok:  

 A könyvek beszerzését közbeszerzés keretében végeztük a Libri-Bookline Zrt. 
közreműködésével. A pályázati ciklus 2017. dec. 31-ig tartott, ezért szakértő segítségével 
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ősszel megkezdtük a 2018. évi közbeszerzési eljárás előkészítését, és sikeresen szerződést 
kötöttünk a nyertes ajánlattevővel. 

 Az időszaki kiadványok beszerzése kapcsán a következő tevékenységeket végeztük: 
a Központi könyvtár és egyes részlegeinek, fiókkönyvtárainak valamint az új tagokkal 
bővült KSZR tagkönyvtárak folyóiratigényeinek összegyűjtése, táblázatban történő 
rögzítése, a megszűnt kiadványok hasonló jellegűvel történő helyettesítése, a folyóirat-
megrendelések racionalizálása az elektronikus megjelenések és a használói igények 
függvényében, a meglévő megrendelések lejáratának nyomon követése, a megrendelések 
leadása, számlaügyek intézése. 

 A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási program IV. ütemében 1763 db-os 
könyvcsomagot kaptunk, melynek állományba vétele a kiszabott határidőre megtörtént. 
Ebben az évben a könyvtámogatási program ütemezett kiszállítása mellett a pályázatot 
nyert kiadók postai úton egész évben folyamatosan eljuttatták könyveiket könyvtárunkba. 
Az így érkezett dokumentumok pályázati elszámolás céljából történő átvételi 
visszaigazolása és állományba vétele is megtörtént. 

 A használói igények növekedésével párhuzamosan nagyarányú állománygyarapítást 
végeztünk hangoskönyvekből. Új hangoskönyvek vásárlása mellett sor került a letéti 
állományból történő kiválogatásra, lelőhelymódosításra is. Így részlegenként legalább 100-
150 db hangoskönyvvel bővült a Központi könyvtár, a Gyermekkönyvtár és a 
fiókkönyvtárak kínálata. 

 Az e-könyvek 2016 óta vannak jelen könyvtárunkban. Az Ebsco Public Library Collection 
elnevezésű dokumentumcsomagját - mely több mint 33000 elsősorban angol nyelvű 
szépirodalmat és szakirodalmat tartalmaz – 2017-re is előfizettük.  

 Az állománygyarapítás során továbbra is figyeltünk arra, hogy a TiniZugba a tizenévesek 
érdeklődésének megfelelő könyvek, folyóiratok, DVD-k az eddiginél nagyobb arányban 
kerüljenek beszerzésre. Újdonságként ebben az évben 4 db társasjátékot is beszereztünk a 
TiniZug számára. Kiemelt feladat volt a Nagy Könyves Beavatás elnevezésű kreatív 
olvasásnépszerűsítő játék lebonyolítása, melynek résztvevői számára több körben 86 db 
ajándékkönyvet biztosítottunk országos szinten. 

 Gondoskodtunk a Strandkönyvtár és a Plázakönyvtár folyóirat-beszerzéséről is, és sor 
került a féleségek bővítésére is az olvasói igények alapján. A Strandkönyvtár könyveit 
részben a meglévő állományból történő leválogatással és lelőhely-módosítással, részben e 
célra történő beszerzéssel biztosítottuk.  

 Ajándékkönyveket biztosítottunk a Ki Tud Többet Egerről? c. vetélkedő, a Kodály-
vetélkedő és a Kaláka Fesztivál versíró pályázatának nyertesei számára. 

 

2.2 Gyűjteményfeltárás  
 
A 2017-ben állományba vett 19117 db dokumentum feldolgozása a tárgyévben megtörtént. A 
könyvek rekordjainak kb. 22 %-a más adatbázisokból honosítható volt, de a tartalmi és formai 
feltárás megfelelőségét minden esetben ellenőriztük, szükség esetén korrigáltuk a 
tárgyszavakat, raktári jelzeteket. A rekordok 67 %-a volt többszörözhető, 11 %-a pedig saját 
feldolgozást igényelt. 

 A tervszerű és folyamatos állománygyarapítást folyamatos feldolgozás kíséri. 2017-ben 
többletfeladatot jelentett az NKA IV. ütemében kapott 1763 db könyv rövid határidőre 
történő állományba vétele és feldolgozása.  

 A helyismereti témájú folyóirat-figyelés eredményeként 244 cikk rekordja került az 
adatbázisba. A csökkenés oka a digitalizálására vezethető vissza. A Heves megyei hírlap 
negyedévente történő digitalizálása és a Hungaricana adatbázisban való megjelenése miatt 
már nem tárjuk fel teljes egészében a hírlap cikkanyagát, figyelésünk és feltárásunk a 
könyvtárra vonatkozó sajtómegjelenésre korlátozódik. 
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 A TV EGER hírműsoraiból 2017-ben 105 riport került feldolgozásra. A csökkenés oka az 
adatbázis működésének gyakori akadozása, és a feladatot végző munkatárs munkakörének 
bővülése. 

 Bélapátfalva KSZR-be történő belépésekor szükségessé vált a bélapátfalvi adatbázis 
rekordjainak betöltése a közös adatbázisba. Ezt részben a Monguz Kft. informatikusai, 
részben munkatársaink végezték a bélapátfalvi leltári számok átemelésével. 

 A Corvina adatbázis gondozásával kapcsolatosan 2017-ben is kiemelt figyelmet 
fordítottunk az authority rekordok egységesítésére, visszamenőleges javítására, és az 
utalózásra. Ezen kívül javítottuk a más adatbázisokból átemelt rekordok tárgyszavait, 
végeztük a régebbi hiányos rekordjaink kiegészítését. 

 
 

Mutatók 2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez 
képest 

Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített 
rekordok száma 

 37 712 25 000 40 960 
 

+8,6 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 
betöltött tételek száma 

 37 712 25 000 37 632 +0,3 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 
betöltött rekordok száma 

 512 500 724 +41,4 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve)  

 0,25 0,2 0,2 +20 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 

17  6 10 +41,2 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 
(az elektronikus katalógusban feltárt 
dokumentumok száma a gyűjtemény 
egészének %-ában) 

 100 100 100  0 

 

2.3 Állományvédelem 
 
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, valamint az állományvédelmi szempontból történő digitalizálás. Ennek 
érdekében a következő feladatokat végeztük: 

 Könyvtárunk egyes részlegeiben, fiókkönyvtáraiban, valamint a külső raktárban 
folyamatos volt a tervszerű állományapasztás, a tartalmi elavulás és fizikai elrongálódás 
miatti selejtezés. Legnagyobb arányú leválogatás, selejtezés a Felnémeti fiókkönyvtárban 
történt. 

 Állományvédelmi célból 17252 oldalt (1018 dokumentumot) digitalizáltunk önerőből. A 
digitalizálásba bevont folyóiratok az alábbiak voltak: Heves Megyei Hírlap 2017, Hevesi 
Napló 1992-2002, Hevesi Szemle 1973-1990, Egri Újság 1894. 

 A használat során megkopott raktári jelzeteket folyamatosan cseréltük, a hiányzókat 
pótoltuk. Egy szerző műveinek eltérő Cutter-számozását egységesítettük a katalógusban 
és a könyveken egyaránt. Figyelmet fordítottunk a kiemelések feltüntetésére is a könyvek 
gerincén. 

 
Állományapasztás, törlés 
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Könyvtárunk egyes részlegeiben, fiókkönyvtáraiban, valamint a külső raktárban folyamatos 
volt a tervszerű állományapasztás, a tartalmi elavulás és fizikai elrongálódás miatti selejtezés. 

 

A törlések alakulása 2017-ben 

Részleg Dokumentumtípus (db)  

 

Könyv és 
bekötött 
folyóirat 

Hangzó 
Elektro- 

nikus 
Audio- 
vizuális 

Összesen 
(db) 

Összesen 
(Ft) 

Központi 4829 10 6 11 4856 1 308 610 

Idegennyelvi 256 393 0 0 649 548 955 

Zenei 0 23 0 0 23 52 704 

Gyermekkönyvtár 1039 0 0 2 1041 764 095 

2 sz. fiókkönyvtár 2424 0 0 0 2424 266 902 

3 sz. fiókkönyvtár 82 0 0 0 82 15 876 

KSZR 340 0 0 0 340 588 542 

Összesen 8970 426 6 13 9415 3 545 684 

 
Az éves gyarapodás és törlés nyilvántartása után könyvtárunk állománya 2017. december 31-én a 
statisztikai adatszolgáltatás szerinti megbontásban: 

Könyv és 
bekötött 
tékázott 
folyóirat 

kötet, 
téka 

Kartog
- ráfiai 
dok. 
db 

Nyomta- 
tott zenei 

dok. 
db 

Hang-
dok. 
 db, 

tekercs 

Képdok. 
db, 

tekercs 

Elektroni- 
kus 

(digitális) 
dok. 
 db 

Egyéb  
dok. 
db 

E-
könyv 

db 

Összes 
db 

274672 886 2223 21369 5974 1769 20124 13 327030 

 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, 
kötés, javítás, restaurálás, 
savtalanítás vagy egyéb aktív 
állományvédelmi 
intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 

0  0 0 
 

0 

Muzeális dokumentumok 
száma 

181  181 181 0 

Restaurált muzeális 
dokumentumok száma 

 0 0 0 0 

Az állományvédelmi célból 
digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 

3119  5000 1018 -67,4/ 

Biztonsági jellel ellátott 
dokumentumok száma 

0  0 0 0 

A könyvtári dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló 
gépek száma 

0  0 0 0 
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2.4 Tudományos kutatás 
 

 

Szakmai publikációk 
Nyomtatott publikációk 
 

1. Szarvaskő – Judit néni versei / Fekete Ildikó. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, 
ISSN 1416-3535. - 26. évf. 1-2. sz. (2017. nyár), p. 11. 

 

2. Kell egy jó cikk? Kérdezd a MATARKÁT! / Fekete Ildikó. – In: Kapcsolat : a Heves megyei 
könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 26. évf. 2-3. sz. (2017. tél), p. 21. 

 

3. Születésnapra – „A szeretet elfogódottságával” / Kelemenné Csuhay Zsuzsanna. – In: A 
nagybetűvel írt ember : a 85 éves Fülöp Lajos köszöntése. – Gyöngyös: Vachott Sándor Városi 
Könyvtár, 2017. -p. 29. 

 

4. Adatok Eger más városokról kapott elnevezéseihez / Kiss Péter. – In: Az egri múzeum évkönyve 
50. – Eger: Dobó István Vármúzeum, 2017. - p. 583-590. 

 

5. Vörösmarty Mihály tintatartója / Kiss Péter. – In: Egri Magazin, ISSN 2060-3738. - 10. évf. 4. sz. 
(2017. április), p. 16. 

 

6. Érdekességek a Líceumból / Kiss Péter. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 28. évf. 92. sz. 
(2017. ápr. 21.), p. 6. 

 

7. Levelek tanúskodnak a múltról: egy különös betörés és sólyomvadászat… / Kiss Péter. – In: Heves 
megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 28. évf. 120. sz. (2017. máj. 25.), p. 5. 

 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény 
változás %-
ban előző 

évhez képest 

Kutatómunka éves időalapja 
(munkaóra/év) 

0 0 0 0 

Tudományos kutatások száma 0 0 1 100 % 

A könyvtár összes publikációinak 
száma és ebből a könyvtár 
szakemberei által készített, 
nyomatott vagy elektronikus 
formában megjelent publikációk 
száma 

11 10 26 136 % 

Idegen nyelvű publikációk száma 1 1 1 0 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 
publikációk száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által kiadott 
kiadványok száma 

4 4 5 25 % 

A könyvtár szakemberei által 
tartott előadások száma 

56 50 61 9 % 

A könyvtár szakemberei által 
elvégzett szakértői tevékenységek 
száma 

6 6 6 0 

A könyvtár által szervezett 
konferenciák száma  

2 2 2 0 

A könyvtár által szervezett 
konferenciákon résztvevők száma 

148 150 150 1 % 

A könyvtár szakembereinek 
konferencián való részvételének 
száma 

46 50 50 0 

A képzésben, továbbképzésen 
részt vett dolgozók száma 

6 2 9 50 % 
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8. Ezer pengő a skót professzortól / Kiss Péter. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 28. évf. 
136. sz. (2017. jún. 14.), p. 5. 

 

9. A Líceum erkélyén ezer gyertya / Kiss Péter. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 28. évf. 
166. sz. (2017. júl. 19.), p. 5. 

 

10. Elégtelent kapott Gárdonyi / Kiss Péter. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 28. évf. 183. 
sz. (2017. aug. 8.), p. 5. 

 

11. „Bőségesen folyt a sör és a bor” / Kiss Péter. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 28. évf. 
208. sz. (2017. szept. 6.), p. 5. 

 

12. A „Nemzeti Museeum képtára” / Kiss Péter. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 28. évf. 
240. sz. (2017. nov. 14.), p. 5. 

 

13. Minden hónapban könyvet a kézbe! / Kulcsár Kitti. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok 
lapja, ISSN 1416-3535. - 26. évf. 1-2. sz. (2017. nyár), p. 2-4. 

 

14. Moziplusz vagy Mozi+ / Kulcsár Kitti. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 
1416-3535. - 26. évf. 2-3. sz. (2017. tél), p 6-7. 

 

15. E'mese vár - élményalapú olvasásnépszerűsítő programsorozat a HEVESTÉKA könyvtárakban / 
Luzsi Margó, Komló-Szabó Ágnes. – In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, ISSN 1216-6804. – 26. évf. 3. 
sz. (2017. március), p. 31-37. 

 

16. „Bébillér” – a határtalan lehetőségek birodalmának kapuja - családi mesekör a Bródy Sándor 
Könyvtár gyermekkönyvtárában / Luzsi Margó. – In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, ISSN 1216-
6804. – 26. évf. 7. sz. (2017. július), p. 46-49. 

 

17. Könyvtármozi a Kerek Erdőben / Szabó Eszter. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok 
lapja, ISSN 1416-3535. - 26. évf. 1-2. sz. (2017. nyár), p. 12. 

 

18. Könyvtármozi a Kerek Erdőben / Szabó Eszter. – In: Csapó : Könyvtármozi 2015-2017 / szerk. 
Ramháb Mária. – Kecskemét, 2017. – p. 18-19. 

 

19. Interjú Kovács Attilával, azaz Holden Rose-zal / Szabó Eszter, Pádár-Deák Krisztina. – In: 
Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 26. évf. 2-3. sz. (2017. tél), p. 4-5. 

 

20. Éljen a Grund! – avagy A Pál utcai fiúk másképp / Szécsényi Orsolya. – In: Kapcsolat : a Heves 
megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 26. évf. 1-2. sz. (2017. nyár), p. 13. 

 

21. Éljen a Grund! – avagy A Pál utcai fiúk társasjáték, a világot jelentő deszka / Szécsényi Orsolya. – 
In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 26. évf. 2-3. sz. (2017. tél), p. 8. 

 

22. A Heves Megyei Szervezet szakmai kirándulása / Verle Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei 
könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 26. évf. 2-3. sz. (2017. tél), p. 22-23. 

 

23. Az egri Bródy Sándor Könyvtár a Z generáció szolgálatában - webkettes és egyéb eszközök 
alkalmazása / Zsoldos Marianna. – In: Generációso(k)k : Tanulmányok a generációk témakörében 
/ szerk. Mészáros Aranka, Lestyán Katalin. – Gödöllő: SZIE, 2017. – p. 228-247. 

 
Online megjelenésű publikációk 

 
1. E’mese vár – élményalapú olvasásnépszerűsítő programsorozat a HEVESTÉKA könyvtárakban/ 

Luzsi Margó, Komló-Szabó Ágnes. – In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 26. évf. 3. sz. (2017). -URL: 
http://ki.oszk.hu/3k/ 
 

2. Az üveghegyig kell elmenni, hogy 5 perc alatt ingyen olvasójegyet kapjunk – Riga / Zsoldos 
Marianna. – In: KIT Hírlevél. – URL: 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=az_uveghegyig_kell_elmenni_hogy_5_perc_alatt_ingyen
_olvasojegyet_kapjunk_-_riga 

 

3. IAML Riga Congress Diary #3: Az IAML Rigai kongresszusán / Zsoldos Marianna. – In: IAML. – 
URL: http://www.iaml.info/news/iaml-riga-congress-diary-3-az-iaml-rigai-kongresszusan-
magyarhungarian 

 

http://ki.oszk.hu/3k/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=az_uveghegyig_kell_elmenni_hogy_5_perc_alatt_ingyen_olvasojegyet_kapjunk_-_riga
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=az_uveghegyig_kell_elmenni_hogy_5_perc_alatt_ingyen_olvasojegyet_kapjunk_-_riga
http://www.iaml.info/news/iaml-riga-congress-diary-3-az-iaml-rigai-kongresszusan-magyarhungarian
http://www.iaml.info/news/iaml-riga-congress-diary-3-az-iaml-rigai-kongresszusan-magyarhungarian
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Szakmai előadások 
 
Kollégáink az ország minden részéből kapnak felkérést konferenciák, műhelynapok, 
továbbképzések szakmai előadásainak megtartására, melyek megtisztelőek számunkra. Ezek 
a lehetőségek növelik intézményünk szakmai ismertségét és elismertségét, s alkalmunk nyílik 
munkánk megismertetésére széles szakmai körben – akár határainkon túl is. 2017-ben az 
alábbi témákban és helyeken tartottunk előadásokat: 
 

 
Az előadás címe Előadó Előadás helyszíne 

Előadás 
ideje 

A rendezvény 
megnevezése 

1.  

Babák a könyvtárban 
Bálintné Fadgyas 

Eszter 

Rózsaszentmárton 
Könyvtári, 

Információs és 
Közösségi Hely 

2017. jún. 
13. 

Térségi Szakmai Nap 

2.  
A Nagy Könyves Beavatás Csépányi Zoltán Cegléd 

2017. ápr. 
7. 

Könyvtárak a kamasz 
olvasókért konferencia 

3.  A Nagy Könyves Beavatás 
országos olvasás-
népszerűsítő program 

Csépányi Zoltán Budapest, Millenáris  
2017. ápr. 

21. 

XXIV. Budapesti 
Nemzetközi 

Könyvfesztivál 

4.  A használókat érintő 
szabályzatok és a 
panaszkezelés 

Csépányi Zoltán Eger, Megyeháza 
2017. jún. 

29. 

Válaszok a 21. század 
könyvtári kihívásaira I. c. 

továbbképzés 

5.  "Mi nem irtjuk a 
molyokat!" - Középpontban 
a tini olvasók 

Csépányi Zoltán 
Budapest, Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár 
2017. jún. 

30. 
Az én könyvtáram projekt 

6.  A Nagy Könyves Beavatás 
országos 
olvasásépszerűsítő program 
- egy kreatív kihívás a 
közösség és a partnerség 
szolgálatában 

Csépányi Zoltán 
Budapest, Országos 
Széchenyi Könyvtár 

2017. aug. 
28. 

„Cselekvő közösségek – 
aktív közösségi 

szerepvállalás” - Könyvtár 
és Közösségek 

módszertani szakmai nap 

7.  
Kamasz(s)ok(k) – 
Középpontban a tinik 

Csépányi Zoltán 
Somorja, Fórum 
Kisebbségkutató 

Intézet 

2017. okt. 
13. 

Határon túli könyvtári 
szakemberek képzése és 

továbbképzése. 

8.  
Prezentációs technikák 
elméletben és gyakorlatban 

Csépányi Zoltán 
Kecskemét, Bács-

Kiskun Megyei Katona 
József Könyvtár 

2017. 
szept. 25. 

A könyvtárak 
kommunikációja a valós 

és virtuális térben 

9.  

"Velünk minden hely 
ragyogó!" 

Csépányi Zoltán 
Kassa, Knižnica pre 

mládež mesta Košice 
2017. nov. 

24. 

Motivációs tevékenységek 
gyermekolvasókkal– 

Gyermekkönyvtárosok és 
pedagógusok szakmai 

napja 

10.  
Aktív közösségi 
szerepvállalás a Bródy 
Sándor Megyei és Városi 
Könyvtárban 

Farkas Márta 
Eger, Bródy Sándor 

Megyei és Városi 
Könyvtár 

2017. 
szept. 25. 

„Cselekvő közösségek – 
aktív közösségi 

szerepvállalás” a 
Szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum 
mintaprojektje 

11.  
Elegancia és tudomány Kiss Péter 

Eger, Bródy Sándor 
Könyvtár 

2017. 
szept. 16. 

Kulturális Örökség Napja 
2017 

12.  
Mesélj nekem... E'meséről 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Pécs, Csorba Győző 
Könyvtár 

2017. febr. 
15. 

Előadás az E'mese-vár 
szakmai tapasztalatairól 

13.  FILM-EZ-ŐK - digitális 
történetmesélés a 
HEVESTÉKA 
könyvtárakban 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Budapest, Millenáris 
2017. ápr. 

21. 

XXIV. Budapesti 
Nemzetközi 

Könyvfesztivál 

14.  Olvasnak? Nem olvasnak? 
A Z generáció olvasási 
szokásairól 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Eger, Megyeháza 
2017. jún. 

29. 

Válaszok a 21. század 
könyvtári kihívásaira I. c. 

továbbképzés 
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15.  Mesélj nekem E’meséről, 
avagy élményalapú 
olvasásnépszerűsítés a 
Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtárban. 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Ózd, ÓMI Könyvtár 
2017. okt. 

12. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei könyvtárosok 12. 
találkozója és szakmai 

konferenciája. 

16.  
Kamasz(s)ok(k) – 
Középpontban a tinik 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Somorja, Fórum 
Kisebbségkutató 

Intézet 

2017. okt. 
13. 

Határon túli könyvtári 
szakemberek képzése és 

továbbképzése. 

17.  FILM-EZ-ŐK Digitális 
történetmesélés a 
HEVESTÉKA 
könyvtárakban 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Demjén 
2017. okt. 

26. 
Országos KönyvtárMozi 

szakmai nap 

18.  
Kamasz(s)ok(k)-
Középpontban a tinik 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Diósberény, Könyvtár, 
Információs és 
Közösségi Hely 

2017. dec. 
1. 

Tolna Megyei KSZR 
könyvtárosok szakmai 

napja 

19.  
Kamasz(s)ok(k)-
Középpontban a tinik 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Szekszárd, Tolna 
Megyei Illés Gyula 

Könyvtár 

2017. dec. 
2. 

Tolna Megyei KSZR 
könyvtárosok szakmai 

napja 

20.  
Kamasz(s)ok(k)-
Középpontban a tinik 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Nak, Könyvtár, 
Információs és 
Közösségi Hely 

2017. dec. 
7. 

Tolna Megyei KSZR 
könyvtárosok szakmai 

napja 

21.  
Kamasz(s)ok(k)-
Középpontban a tinik 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Kölesd, Könyvtár, 
Információs és 
Közösségi Hely 

2017. dec. 
8. 

Tolna Megyei KSZR 
könyvtárosok szakmai 

napja 

22.  
Mesélj nekem... E'meséről Luzsi Margó 

Pécs, Csorba Győző 
Könyvtár 

2017. febr. 
15. 

Előadás az E'mese-vár 
szakmai tapasztalatairól 

23.  
Elmegyek, ha nem kérdezel Luzsi Margó 

Pécs, Csorba Győző 
Könyvtár 

2017. febr. 
15. 

Workshop a Csorba 
Győző Könyvtár 
könyvtárosainak 

24.  
Szülők iskolája Luzsi Margó 

Eger, Csillagfény 
Óvoda 

2017. febr. 
22. 

Workshop szülőknek 

25.  
Szülők iskolája Luzsi Margó 

Eger, Csillagfény 
Óvoda 

2017. 
márc. 29. 

Workshop szülőknek 

26.  
Mese-játék-jóga Luzsi Margó 

Eger, EKMK, 
Bartakovics Béla 
Közösségi Ház 

2017. ápr. 
8. 

„Sokoldalú jóga” 
Konferencia 

27.  
Élmény-könyvtár Luzsi Margó Muzsla, könyvtár 

2017. jún. 
16. 

Határon túli könyvtári 
szakemberek képzése és 

továbbképzése. 

28.  
Mese-játék családoknak Luzsi Margó 

Esztergom, Városi 
könyvtár 

2017. 
szept. 29. 

Magyar Népmese Napja 

29.  

A népmesék kortalan világa Luzsi Margó 
Eger, Bródy Sándor 

Könyvtár 
2017. okt. 

6. 

Országos Könyvtári 
Napok - Egy lángot adok - 
ápold tovább, örökségünk 

Heves megyében 

30.  
Bevezetés a meseterápiába Luzsi Margó Budapest 

2017. nov. 
24. 

A PTE biblioterápiás 
szakirányú képzése  

31.  Folyamatszabályozás a 
Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtárban 

Mihály Andrea Eger, Megyeháza 
2017. jún. 

29. 

Válaszok a 21. század 
könyvtári kihívásaira I. c. 

továbbképzés 

32.  
A használói elégedettség 
mérése 

Pauer Erika Eger, Megyeháza 
2017. jún. 

29 

Válaszok a 21. század 
könyvtári kihívásaira I. c. 

továbbképzés 

33.  A Kokas-pedagógia 
használatának lehetőségei 
a könyvtárakban 

Pauer Erika 
Miskolc, Miskolci 

Egyetem 
2017. júl. 

6. 

Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete 49. 
Vándorgyűlése 

34.  Könyvtárhasználati 
elégedettségmérés az egri 
Bródy Sándor Könyvtárban 

Pauer Erika 
Budapest, Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár 
2017. aug. 

30. 
 Az én könyvtáram 

projekt 

35.  A Kokas-pedagógia 
használatának lehetőségei 
a könyvtárakban 

Pauer Erika Fót 
2017. okt. 

21. 

A Szuppán Irén 
Alapítvány nyitott 

szakmai napja 
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36.  Mi nemcsak nézünk, mint 
a moziban. KönyvtárMozi 
Plusz 2017 program 
ismertetés 

Szabó Eszter 
Eger, Bródy Sándor 

Könyvtár 
2017. 

márc. 6. 
KönyvtárMozi szakmai 

nap 

37.  Mi nemcsak nézünk, mint 
a moziban. KönyvtárMozi 
Plusz 2017 program 
ismertetés 

Szabó Eszter 
Tatabánya, József 
Attila Megyei és 
Városi Könyvtár 

2017. 
márc. 31. 

KönyvtárMozi 
Konferencia a JAMK és az 

IKSZ szervezésében 

38.  

"Velünk minden hely 
ragyogó!" 

Szabó Eszter 
Kassa, Knižnica pre 

mládež mesta Košice 
2017. nov. 

24. 

Motivációs tevékenységek 
gyermekolvasókkal– 

Gyermekkönyvtárosok és 
pedagógusok szakmai 

napja 

39.  "Mi nem csak nézünk mint 
a moziban"- KönyvtárMozi 
a Hevestékában 

Szabó Eszter 
Salgótarján, Balassi 

Bálint Megyei és 
Városi Könyvtár 

2017. dec. 
11. 

KönyvtárMozi szakmai 
nap 

40.  Éljen a grund! A Pál utcai 
fiúk c. film élményalapú 
feldolgozása a 
KönyvtárMoziban 

Szécsényi 
Orsolya 

Eger, Bródy Sándor 
Könyvtár 

2017. 
márc. 6. 

KönyvtárMozi szakmai 
nap 

41.  „Nap-utann forgó virág…” : 
fejezetek a barokk Eger 
könyvtörténetéből 

Szécsényi 
Orsolya 

Eger, Bródy Sándor 
Könyvtár 

2017. 
szept. 16. 

Kulturális Örökség Napja 

42.  Éljen a grund! A Pál utcai 
fiúk c. film élményalapú 
feldolgozása a 
KönyvtárMoziban 

Szécsényi 
Orsolya 

Demjén 
2017. okt. 

26. 
Országos KönyvtárMozi 

szakmai nap 

43.  Partnerségben az 
iskolákkal - A Pál utcai fiúk 
c. regény élmény alapú 
feldolgozása 

Szécsényi 
Orsolya 

Gyöngyös, Vachott 
Sándor Könyvtár 

2017. nov. 
23. 

Szakmai továbbképzés a 
Heves megyei nyilvános 

városi és községi 
könyvtárak részére 

44.  "Éljen a grund!" A Pál utcai 
fiúk élményalapú 
feldolgozása a 
KönyvtárMoziban 

Szécsényi 
Orsolya 

Salgótarján, Balassi 
Bálint Megyei és 
Városi Könyvtár 

2017. dec. 
11. 

Könyvtármozi szakmai 
nap 

45.  A Nagypréposti palota mai 
funkciója: bemutatkozik a 
Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár 

dr. Szemerszkiné 
Dürgő Csilla 

Eger, Bródy Sándor 
Könyvtár 

2017. 
szept. 16. 

Kulturális Örökség Napja 

46.  
Beavatás és könyvtári 
kommunikáció 

Tőzsér Istvánné 
Budapest, Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár 
2017. máj. 

25. 

3i Informálni. Integrálni. 
Inspirálni. Közkönyvtárak 

a XXI. században  

47.  A TQM gyakorlati 
tapasztalatai a Minősített 
Könyvtári Cím és a 
Könyvtári Minőségi Díj 
birtokában 

Tőzsér Istvánné Lajosmizse 
2017. 

szept. 12-
14. 

Könyvtári 
minőségirányítási tréning 

48.  
Humán erőforrás 
menedzselése 

Tőzsér Istvánné Lajosmizse 
2017. 

szept. 12-
14. 

Könyvtári 
minőségirányítási tréning 

49.  
Közösségépítés a 
könyvtárakban 

Tőzsér Istvánné 
Salgótarján, Balassi 

Bálint Megyei és 
Városi Könyvtár 

2017. dec. 
11 

Könyvtármozi szakmai 
nap 

50.  Könyvek, rejtélyek: 
kalandozás Gárdonyi Géza 
könyvtárában 

Vasné Varga Zita 
Eger, Bródy Sándor 

Könyvtár 
2017. jún. 

24.  
Múzeumok Éjszakája 

51.  A Nagypréposti palota 
története 

Vasné Varga Zita 
Eger, Bródy Sándor 

Könyvtár 
2017. 

szept. 16. 
Kulturális Örökség Napja 

52.  
Gárdonyi Géza könyvtára Vasné Varga Zita 

Eger, BSK Felsővárosi. 
fiókkönyvtár 

2017. okt. 
3. 

Országos Könyvtári 
Napok 

53.  Free air guitar, please take 
one : unusual music 
sessions for children in a 
public library 

Zsoldos 
Marianna 

Riga, Lett Nemzeti 
Könyvtár 

2017. jún. 
21. 

Zenei Könyvtárak, 
Archívumok és 
Dokumentációs 

Központok Nemzetközi 
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Szövetsége 66. 
Kongresszusa (IAML 

2017) 

54.  Rendhagyó zenés 
foglalkozások az egri Bródy 
Sándor Megyei és Városi 
Könyvtárban 

Zsoldos 
Marianna 

Miskolc, Miskolci 
Egyetem 

2017. júl. 
6. 

Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete 49. 
Vándorgyűlése 

55.  

Könyvtárak a 
könnyűzenében 

Zsoldos 
Marianna 

Szeged, Somogyi 
Károly Városi és 
Megyei Könyvtár 

2017. 
szept. 28.. 

Könyvtármarketing, avagy 
a könyvtár 

népszerűsítésének 
színterei c. regionális 

konferencia 

56.  
Beszámoló a rigai AIBM 
kongresszusról 

Zsoldos 
Marianna 

Budapest, Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár 

Zeneműtára 

2017. nov. 
20. 

MKE Zenei Szervezete és 
az AIBM Magyar Nemzeti 

Csoportja szakmai 
találkozó 

57.  "A Fény kastélya" - Zsoldos 
Marianna előadása rigai 
szakmai útjáról 

Zsoldos 
Marianna 

Eger, Eszterházy 
Károly Egyetem Tittel 

Pál Könyvtár 

2017. nov. 
27. 

MKE Heves Megyei 
Szervezete taggyűlés 

 
Továbbképzés 
 

 
Kiadványok  
 
Kiadóként 2017-ben két mű megjelenését segítettük Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
pályázati támogatásával: Gál Elemér: Héthavas és Szó Istvánné Fülöp Dalma: Az Agria 
Vegyeskar története című munkákat. Sikeres pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális 
Alap Könyvkiadási Kollégiumához, amelynek révén Szecskó Károly: Ostoros története című 
munkáját kívánjuk megjelentetni. Sikeresen felterjesztettük az Egri Értéktár Bizottsághoz 
Bródy Sándor irodalmi hagyatékát. A Bizottság döntött az érték felvételéről az Egri Települési 
Értéktárba. 

 
1. A Nagy Könyves Beavatás : avasd be te az olvasót kedvenc könyveid világába / szerk. Csépányi 
Zoltán. - Eger: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2017. - 24 p. 
 

2. Héthavas : őstörténeti hitregény / Gál Elemér. - Eger: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2017. 
- 682 p.  
 

3. Az Agria Vegyeskar története / Szó Istvánné Fülöp Dalma. - Eger: Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár, 2017. - 95 p.  
 

4. Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja / szerk. Farkas Márta ; Komló-Szabó Ágnes. – Eger: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 1999- . – 26. évf.  

 

 Név Tanfolyam Idő Tanúsítvány 

1. Aradi Ferenc Segédkönyvtáros képzés 2017/2018 folyamatban 

2. 
Bálintné Fadgyas Eszter 

Árnyjáték alkalmazása a gyermekek 
nevelésében és a pedagógiai munkában 

2017. 20/2017 

3. Bodor Katalin Minőségirányítás a könyvtárban 2016-2017 863/2/2017. 

4. Bodor Katalin Könyvtári szakértői ismeretek 2017. 6125/1225/2017 

5. Fehérné Szabó Eszter Segédkönyvtáros képzés 2017/2018 folyamatban 

6. Kelemenné Csuhay 
Zsuzsanna 

Minőségirányítás a könyvtárban 2016-2017 871/10/2017 

7. Kelemenné Csuhay 
Zsuzsanna 

Könyvtári szakértői ismeretek 2017. 6124/1225/2017 

8. Pádár-Deák Krisztina A szerzői jog a könyvtárakban 2017. 6334/1234/2017 

9. 
Verle Ágnes 

Kiadványszerkesztés könyvtári 
környezetben 

2017.. 6040/1212/2017 
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Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban 
 
Bodor Katalin  Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete 

elnöke 

 Eszterházy Károly Egyetem gyakorlatvezető 

Csépányi Zoltán  EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001, Múzeumi és könyvtári 
fejlesztések mindenkinek projekt Könyvtárhasználat-
információkeresés műhely, szakértő 

Farkas Márta  Könyvtári szakértő, szakfelügyelő 

 Segédkönyvtáros képzés gyakorlatvezető (II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár, Miskolc) 

 EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001, Múzeumi és könyvtári 
fejlesztések mindenkinek projekt megyei szaktanácsadó 

Pauer Erika  EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001, Múzeumi és könyvtári 
fejlesztések mindenkinek projekt megyei szaktanácsadó 

Pintérné Pordány 
Mária 

 Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete 
Heves megyei Könyvtári tagozatvezető, alapszervezeti titkár 

Tőzsér Istvánné  Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma vezetője 

 Könyvtári Akkreditációs Bizottság tagja (EMMI) 

 KSZR munkabizottság tagja (EMMI) 

 Informatikai és Könyvtári Szövetség alelnöke 

 Elektronikus Információszolgáltatás Programbizottság tagja 

 Könyvtári szakértő, szakfelügyelő 

 meghívott oktató a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain 

Varga Lászlóné  meghívott oktató a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain 

 

Országos szakmai konferenciák szervezése 

KönyvtárMozi konferencia 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
2017. október 26-27-én Demjénben KönyvtárMozi továbbképzés címmel országos szakmai 
továbbképzést szervezett könyvtárosoknak, melynek szervezésében oroszlánrészt vállaltunk. 
A megyei hatókörű városi könyvtárak KSZR szolgáltatásának tevékenységi körében 
kiemelkedő szerepe van a KönyvtárMozinak. A szolgáltatás célja a magyar filmkultúra 
kiemelkedő értékeinek bemutatása a kistelepülésen élőknek, másrészt olyan kulturális alapú 
közösségszerveződés segítése, amely együttes élményének a film világát tekinti. A kétnapos 
továbbképzésen a megyei könyvtárak munkatársai, továbbá meghívott előadók – országos 
hírű szakemberek és megyei könyvtári munkatársak - vettek részt. A továbbképzés 62 fő 
részvételével zajlott le. A továbbképzésen nagy teret kapott új ötletek, módszertani és 
szervezési kérdések megbeszélése a megyei könyvtári munkatársak számára - a Heves megyei 
gyakorlatok alapján 

A továbbképzés megerősítette, hogy a hosszú távú országos kulturális misszióként 2 éve 
útjára induló KönyvtárMozi a megyék kistelepülésein egyre több ember számára nyújt 
minőségi kulturális élményt, szórakozást, maradandó közösségi élményt és tartalmas 
kikapcsolódást. 

Legyél te is beavatott! 
A továbbképzés témája: a kreatív, középiskolás korosztályt megszólító A Nagy Könyves 
Beavatás országos olvasásnépszerűsítő program. A gondolatébresztő továbbképzésen 
átadásra kerülnek a játék ideje alatt megszerzett tapasztalataink. Megszólalnak szakemberek, 
zsűritagok, sőt maguk a játékosok is, inspiráló segítséget nyújtva ezzel hasonló programok 
megvalósulásához. 
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3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása  
 

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás 
 
Ajándékként 1339 db 2 882 128 Ft értékű, kötelespéldányként 47 db dokumentum került a 
birtokunkba, 89 843 Ft értékben. Ajándék és kötelespéldányok révén a dokumentum-
gyarapodás összesen 2 971 971 Ft volt. 
 

3.2 ODR tevékenység 
 

Népszerűsítettük az ODR szolgáltatásokat minden településen plakátok, ajánlások, 
személyes kapcsolatok segítségével. Tájékoztatást nyújtottunk az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszerről, az országos lelőhely-nyilvántartás működéséről. A szolgáltatások 
igénybevételének hatékonyságát növeltük azzal, hogy könyvtárunk teljes állománya 
MOKKA-ODR országos közös katalógusból közvetlenül is elérhető.  
Ennek is köszönhetően 2017-ben a könyvtárközi kölcsönzések száma örvendetesen 
emelkedett, 6260 db volt, amely a tavalyi évhez képest 24 %-os emelkedést mutat. Az 
elektronikus könyvtárközi kölcsönzések száma szintén jelentősen emelkedett: 2936 db, a 
tavalyi 21127 db-hoz képest. A könyvtárközi kérések 8 %-a érkezett ODR-en keresztül, a 
6260 db kérésből 492.  

 

3.3 Területi ellátó munka  
 
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.  
Heves megye településeinek száma: 121  

Önálló nyilvános könyvtárat tart fenn: 31 település  
Ebből 9 önálló városi, 22 önálló községi könyvtár 

  Önálló nyilvános könyvtárak közül kiegészítő könyvtári szolgáltatást is rendel: 2 
Könyvtári szolgáltató hely: 90 (sötét színnel jelölve) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ábra  
A települési 
könyvtárak 
áttekintése Heves 
megyében a 2017. 
december 31-i 
állapot szerint 
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Módszertani tanácsadás, konzultáció 
 
Módszertani tanácsadást, pályázati konzultációt biztosítottunk az év során folyamatosan a 
megye valamennyi településén dolgozó kollégának e-mailben, telefonon és személyesen. 
Módszertani konzultációk száma összesen: 261  
Módszertani látogatások száma nyilvános könyvtárban: 9 település, 12 alkalom 
KSZR módszertani látogatások száma: 151 alkalom 

 
Képzés, továbbképzés 
 
CORVINA – továbbképzések 
 
Számítógépes képzés a Heves megyei egységes könyvtári informatikai rendszer használatáról. 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger  

2017.01.23. Corvina CIRC-modul. Résztvevők száma: 14 fő  
2017.01.30. Corvina OPAC, CIRC-modul. Résztvevők száma: 12 fő  
2017.02.06. Hevestéka adatbázis, kezdeti lépések. Résztvevők száma: 10 fő 

 

DIS-KURZUS. Gyermekkönyvtári Módszertani műhely 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger 
Időpontok: 

2017.02.27. Téma: Élő gyakorlat. Ötletadó programok I. Résztvevők száma: 23 fő 
2017.05.29. Téma: Élő gyakorlat. Ötletadó programok II. Résztvevők száma: 29 fő 
2017.10.02. Téma: Élő gyakorlat. Ötletadó programok III. Résztvevők száma: 27 fő 
2017.11.27. Téma: Élő gyakorlat. Ötletadó programok IV. Résztvevők száma: 32 fő 

 

MEGYEI szakmai nap 
Válaszok a 21. század könyvtári kihívásaira I. Nyilvános könyvtárak minőségfejlesztése – 
középpontban a könyvtárhasználók 
Téma: a minőségi előírások alkalmazása a nyilvános könyvtárak gyakorlatában a Könyvtári 
Minőségügyi Bizottság ajánlásának figyelembe vételével.  

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
Időpont: 2017.06.29. 
Résztvevők száma: 24 fő 
 

Válaszok a 21. század könyvtári kihívásaira II. Nyilvános könyvtárak minőségfejlesztése a 
partnerség jegyében 
Téma: Partnerség és együttműködés a nyilvános könyvtárak gyakorlatában 

Helyszín: Vachott Sándor Városi Könyvtár 
Időpont: 2017.11.23. 
Résztvevők száma: 39 fő 

 
Könyvtári szakfelügyeletet, szakértői tevékenység 
 

A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően végzünk szakértői 
tevékenységet. 2017-ben az EMMI Kulturális Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály 
felkérése alapján könyvtárunk 2 könyvtári szakértő munkatársa 6 szakértői vizsgálat 
elvégzésére kapott megbízást az ország területén. Heves megyében az év során 13 települési 
könyvtárban végeztek szakértői vizsgálatot.  

 
Érdekeltségnövelő támogatás  
 

A 9/2014. (II. 3.) a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló EMMI rendelet alapján felhívtuk a megye nyilvános könyvtárainak 
figyelmét az érdekeltségnövelő támogatás fenntartói igénylésére.  
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A 2017. júniusban közzétett eredmények alapján 20 Heves megyei település kapott 
érdekeltségnövelő támogatást 10 077 847,- Ft értékben. 

 
Országos kampányok, olvasásnépszerűsítő programok 

 

2017. március 22-29. Internet Fiesta Heves megyében 
 
2017-ben Heves megyéből 24 település 30 intézmény 74 programmal, összesen 1643 fővel vett 
részt az internet mindennapi használatának népszerűsítésében. Résztvevő települések: 
Andornaktálya, Apc, Bekölce, Bodony, Bükkszenterzsébet, Demjén, Domoszló, Ecséd, Eger, 
Egerszalók, Fedémes, Füzesabony, Gyöngyös, Gyöngyösoroszi, Hatvan, Heves, Kompolt, 
Ludas, Maklár, Mikófalva, Nagyréde, Pély, Szilvásvárad, Szűcsi, Tiszanána, Zagyvaszántó. 
 

2017. október 3-9. Országos Könyvtári Napok Heves megyében 
 
Az Országos Könyvtári Napok eseményeire - az Informatikai és Könyvtári Szövetség 
szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával eredményesen szerveztük és 
koordináltuk a települési könyvtárak programjait. Programsorozatunk sikerességét a 
statisztikai adatok is mutatják:  
 
Bélapátfalva és vonzáskörzete - összesen 17 program, 527 résztvevő 
Eger és vonzáskörzete - összesen 112 program, 5430 résztvevő 
Füzesabony és vonzáskörzete - összesen 27 program, 837 résztvevő 
Gyöngyös és vonzáskörzete - összesen 46 program, 1395 résztvevő 
Hatvan és vonzáskörzete - összesen 55 program, 1705 résztvevő 
Heves és vonzáskörzete - összesen 35 program, 1085 résztvevő 
Pétervására és vonzáskörzete - összesen 27 program, 783 résztvevő 
 
Összesen 78 intézmény, 63 Heves megyei település összefogásával 329 könyvtári program 
valósult meg. Programjaink 10 367 főt szólítottak meg. 
2017-ben Heves megye településeinek 52%-a vett részt az országos olvasásnépszerűsítő 
kampányban. A tavalyi évvel megegyező volt a programokon résztvevők száma, amelyből a 
legmagasabb aránya (50%) a 14 éven aluliaknak volt, őket követték a 18-50 év közötti 
résztvevők (24%), az 50 éve felüliek 16%-ban, a 14-18 éves korosztály 9%-ban vett részt a 
programokon. 

 

Szolgáltatások az önálló települési könyvtárak tevékenységének segítésére 
 

HEVESTÉKA Heves Megyei Könyvtári Portál 
Honlapunkon egységes webes megjelenést biztosítottunk a megye könyvtárai számára. 2017-
ben is közzétettük a nyilvános települési könyvtárak és a települési szolgáltató helyek 
alapadatait, hírt adtunk a legfontosabb könyvtári eseményekről, rendezvényekről. Frissítését 
az év során folyamatosan végeztük.  
Elérhetővé tettük a Heves megyei könyvtárak statisztikai adatait és a Kapcsolat c. szakmai 
folyóiratot. Honlapunkról online elérhető, nyomtatható szakmai munkaanyagokkal láttuk el 
a települési könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, adatlapok, különféle 
nyomtatványok, rendezvényajánló, ehhez kapcsolódó feljegyzés, stb.). 
 

Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében 
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 
adminisztrációs folyamatokat segítését.  
Az e-Corvina rendszerben dolgozó könyvtárak munkáját 2017-ben folyamatosan 
koordináltuk, az adatbevitel, rekordjavítás munkafolyamatait irányítottuk, az új 
csatlakozókat betanítottuk. 2017-ben újabb 7 könyvtári szolgáltató hely állománya, összesen 
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43 124 db dokumentum került rögzítésre a Heves megyei adatbázisban: Aldebrő, Bélapátfalva, 
Besenyőtelek, Ecséd, Kisnána, Nagyréde, Noszvaj.  
Corvina Integrált Rendszerben dolgozó nyilvános települési könyvtárak száma: 25, a 
könyvtári szolgáltató helyek száma: 83. Ezzel a Heves megyei települések 89 %-a (121 
településből 108) használja az egységes megyei rendszert.  
42 könyvtárellátási szolgáltató helyen és 13 nyilvános könyvtárban a kölcsönzés is a Corvina 
CIRC moduljával történik. 

 
Adatbázisépítés Heves megye könyvtáraiban 
 

 
 

 

Informatikai szolgáltatások 
 

 
Informatikai hálózatellenőrzést, rendszergondozást, karbantartást és segítségnyújtást 
végeztünk a megye területén. 17 önálló települési könyvtárban a Corvina Integrált Könyvtári 
Rendszer teljes karbantartási munkáit és vírusvédelmét valamint szervizszolgáltatását 
végeztük 2017-ben. Ezenfelül 20 könyvtárnak hoztunk létre adatbázist és az ehhez szükséges 
adatbázis kapcsolatokat az eCorvina Integrált Könyvtári Rendszerében, valamint a szükséges 
jogosultságokat és letéti modul kapcsolatát is kiépítettük.  
Informatikai kiszállások száma összesen: 157 alkalom  
Önálló nyilvános könyvtári kiszállás: 29 alkalom  
Könyvtári szolgáltató hely: 128 alkalom 
 

 3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 
 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszere az 1997. évi CXL. törvény és a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet céljaival 
összhangban működik. A HEVESTÉKA szolgáltató rendszer - esélyegyenlőségen alapuló - 
nyilvános könyvtári szolgáltatásokkal biztosítja a rendszer tagjai számára a szabad, korlátozás 
nélküli hozzáférést a könyvtári ellátáshoz. 
 
Folyamatosan igazodik a Szolgáltató Rendszer igényeihez, küldetését minőségi 
szolgáltatásokkal, dokumentumállományával, technikai felszereltségével, szakmailag jól 
felkészült szakembereivel valósítja meg: megállapodásokban rögzített nyilvános könyvtári 
szolgáltatásokat biztosít a rendszer könyvtárai számára, jelenleg 90 településen, amely 74%-
os lefedettséget jelent a megyében. 
A települési önkormányzatok ismerik és elfogadják a megyei könyvtár segítségét a 
szolgáltatások fogadásának megszervezésében, a szolgáltatást igénylő partner 
önkormányzataink száma évről évre folyamatosan növekszik.  
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4. ábra Könyvtárellátási Szolgáltatás hálózatának kiépülése 2007-2017 

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: 

 

Könyv- és hangoskönyv beszerzés 10 665 db 20 944 752, - Ft 

Folyóirat, heti-, napilap 1 409 példány 8 973 260, - Ft 

Nem hagyományos dokumentum (DVD) 326 db 2 323 244, - Ft 

Összesen  32 241 256,- Ft 

 
Dokumentumszolgáltatást végeztünk évi 4 alkalommal (180 db/alkalom) csereletét 
formájában, amelynek keretében az év során minden szolgáltató helyen átlagosan 720 db 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. 

 

Letétben cserélődő dokumentumok 
száma összesen 

A kiszállított 
dokumentumok értéke 

Tartós letét 
(db) 

Tartós letét 
értéke (Ft) 

89 979 db 138 582 097,- Ft 5 230 db 10 576 376,- Ft 

 
Cserék és kiszállítások összes száma: 364 alkalom.  
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, jelzeteltük, 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 
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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 
 

Célunk, hogy a könyvtári foglalkozások, programok – az országos szakmai stratégiai 
célokkal összhangban – a helyi könyvtár iránti érdeklődés felkeltését, az olvasás 
népszerűsítését, közvetlen élményszerzést, a helyi lakosság életminőségének javítását, a 
társadalmi kohézió erősítését szolgálják. 
 
A kulturális piacnak a könyvtárak profiljába illő kínálatán kívül élményszerű, különleges, 
kreatív és interaktív könyvtári foglalkozásokat kínáltunk a kistelepüléseknek. Olyan egyedi 
programokat ajánlottunk, melyek ötletgazdája és megvalósítója a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár 17 munkatársa. A tematikákat könyvtárszakmai tudásuk alkalmazásával, 
személyes érdeklődésük, speciális tudásuk és egyéni motivációjuk szerint dolgozták ki és 
valósítják meg. Az egyes témák a helyi igényekhez és a lakosság összetételéhez 
alkalmazkodnak, a legkisebbektől az időskorúakig. A megyei könyvtár munkatársai 
bemutatják a helyi kollégáknak a könyvtári foglalkozások jó gyakorlatát, segítséget 
nyújtanak önálló ötleteik, képességeik, készségeik felismeréséhez, támogatást és ösztönzést 
adnak azok megvalósításához. 
 
A programok szervezésében és lebonyolításában a megyei könyvtár minden könyvtáros 
szakembere részt vett. Biztosítottuk a foglalkozások anyagköltségét, eszközigényét, a 
könyvtáros kollégák kiszállítását. Legnagyobb számban és legnagyobb sikerrel a könyvtári 
gyermekfoglalkozások szerveződtek. Településenként átlagosan 4 programot szerveztünk, 
átlagos látogatottság 17 fő/program volt. 
 

Olvasásnépszerűsítő programtípusok 
Rendezvények 

száma 
Résztvevők 

száma 

Mondókázó, mesélő, muzsikáló 

Ölbéli játékok - 0-3 éves babáknak és mamáiknak 11 db 167 fő 

Mesekosár - óvódásoknak, alsó tagozatosoknak, családoknak 30 db 654 fő 

Mesezenede - óvódásoknak, alsó tagozatosoknak, családoknak 18 db 382 fő 

Játsszunk színházat – óvodásoknak, kisiskolásoknak 29 db 698 fő 

M-esély – Meseterápiás foglalkozások gyerekeknek, felnőtteknek 17 db 345 fő 

Az irodalom visszavág – Játékos irodalmi kavalkád 

Miazami – játék és irodalom óvodásoknak, alsó tagozatosoknak 7 db 147 fő 

Csodaszemüveg - óvódásoknak, alsó tagozatosoknak  11 db 276 fő 

Csókolom, pókmajom! – rendhagyó irodalomóra  5 db 151 fő 

Z-generációs kihívások 

Mozdulj rá! – könyvespolctúra – könyvajánlók kamasz szemmel 10 db 224 fő 

FILM-EZ-ŐK - 12-15 éves kamaszoknak 4 db 16 fő 

Ismeretterjesztő foglalkozások MINDENKINEK! 

Illik, nem illik? – kis illemtan felső tagozatosoknak és felnőtteknek 16 db 287 fő 

Ki játszik ilyet? – Játékfoglalkozás – minden korosztálynak 10 db 204 fő 

SOS! Előadást tartok! Avagy légy kreatív Prezivel!  4 db 49 fő 

Virtuális múltlapozó – felső tagozatosoknak és felnőtteknek 1 db 5 fő 

NET-CHAT - digitális információszerzést segítő foglalkozássorozat 10 db 91 fő 
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Multimédiás ének-zene óra - általános iskolásoknak 3 db 61 fő 

Hagyományőrző - alsó tagozatosoknak 3 db 45 fő 

Könyvekbe zárt egészség - felnőtteknek 8 db 81 fő 

Diabéteszesen is egészségesen! - felnőtteknek 2 db 23 fő 

Könyvek és kézimunka - tiniknek és felnőtteknek 13 db 178 fő 

Kötő-kör – kezdő kézikötés mesehallgatással - felnőtteknek 1 db 8 fő 

’56-os rendhagyó történelem óra 2 db 35 fő 

Bármi legyen, gazdagít! 

Találkozások kortárs költőkkel, írókkal 34 db   1  057 fő 

Babszem Jankó Gyermekszínház – óvodásoknak és kisiskolásoknak 16 db 813 fő 

Galagonya Bábszínház - óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek 21 db 937 fő 

Tekergő zenekar 16 db 807 fő 

Kerteljünk! – felnőtteknek és felső tagozatos iskolásoknak 12 db 150 fő 

Mesél a fizika – minden korosztálynak 3 db 140 fő 

Kalandok az Óperenciás-tengeren is túl 3 db 32 fő 

Arany János: Fülemile – színházi előadás  2 db 52 fő 

Szél Anikó - Idősek Napja előadás 1 db 40 fő 

KönyvtárMozi  233 db 3 629 fő 

KönyvtárMozi Plusz  75 db 1 397 fő 

Könyvet a kézbe! közösségépítő játék  207 db 3 451 fő 

Szabó Magda kvíz 23 db 138 fő 

Könyvtáravató 6 db 264 fő 

Utazzunk Egerbe! 

Könyvtártúra – felső tagozatosoknak 5 db 126 fő 

Fun & Games – általános iskolásoknak (3-8. osztály) 1 db 19 fő 

Vándorló kiállítások 

Egri anzix, Arcok – Mindennapi hősök, „Friss szelek, fényes szelek fújnak…” 

kiállítások 
129 db 442 fő 

Összesen:  1 002 db 17 621 fő 

 

Rendezvényeink szervezésénél a partnerkönyvtáraink igényeit maximálisan figyelembe 
vesszük, igényeikről tájékozódunk, és elégedettségüket rendszeresen mérjük.  
2015-ben új szolgáltatásként indítottuk a KönyvtárMozi szolgáltatást, akkor 7 településsel. 
2017-ben 35 település szervezett rendszeresen vetítéseket a könyvtárban. A csatlakozók 
környezete, berendezése megfelel a közösségi vetítés feltételeinek, a szükséges technikai 
eszközöket a megyei könyvtár biztosította. A közös filmnézés, a kapcsolódó beszélgetések 
alkalmat adtak a magyar filmkultúra megismerésére, a közösségépítésre.  
 

Számítógépes szolgáltatások 
 

Rendszergondozás, szervízszolgáltatás, karbantartás, vírusvédelem szolgáltatásokat 
nyújtottunk 90 szolgáltató helyen, 157 kiszállással. 15 településen megtörtént az informatikai 
hálózatok felülvizsgálata, korszerűsítése, bővítése, kiépítése (Access Point, Internet 
sávszélesség növelése, megfelelő kiállások kialakítása az informatikai eszközök számára). Az 
új 15 db kitelepített számítógépből 4 db laptop a könyvtárosi munkavégzésre és 11 db új 
olvasói terminál lett beüzemelve. 67 db számítógép karbantartása történt meg, amely az 
installációkat és a hardveres karbantartást is magában foglalja. 110 településnek biztosítottuk 
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on-line a könyvtári adatbázis elérhetőségét, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt és 
auditálást. 
A kitelepített 65 számítógép karbantartását folyamatosan biztosítottuk, nemcsak távoli 
adminisztrációval, hanem helyszíni felméréssel és hibaelhárítással.  
 

Képzés, továbbképzés 
 

A HEVESTÉKA könyvtárai közötti együttműködés intenzív, a megyei könyvtár 
kommunikációs hálójával erősíti a partnerséget, ösztönzés egymás munkájának 
megismerésére, a jó gyakorlatok átvételére. A szolgáltató helyek csatlakoztak a HEVESTÉKA 
Facebook közösségi csoportjához, csatlakoznak a szakma felhívásaihoz, programjaihoz, a 
munkatársak részt vesznek a továbbképzéseken, rendszeresen írnak cikkeket a Bródy Sándor 
Könyvtár weboldalára. A munkatársak képzése, továbbképzése rendszeressé vált. Évente 2-3 
munkatárs megszerzi a segédkönyvtáros képzettséget.  
 
Könyvtármozi Plusz a Hevestéka könyvtárakban 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
Időpont: 2017.03.06. Résztvevők száma: 22 fő 
 
Könyvtári alapképzés – 3 napos könyvtári alapképzés szakképzettség nélküli 
munkatársaknak 
Téma: A mai magyar könyvtári rendszer működése és szolgáltatásai. A könyvtár és a helyi 
társadalom: kapcsolat a fenntartóval, a kulturális és oktatási intézményekkel, a civil 
szervezetekkel és a használókkal. Olvasásnépszerűsítő rendezvények. Könyvtárosi hivatás, 
könyvtárosi etika.  
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
Időpont: 2017.06.26-28. 
Résztvevők száma: 14 fő 
  
Térségi szakmai nap 
Téma: Babák a könyvtárban. Szakmai nap a hatvani és a gyöngyösi térség könyvtárosainak. 
Időpont: 2017.06.13. 
Helyszín: Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Rózsaszentmárton 
Résztvevők száma: 14 fő 
 
Megyei szakmai nap  
Téma: Kamaszok a könyvtárban 
Helyszín: Könyvtári Információs és Közösségi Hely, Tarnalelesz 
Időpont: 2017. 08 29. 
Résztvevők száma: 54 fő 

 

Könyvtárszakmai munkák koordinálása 
 
Leválogatás, selejtezés, állományrendezés  
Szakmai munkákat végeztünk előzetes igényfelmérés és helyszíni szemle alapján 9 
településen: Apc, Atkár, Bélapátfalva, Ecséd, Istenmezeje, Kisnána, Noszvaj, Petőfibánya, 
Rózsa-szentmárton. A Corvina adatbázis-építés után visszaszállított könyvek rendezését 
illetve a könyvtárak felújítási munkálatai után állományrendezést végeztük 7 szolgáltató 
helyen: Apc (2 alkalom), Besenyőtelek (4 alkalom), Boconád, Bodony, Egerszólát, 
Gyöngyöshalász, Petőfibánya. 

 

Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás 
 

A szolgáltató helyek működési feltételeit és a szolgáltatások szakmai színvonalát 2017-ben is 
folyamatosan figyelemmel kísértük. Kiemelten kezeltük azokat a helyeket, ahol könyvtáros 
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személyi változás történt. Szakmai konzultációra a csereletét kiszállítás során 364 alkalommal 
adtunk lehetőséget, módszertani látogatás 151 esetben történt. A szakmai munkák elvégzése 
esetén a megbeszélésekre igény szerint, többször is sor került. 
 

Pályázati koordináció és együttműködés 

 

EFOP 4.1.8-16 számú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései” felhívására benyújtott Könyvtár négy keréken MindenkiNet című pályázatban 23 
KSZR település önkormányzatával kötöttünk együttműködési megállapodást, amelynek 
alapján 2018-tól a 23 településen könyvtárbuszos formával egészítjük ki a telepített könyvtári 
ellátást. 
 

2017-ben az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma szakmai eszközfejlesztés pályázatán 6 sikeres 
pályázat előkészítésében, szakmai koordinációjában vettünk részt. Támogatást nyertek:  

Aldebrő Község Önkormányzata 3 458 375,- Ft 
Boconád Község Önkormányzata 2 026 653,- Ft 
Domoszló Község Önkormányzata 3 062 800,- Ft 
Erk Község Önkormányzata 1 680 300,- Ft 
Noszvaj Község Önkormányzata  2 047 570,- Ft 
Vachott Sándor Városi Könyvtár Fiókkönyvtára, Gyöngyös 2 984 074,- Ft 

 

Gondoskodtunk a szolgáltató helyek épületeinek homlokzati cégtáblájáról, arculatba illő 
belső feliratokat készíttetünk. Egységes, arculatba illő kültéri táblát kapott 31 szolgáltató hely. 
Egységes, arculatba illő belső feliratokat kapott: 4 szolgáltató hely. Jelentős eredménynek 
tartjuk, hogy mára a HEVESTÉKA hálózat tagkönyvtárainak 70 %-a megfelelően felújított 
könyvtári bútorzattal, berendezéssel rendelkezik - a Nemzeti Kulturális Alap pályázati 
forrásai, valamint az állami normatív támogatás jóvoltából vagy alapállapotú, elfogadható 
belső szolgáltatási környezetben fogadja a látogatókat.  
 
Felújított KSZR könyvtárak 2017 

BOCONÁD                                                                        BESENYŐTELEK 

  
APC                                                                                      PETŐFIBÁNYA 
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3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás 
 
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 Országos Idegennyelvű Könyvtár kínálatából, a gyűjteményünk beszerzési keretéből, 
pályázatokból valamint magánszemélyek és szervezetek adományaiból végezzük. A Goethe 
Institut partnerkönyvtára vagyunk. 
Eger cigány, görög, lengyel, német, ruszin kisebbségi önkormányzat található. Heves 
megyében működik még szlovák kisebbségi önkormányzat is Kisnána községben. A 
potenciális nemzetiségi használók számaránya és összetétele állandóságot mutat. A 
nemzetiségi ellátás kapcsán 2017-ban is eleget tettünk az 1991/XX. törvényben előírtaknak. 
Gyarapítottuk a görög, lengyel, német, roma és ruszin nyelvű dokumentumokat, összesen 317 
tétellel, erről külön statisztikát vezetünk.  12 folyóirat áll a nemzetiségi használók 
rendelkezésére.  
A használóképzésre irányuló könyvtári programjaink során bemutatjuk nemzetiségi 
állományrészeinket, kiállításokat, könyvválogatásokat, ajánlókat készítünk. A Lengyel – 
Magyar Barátság napja minden évben kiemelt figyelmet kap a legújabb lengyel nyelvű 
dokumentumaink bemutatásával. Családi német állományrészünket is sok új 
dokumentummal fejlesztjük, használata nő.  
Megyei könyvtári funkciónkból adódóan a települési könyvtárak nemzetiségi 
dokumentumainak felmérését és feldolgozását is elkezdtem 2017-ben, Kisnána község szlovák 
nyelvű állományával (A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tartósletétjét kaptuk meg, ezt 
átleltároztam, feldolgozása 2018-ban folytatódik).  
A Könyvet Házhoz! és KSZR foglalkozások keretében Népek és kultúrák előadások között 
nemzetiségi is szerepel.  
 

3.7 Iskolai könyvtárak könyvtári ellátása 
 
Az Egri Tankerületi Központ és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a KSZR 
szolgáltatásba be nem vont iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megújítására és fejlesztésére 
mintaprojekt kidolgozását tűzte ki célul. 2015-2016-ban került sor az előkészítő munka 
megkezdésére, az iskolai könyvtárak működésével kapcsolatos helyzet- és igényfelmérésre, a 
szerződés megkötésére. A szolgáltatás e szerződés alapján 2017 januárjától indult, és 9 
iskolára terjedt ki. 
 
Az iskolai könyvtári szolgáltatás jóvoltából 2017-ben 3 418 db könyvvel és 57 folyóirattal 
bővült az iskolai könyvtárak választéka, amelynek összértéke 6 170 013,- Ft volt.  
Az év során 5 alkalommal hívtuk megyei könyvtári továbbképzésre az iskolai könyvtárak 
munkatársait. A képzések egyrészt informatikai jellegűek, másrészt az olvasásnépszerűsítő 
foglalkozások tapasztalatainak átadása került a középpontba.  
Helyszíni megbeszélésre, helyzetfelmérésre minden iskolai könyvtárban sor került. A 
megbeszélés alapján 4 iskolai könyvtár állományának átvizsgálása, selejtezése történt meg. A 
selejtezett könyvállomány pótlására valamennyi esetben – a helyi igények szerint – új 
könyveket vásároltunk az iskolák részére. 
Az informatikai szervízszolgáltatás 9 kiszállást jelentett 2017-ben. 4 iskolai könyvtárban 
telepítésre került a kölcsönzéshez és a könyvek kereséséhez, katalogizálásához szükséges 
modulrész. 
 
Elégedettségmérési eredmények az iskolai könyvtári szolgáltatást igénybe vevő 
iskolák körében 
Visszajelzéseink és az elvégzett elégedettségmérés alapján szolgáltatásunkat az iskolák 
pozitívan, örömmel fogadták és hasznosnak értékelték.  
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A megkérdezett 9 iskolából mindenki 
elégedett volt (4-5-ös értékelést adott) a 
szolgáltatással kapcsolatos információkkal és 
tájékoztatással. Maximális, azaz 5-ös 
értékelést kaptunk a szakmai tanácsadást 
illetően. A segítségnyújtás különféle módjait 
is pozitívan értékelték: pl. a selejtezésben 
nyújtott segítséget az igénybe vevő 4 iskola 
maximálisra értékelte.  
Változatosabb képet mutat a selejtezés utáni 
könyvek pótlása. Az iskolai könyvtárak 

állománya kivétel nélkül jelentős fejlesztést igényel. A pótlás mennyiségére – bár mindenhol 
történt új beszerzés - jóval nagyobb igények jelentkeztek, mint amennyi teljesítésére 
lehetőségünk volt. A csereletét csomagok összetételére vonatkozóan szintén jó visszajelzések 
érkeztek, a 7 válaszadó adott 5-ös értékelést. A könyvcsomagok összeállításánál arra biztattuk 
a helyi kollégákat, jelöljék meg, milyen korosztálynak szóló és milyen tartalmú könyvekre van 
leginkább igény az iskolában. A csomagok összeállításánál a második félévben már - a jó 
együttműködésnek köszönhetően – jobban figyelembe tudtuk venni az iskolai igényeket, a 
helyi kollégák is több tapasztalattal rendelkeztek.  

Az iskolák számára 26 féle folyóiratból álló 
speciális kínálati listát állítottunk össze, 
amelyből egyéni igényeik választhattak. E 
mellett lehetőséget adtunk a listán nem 
szereplő újságok egyedi beszerzésére is. A 
2017. évre megrendelt összesen 57 példány 
közül 9 féle gyermek és tini újság, 5 
gyermekeknek és pedagógusoknak is szóló, 12 
féle pedagógusoknak szóló szakfolyóirat.  

Kérdésünkre, hogy A kapott könyvek mennyire növelték a könyvtár és az olvasás iránti 
érdeklődést az iskolában? megerősítő visszajelzéseket kaptunk. Biztosak vagyunk abban, hogy 
mindenhol történt valamilyen előrelépés. A kapott könyvek és DVD-k illeszkedtek az iskolai 
oktató-nevelő munkához, színesítették az olvasmányok választékát, ez által növelték a 
gyerekek és a felnőttek érdeklődését is. Természetesen sok múlik a helyi könyvtároson és a 
pedagógusokon, hiszen az iskolai könyvtár iránti érdeklődés fölkeltésének számtalan helyi 
eszköze van. Egy-egy iskolában külön polcon helyezték el, máshol borítóval kifordítva hívták 
fel a gyerekek figyelmét az új könyvekre. Fölhasználták irodalomórán vagy könyvtári 
foglalkozáson. Volt olyan könyvtár, ahol hosszú listát készített a könyvtáros a beszerzendő 
könyvekről – köztük nagyobb példányszámú kötelező és ajánlott olvasmányok, szótárak, 
kézikönyvek, helyesírási szabályzatok is szerepeltek - amelyet igyekeztünk teljesíteni. 
Az év során 5 alkalommal hívtuk megyei könyvtári továbbképzésre az iskolai könyvtárak 
munkatársait. A képzéseket minden résztvevő nagyon hasznosnak és újszerűnek értékelte, 
amelyet jól tud hasznosítani saját munkájában. 
Sok pozitív visszajelzést kaptunk, amely biztató a jövőre nézve. 
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3.7 Statisztikai adatszolgáltatás 
 

A 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezzük a Heves megyei 
könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának megszervezését. 2017. március 1 - április 30. 
között – a statisztikai adatszolgáltatás biztosítása érdekében – gyűjtöttük, rögzítettük, 
ellenőriztük a 2016. évi adatokat:  
84 könyvtári szolgáltató hely adatszolgáltatása lezajlott, az adatok feldolgozása megtörtént; 
37 nyilvános könyvtár által beküldött adatokat – mint megyei feldolgozó központ – 
ellenőriztük és javítottuk; 14 szak- és felsőoktatási könyvtár statisztikai adatszolgáltatását 
ellenőriztük. 

 
Heves megye könyvtári ellátásának főbb 
mutatószámai 

2015 2016 

Heves megye lakossága 307 578 fő 301 296 fő 

Regisztrált könyvtárhasználók száma 55 981 fő 58 973 fő 

Kölcsönzött dokumentumok száma 571 359 db 540 077 db 

Helyben használt dokumentumok száma 454 099 db 481 861 db 

Személyes használatok (látogatások) száma 461 750 alkalom 470 910 alkalom 

Könyvtári programok száma 3 150 db 3 538 db 

Könyvtári programokon résztvevők száma 98 927 fő 94 090 fő 

 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján Heves megye 301 296 fő lakosságából a települési 
közkönyvtárakban regisztrált könyvtárhasználók száma 5,3 %-os emelkedést mutat, 2015-ben 
55 981 fő, 2016-ban 58 973 fő. A megye lakosságának 19,57 % könyvtárhasználó, amely 
megfelel vagy kissé meghaladja az országos átlagot. (18 %) 
Az egy főre jutó kölcsönzések éves átlaga 9,1 db kötet, valamivel kevesebb a megelőző évhez 
képest (10,2 kötet), amely az országos tendenciákkal megegyező. Az 1 főre jutó helyben 

használat 8,1 db dokumentum, megegyezik az előző évi adatokkal. A regisztrált használók 
átlagosan 7,9 alkalommal (előző évi 8,2) keresték föl a könyvtárat az év során, amely 
kisebb használati intezitást mutat tavalyhoz képest. 
 

4. Mutatók 
4.1 Könyvtárhasználat 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Regisztrált olvasók száma (fő) 13090 13000 14441 +10% 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 
használók száma (fő) 

13090 13000 14441 +10% 

A könyvtári látogatások száma (db)   
118400 118000 108497 -8% 

Ebből csoportok (db) - - 250 0% 

 

4.2 Dokumentumforgalom 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 
(db) 

115607 115000 113048 -2% 

E-dokumentumok kölcsönzése (db) 2566 2600 2642 +3% 

Helyben használt dokumentumok (db) 196284 200000 204158 +4% 
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Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 
(db) 

5028 5000 6260 +24% 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 
(db) 

560 500 440 -11% 

Irodalomkutatások, témafigyelések 
száma (db) 

107 110 123 11% 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

Olvasói számítógépek száma 
helyben használatra 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Katalógus 4 4 4 0% 

Olvasói munkaállomás 39 39 54 +38% 

 

4.4 Online szolgáltatások 
 
Online szolgáltatások  2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 1017963 1017900 906819 -11% 

A könyvtár honlapja (teljes 
webhely) mely nyelveken 
érhető el 

5 5 5 0% 

A könyvtári honlap 
tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága 
(alkalom/hónap átlagosan) 

32 32 32 0% 

A könyvtári honlap 
tartalomfrissítésének száma 
összesen 

380 380 344 -9% 

A könyvtárban használható 
adatbázisok száma 

22 22 21 -5% 

A Web 2.0 interaktív 
könyvtári szolgáltatások 
száma (db) 

9 9 10 +11% 

A Web 2.0 interaktív 
könyvtári szolgáltatásokat 
igénybe vevő használók 
száma (fő) 

433046 433046 440251 +2% 

A könyvtári OPAC 
használatának gyakorisága 
(használat/év) (kattintás az 
OPAC-ra) 

989966 1000000 874503 -12% 

Tárgyévben a könyvtár által 
nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé 
tett dokumentumok száma 
(db) 

14 15 8 -43% 

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

Szolgáltatások száma 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő IKT 
eszközök száma 

2 2 2 0 
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Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások száma 

4 4 4 0 

A Bródy Sándor Könyvtár hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a Vakok és Gyengénlátók helyi 

Szövetségével, a Siketek és Nagyothallók helyi Szövetségével, az idős gondozási központokkal 

és a Fiatal Értelmi Fogyatékosok Klubjával. 

A hangoskönyvek és az öregbetűs könyvek folyamatos gyarapítása biztosítja a csökkentlátók 

irodalmi élményhez jutását. Ezek a dokumentumok értékes olvasnivalót adnak azoknak a 

gyengén látó, szembeteg vagy idős embereknek, akik a normál betűs könyveket nem, vagy 

csak nehezen tudják elolvasni. 

A legkorszerűbb műszaki, technikai eszközök is segítik a hátrányos helyzetűek információhoz 

jutását, mint a mechanikus nagyítókészülék, a Braille-nyomtató, nagyméretű monitorok. A 

Központi könyvtárban és a Zenei gyűjteményben találhatóak olyan számítógépek monitorral, 

Windows XP operációs rendszerrel, Word, Excel szoftverekkel és internetkapcsolattal, 

amelyek lehetővé teszik, hogy használójuk: 

 a könyvtár síknyomású dokumentumait olvashassák, illetve Braille-ban kinyomtathassák, 

 gépi katalógust használhassanak, 

 saját szövegeket szerkeszthessenek, 

 Internet, Word, Excel programokat, online adatbázisokat érhessenek el. 

A könyvtárban minden tájékoztatási ponton és a közösségi foglalkozásokat befogadó 
terekben a hallássérültek számára indukciós hurok található, melyet azzal a céllal 
fejlesztettek ki, hogy a hallásukban sérült emberek számára hanginformációkat tegyenek 
érthetőbbé. Ez lehetővé teszi számukra az információ problémamentes befogadását és 
megértését. 

Az EFOP-3.7.3-16 Tudás-Könyvtár-Közösség c. pályázatunk projekt elsősorban a hátrányos 

helyzetű felnőttek számára biztosít olyan képzési és önképzési, valamint tudásátadási 

alkalmakat, mely az egész életen át tartó tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazására 

épít. A projekt megvalósítási időszaka: 2018. január 1 - 2020. december 31. A projekt 

megvalósításában partnereink: 

 Együttműködő partner szervezet megnevezése 

1. Berva-völgyi Egyesület, Eger 

2. SINOSZ Heves Megyei Szervezete 

3. Heves Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet, Eger 

4. Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó Központja 

5. Egri Zenészek Egyesülete 

6. Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény, Füzesabony 

7. Dsida Jenő Baráti Kör, Eger 

8. Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége, Szihalom 

9. Biosziget Rehabilitációs Alapítvány, Eger 

10. Idősek Bervavölgyi Otthona, Eger 

11.  Golgota Keresztény Gyülekezet 

 
Könyvet házhoz! 
A 2014-ben indított szolgáltatásunk azoknak az otthonukhoz kötött, mozgásukban 
korlátozott, beteg, idős olvasóinknak segített, akik fizikai állapotuk miatt nem tudták a 
könyvtárat felkeresni. 2017-ben 27 alkalommal 9 gondozási központba szállítottunk ki 874 db 
dokumentumot. Egyéni olvasóinknak 22 alkalommal szereztünk örömteli pillanatokat a 
könyvcsomagok megérkezésével. 
Együttműködő partnereink 2017-ben: 
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 Bervavölgyi Egyesület  
 Nyugdíjasház 
 Északi Városrész Gondozási Központ 
 Felnémeti Gondozási Központ  
 Fiatal Értelmi Fogyatékosok Klubja  
 Idősek Berva-völgyi Otthona  
 Lajosvárosi Gondozási Központ 
 Zellervári Gondozási Központ 
 Adácsi Idősotthon 
 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 
 
A 2011-ben végzett népszámlálási adatok alapján Heves megye 308 900 fő lakosából 23 000 fő 
(7,4 %) vallotta magát valamilyen nemzetiséghez tartozónak. A megye népességének 6,3 %-a 
vallotta magát romának, 0,6 % szlováknak, 0,5 % német nemzetiségűnek, 0,2 % románnak.  
A Heves megyében élő nemzetiségek számára a megyei könyvtárban 1284 db dokumentum áll 
rendelkezésre, további két kistelepülési könyvtár biztosít szolgáltatást szlovákok számára. 
Kisnána Könyvtári Információs és közösségi helyen 2018-ban 123 db szlovák nyelvű könyv 
kerül rögzítésre az egységes megyei adatbázisban, Mátraszentimre Könyvtári Információs és 
Közösségi Helyről további 100 példány szlovák nyelvű irodalom válik nyilvánosan kereshetővé 
webes katalógusunkban.  
 

Dokumentumok 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Könyvek 394 394 257 -34,8 % 

folyóiratok 11 11 11 0 % 

Elektronikus dokumentumok 52 52 60 15,4 % 

Összesen 457 457 328 -28,2 % 

 

4.7 Használói képzések száma 
 
Kompetenciaképzés 2016. évi tény 2017. évi terv 

2017. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzések száma  

113 115 115 +2% 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzéseken résztvevők száma 

2209 2200 2310 +5% 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzések száma  

63 70 67 +6% 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzéseken résztvevők 
száma 

468 500 494 +6% 

A könyvtár által szervezett 
engedélyezett képzések, 
továbbképzések száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett akkreditált 0 0 0 0 
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képzéseken, továbbképzéseken 
résztvevők száma 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozások 
száma  

173 200 292 +69% 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozásokon 
résztvevők száma 

2448 2500 3576 +46% 

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket, romákat célzó, a 
társadalmi együttélést erősítő, 
diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő 
és multikulturális programok száma 

35 35 39 +11% 

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket, romákat célzó, a 
társadalmi együttélést erősítő, 
diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő 
és multikulturális programokon 
résztvevők száma 

430 450 451 +5% 

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erősítő programok száma 

4 5 4 0% 

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erősítő programokon résztvevők 
száma 

47 60 304 ? 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 

14 14 13 -7% 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő 
képzéseken, programokon 
résztvevők száma 

175 175 170 -3% 

A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programok, képzések száma  

70 70 60 -14% 

A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programokon, képzéseken 
résztvevők száma 

1324 1300 1106 -14% 

Összes képzés száma 246 255 242 -2% 

A képzésen résztvevők száma 
összesen 

4001 4000 3910 -2% 

A könyvtároktatást, képzést, 
könyvtári tevékenységeket támogató 
kiadványainak száma 

2 2 2 0% 

 
A könyvtárra alapozott tanfolyamok és azok a programok, melyek megismertetik a 
látogatókat a könyvtár használatával, talán a leghatékonyabb marketingeszközök. Ezért 
nagyon fontos, hogy ezeket az alkalmakat, tanfolyamokat jól tervezzük meg, tartalmuk átfogó 
és kiegyensúlyozott legyen. Ezeknek a programoknak kulcsszerepük van a 
könyvtárhasználóvá válásban. 
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A felhasználóképzés három fő területre irányul: 
1. ismeretek a könyvtárról; mi a célja, milyen szolgáltatásokat biztosít, milyen a 

szervezete és milyen forrásokat tartalmaz, 
2. készségek az információkeresés és -használat területén, 
3. motiváltság a könyvtár használatában az informális tanulási projektek végzése során. 

 
Könyvtárhasználati órák, könyvtárbemutatók 
Könyvtártúrák Interaktív játékos akadálytúra a könyvtár részlegeiben a 

könyvtárhasználat elsajátítására 

Angolszász ünnepek és 
magyar vonatkozásaik; 
Népek és kultúrák 

Idegen nyelvi dokumentumaink használatára épülő könyvtári órák 

Pokémonvadászat Pokemon Go játék karaktereinek felhasználásával a gyerekek 
könyvekben elrejtett pokémonokra vadásztak a könyvtárban, elsajátítva 
játékos formában a könyvtári raktározási rendet, a könyvtári 
dokumentumok típusait, tartalmi csoportosítását. A foglalkozás 
népszerűsíti az egyes könyveket és az olvasást is. 

 
Digitális írástudást segítő, kompetenciafejlesztő foglalkozásaink 
NetHelp, NetChat 
 
 
 
kezdő és haladó szintű 
internet- és számítógép-
kezelői tanfolyamok 

Foglalkozásaink a hátrányos helyzetű embereknek, munkanélkülieknek, 
nyugdíjasoknak kínált felzárkózási lehetőséget. A hozzáférhetőség 
biztosításán túl sokak számára tettük megismerhetővé az információs 
világhálót, a rajta keresztül elérhető tudáskincset, a kapcsolattartás 
elektronikus lehetőségeit, az információszerzés eszközeit, s az eszközök 
megfelelő használatát 8 alkalommal (8 x 10 nap) 480 főnek 

Skool Klub 
 
 

 

10 alkalmas műhelyfoglalkozások 11-14 év közötti lányok számára. A 
gyerekek a foglalkozások során a játékokból ismert világok és karakterek 
segítségével ismerkedhetnek meg a programozás alapjaival, miközben 
elkészítik saját játékaikat Scratch-ben, amit a klubfoglalkozások végén 
bemutathatnak a többieknek is. 
A program a Technológiai Oktatásért Alapítvánnyal együttműködésben 
valósult meg. 

Számítógép-, laptop és 
tablethasználat - egyéni 
mentorálással 

Az idősebb korosztály tagjai ismerkedtek 5 alkalommal (5 x 2 óra) az új 
kommunikációs eszközök használatával 

Informatikai 
klubfoglalkozások a 
települési könyvtárakkal 
közös szervezésben 

A vidéki települések lakosainak is biztosítottuk az élethosszig tartó 
tanulás folyamatába való bekapcsolódást, több megyei település is 
igényt tartott az informatikai foglalkozásokra. A jelentkezők 
megismerkedhettek az internet használatával, a szövegszerkesztés, 
elektronikus levelezés, táblázatkezelés alapjaival, valamint könyvtárunk 
online katalógusának és elektronikus adatbázisainak a használatával. 

 

4.8 Rendezvény, kiállítás  

Mutatók 
2016. évi 

tény 
2017. évi 

terv 
2017. évi 

tény 

Változás 
%-ban 

az előző 
évhez 
képest 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei 
és országos szintű közösségi programok, 
rendezvények száma összesen  

594 600 701 +18% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei 
és országos szintű közösségi programok, 
rendezvényeken 
résztvevők száma 

14955 15000 16365 +10% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma  34 30 33 -3% 
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A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 

10815 10000 9499 -2% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvények száma  280 280 351 +25% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők száma 

9366 9300 8537 -9% 

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa 
ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények 
száma  

563 598 1002 +78% 

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa 
ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvényeken 
résztvevők száma 

10679 11000 17621 +65% 

Egyéb rendezvények száma 0 0 15  

Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 0 0 352  

 

Gyermek- és családi programok 
 
A gyermekkönyvtár napi munkájának fontos alkotóeleme a csoportos foglalkozások, 
könyvtári programok, továbbképzések szervezése, tartása. A célcsoportok meghatározásában 
napi gyakorlatunk, a könyvtár többrétegű funkciójából fakadó elvárások és igények adják az 
alapot.  
- könyvtári szolgáltatások családok számára,   
- könyvtári szolgáltatások legkülönfélébb életkorú gyerekek igényeinek kielégítése,  
- a megye könyvtárosainak képzése, segítése  
 
Csoportos foglalkozások 

Óvodai és iskolai 
csoportok 

Látogatásaik rendszeresek, mindennaposak, a foglalkozások és a 
kölcsönzési lehetőségek harmonikusan egészítik ki egymást.  Az 
egyes alkalmak - szabadidős és iskolai tananyagot kiegészítő 
tevékenység esetén egyaránt - ötvözik a biblioterápia, a 
meseterápia, a drámapedagógia eszközeit, mesemondásra, 
interaktív játékokra, a gyerekek nagyfokú aktivitására egyaránt 
építve Kiemelten fontos és tudatos hozzáállásunk a munka során, 
hogy építsünk a kísérő pedagógusok együttműködésére és 
közreműködésére, igényeljük és tudatosítsuk aktív részvételüket 
az egyes alkalmakon a jó munkakapcsolat, a hosszú távú hatás és 
a gyermekek érdekében egyaránt. 

„Ször(p)arty” Biblioterápiás csoportfoglalkozás középiskolásoknak a 
HEVESTÉKÁ-val együttműködésben 

Varázskönyvtár Komplex, játékos, sokszínű foglalkozás 8 óvoda együttes 
részvételével 

 
Családi rendezvények, ünnepek a Gyermekkönyvtárban 

Bébillér családi mesekör Komplex, mesére, dalra, játékra, alkotó munkára, kulturális 
ismeretterjesztésre épül. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy 
könyvtárunkban a családok együtt is megjelenjenek, jól érezzék 
magukat, természetes legyen számukra a közös, együttes élmény, 
az aktív jelenlét. 

Vidám költők társasága A versek, dalok, verselés, éneklés jegyében; 

Nyárnyitogató Vidám, vakációkezdő együttlét közös bütyköléssel 

Gyere, mondok mesét… Népmese Napja a mesemondás, mesehallgatás jegyében 

Pilinkázó Adventkezdés zenével 

Ciróka kör Baba-mama program, gyermekkönyvtárban és a felsővárosi 
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fiókkönyvtárban- hetente felváltva a két helyszínen 

Mondokázó Baba-mama program a felnémeti fiókkönyvtárban 

Mesetár Mesekönyvekre épülő családi tevékenység az Északi lakótelepen 
levő fiókkönyvtárban – havonta 

Parkkönyvtár Kölcsönzés, mese, játék az érsekkerti játszótéren nyári szünetben 

 
Hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal élő gyermekeknek tartott foglalkozások:        

Mese, játék a Szalában Meseterápiás alkalmak Szalai Közösségi Házban szegregált 
körülmények között élő gyermekeknek havonta 2 alkalommal -  

Meseterápiás alkalmak a Móra Ferenc Tagiskola fogyatékkal élő kisdiákjai számára -  

az Arany János iskola halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak  

 
Kamaszokra hangolva 

Könyvmolyképző 
Varázstábor 

Az általános iskolai korosztályt megszólító olvasótábor gerincét 
az irodalom és a könyvek adták, melyhez játékos, interaktív 
programelemeket kapcsoltunk. Szakemberek közreműködésével 
a mesék, az irodalom, a könyvek csodálatos világában, 
barangolhattak a „könyvmolyok”, ismerkedtek a helyi értékekkel. 

Fantik Ridörz A TiniZugban működő Fanatik Rídörz tini olvasóklubban, az 
olvasást kedvelők, szeretők, függők találkoznak, ismerkednek, 
beszélgetnek, játszanak és próbálják megfejteni egy-egy könyv 
üzenetét. 2017-ben a mottójuk: „Velünk minden hely ragyogóbb”. 
Utánajártak, kinek mit jelent a minden, a mindenség. A fiatalok 
háromhetente találkoztak, osztották meg olvasmányélményeiket, 
olykor a könyvtár falain kívül is, hiszen rendhagyó helyszínen, az 
Érsekkertben a könyvtári tricikliben ülve is tartottak foglalkozást. 
Egy-egy témát, történetet, élethelyzetet, belső világot ismertek 
meg és került hozzájuk közelebb a TiniZugban vendégül látott 
kortárs írók, fordítók segítségével. 

Szent Iván éjjele a 
Központi Könyvtárban 

Szent Iván éjjelét a klubtagok a Központi Könyvtárban töltötték 
hangulatos irodalmi témájú beszélgetések közepette. 
Megismerkedtek a könyvtári háttérmunkák helyszíneivel is, a 
könyvtár olyan részeivel, melyek a felhasználók előtt nem 
nyitottak (gyűjteményszervezés, raktár). 

Legyél Te is Beavatott! 
 
 
Országos szakmai 
továbbképzés 
könyvtárosoknak a 
Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával 

A továbbképzés témája: a kreatív, középiskolás korosztályt 
megszólító A Nagy Könyves Beavatás országos 
olvasásnépszerűsítő program. A gondolatébresztő 
továbbképzésen átadásra kerülnek a játék ideje alatt megszerzett 
tapasztalataink. Megszólalnak szakemberek, zsűritagok, sőt 
maguk a játékosok is, inspiráló segítséget nyújtva ezzel hasonló 
programok megvalósulásához. 

A Nagy Könyves Beavatás 
 
Könyvtárunk a Gödöllői 
Városi Könyvtárral 
együtt 2016. október 5-én 
az Országos Könyvtári 
Napok keretén belül 
kreatív, fiatalos, a 
középiskolás korosztályt 
megszólító 
olvasásnépszerűsítő 

2017. március 25-én a játékban eltöltött 155 nap után 130 fiatal 
találkozhatott egymással a nagy eredményhirdetésen az Országos 
Széchényi Könyvtárban. A ”Bátor”, 14-20 éves fiatalok több, mint 
300-an, 3-5 fős csapatokban versenyeztek egymással egészen 5 
hónapon át, és az ország 36 településéről regisztráltak a kihívásra, 
a Könyvválasztóban megjelölt könyvek közül 549-et olvastak el. 
Látva a fiatalok lelkesedését és a játék sikerét 2017 őszén, az 
Országos Könyvtári Napok keretében újra indult A Nagy Könyves 
Beavatás az egész országban. A kreatív, fiatalos, 
olvasásnépszerűsítő országos játékban jelenleg is több mint 50 
csapat közel 200 játékosa méri össze tudását, osztják meg 
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akciót indított A Nagy 
Könyves Beavatás 
címmel, mely Veronica 
Roth A beavatott című 
trilógiáján alapul. 

olvasmányélményeiket. 

MusiX-box Zenés videójáték klubunk a fiataloknak, bemutató foglalkozások 
diákjainak és a könyvtártúrán résztvevők számára nyújtott 
kikapcsolódást. A zenés ritmusjátékok könyvtári helyszínen 
biztosítottak egyéni és közösségi élményt. Az értékes 
könyvnyereményekért rendezett két Just Dance 2017 bajnokság az 
egészséges versenyszellemet fokozta. 

Multimédiás ének-zene 
órák, koncertek 

Zenei könyvtári dokumentumok és a diákokhoz közel álló 
eszközök felhasználásával összeállított multimédiás ének-zene 
óráinkon és koncertjeinken a zene világának megismertetése, 
élményt adó megértése, megszerettetése történt. A Humor a 
zenében foglalkozás a humorral vitte közelebb a diákokhoz a 
zenét, a Zenés utazás a Föld körül foglalkozást harcművészeti 
bemutatóval is színesítették. Áprily Géza Esőcsepptől a tengerig 
című nemzetiségi műsora a német irodalmat és német dalokat 
ismertette és hozta közelebb a diákokhoz. 

 
Felnőttek számára szervezett és családi programok 
 
Országos olvasásnépszerűsítő kampányok, programok 

Internet Fiesta 
 
Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség a 
Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával 18. 
alkalommal hirdette meg 
a programsorozatot a 
könyvtárlátogatóknak a 
digitális írástudás 
fejlesztésére 

Könyvtárunk programkínálatából:  

 érdekes, ingyenes applikációk bemutatása 

 az idősebbek bevezetése, buzdítása a közösségi oldalak 
bátrabb használatára, tanácsokkal segítése 

 internetes vásárlási lehetőségek 

 helytörténeti oldalak bemutatásával a települési értékek 
közvetítése, virtuális séta 

 kezdő és haladó informatikai klubfoglalkozások. 

Posztolj verset a térre! 
2017 

Rendhagyó módon ünnepeltük a Magyar Költészet Napját. 
Megosztottuk kedvenc verseinket a Dobó téren a Versfüggőn, 
megzenésített verseket hallhattunk a ZeneTéren, Verssoroló 
programunkon egy órán át olvastak fel magyar költők verseiből a 
Neumann Gimnázium diákjai. 

88. Ünnepi Könyvhét és 
16. Gyermekkönyvnapok 

A Tittel Pál Könyvtár, az Eszterházy Károly Egyetemmel, a 
Főegyházmegyei Könyvtárral és a Líceum Kiadóval közösen 
rendezi meg az Eszterházy téren, melyet Varró Dániel költő 
nyitott meg, fát is ültetett a Múzsák Ligetében. 
Programkínálatunkban szerepeltek kötetbemutatók, Könyves 
reggeli – a 100 éve született Szabó Magda emlékére, rendhagyó 
Ciróka, Írók Sátra, társasjáték a Pál utcai fiúk nyomán, 
FabrikÁlom játszóház, Családi Műhely, örömzene, Bródy 
Antikvár – könyvbörze. A könyves Sátrakban a Libri, a Líra és a 
Könyvcentrum kínálta legújabb könyveit. 

Múzeumok Éjszakája Ezen az éjjelen Gárdonyi Gézát helyeztük a közzéppontba, a 
Titkok és csillagok időszaki kiállításon bemutattuk az író 
titkosírásos Mesterkönyveit, kéziratának darabjait, az érdeklődők 
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előadást hallhattak műhelytitkairól. Nagy tetszést aratott a 
Térzene a Palota erkélyéről az Andornaki Zengedezők, a Németh 
testvérpár és a The Feelgood előadásában. 

Mesélő műemlékek –  
a Kulturális Örökség 
Napja 

Ezen a napon könyvtárunk építészeti értékeit, a Nagypréposti 
Palota és a Közigazgatási Szakkönyvtár olvasótermének 
történetét helyezzük előtérbe. Könyvtárvezetéseken közösen 
fedezzük fel az ide látogató turistákkal, érdeklődőkkel kulturális 
örökségünk szépségeit, majd bemutatjuk a Palota mai könyvtári 
szolgáltatásait is, könyvtárunk könyvtörténeti kuriózumait, 
muzeális értékű darabjait. a sétát hangulatos barokk zene kísérte. 

„Csak tiszta forrásból!” – 
Országos Könyvtári 
Napok 
 
Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség 
szervezésében a hazai 
könyvtári rendszer 
legátfogóbb, több mint 
egy évtizedes múltra 
visszatekintő 
programsorozata  

A „könyvtári hét” során középpontba kerültek azok a mindenki 
számára hozzáférhető lehetőségek, amelyek a tájékozódáshoz, 
ismeretszerzéshez, kulturált közösségi együttléthez nyújtanak 
segítséget. A könyv- és könyvtárbarátok közreműködésével sok 
olyan személyt is elértünk, akik számára még nem rendszeres a 
könyvtárlátogatás. Könyvbemutatók, helytörténeti séták, 
irodalmi és zenés összeállítások, portugál kulturális est, 
kerékpártúra s a tiniket olvasásra buzdító olvasásnépszerűsítő 
akció nyitó rendezvénye vonzotta be könyvtárunkba olvasók 
sokaságát. 

 
Programsorozataink az Eszterházy Károly Egyetemmel közös szervezésben 

Sorsfordulók 
 
Ismeretterjesztő 
előadássorozat, egyben 
segítség nyújtása az 
érettségizőknek a 
vizsgára való 
felkészülésben, másfelől 
olyan történeteket 
közvetít a város 
érdeklődő 
polgárságának, melyből 
megismerhetővé válik a 
közös történetünk. 

Az első félév előadásai hazafiságról és árulásról szóltak az ókori 
Athénban, az ókori olimpiai játékok történetéről, a reformáció, a 
felvilágosodás és a sztálini diktatúra korának legújabb kutatási 
eredményeit mutatták be, érdekességeit villantották fel.  
A második félév előadásai a várostörténeti kutatócsoport 
munkájából adtak ízelítőt: végvári legendák, várkapitányok 
nyomában jártunk, a 18-19. sz. nagy árvízi történéseivel, a 19. 
századi várostervezés, városi élet sajátosságaival, valamint a 
filoxéra pusztításának következményeiről is hallhattunk. 

Irodalomról, nyelvről – 
korszerűen: előadások az 
emelt szintű érettségihez 
irodalomból és magyar 
nyelvből 
 
Az egyetem tanárainak 
korszerű szemléletű 
előadásai az érettségire 
készülő diákok mellett 
minden, az irodalom és a 
nyelv iránt érdeklődő 
látásmódját gazdagítják. 
 

Az előadássorozatban a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 
tanárai előadásában ismerkedtünk Kosztolányi elbeszélő 
művészetével, a hitelesség, hatás meggyőzési szándék irodalmi 
aspektusaival. Swift: Gulliver utazásai nyomán arról is 
elgondolkodtunk, hogy műfajában ifjúsági irodalomról vagy 
felnőtt regényről beszélünk-e. 
A második félévben folytatódtak az ismeretterjesztő előadások: 
Arany János költészetének népies és archaikus jegyeit vizsgáltuk 
meg, áttekintettük az új helyesírási szabályzat változásait. A 
kötetbemutatók kapcsán érdekes, értékes információkat kaptunk 
a szerzők kutatási területeiről: 

 a magyar és közép-európai művelődés- és média-
újságírástörténetből a XIX-XX. században 

 a turisztika, turizmus, turisztikai lapok sajtótörténetéből 
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Helyismereti műhely: programsorozat a helyi értékek megőrzéséért 

Rendhagyó helytörténeti 
órák 

A középiskolás korosztály számára rendhagyó helytörténeti 
foglalkozásokat szerveztünk, melyek keretében megismerhették 
magát a Helyismereti Gyűjteményt és annak gyűjteményét, 
városunk két kiemelkedő írójának, Bródy Sándornak és Gárdonyi 
Gézának az életét és munkásságát, valamint bemutattuk a Heves 
Megyei Értéktárat. 

Ismeretterjesztő 
előadások 

A felnőtt korosztályt megszólító könyvtári programunk 2017-ben 
sok új programelemmel gazdagodott, neves történészek, 
helytörténész kutatók, egyetemi oktatók, segítségével az 
érdeklődők beható ismereteket szerezhettek történelmünk egy-
egy érdekes eseményéről, kulturális örökségünk kincseiről, és az 
ezeket bemutató kiadványok, illetve értékes sajtótermékek 
digitalizálásáról. Elsődleges célunk a sorozattal: a helyi emberek 
identitástudatának erősítése. Beszélgettünk az egri Érseki Líceum 
történetéről, elhangzottak egri Borhistóriák levéltári kincsek 
tükrében, bemutatásra került a sok értékes helyi vonatkozású 
digitális anyagot felvonultató Hungaricana és az Arcanum 
tudománytár. 

Gárdonyi Géza 
örökségének ápolása 

Kiemelt feladatunknak tekintjük Gárdonyi Géza örökségének az 
őrzését. Ezt bizonyítja, hogy immár harmadik éve, hogy 
megrendezzük a Dobó István Vármúzeummal és az Eger Vára 
Barátainak Köre civil szervezettel közösen a Gárdonyi Géza 
Emlékülést. Itt neves irodalomtörténészek, történészek, 
muzeológusok tartanak előadást. Idén az író első világháborúban 
írt műveit és tevékenységét ismerhettük meg. Partnereink 
kérésére előadásokat tartunk Gárdonyi Géza munkásságával, 
életével kapcsolatban. 

Helyi szép-és szakírók 
munkáit bemutató író-
olvasó találkozók, 
emlékülések 

Több alkalommal rendeztük meg a helyi írók alkotásait bemutató 
könyvtári programjainkat. Emléküléseken elevenítettük föl már 
nem élő neves, helyi személyiségek emlékét. 
A Felnémeti Esték keretében lírai esttel csatlakozott a felnémeti 
fiókkönyvtár is sorozatunkhoz. 
Műveik egy részével gyarapítottuk a Heves Megyei Elektronikus 
Könyvtár gyűjteményét. 

Az Agria irodalmi, 
művészeti, kritikai 
folyóirat szerzőinek, 
vendégeinek 
kötetbemutatói 

Az Agria folyóirat sajátos karaktert képvisel a kortárs folyóiratok 
között, hiszen egy tiszta profilú, szakmaiságra koncentráló 
irodalmi, művészeti, kritikai lap. Számos, az Agria folyóiratban 
publikáló szerzőnek nyújt lehetőséget könyvtárunk újonnan 
megjelent kötetük bemutatására. 

Fókuszban a Heves 
Megyei Hírlap 

Két alkalommal mutatkozott be könyvtárunkban a Heves Megyei 
Hírlap megújult szerkesztősége, az Ünnepi Könyvhéten saját 
standon népszerűsítették a lakosságnak kínált új 
szolgáltatásaikat, mini lakossági fórumon hallgatták meg a lap 
olvasóinak véleményét, ötleteit. 

 
Olvasóklubok, nyelvi klubok 

Egy könyv, egy csésze 
kakaó – olvasóklub 
felnőtteknek 

Viszonylag frissen megjelent, igényes stílusú kortárs irodalmat 
olvasnak klubtagjaink. Olyan műveket, amelyek témája érdekes, 
aktuális, esetleg provokatív, s az élet nagy kérdéseire keresik a 
választ. Az olvasóklub már felnémeti fiókkönyvtárunkban is 
népszerű programmá vált. 

Felnémeti olvasóklub kortárs irodalmi művek közös olvasása, feldolgozása 
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Könyvtári órák nyugdíjas korú olvasóinkat invitáljuk irodalmi témájú 
beszélgetésekre az aktuális évfordulók kapcsán 

Olvassunk, 
beszélgessünk a Dsida 
Jenő Baráti Körrel! 

A körrel – mely a Dsida-kutatás egyik meghatározó szellemi 
műhelyévé vált – együttműködve nemcsak Dsida költészetére, 
hanem a határon túli irodalom értékeire is ráirányítottuk a 
figyelmet kiállításokkal, előadásokkal könyvbemutatókkal. Eger 
MJV pályázati támogatásával a Kör tagjainak megjelent köteteit 
mutattuk be, megemlékeztünk a magyar irodalom nagy alakjairól 
verses, zenés összeállításokon. 

Irodalmi délutánok a 
Magyar 
Irodalomtörténeti 
Társaság Heves Megyei 
Tagozatának alkotóival 

A programsorozatban az egri és Heves megyei írók, költők 
legkiválóbbjainak alkotásaiból válogató, tematikus, műsoros 
estek, könyvbemutatók szerepeltek. Megyei alkotók műveiből 
vett verseket, prózai részleteket, műelemzéseket élvezhetett az 
irodalombarát közönség a szerzők, irodalomtörténészek, 
előadóművészek, zenészek előadásában. 

Angol társalgási klub A meglévő angol nyelvismeret fejlesztésére szolgál. Élményszerű 
nyelvgyakorlás barátságos, elfogadó környezetben. Célja: a 
szóbeli kifejezőkészség és a hallás utáni szövegértés fejlesztése, 
szókincsbővítés, az új szókincs használata és begyakorlása 
különböző szituációkban. 

Német nyelvi klub A német klub inkább közös tanulásról szól. Sikerét bizonyítja, 
hogy két volt állandó résztvevő már Németországban, illetve 
Ausztriában dolgozik. Ők kifejezetten a nyelvi hiányosságaik 
miatt csatlakoztak a klubhoz. 

Francia társalgási klub A francia társalgási klubban anyanyelvi tanár vezetésével 
társaloghattak a résztvevők, valamint a Do It Nyelviskolával 
közösen két nagysikerű francia estet is szerveztünk, melyeken 
előadások hangzottak el a francia nyelvről, irodalomról és 
kultúráról. 

Olvass Macinak! program célja az olvasási készség, valamint az angol nyelvismeret 
fejlesztésének támogatása hangos olvasás által, stresszmentes 
módon, barátságos környezetben, vidáman, érdekesen, 
ösztönzően csoportos foglalkozás keretében. A résztvevők 6. és 7. 
osztályos tanulók voltak.  

Nyugdíjas pedagógusok 
klubja 

2017-ben 12 alkalommal, alkalmanként 45 fővel volt 
klubfoglalkozás a könyvtárban. A havonta egy alkalommal 
találkozó, tevékeny klubéletet folytató pedagógusok szakmai 
előadásokat hallgattak, angol nyelvtanfolyamon vettek részt. A jó 
hangulatú összejövetelek összekovácsolták az egymás közötti jó 
kapcsolatot, baráti viszonyt, a rendszeres találkozások 
lehetőségét. 

 
Kortárs szerzők, előadók bemutatkozása határon innen és túlról 

Gárdonyi-kör 2017 Hat magyar íróbarát rendhagyó kerekasztal-beszélgetése, 
szakmai vitája, jó hangulatú előadása és dedikálása Egerben, 
Gárdonyi Géza szellemi sasfészkében, a Dobó Bástya teraszán 

Svéd mozaik Lipcsey Emőke magyar író, költő, műfordító harminchárom éve 
Svédországban él. A Kortárs kiadónál jelent meg A vadnyúl 
bukfencet vet című regénye, amely látlelet a svéd társadalomról, 
az emberi kapcsolatok elidegenedéséről. Egy interjúban úgy 
fogalmazott, hogy ha Svédországot és Magyarországot 
összegyúrnák, akkor kialakulna egy tökéletes ország. Írói erénye, 
hogy a saját bőrén tapasztalt svéd ellentmondásokat eleven 
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karaktereken keresztül, eltérő szocializációjú és habitusú 
szereplők sorsán át érezteti, árnyalt lélekrajz, hiteles társadalom-, 
kor- és kórképpel. 

Multimédiás ének-zene 
felnőtteknek 

Kult-Óra emberi hangra és hegedűre című adventi programon 
Széplaky Géza és Szemerédi Bernadett színészházaspár egy órás 
verses-zenés összeállításban fűzte láncra költészetünk és zenei 
palettánk ékköveit a Himnusz születésétől egészen napjainkig. 
Papp Dénes költő, zenész, a Kisavas zenekar énekes-gitárosa 
meghitt, családias akusztikus koncertet adott Jelenés címmel. 

 
Speciális rendezvényeink, képzési programjaink 

Sárkánykör – mesekör 
felnőtteknek 

Havonkénti egész napos esemény különféle életkorú és 
társadalmi állású felnőttek számára 

Meseterápia 
Kerecsenden 

Meseterápiás alkalmak integrált roma – magyar felnőtt csoport 
számára Kerecsenden -  

Meseprogram a 
börtönben 

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Bródy Sándor 
Könyvtár közös programja a büntetésüket töltő anyák számára 

Az X,Y, Z, α 
generációkról… 

Kovács Kriszta grafológus előadása a felnémeti fiókkönyvtárban 

Cipősdoboz akció A 2017-es karácsonyi cipősdoboz-gyűjtés során több száz 
gyermeknek okozott örömöt a városban és számos, környező 
településen a karácsonyi ajándékgyűjtő akció. Szociális- és 
gyermeknevelési intézmények, valamint a térségben működő 
missziós csoportok voltak ebben az Egri Baptista Gyülekezet 
partnerei – köztük a felnémeti és felsővárosi fiókkönyvtár is. 

 

Galéria 
 

2017. évi kiállítások 

Kezdete Vége Kiállító neve Műfaja 

január 16. február 3. IQ Iskola  grafika 

február 6. február 25. Egri Értéktár  fotó 

február 27. március 11. Kaptárkő Egyesület fotó 

március 13. április 1. Bata Mária  olajfestmény 

április 3. április 22. Eventus Iskola  grafika 

április 24. május 13. Krausz Petra  grafika 

május 15. június 3. Kecskeméti Szépírók Kiss András fotó 

június 5. június 24. Suba Árkosy Piroska  textil kollázs 

június 26. július 9. Bródy S. Könyvtár "Bükk járatlan útjain" fotó 

július 10. július 26. Bartók Sándor  karikatúra 

július 27. augusztus 2. "Évrien" Véghné Bozó Éva  grafika 

augusztus 3. augusztus 18. Vámossy Béla fotó 

augusztus 21. szeptember 12. Horváti Andor olajfestmény 

szeptember 13. szeptember 23. Kovács Tibor   csipke/ gyékény 

szeptember 25. október 6. Fükő Béla fotó 

október 7. október 14. Portugál Intézet fotó 

október 17. november 5. Molnár István Géza  fotó 

november 6. november 25. Bródy S. Könyvtár "Bükk járatlan útjain" fotó 

december 21. december 31. Rostás Bea grafika 
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4.9 Használói elégedettség mérés 
 
Használói elégedettség mérések 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

A használói elégedettség-
mérések száma 

2  2 3 0% 

A használói elégedettség-mérések 
során a válaszadó használók 
száma 

38 600 648 +1705% 

 
2017. június 26-28. között 30 órás szakmai alapképzést szerveztünk a Heves megyei könyvtári 
szolgáltató helyek munkatársai számára. A tanfolyam sikerét 14 kitöltött elégedettségmérő 
lap igazolta vissza. 2017. március 20–április 30. között teljeskörű használó elégedettségmérést 
végeztünk a BSK használói körében. A 800 kiküldött kérdőívre érkezett visszajelzések alapján 
összesen 624 online és hagyományos kérdőívet értékeltünk. A kérdőíves felmérés eredménye 
honlapunkon elérhető. Az észrevételek alapján az egyes folyamatok finomítása megtörtént. 
 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 
Települési könyvtárak számára 
nyújtott szolgáltatások 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Műhelynapok száma 2 2 2 0% 

Résztvevő települési könyvtárak 
számaránya –KSZR nélkül (%) 

14 15 14 0% 

A megyei hatókörű városi könyvtár 
koordinációjával minősítésre 
készülő települési könyvtárak száma 

0 0 1 100% 

 

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 
 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 

42  64  

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására 
a köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

11  11  

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 
száma  

5  2  

 
Könyvtárunk 2017-ben is biztosította annak lehetőségét, hogy középiskolai tanulók az 
intézményben teljesítsék a kötelező iskolai közösségi szolgálatot. 9 középiskola 64 diákja 2185 
órát dolgozott a Központi könyvtárban, a Gyermekkönyvtárban, a Zenei és idegen nyelvi 
gyűjteményben és a Strandkönyvtárban. 
A fogadott fiatalok számára olyan motivációs feladatokat kínáltunk, melynek során 
megismerték a könyvtári munkafolyamatokat, az intézmény által kínált szolgáltatásokat és 
bepillantást nyertek a használókkal való kommunikációba, kapcsolatépítésbe. 
 

Iskolai Közösségi Szolgálat 2017. 

Iskola neve Résztvevők 
száma 

Ledolgozott órák száma helyszínenként 

Központi 
könyvtár 

Gyermek-
könyvtár 

Zenei és idegen 
nyelvi gyűjtemény 

Strand-
könyvtár 

Andrássy György Középiskola 18 fő   125 óra 720 óra 

Dobó István Gimnázium 20 fő 576 óra 67 óra   

EKE Gyakorló Iskola 1 fő 18 óra    
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EVENTUS Szakközépiskola 1 fő 33 óra    

Gárdonyi Géza Gimnázium 5 fő 135 óra    

Neumann János Gimnázium 12 fő 360 óra    

Pásztorvölgyi Gimnázium 2 fő 66 óra    

Szent Lőrinc Szakközépiskola 1 fő 44 óra    

Szilágyi Erzsébet Gimnázium 4 fő 41 óra    

Összesen: 64 fő 1273 óra 67 óra 125 óra 720 óra 

 
Az iskolai közösségi szolgálatos diákok, az önkéntesek nemcsak a segítő kezeket jelentik az 
intézmény számára, hanem egy sajátos társadalmi csoportot, egy olyan segítő kört, akiken 
keresztül még erősebbé válik kapcsolatunk a minket körül vevő környezettel.  
 

4.12 Partnerség 
A könyvtárral írásos 
együttműködést kötő partnerek 
száma 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Civil szervezetek 1 1 8 800 % 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 0 

Vállalkozók 4 4 4 0 

Oktatási intézmények 10 10 10 0 

A kistelepülési önkormányzattal kötött 
megállapodások száma 

84 91 91 8 % 

Egyéb 6 6 9 0 

Összesen 105 111 122 16 % 

 

Partnereink száma az utóbbi években ugrásszerűen megemelkedett. Rendezvényeink, 
különböző külső helyszíneken való rendszeres megjelenésünk új partnerkapcsolatokat 
eredményezett és a már meglévőket tovább mélyítette. 
Fontosnak tartottuk a fenntartóval, a helyi és országos szakmai szervezetekkel, 
társintézményekkel civilszervezetekkel, helyi kisközösségekkel való együttműködés 
kialakítását, a folyamatos kapcsolattartást, programok szervezését. 
A fiókkönyvtárakban is hagyománya van a jó partnerkapcsolatoknak, melyek más típusú 
emberi viszonyokra épülnek. Ezek ápolást folyamatosan szorgalmazzuk, mindkét 
fiókkönyvtárnak megvannak az önálló, saját kapcsolódási pontjai a lakókörnyezetével. 
Továbbra is törekszünk arra, hogy a kapcsolattartás formája, stílusa minden partner számára 
a jövőben is megfelelő legyen. 
 

4.13 Digitalizálás 
 
A Helyismereti Gyűjtemény dokumentumainak digitalizálása több ütemben történik, 
intézményünk digitalizálási stratégiája alapján. A munka során elsősorban a 
gyűjteményünkben található papíralapú helyi sajtótermékeket kívánjuk digitalizálni, mert a 
mindennapi munkánk során tapasztaljuk fontosságukat, unikális jellegüket.  
A helyi lapok digitalizált példányai teljes szövegű adatbázisban lesznek elérhetőek, 
népszerűsítve a lapokban közzétett híradásokat, tudósításokat. A digitalizálással növelni 
tudjuk a helyi események iránti érdeklődést, erősíteni tudjuk a helyi identitást, segítjük az 
országos kitekintésű helytörténeti kutatásokat is. A könyvtári munka szempontjából 
megkönnyíti a visszakeresést és a tájékoztatási feladatokat is. Nem utolsósorban az is fontos 
szempont, hogy az idő és az intenzív használat miatt erőteljesen igénybe vett értékes 
dokumentumokat megóvjuk az utókor számára. 
Ezzel a programmal a párhuzamosság veszélye nélkül kapcsolódhatunk az országos – 
esetlegesen a helyi digitalizálási programokhoz. 
2017-ben a következő folyóiratok digitalizálására került sor: Heves Megyei Hírlap 2017-es 
évfolyama, Hevesi Napló 1992-2002, Hevesi Szemle 1973-1990. Összesen 16686 oldal, 452 
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lapszám. Az elkészült munka a hungaricana.hu interneten elérhető teljes szövegű 
adatbázisban kereshető. 
Alexander Brody fölajánlotta gyűjteményünk számára a nála fellelhető, Bródy Sándorhoz 
köthető kéziratok digitalizálásának lehetőségét. Az elkészült munka 1651 kéziratot, levelet, 
fotót, újságkivágatot, meghívót, egyéb aprónyomtatványt tartalmaz. Az egyes 
dokumentumok feltárása megtörtént, a digitális anyag könyvtárunk helyismereti 
gyűjteményében megtalálható, kereshető.  
  

Digitalizáló eszközeink neve, típusa Darabszám 

Canon Lide 110, szkenner  
 

1 

Xerox WorkCentre 7535, színes multifunkciós nyomtató 
  

1 

Xerox WorkCentre 5335, fekete-fehér multifunkciós nyomtató 
  

1 

Epson DS-50000, színes A3 szkenner 
  

1 

Xerox DocuMate 700, színes A3 szkenner 1 

Konica Minolta C220, színes multifunkciós nyomtató 1 

 
Digitalizálás célja Arányszám (%) 

Szolgáltatás 55 

Állományvédelem 20 

Elektronikus dokumentumküldés 20 

Reprográfia 5 

  

 
 
Digitalizálás 
 

2016. évi tény 2017. évi terv 
2017. évi 

tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Digitális objektumok száma 0 0 2 +200 % 

Teljes dokumentumok száma 0 0 6 +600% 

Könyv  2 15 23 +1150% 

Folyóirat 1466 400 452 -69,2% 

Hanganyag 0 0 0 0 

Audiovizuális dokumentum 452 100 106 -76,6% 

Kép 465 100 112 -76% 

Egyéb 2345 600 619 -73,6% 

Összesen  4730 1215 1320 -72% 

Online elérhető 1933 515 596 -69,2% 

Helyben használatra elérhető 2797 700 724 -74% 

 
Helyben igénybe vehető, korlátozottan hozzáférhető adatbázisok 
 
Szakirodalmi tájékoztatási tevékenységünk a szakirodalom mellett adatokra, tényekre, az 
ismeretekre is kiterjed, ma már túllép bármely könyvtár falain. Ezt a tevékenységet nem 
korlátozhatjuk csupán saját állományunkra és saját eszközeinkre, hanem minden könyvtár az 
egész könyvtári rendszer - hazai és nemzetközi vonatkozásban is- szolgáltatásainak 
közvetítője és elérési helye. 
Ha ez a követelmény az ún. hagyományos könyvtárakra fennáll, még inkább érvényes az 
elektronikus, a digitális és a virtuális könyvtárakra. Ezek a könyvtárak sem térben sem időben 
nincsenek korlátozva; olyan technikákat alkalmaznak, amelyek sok forrást kapcsolnak össze, 
biztosítani tudják a hozzáférést az eredeti dokumentumokhoz is. A virtuális könyvtár ott 
kezdődik, ahol a szolgáltatások elhagyják a könyvtár falait 
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Tájékoztató munkánk tehát három részből áll: 

 saját gyűjteményben megtalálható ismeretekre, információra, dokumentumokra épít 
saját források alapján, 

 az egész (országos vagy kontinenseket átfogó) könyvtári rendszer közösen készített 
eszközeire épül, ilyenek pl. a nemzeti bibliográfiai adatbázisok, dokumentumok 
lelőhelyének megállapítását szolgáló eszközök. Ezek a közös vagy központi 
szolgáltatások, amelyekben valamennyi könyvtár érdekelt. 

 más könyvtárak és tájékoztató szervezetek szolgáltatásait szervezi saját 
szolgáltatásainak rendszerébe (pl. könyvtárközi kölcsönzés által). 

Ma már nem az a probléma, hogy a saját gyűjteményben megvan-e a választ tartalmazó mű; 
csak az lehet a kérdés, hogy a kérést/kérdést kielégítő válasz egyáltalán létezik-e, s ha igen, 
honnan, mi módon érhető el. 
A gyermekkönyvtárban sokrétű tájékoztatás folyik. A kicsi gyermekek - ovisok, kisiskolások - 
gyakran rébusz-jellegű kérdései, kamaszok specifikus kérései, a pedagógusok, főiskolások 
szakmai segítségkérése, szülők számára végzett tanácsadás. A tájékoztatási eszköztárban a 
hagyományos dokumentumokra épülő információátadás és a digitális technika lehetőségei 
egyaránt jelen vannak. 
A felnőtt részlegekben folyó munka, a könyvtári rendszer nyújtotta lehetőségek egyre jobb 
hatásfokkal szolgálják a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a 
könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. 
Mindezek meghatározzák tájékoztató eszközeink, szolgáltatásaink mibenlétét, alkalmazását 
minden részlegünkben: 

 
Szakirodalmi tájékoztatási 
eszközeink 
 

A (szak)irodalmat vagy a (szak)irodalom valamely részét 
számbavevő eszközök: 
ún. bibliográfiák, bibliográfiai adatbázisok 

Faktográfiai eszközeink Segítségükkel információk, adatok, tények, definíciók stb. 
közvetlen elérését biztosítjuk: 
katalógusok, adatbázisok, a szótárak változatos fajtái, lexikonok, 
enciklopédiák, atlaszok, címtárak, névtárak, életrajzgyűjtemények, 
táblázatok, helységnévtárak 

LIBINFO szolgáltatásunk A mindennapi életben való eligazodáshoz, közhasznú információs 
forrásokhoz nyújtunk segítséget, személyesen, telefonon, emailben 

MATARKA Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok 
tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé tevő, 
bárki számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás. 

Heves Megyei Elektronikus 
Könyvtár 

Helyi témájú, saját készítésű adatbázis, gyűjteményét folyamatosan 
fejlesztjük 

Sajtófigyelés, cikkfeldolgozás E tevékenységünk nyomán megszülető információs és 
tudásanyagot katalógusrekordokként és teljes szövegű digitális 
dokumentumokként belső hálózaton és honlapunkon elérhetővé 
tesszük 

Helyben használat A tájékozódáshoz legfontosabb műveket tartalmazó kézikönyvek 
helyben használhatóságát biztosítjuk: 
kézikönyvek, különleges értékű, ritka példányok, lexikonok, a 
különböző tudományterületek alapvető információit tartalmazó 
kiadványok, a helyismereti témájú dokumentumok speciális 
formátumú, tartalmú anyagok, mikrofilmek, folyóiratok 

Irodalomkutatás Családtörténetekkel, településtörténettel, iskola- és épület-
történettel, Dobó Istvánnal, ill. az Egri csillagokkal kapcsolatos 
kutatások és az ezek nyomán megszülető dokumentumok 

Tematikus könyv- és 
dokumentumajánlók, 
lapszemlék 

Legújabb beszerzéseinkről nyújtanak folyamatos tájékoztatást 

Adatbázisok 
 

Korlátozottan hozzáférhető adatbázisok 
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Akadémiai folyóirat-gyűjtemény, 
Akadémiai szótárak, Arcanum 
Digitális Tudománytár, 
EBSCOhost, L'Harmattan Kiadó, 
MeRSZ, SzóTudásTár 

A Bródy Sándor Könyvtár valamennyi részlegében elérhetővé 
váltak. Használatuk a beiratkozott olvasók számára a könyvtári 
gépeken, ingyenes. 

 
A Bródy Sándor Könyvtár valamennyi részlegében elérhetőek az alábbi korlátozottan 
hozzáférhető szakirodalmi adatbázisok, melyek használata a beiratkozott olvasók számára a 
könyvtári gépeken ingyenes:  
 
Akadémiai folyóirat gyűjtemény 
Akadémiai szótárak 
Arcanum Digitális Tudománytár 
EBSCO 
 
Távolról elérhető, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok (15) 
EPA - Elektronikus Periodika Archívum 
ERIC – Education Resources Information Center 
Európai Digitális Könyvtár 
HUMANUS - Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa 
Hungaricana - Közgyűjteményi portál 
LC – Library of Congress 
MANDA 
MATARKA - Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa 
MatEK - Matematikai Egyesített Katalógus 
MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár 
MERLOT - Multimedia Educational Resources for Learning and Online Teaching 
MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus 
MTMT - Magyar Tudományos Művek Tára 
NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum 
ODR - Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 
 
Távolról elérhető, helyismereti adatbázisok (7) 
Online elérhető sajtótermékek (Hungaricana-szolgáltatás) 
Online elérhető aprónyomtatványok (Hungaricana-szolgáltatás) 
Gyöngyösi Elektronikus Könyvtár 
Heves Megyei Elektronikus Könyvtár 
Képeslapgyűjtemény 
Filmdokumentumok (TV Eger hírműsorai 1998-2003) 
Vachott Sándor Városi Könyvtár képeslapgyűjteménye 
 

IV. Fejlesztések 
 

4.1 Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
 

A hagyományos és kreatív könyvtári szolgáltatások és programok, a partnerközpontú 
gondolkodás, a minőségirányítás, az egész városban jól ismert szervezeti kultúra munkánk 
értékeit jelentik. Mindamellett sajnos vannak olyan kritikus pontok, melyek megoldást 
igényelnek: a szűkös terek, az állandó helyhiány, a zsúfoltság.  
A TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 kódszámú ún. Zöldváros projekt részelemeként a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak otthont adó Nagypréposti palota rekonstrukciójára és – 
műemléki jellege miatt - részleges akadálymentesítésére kerül sor. Az épület új nyílászárókat 
kap, liftet építenek be és felújítják a csodálatos barokk ház homlokzatát. Elvégezik a 
szükséges kültéri munkákat, igényes térburkolatot és térvilágítást kap a történelmi ingatlan 

http://brody.iif.hu/hu/epa-elektronikus-periodika-archivum
http://brody.iif.hu/hu/eric-education-research-information-center
http://www.europeana.eu/
http://brody.iif.hu/hu/humanus-humantudomanyi-tanulmanyok-es-cikkek-adatbazisa
http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/
http://brody.iif.hu/hu/library-congress
http://brody.iif.hu/hu/matek-matematikai-egyesitett-katalogus
http://brody.iif.hu/hu/mek-magyar-elektronikus-konyvtar
http://brody.iif.hu/hu/merlot-multimedia-educational-resources-learning-and-online-teaching
http://brody.iif.hu/hu/mokka-magyar-orszagos-kozos-katalogus
http://brody.iif.hu/hu/mtmt-magyar-tudomanyos-muvek-tara
http://brody.iif.hu/hu/nava-nemzeti-audiovizualis-archivum
http://brody.iif.hu/hu/odr-orszagos-dokumentum-ellatasi-rendszer


48 

 

és környezete. A fejlesztésnek köszönhetően a palota a könyvtári feladatokat korszerűbb 
környezetben láthatja el, s alkalmassá válik családi, szabadidős programok rendezésére. 
Az elkészített tervek alapján a főépület egésze látványos, igényes szolgáltató térként 
funkcionálhat, a zenei és idegen nyelvi gyűjtemény, s a most kialakított ifjúsági TiniZug, mint 
közösségi tér szerves egészként kapcsolódhat egymáshoz. A tervek megoldást jelentenek a 
szolgáltatások akadálymentesítésére és korszerűsítésére.  
Az átalakítással kényszermegoldások is keletkeznek a Központi Könyvtárban, mivel minden 
kiszolgáló funkció a szomszédos épületben kaphat helyet: a feldolgozó osztály, az 
informatika, a hálózati-módszertani osztály, az igazgatás. A jelenlegi belső raktári állomány 
külső raktárba költözik, így a helyben, azonnal elérhető dokumentumok száma újabb 30 ezer 
kötettel lesz kevesebb.  
A Nagypréposti Palota építési munkálatainak elvégzése alatt a könyvtár működtetését 
ideiglenes helyen kell megoldanunk.  
 

4.2 Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
 

A tervezett fejlesztés előkészületei miatt infrastrukturális beruházásra 2017-ben nem került 

sor. 

 

4.3 Jelentősebb eszközbeszerzések 
 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű 1 4 394 000  

ebből személygépkocsi 1 4 394 000  

Számítógép 46 9 649 843  

ebből olvasói 20 4 195 583  

ebből szerver    

Fénymásoló, nyomtató 1 1 090 000  

Szkenner    

vagyoni értékű jog  1 252 048  

Kisértékű informatikai eszköz 54 1 871 441  

Kisértékű egyéb eszköz 148 4 811 812  

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb: Rackszekrény 1 338 465  

egyéb: dokumentumbeszerzés  33 376 898  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  56 784 507  
 

 4.4 Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg (Ft) 

Elnyert 
összeg (Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

ODR 2017 1 700 000 Ft 1 700 000 Ft 
Emberi 

Erőforrások 
Minisztériuma 

2017.10.15 2018.04.30 

SZJA 1% 113 963 Ft 113 963 Ft -   

Csak Tiszta Forrásból - 
Országos Könyvtári Napok 
program megvalósításár 
Heves Megye 
Könyvtáraiban és könyvtári 
szolgáltató helyein 

1 753 170 Ft 1 753 170 Ft NKA 

2017.10.02. 2017.10.08. 
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Dr. Szecskó Károly: Ostoros 
története című tudományos 
ismeretterjesztő művének 
megjelentetésére 

1 151 320 Ft 700 000 Ft NKA 

2017.07.03. 2018.05.31. 

Legyél Te is Beavatott - 
Országos szakmai 
továbbképzés 
megrendezésére 
könyvtárosoknak 

425 480 Ft 425 480 Ft NKA 

2017.09.18. 2017.09.18. 

Szó Istvánné Fülöp Dalma: 
Az Agria Vegyeskar 
története című kötet 
kiadása 

452 000 Ft 250 000 Ft 
Eger Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 

2017.09.20 2017.12.31 

Gál Elemér Héthavas: 
őstörténeti hitregény című 
művének megjelentetése 

293 000 Ft 200 000 Ft 
Eger Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 

2017.04.18 2017.05.31 

KönyvtárMozi 
programsorozat 
lebonyolítására a 
Hevestékában 

2 254 000 Ft 2 254 000 Ft NKA 

2017.01.01. 2017.12.31. 

Szakmai felkészülésre a 
Minősített Könyvtár Cím 
ismételt elnyeréséhez 
szükséges ismeretek 
megszerzésére 

500 000 Ft 400 000 Ft NKA 

2016.09.01. 2017.06.30. 

Őseink üzenete - 
népdalaink 
szövegértelmezése a Gajdos 
zenekar tagjaival programra 

1 000 000 Ft 600 000 Ft NKA 

2018.02.15 2018.06.29 

Bródy olvasótábor 
megvalósítására 

1 384 100 Ft  NKA 
2018.06.25 2018.06.29. 

Te magad légy a költemény 
- olvasásnépszerűsítő 
programsorozat 
rendezvényeire a Bródy 
Sándor Könyvtárban 

598 060 Ft 598 060 Ft NKA 

2018.03.01. 2018.09.28 

Összesen 11 625 093 8 994 673    

      

Európai Uniós pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg (Ft) 

Elnyert 
összeg (Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

EFOP-3.7.3-16-2017-00114 
 Tudás-Könyvtár-Közösség 

64 621 066 
Ft 

64 621 066 Ft 

EEM-EU 
Fejlesztések 

Végrehajtásáért 
Felelős 

Helyettes 
Államtitkárság 

2018.01.01. 2020.12.31 

EFOP-4.1.8-16-2017-00120  
Könyvtár négy keréken, 
MindenkiNet  

120 000 000 
Ft 

120 000 000 
Ft 

EEM-EU 
Fejlesztések 

Végrehajtásáért 
Felelős 

Helyettes 
Államtitkárság 

2018.01.01. 2019.12.31 

GINOP-3.3.1-16-2016-00001 
Digitális Jólét Program 
Pontok fejlesztése 

informatikai eszközök 
használata 

Kormányzati 
Informatikai 
Fejlesztési 
Ügynökség 

  

Összesen 184 621 066 184 621 066    



50 

 

4.5 A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-
ben, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének 
bemutatása  
 
A minőségirányítási tevékenység során legfőbb értékünk: a folyamatosság.   
2013-tól Minősített Könyvtár címmel, 2016-tól Könyvtári Minőségi Díj szakmai elismerésekkel 
rendelkezünk. Minőségirányító tevékenységünket a TQM alapelveinek, támogató elemeinek 
és eszközeinek figyelembe vételével végezzük. A minőségmenedzsment megalapozásához 
szükséges - alapfeltételnek számító - vezetői elkötelezettség a kezdetektől motiválta, segítette 
könyvtárunk minőségfejlesztési folyamatát. Munkatársaink 2002-2017 között nagy számban 
vettek részt minőségmenedzsment képzésekben, tréningeken, könyvtárunkból 10 fő végezte 
el a 120 órás Minőségmenedzsment a könyvtárban c. tanfolyamot, 2 fő a Minőség értékelése a 
könyvtárban c. 60 órás képzést. A képzésben részt vettek a megszerzett tudást belső 
továbbképzésen és megyei műhelynapokon adják át saját és külső munkatársaiknak. 
2017-ben minőségfejlesztési tevékenységünket meghatározta a felkészülés a Minősített 
Könyvtár cím pályázatra, amely második ötéves időtartamot jelenti könyvtárunk életében.  

Minőségügyi Kézikönyvünk 2009-ben készült el, 2012-ben módosított változata, 2017-ben új 
arculattal, új verziója készült. A kézikönyv rendszerbe foglalja a minőségügy terén eddig 
született anyagainkat, többségében új verzióban, de teljesen új dokumentumok is készültek: 
többek között az akadálymentesítésre, az anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendjére, az 
intézményen belüli rotációra és mobilitásra, a PDCA elv érvényesülésére vonatkozóan. 
Készültek elemzések a hatékony munkavégzésről, innovációs projektleírásokat állítottunk 
össze, kiemelve a munkatársak részvételét. 2017-ben készült el a munkatársak kompetenciáit 
felmérő tudástérkép. Kézikönyvünkben megfogalmaztuk, hogy mit gondol szervezetünk a 
minőségpolitikáról, mit tesz ennek érdekében, valamint közli a szervezet minőségpolitikai 
eljárásait és követelményeit. Stratégiai tervünk (2014-2020) készítése, küldetésnyilatkozatunk 
és jövőképünk megfogalmazása során folyamatos, fokozatos és előremutató változásokat 
éltünk és élünk meg. A változások az elmúlt másfél évtized alatt a szervezetben, a szervezeti 
kultúrában és a kollégák szemléletében következtek be. Indokoltnak láttuk, hogy 2017-ben új 
dolgozó elégedettségmérést végezzünk, amely kiterjedt a belső kommunikáció és a szervezeti 
kultúra vizsgálatára is. Az immár harmadik alkalommal elvégzett felmérés eredményeinek 
értékelése során alkalom nyílt az eddigi vizsgálatokkal (előzmények: 2006, 2009) való 
összehasonlításra, a változások elemzésére, tendenciák megállapítására is. A változások 
jegyében a közfoglalkoztatásban nálunk dolgozó munkatársak körében is történt 
elégedettségmérés. A felmérés eredményeként többek között 2017-ben csoportos belső 
levelezőlistát hoztunk létre. 2017-ben teljes körű használói elégedettségmérést végeztünk a 
Bródy Sándor Könyvtár használói körében.  

2017-ben folytattuk a Heves megyei önálló nyilvános könyvtárak felkészítését a 120/2014. 
(IV.8) Kormányrendeletben előírt minőségi követelményekre. Használói elégedettségmérés 
elvégzésére szólítottuk csatlakozásra Heves megye nyilvános könyvtárait, akik számára 
nemcsak a módszertani anyagokat bocsátottuk rendelkezésre, hanem 2 megyei szakmai nap 
keretében minőségmenedzsment tréninget is tartottunk. A tréninget a 2015-2017 között 
szervezett megyei műhelynapok tematikájára építettük, az előadásokat és jó gyakorlatokat 
könyvtárunk azon munkatársai tartották, akik a 120 órás képzésben részt vettek. A 
személetformálás, az ismeretek és tapasztalatok átadása mellett segítjük és folyamatosan 
követjük a Heves megyében dolgozó nyilvános könyvtárak elkészült minőségi dokumentációs 
anyagait is.  

2017-ben a megyében működő 30 önálló nyilvános könyvtár 66 %-a, azaz 20 intézmény 
adataival rendelkeztünk. Az ajánlás szerinti minőségügyi dokumentációval rendelkeznek az 
alábbi önálló nyilvános települési könyvtárak (20): Abasár, Boldog, Detk, Füzesabony, 
Gyöngyös, Gyöngyösoroszi, Hatvan, Heves, Hort, Kápolna, Kompolt, Lőrinci, Markaz, 
Pétervására, Recsk, Szihalom, Tarnaörs, Tiszanána, Verpelét, Visonta. 
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Továbbra is törekszünk arra, hogy minél több Heves megyei partner intézmény fölismerje a 
minőségügyben rejlő szakmai fejlesztés lehetőségeit. 
 

Kommunikáció 2017. évi tény 2018. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 0 0 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 32 32 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 3 3 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 124 120 

Online hírek 80 80 

Közösségi médiában megjelenő hírek 1439 1400 

Hírlevelek 12 12 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült 
érték) 

0 0 

 
Tapasztalatcsere látogatások  

 
2017-ben szakmai tapasztalatcserére két alkalommal érkeztek hozzánk kollégák, egy megyei 
és városi könyvtár, valamint egy felsőoktatási szakkönyvtár minőségirányítási tanácsának 
tagjai, akiknek munkáját a Minősített Könyvtár cím pályázatra való felkészülésben segítettük. 
Az év során 2 könyvtár 14 munkatársával osztottuk meg minőségfejlesztési tapasztalatainkat. 
A találkozók formáját igényeiknek megfelelően választottuk meg: szakmai beszélgetés, illetve 
előadások formájában. 
 

Intézmény Időpont Létszám 

Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 2017.08.30-31. 8 fő 
SZIE Entz Ferenc Könyvtár 2017.10.17 6 fő 

 

Tudásmegosztás belső képzéseken  
 
A megyei szinten meghirdetett képzések mellett a belső továbbképzésekre is figyelmet 
fordítunk. Fontosnak tartjuk a jó gyakorlatok átadását, a szakmai tapasztalatcserét a könyvtár 
munkatársai számára is.  
2017-ben belső továbbképzéseink témáját meghatározta a felkészülés a Minősített Könyvtár 
cím pályázatra, amely második ötéves időtartamot jelenti könyvtárunk életében. 
Könyvtárunk Minőségirányítási Tanácsának, valamint a könyvtár munkatársainak 
felelősségteljes munkája eredményeként elkészült a Minőségi kézikönyv következő verziója, 
új arculatban és megújított tartalommal. Az egyes dokumentumokkal a belső 
továbbképzéseken ismerkedtek meg a dolgozók. A Minősített Könyvtár cím pályázat 
beadására 2017. évben a kiírás visszavonása miatt nem került sor.  
Belső képzéseinken az alábbi témákban hangzottak el előadások: 
 

Időpont Képzési forma 

2017. április 5. Összdolgozói értekezlet 

 1. Tájékoztató a gazdálkodást érintő feladatokról / Tőzsér Istvánné 
2. Felkészülés a Minősített Könyvtár címre / MIT munkacsoport: Bodor Katalin, 

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, , Mihály Andrea, Pauer Erika, Tőzsér Istvánné, 
Zsoldos  Marianna 

3. Egyebek, aktualitások 

2017. június 12. Összdolgozói értekezlet 

 1. Tájékoztató a Minősített Könyvtár cím pályázatról / Farkas Márta 
2. A Bródy Sándor Könyvtár dolgozói elégedettségének, belső 

kommunikációjának és szervezeti kultúrájának felmérése / Zsoldos Marianna 
3. A használói elégedettség mérése a Bródy Sándor Könyvtár látogatói körében / 

Pauer Erika 
4. A Bródy Sándor Könyvtár Könyvtárhasználati és Panaszkezelési Szabályzata / 
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Bodor Katalin 
5. Partnerkapcsolatok, partnerlista /Kelemenné Csuhay Zsuzsanna 
6. Folyamatszabályozás a Bródy Sándor Könyvtárban / Mihály Andrea 

2017. szeptember 
4. 

Összdolgozói értekezlet 

 1. Beszámoló a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének 2017. évi rigai 
kongresszusáról / Zsoldos Marianna 

2. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Stratégiai terve / Tőzsér Istvánné 
3. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Minőségi kézikönyve és a 

kapcsolódó dokumentumok / Farkas Márta 
4. Esélyegyenlőségi terv / Varga Lászlóné;  
5. Hátrányos helyzetű könyvtárhasználók a könyvtárban / Bodor Katalin 
6. Zöldkönyvtár. Környezetvédelem és fenntarthatóság: a TOP fejlesztésekhez 

kapcsolódó SOFT projektek bemutatása / Kelemenné Csuhay Zsuzsanna 
7. A Nagy könyves beavatás / Csépányi Zoltán 
8. Parkkönyvtár / Pauer Erika  
9. Plázakönyvtár, Strandkönyvtár / Bodor Katalin 
10. MKE Hírek / Bodor Katalin, Verle Ágnes 
11. Egyebek, hírek, közérdekű információk 

2017. október 10-11. Légy kreatív prezivel! A PREZI használata – belső továbbképzés / Csépányi Zoltán 

2017. december 18. Összdolgozói értekezlet 

 Tájékoztató a 2017. évi eredményekről / Tőzsér Istvánné  
Csapatépítő tréning / Tőzsér Istvánné 

 

4.6 Elektronikus szolgáltatások 
 

Szolgáltatás 2017-ben 
megvaló
sult 
(I/N) 

Részletek 

Honlap N Honlapunk alapinformációi 5 nyelven érhetők el: magyar, angol, német, 
francia, lovári. A tartalmakat magyar nyelven naponta frissítjük. Kollégáink 
egy része rendelkezik tartalomfeltöltési joggal, így az aktuális információk, 
hírek, meghívók, plakátok, a rendezvényeinken, programjainkon készült 
fotók azonnal, pár órán belül fölkerülnek a honlapunkra. Egységes arculattal 
rendelkező felületen teszünk elérhetővé a könyvtárról szóló minden 
információt, a katalógust, az olvasóink számára elérhető online felületet. 

OPAC N Katalógusunk távoli elérése az eCorvina Integrált Könyvtári Rendszerben 
biztosított. 

Adatbázisok I Arcanum Digitális Tudománytár, EBSCO, Akadémiai folyóirat- és 
szótárcsomag, nyílt hozzáférésű adatbázisok, Hungaricana 

Referensz 
szolgáltatás 

I Regisztrációval rendelkezünk az ask.fm online referensz oldalon. Az ask.fm 
közösségi weboldalon a felhasználók egymásnak tehetnek fel kérdéseket, 
valamint válaszolhatnak a nekik feltett kérdésekre. Könyvtárunkhoz 2017-ben 
2 megkeresés érkezett. 

Közösségi 
oldalak  

I Folyamatos jelenlétünk a Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, Slideshare, 
Instagram, YouTube oldalakon. 

Hírlevél I Hírlevelünket havi rendszerességgel eljuttatjuk felhasználóinkhoz.  

Blog I Hangtárnok: http://hangtarnok.hu/ 
Bródy Könyvklub http://brodykonyvklub.blogspot.hu/ 
A Nagy Könyves Beavatás http://nagykonyvesbeavatas.hu/ 
Diskurzus Gyermekkönyvtári módszertani műhely 
http://ediskurzus.wixsite.com/diskurzus 

RSS I Használóink RRS csatornán keresztül folyamatosan értesülhetnek friss 
híreinkről. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Weboldal
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4.7 Innovatív megoldások, újítások 
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Iskolai könyvtári 
ellátás 
 

Az Egri Tankerületi Központ és a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár a KSZR szolgáltatásba be nem vont iskolai könyvtárak 
szolgáltatásainak megújítására és fejlesztésére mintaprojekt 
kidolgozását tűzte ki célul. 2015-2016-ban került sor az előkészítő 
munka megkezdésére, az iskolai könyvtárak működésével kapcsolatos 
helyzet- és igényfelmérésre, a szerződés megkötésére. A szolgáltatás e 
szerződés alapján 2017 januárjától indult, és 9 iskolára terjedt ki. 
 
Az iskolai könyvtári szolgáltatás jóvoltából 2017-ben 3 418 db könyvvel 
és 57 folyóirattal bővült az iskolai könyvtárak választéka, amelynek 
összértéke 6 170 013,- Ft volt.  
Az év során 5 alkalommal hívtuk megyei könyvtári továbbképzésre az 
iskolai könyvtárak munkatársait. A képzések egyrészt informatikai 
jellegűek, másrészt az olvasásnépszerűsítő foglalkozások 
tapasztalatainak átadása került a középpontba.  
Helyszíni megbeszélésre, helyzetfelmérésre minden iskolai 
könyvtárban sor került. A megbeszélés alapján 4 iskolai könyvtár 
állományának átvizsgálása, selejtezése történt meg. A selejtezett 
könyvállomány pótlására valamennyi esetben – a helyi igények szerint 
– új könyveket vásároltunk az iskolák részére. 
Az informatikai szervízszolgáltatás 9 kiszállást jelentett 2017-ben. 4 
iskolai könyvtárban telepítésre került a kölcsönzéshez és a könyvek 
kereséséhez, katalogizálásához szükséges modulrész. 
 

Nagy Könyves 
Beavatás 
 
 

 
 

Avasd be Te az olvasót kedvenc könyveid világába!” mottóval indult el 
2015-ben a Bródy Sándor Könyvtár olvasásnépszerűsítő játéka a tini 
korosztály számára. A harmadik évadhoz érkezett országos 
olvasásnépszerűsítő játékunk, melyet a Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központtal közösen szervezünk. 2017-ben 51 csapat vesz 
részt a játékban. A játék indulása óta összesen 980 könyvet olvastak el 
a csapatok, s 969 kreatív feladatot készítettek el, melyek 
könyvajánlóként elérhetőek a KönyvSúgó adatbázisban és a Bookline 
könyvajánlójában, illetve a játék blogfelületén. 
Az olvasásnépszerűsítő program záró eseményének az Országos 
Széchényi Könyvtár ad otthont 2018-ban, ahol - többek között - kiderül 
ki lesz a 2017-2018-as évad legaktívabb csapata! 

Mesély - 
meseterápiás 
alkalmak a Szalai 
Közösségi Házban 
gyermekeknek 

Havonta 2 alkalommal tartott meseterápiás program. A résztvevők 6-11 
éves roma kisgyermekek. Mélyszegénységben, halmozottan hátrányos 
helyzetben, gyakran érzelmileg sivár környezetben élnek. Mesék, 
versek, dalok, játékok, alkotó munka egymást kiegészítő hatása, 
személyes figyelem és törődés együttese segít számukra harmonikus 
kapcsolódási pontokat találni egymáshoz és a világhoz. Az iskola 
visszajelzései szerint a személyiség és képességfejlesztésben elért 
sikerek noha kismértékűek, de vitathatatlanok. A kihelyezett program 
eredményeinek láttán az Arany János Iskola a 2016-2017-es tanévtől 
kezdődően havi rendszerességgel hozza a gyerekeket a 
gyermekkönyvtárba egy könyvtári környezetben tartott meseterápiás 
programra.    
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4.8 Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
 

4.8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 
 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
2016. évi 
tény 

2017. évi 
terv 

2017. évi 
tény 

eltérés %-
ban 2016-
hoz képest 

B
ev

ét
el

 

Az intézmény működési bevétele 31 404 30 800 33 533 6,78% 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 31 404 30 800 33 533 

6,78% 

- ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 979 700 1 436 46,68% 

- ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 
   

 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 326 928 274 853 307 894 

-5,82% 

– ebből fenntartói támogatás 93 004 63 053 79 223 -14,82% 

– ebből felhasznált maradvány 11 099 
 

8 768 -21,00% 

– ebből központi költségvetési támogatás 132 300 132 300 132 300 0,00% 

– ebből kistelepülési kiegészítő támogatás 72 107 78 180 78 180 8,42% 

– ebből pályázati támogatás 18 418 1 320 9 423 -48,84% 

– a Pályázati támogatásból EU-támogatás 
 

0 0  

Egyéb bevétel összesen 1 600 
 

8 -99,50% 

Bevétel összesen 359 932 305 653 341 435 -5,14% 

K
ia

d
ás

 

Személyi juttatás 149 776 130 030 147 982 -1,20% 

Munkaadókat terhelő összes járulék 39 954 29 530 34 987 -12,43% 

Dologi kiadás 93 126 86 763 87 227 -6,33% 

Felhalmozási kiadás 68 452 59 330 65 506 -4,30% 

Egyéb kiadás 
  

1 398  

Kiadás összesen 351 308 305 653 337 100 -4,04% 

 

Kiadások alakulása 
Intézményünk gazdálkodása során a takarékosság, költséghatékonyság elvét követte és teljes 
mértékben kihasználta a pályázati lehetőségeket. 
 

K3 Dologi kiadások 
A dologi kiadásainkban 6,33 %-os csökkenés következett be, így azok 87.227 eFt összegben 
teljesültek. A dologi kiadásokon belül folyamatosan emelkednek a rezsi költségek, illetve 
az elöregedett, elhasználódott eszközök, helyiségek karbantartási, javítási kiadásai. 
Azonban a dologi kiadásainkon belül csökkentek a pályázati forrásból finanszírozott 
kiadások. 
 
K31 Készletbeszerzés 
Szakmai anyag beszerzésünk az előző évhez képest 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. 
 
K32 Kommunikációs szolgáltatások 
Ezen a rovaton számoljuk el a telefon- és internet szolgáltatás díját, valamint az 
informatikai eszközök bérleti díját is. Ezek a kiadások a tavalyihoz képest némileg 
csökkentek, mivel a fénymásoló gépek után fizetendő díjakat 2017-ben már a karbantartási 
kiadások között szerepeltettük. 
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K33 Szolgáltatási kiadások 
Közüzemi díjaink meghaladták a tervezett szintet. 
Bérleti díjakban az infláció mértékének megfelelő emelkedés tapasztalható. Karbantartásra 
fordított kiadásaink a tervezetthez képest alacsonyabb mértékben teljesültek. Az egyéb 
szolgáltatási díjakon számoltuk el 2017. évtől a takarítási és portaszolgálat díját (ez tavaly a 
karbantartási soron szerepelt). 
Kiküldetési, reklám, propaganda költségeink a 1.450 eFt-os eredeti előirányzathoz képest 
mindössze 501 eFt értékben teljesültek, mert a kollégáink az intézményi gépjárműveket 
használták a kiküldetések során. A reklám és propaganda kiadások jelentősen megnőttek 
az előző évhez képest, mivel a pályázati forrásból finanszírozott nyereménytárgyakat 
(könyvek, ebook-ok) ezen a rovaton könyveltük. 
 
K6 beruházások 
Beruházási kiadásokra az előző évhez képest -4,3%-kal kevesebb, összesen 65.506 eFt-ot 
költöttünk. 
 
K61 Immateriális javak beszerzése 
Kisértékű vagyoni értékű jogokra 1.252 eFt-ot fordítottunk, amely a KSZR-ben felhasznált 
szoftvereket tartalmazza. 
 
K63 Informatikai eszközök beszerzése 
Informatikai eszközökre 12.950 eFt-ot költöttünk. A KSZR-ben szerverek, laptopok, 
számítógép alkatrészek kerültek a települések részére beszerzésre. 
 
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 
Gépek, berendezések beszerzésére 42.583 eFt-ot fordítottunk, melyből könyv-, cd-, dvd- 
jogcímen 33.377 eFt kiadást realizáltunk, illetve egy újabb darabbal bővült az intézmény 
által üzemeltetett gépjárművel száma, melynek bekerülési értéke 4.394 eFt volt. 

 

Bevételek alakulása 
Intézményünk 2017-ben 341.435 eFt bevételt realizált. 
 

B1 Működési célú támogatások 
Intézményünk 2017. évben megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására 604 eFt, a 
közfoglalkoztatásra 982 eFt támogatást kapott. Az adó 1%-ából 114 eFt folyt be. Az NKA-tól 
6.023 eFt pályázati összeget kaptunk. Az EMMI-től 500 eFt ODR támogatás érkezett. 
 
B2 Felhalmozási célú támogatások 
Az EMMI-től 1.200 eFt ODR támogatás érkezett dokumentumbeszerzésre. 
 
B4 Működési bevételek 
Készletértékesítésből 349 eFt bevételünk származott, amely a dokumentumok leválogatása 
után a leselejtezett könyvek, folyóiratok értékesítéséből adódott. Alaptevékenységi 
bevételeink nagy része a beiratkozási díjakból tevődik össze, emellett az olvasók 
késlekedése vagy a kölcsönvett dokumentumok megsemmisülése esetén kötbért 
fizettetünk. A részlegeink bevételei ezekből a tételekből 3.098 eFt-ot tettek ki. 
Legfontosabb bevételi forrást a központi könyvtár bevételei teszik ki, míg a legkevesebb 
bevétel a fiókkönyvtárban realizálódott. ÁFA visszatérülésből 19.786 eFt képződött. 
A KSZR bevétel 5.236 eFt, melyből az iskolák számára nyújtott szolgáltatás díját a KLIK 
2017. év végén előzetesen már átutalta 2.900 eFt összegben. 
A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei a dolgozók által befizetett magáncélú 
telefonbeszélgetések díjából (2.115 eFt) adódott. 
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B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
Könyv örökbefogadás címén 8 eFt bevételt realizáltunk. 
 
B8 Finanszírozási bevételek 
Intézményünk bevételének legjelentősebb részét a támogatás alkotja, mely az előző évihez 
képest csökkent. 
Az intézmény hasonlóan az előző évhez 132.300 eFt állami támogatásban részesült, melyet 
a fenntartó 79.223 eFt-tal egészített ki. A fenntartói támogatás összegét 8.768 eFt-tal emeli 
a 2016. évi pénzmaradványunk, melyet teljes egészében felhasználtunk. 
A KSZR szolgáltatás bevétele 78.180 eFt, ami 6.073 eFt-tal volt magasabb a 2016. évi 
támogatáshoz viszonyítva. 

 
4.8.2 Létszám és bérgazdálkodás 
 
Az intézmény 2017. évi átlagos statisztikai létszáma 43,53 fő volt, ami 6,12 fővel kevesebb az 
előző évihez képest, mivel 2017. január 1-jével az intézmény gazdasági szervezete megszűnt és 
az intézmény létszáma lecsökkent 7 fővel. Ezen felül a fenntartó 1,25 fő megváltozott 
munkaképességű munkavállalóval történő létszámemelést engedélyezett 2017. május 26-től 
2018. január 31-ig tartó időszakra. A havi rendszeres személyi juttatáson felül 3.280 eFt 
összegben került sor jutalom, 1317 eFt értékben helyettesítési díj, műszakpótlék és túlóra 
kifizetésére. 
3 fő közalkalmazottunk adtunk jubileumi jutalmat 1.279 eFt értékben. A munkavállalók 
részére a jogszabályban meghatározott adómentes mértékig munkába járáshoz közlekedési 
költségtérítést fizettünk éves szinten 1.349 eFt értékben. Bérmegtakarítás és többletbevétel 
terhére 3.518 eFt étkezési hozzájárulást biztosítottunk a dolgozóink részére. 
 

Személyi juttatások alakulása  
(állományba nem tartozók nélkül): 

2016 2017 változás 

Személyi juttatás 137 873 eFt 133 272 eFt -3,4 

1 főre jutó személyi juttatás 2 777 eFt 3 062 eFt +10,26 

 
Állományba nem tartozó dolgozók részére, illetve saját dolgozók részére 14.709 eFt megbízási 
díj és egyéb kifizetés történt. A kifizetésre a munkakörbe nem tartozó plusz feladatok 
ellátásáért került sor, valamint pályázatok külső megbízottjainak díjazása történt meg.  
Személyi juttatásra összesen 147.982 eFt került kifizetésre. Az előző évhez képest 0,56%-os 
növekedés következett be. 
 
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 
A munkaadói járulékok jogcímen 34.987 eFt-ot fizettünk ki. A járulékok előző évhez 
viszonyított 12,43%-os csökkenése részben a személyi juttatásokban bekövetkezett 
csökkenésnek, illetve a munkaadókat terhelő járulékok 5%-os csökkenésének tudható be. 
 
Eger, 2018. február 15. 
 

 
aláírás 

             igazgató 
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V. Mellékletek 
 

5.1 Sajtómegjelenés 
 

Nyomtatott sajtó 
 
1. Emberi sorsok a forradalomban : a helytörténész alapos kutatások, interjúk után jelentette meg a 

kötetét / Barta Katalin. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 2.sz. (2017. jan. 3.), p. 
5. 

2. Közel kerülhettek a könyvekhez : több mint ötszázan vettek részt a megyei könyvtár 
foglalkozásain / Juhász Henrietta. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 13.sz. (2017. 
jan. 16.), p. 5. 

3. Könyvtárakat nyitnak / Várhelyi Márta. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 17.sz. 
(2017. jan. 20.), p. 2. 

4. Idén hat könyvtár újulhat meg a megyében : januárban Gyöngyöshalászon és Tarnaleleszen 
vehetik birtokba az olvasók a korszerű bibliotékát / Szomszéd Eszter. – In: Heves Megyei Hírlap, 
ISSN 0865-9109. - 28.évf. 18.sz. (2017. jan. 21.), p. 4. 

5. Jön a Harry Potter fordítója / Szomszéd Eszter. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 
28.évf. 22.sz. (2017. jan. 26.), p. 2. 

6. Lupuszra emlékeznek / Sike Sándor. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 25.sz. 
(2017. jan. 30.), p. 2. 

7. Farkas Andrásra emlékeztek : a közművelődés tekintélyes egri alakjáról szólt az est / Juhász 
Henrietta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 27.sz. (2017. febr. 1.), p. 3. 

8. Kóbor Grimbuszon : durrfarkú szurcsók nem nőtt a fordító szívéhez / Juhász Henrietta. – In: 
Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 29.sz. (2017. febr. 3.), p. 3. 

9. Fakatica és kalapos cica : szeretettel, felkészülten fogadták Szabó T. Annát a kisiskolások / Juhász 
Henrietta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 38.sz. (2017. febr. 14.), p. 5. 

10. A lányok kedvence érkezik nőnapon / Juhász Henrietta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-
9109. - 28.évf. 47.sz. (2017. febr. 24.), p. 2. 

11. A Bródy szakmailag segíti a Tinódit is : együttműködik a tankerületi központ, valamint a megyei 
és a városi könyvtár / Várhelyi Márta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 48.sz. 
(2017. febr. 25.), p. 3. 

12. Gondolkozzunk globálisan, tegyünk lokálisan : fotókiállításon mutatkozik be a közös küldetés: a 
természet egészének védelme / Mellik Alexandra. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 
28.évf. 51.sz. (2017. márc. 1.), p. 6. 

13. Felkészítenek az érettségire / Szomszéd Eszter. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 
28.évf. 57.sz. (2017. márc. 8.), p. 2. 

14. Az élet titkait fürkésző tárlat : második alkalommal mutatta meg festményeit Bata Mária / Mellik 
Alexandra. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 64.sz. (2017. márc. 17.), p. 2. 

15. Hamarosan véget ér "A Nagy Könyves Beavatás" / Juhász Henrietta. – In: Heves Megyei Hírlap, 
ISSN 0865-9109. - 28.évf. 66.sz. (2017. márc. 20.), p. 5. 

16. Internet Fiesta: érdekes programok / Szomszéd Eszter. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-
9109. - 28.évf. 68.sz. (2017. márc. 22.), p. 2. 

17. Senki szebben nem dalolt... : Apor Elemér születésének 110. évfordulóján emlékeztek / Szomszéd 
Eszter. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 73.sz. (2017. márc. 28.), p. 2. 

18. Híd épül az ifjúság és a könyvek között : Fröccsműhely és Ször(p)arti, illetve Fanatic Rídörz / 
Juhász Henrietta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 73.sz. (2017. márc. 28.), p. 
12. 
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19. Az őszinte valóságot értékelik : újságíró-olvasó találkozó a könyvtárban az érdeklődőknek / 
Juhász Henrietta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 75.sz. (2017. márc. 30.), p. 2. 

20. Mottó: falun élnek, tesznek-vesznek / Mellik Alexandra. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-
9109. - 28.évf. 79.sz. (2017. ápr. 4.), p. 12. 

21. Fejlődés kötetenként : remélik, folytatódik A Nagy Könyves Beavatás / Juhász Henrietta. – In: 
Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 80.sz. (2017. ápr. 5.), p. 6. 

22. Színház a könyvtárban / Hliva Éva. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 83.sz. 
(2017. ápr. 8.), p. 2. 

23. Versposztok lobogtak a Dobó téri függőn / Juhász Henrietta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 
0865-9109. - 28.évf. 86.sz. (2017. ápr. 12.), p. 1-2. 

24. Egri fiatalok, akiknek szenvedélyük az olvasás : számukra a könyvek nem holmi "polcon porosodó 
dísztárgyak" / Juhász Henrietta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 94.sz. (2017. 
ápr. 24.), p. 6. 

25. Fény derül a megyei könyvtárakat összekötő kapocsra / Juhász Henrietta. – In: Heves Megyei 
Hírlap, ISSN 0865-9109. - 28.évf. 100.sz. (2017. máj. 2.), p. 4. 
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fiatalok-akiknek-szenvedelyuk-az-olvasas-722128/ 

 
HEOL 
Még több lap elérhető az interneten 
2017.04.26.  
https://www.heol.hu/heves/kozelet-heves/meg-tobb-lap-
erheto-el-az-interneten-722497/ 

 
HEOL 
Fény derült a könyvtárakat összekötő kapocsra 
2017.05.02.  
https://www.heol.hu/heves/kozelet-heves/feny-derult-a-
konyvtarakat-osszekoto-kapocsra-723616/ 

 
HEOL 
A biztonságos közlekedésről tanulhattak Kömlőn 
2017.05.11.  
https://www.heol.hu/heves/kek-hirek-bulvar-heves/a-
biztonsagos-kozlekedesrol-tanulhattak-komlon-725374/ 

 
HEOL 
Interaktív foglalkozás a biztonság jegyében 
2017.05.11.  
https://www.heol.hu/heves/kek-hirek-bulvar-
heves/interaktiv-foglalkozas-a-biztonsag-jegyeben-725442/ 

 
HEOL 
A két Gárdonyi Géza sajátos egri esete 
2017.05.23. https://www.heol.hu/heves/kultura-heves/a-
ket-gardonyi-geza-sajatos-egri-esete-727876/ 
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HEOL 
A Varró család fája is már az Érsekkertben 
2017.06.08. https://www.heol.hu/heves/kultura-heves/a-
varro-csalad-faja-is-mar-az-ersekkertben-730957/ 

 
HEOL 
Szépen gyarapodik a községi könyvtár 
2017.06.22.  
https://www.heol.hu/heves/kozelet-heves/szepen-
gyarapodik-a-kozsegi-konyvtar-733469/ 

 
HEOL 
Nevelés, kapcsolatok, közösségi média 
2017.06.22. https://www.heol.hu/heves/kozelet-
heves/neveles-kapcsolatok-kozossegi-media-733476/ 

 
HEOL 
Több ezren sétáltak múzeumról múzeumra 
2017.06.25. https://www.heol.hu/heves/kultura-
heves/tobb-ezren-setaltak-muzeumrol-muzeumra-733937/ 

 
HEOL 
Könyvtárban forognak a filmek 
2017. 06. 27. https://www.heol.hu/heves/kozelet-
heves/konyvtarban-forognak-a-filmek-734305/ 

 
HEOL 
Ismét keresik az év könyvtárosát 
2017.07.04. https://www.heol.hu/hirek/helyi-hirek/ismet-
keresik-az-ev-konyvtarosat-737201/ 

 
HEOL 
Kifordított valóság a karikatúrákon 
2017.07.10.  
https://www.heol.hu/hirek/helyi-hirek/kiforditott-valosag-
karikaturakon-741161/ 

 
HEOL 
Több mint 200 millió jut a kastélyra 
2017.07.14.  
https://www.heol.hu/hirek/helyi-hirek/masolat-hevboci-
750659/ 
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HEOL 
Gárdonyi-kör 2017: idén is magyar regényírók az egri 
várban 
2017.07.16.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/magyar-
regenyirok-az-egri-varban-752311/ 

 
HEOL 
Az írók kötődnek Egerhez 
2017.07.20.  
https://www.heol.hu/kultura/helyi-kultura/az-irok-
kotodnek-egerhez-756051/ 

 
HEOL 
A fák alatt is lapozgathatunk 
2017.07.21.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fak-alatt-
lapozgathatunk-757641/ 

 
HEOL 
Varázstábort szerveztek a kis könyvmolyoknak 
2017.07.22.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/varazstabort-
szerveztek-kis-konyvmolyoknak-758691/ 

 
HEOL 
Így készült a „Generációk” 
2017.08.06.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/rostas-bea-
kiallitas-819281/ 

 
HEOL 
Bővült, korszerűsödött a könyvtár 
2017.08.11.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bovult-
korszerusodott-konyvtar-824737/ 

 
HEOL 
Hamarosan kiderül, ki az év könyvtárosa 
2017.08.27.  
https://www.heol.hu/hirek/helyi-hirek/hamarosan-
kiderul-ki-az-ev-konyvtarosa-840701/ 

 
HEOL 
Koszorúzással emlékeztek a századik évfordulón 
2017.08.28.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/koszoruzassal-
emlekeztek-szazadik-evfordulon-843469/ 
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HEOL 
Ajándék a sok könyvet kölcsönzőnek 
2017.08.31.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ajandek-sok-
konyvet-kolcsonzonek-846495/ 

 
HEOL 
Díjazták az apci könyvtárost 
2017.09.01.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dijaztak-az-
apci-konyvtarost-848111/ 

 
HEOL 
Megújul a megye féltucat könyvtára 
2017.09.14.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujulnak-
megyenk-konyvtarai-862607/ 

 
HEOL 
Szakmai továbbképzést tartottak a könyvtárosoknak 
2017.09.20. https://www.heol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/szakmai-tovabbkepzest-tartottak-a-
konyvtarosoknak-868925/ 

 
HEOL 
Koccintás a könyvtárban 
2017.10.05. https://www.heol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/koccintas-a-konyvtarban-887909/ 

 
HEOL 
Még mindig nagy probléma az internet hiánya 
2017.10.12. 
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/meg-mindig-
nagy-problema-az-internet-hianya-895405/ 

 
HEOL 
Az ének megmarad 
2017.10.17.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-enek-
megmarad-900593/ 

 
HEOL 
Gárdonyi emléke előtt tisztelegtek Egerben 
2017.11.07.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gardonyi-
emleke-elott-tisztelegtek-egerben-922715/ 

 



68 

 

HEOL 
A forradalom Heves megyei történéseit idézték fel Egerben 
2017.11.15.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-forradalom-
megyei-torteneseit-ideztek-fel-930937/ 

 
HEOL 
Megújulás előtt: teljesen új köntösbe öltözik Eger belvárosa 
2017.11.20.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujulas-
elott-uj-kontosbe-oltozik-eger-belvarosa-937901/ 

 
HEOL 
Modernebb, színesebb lett a könyvtár 
2017.12.14.  
https://www.heol.hu/heves-megyei-hirlap/modernebb-
szinesebb-lett-a-konyvtar-964331/ 

 
HEOL 
Szebb világot festettek elénk 
2017.12.21.  
https://www.heol.hu/heves-megyei-hirlap/a-tarsra-
talalast-s-egy-szebb-vilagot-elevenitettek-meg-971635/ 

 
HEOL 
Több százmillió forintból újul meg Eger egyik legszebb 
épülete 
2017.12.29.  
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobb-
%C2%ADszazmillio-forintbol-ujul-meg-eger-egyik-
legszebb-epulete-977235/ 

 

 

eger.hu 
Eger.hu 
Bújócska a könyvtárban 
2017.01.03. 
http://www.eger.hu/hu/hirek/kultura/c/bujocska-a-
konyvtarban 

 
Eger.hu 
A Líceum történetéről 
2017.01.20. http://www.eger.hu/hu/hirek/tudomany/c/a-
liceum-torteneterol 

 
Eger.hu 
Dr. Farkas Andrásra emlékeztek 
2017.02.01. http://www.eger.hu/hu/hirek/kultura/c/dr-
farkas-andrasra-emlekeztek 
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Eger.hu 
Gárdonyi-kör 2017 
2017.07.17.  
http://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-hirek/c/gardonyi-kor-
2017-17859 

 
Eger.hu 
Fényírók és fényirdák 
2017.09.04.  
http://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-hirek/c/fenyirok-es-
fenyirdak 

 
Eger.hu 
Kiállítás az álomról 
2017.12.22.  
http://www.eger.hu/hu/hirek/kultura/c/kiallitas-az-
alomrol-18978 

 
 
Paletta online 
Paletta online 
Ne hagyd ki! – 88. Ünnepi Könyvhét és 16. 
Gyermekkönyvnapok 
2017.06.31.  
http://palettaonline.hu/belter/ne-hagyd-ki-88-unnepi-
konyvhet-es-16-gyermekkonyvnapok 

 
Paletta online 
Irodalmi est Kakuk Jenő emlékére 
2017.07.01. http://palettaonline.hu/belter/irodalmi-est-
kakuk-jeno-emlekere 

 
Paletta online 
Nyelvészetről, korszerűen, neked is 
2017.10.17. 
http://www.palettaonline.hu/belter/nyelveszetrol-
korszeruen-neked-is 

 
 
Egyéb 
police.hu 
Interaktív foglalkozás a biztonság jegyében 
2017.05.11.  
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-
megelozes/aktualis/interaktiv-foglalkozas-a-biztonsag-
jegyeben 
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Minap.hu 
Könyvtárbusz és tricikli a vándorgyűlésen 
2017.07.07. http://minap.hu/cikkek/konyvtarbusz-es-
tricikli-vandorgyulesen 

 
KIT hírlevél 
Pokémonvadászat a könyvtárban –ahogyan Egerben 
csinálják 
2017.07.12. 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=pokemonvadasza
t_a_konyvtarban_-_ahogyan_egerben_csinaljak 

 
Könyvtárvilág 
Zeneisek a Vándorgyűlésen 
2017.09.12.  
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2017/09/zeneisek-a-
vandorgyulesen/4259/ 

 
Minden, ami Eger 
Könyvmolyképző varázstábor, sok-sok feledhetetlen 
élménnyel 
2017.07.24.  
https://mindenamieger.blogspot.hu/2017/07/varazstabort-
szerveztek-kis.html  

Minden, ami Eger 
Bródy Könyvtár: Mesélő műemlékek- Kulturális Örökség 
Napja 
2017.09.16.  
https://mindenamieger.blogspot.hu/2017/09/brody-
konyvtar-meselo-muemlekek.html 

 
Minden, ami Eger 
A kiállítást, amely már Csehországot is megjárta 
2017.10.08.  
https://mindenamieger.blogspot.hu/2017/10/a-kiallitast-
mely-mar-csehorszagot-is.html 

 
Minden, ami Eger 
A helyi szervezetek is megkoszorúzták Gárdonyi 
síremlékét 
2017.11.07.  
https://mindenamieger.blogspot.hu/2017/11/a-helyi-
szervezetek-is-megkoszoruztak.html  
Minden, ami Eger 
A forradalom Heves megyei történéseit idézték fel Egerben 
2017.11.15.  
https://mindenamieger.blogspot.hu/2017/11/a-forradalom-
heves-megyei-torteneseit.html 

 
Hatvan Online 
Költészet napi felolvasóest Rózsaszentmártonban 
2017.04.24.  
http://hatvanonline.hu/hir/Kolteszet_napi_felolvasoest_R
ozsaszentmartonban/0/7/11103 
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Hatvan Online 
Milliókból fejlődhet a petőfibányai könyvtár 
2017.06.19.  
http://hatvanonline.hu/hir/Milliokbol_fejlodhet_a_petofib
anyai_konyvtar/0/7/11526 

 
Hatvan Online 
Megújul a petőfibányai Könyvtár 
2017.06.23.  
http://hatvanonline.hu/hir/Megujul_a_petofibanyai_Kony
vtar/0/7/11550 

 
Hatvan Online 
Díjazták az apci könyvtárost 
2017.09.04.  
http://hatvanonline.hu/hir/Dijaztak_az_apci_konyvtarost/
0/7/12000 

 
Hatvan Online 
A szalaghímzést is kipróbálhatták a nagyfügediek 
2017.09.08.  
http://hatvanonline.hu/hir/A_szalaghimzest_is_kiprobalh
attak_a_nagyfugediek/0/7/12027 

 
Hatvan Online 
Az apci az ötvenedik felújított könyvtár megyénkben 
2017.09.16.  
http://hatvanonline.hu/hir/Az_apci_az_otvenedik_felujito
tt_konyvtar_megyenkben/0/7/12075 

 
Hatvan Online 
Egy csendes sarka a világnak 
2017.09.18.  
http://hatvanonline.hu/hir/Egy_csendes_sarka_a_vilagnak
/0/7/12078 

 
Hatvan Online 
Októberben elhangzik a könyvtárba hívó szó 
2017.09.27.  
http://hatvanonline.hu/hir/Oktoberben_ujra_elhangzik_a
_konyvtarba_hivo_szo/0/7/12146 

 
Hatvan Online 
Kiderült, hány diák fér a nagybőgő tokjába 
2017.11.15.  
http://hatvanonline.hu/hir/Kiderult_hany_diak_fer_a_nag
ybogo_tokjaba/0/7/12455 
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Hatvan Online 
Minden korosztály érdekében fejlesztenek Boconádon 
2017.12.14.  
http://hatvanonline.hu/hir/Minden_korosztaly_erdekeben
_fejlesztenek_Boconadon/0/7/12590 

 
CSMKE blog 
Könyvtármarketing konferencia – gondolatok 
2017.10.10.  
http://csmke.sk-szeged.hu/2017/10/konyvtarmarketing-
konferencia-gondolatok/ 

 
Éljen Eger! 
Miért nem akadálymentes még a Bartakovics Béla 
Közösségi Ház és az egri Megyei és városi Könyvtár? 
2017.11.06.  
http://szuloszovetseg.blogspot.hu/2014/11/miert-nem-
akadalymentes-meg-bartakovics.html 

 
 

Televízió 
TV Eger 
TVEger 
Varázskönyvtár: olvasásnépszerűsítés ovisoknak  
2017.01.31. 
http://www.tveger.hu/2017/01/31/varazskonyvtar-
olvasasnepszerusites-ovisoknak/ 

 
TVEger 
Dr. Farkas Andrásra emlékeztek 
2017.02.01. http://www.tveger.hu/2017/02/01/dr-
farkas-andrasra-emlekeztek/ 

 
TVEger 
Varázslatos délután a könyvtárban 
2017.02.02. 
http://www.tveger.hu/2017/02/02/varazslatos-
delutan-a-konyvtarban/ 

 
TVEger 
Plakátkiállítás a Bródyban 
2017.02.08. 
http://www.tveger.hu/2017/02/08/plakatkiallitas-a-
brodyban/ 
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TVEger 
Fejlesztik az iskolai könyvtárakat 
2017.02.24. 
http://www.tveger.hu/2017/02/24/fejlesztik-az-
iskolai-konyvtarakat/ 

 
TVEger 
Őrzők: közösen a természet védelméért: 
kiállításmegnyitó a Bródyban 
2017.03.01. 
http://www.tveger.hu/2017/03/01/kiallitasmegnyito-
a-brodyban/ 

 
TVEger 
Stúdió 1. rész 
2017.03.27. 
http://www.tveger.hu/2017/03/28/studio-1-resz-
2017-03-27/ 

 
TVEger 
Megemlékezés. Apor Elemérre emlékeztek 
születésének 100. évfordulóján 
2017.03.29. 
http://www.tveger.hu/2017/03/29/megemlekezes-
apor-elemerre-emlekeztek-szuletesenek-110-
evfordulojan/ 

 
TVEger 
Internet Fiesta a könyvtárban 
2017.03.29. 
http://www.tveger.hu/2017/03/29/internet-fiesta-a-
konyvtarban/ 

 
TVEger 
Margó: Könyvbemutató a Bródyban 
2017.05.06. 
http://www.tveger.hu/2017/05/06/margo-2017-05-
06/ 

 
TVEger 
Strandkönyvtár 
2017.06.06.  
http://www.tveger.hu/2017/07/06/strandkonyvtar-
2/ 
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TVEger 
Gál Elemérre emlékeztek 
2017.06.14. http://www.tveger.hu/2017/06/14/gal-
elemerre-emlekeztek/ 

 
TVEger 
Parkkönyvtár – Olvasnivalók az érsekkerti fák alatt 
2017.07.04. 
http://www.tveger.hu/2017/07/04/parkkonyvtar-
olvasnivalok-az-ersekkerti-fak-alatt/ 

 
TVEger 
Gárdonyi-kör 2017 
2017.07.17.  
http://www.tveger.hu/2017/07/17/gardonyi-kor-
2017/ 

 
TVEger 
Fényírók és fényirdák 
2017.09.04.  
http://www.tveger.hu/2017/09/04/fenyirok-es-
fenyirdak-elkeszult-az-egri-fenykepezes-kezdeteit-
bemutato-konyv/ 

 
TVEger 
Képek-Életemből 
2017.09.14.  
http://www.tveger.hu/2017/09/14/kepek-eletembol-
kiallitasmegnyito-a-brodyban/ 

 
TVEger 
Legyél te is beavatott! 
2017.09.19.  
http:// 

 
TVEger 
Stúdió 2. rész 
2017.10.02.  
http://www.tveger.hu/2017/10/02/studio-2-resz-
2017-10-02/ 
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TVEger 
Képek Egerről – Molnár István Géza fotókiállítása a 
könyvtárban 
2017.10.17. http://www.tveger.hu/2017/10/17/kepek-
egerrol-molnar-istvan-geza-fotokiallitasa-a-
konyvtarban/ 

 
TVEger 
Könyvtármozi várja a kistelepüléseken élőket 
2017.10.27.  
http://www.tveger.hu/2017/10/27/konyvtarmozi-
varja-a-kistelepuleseken-eloket/ 

 
TVEger 
Létrejött a Farkas András alapítvány 
2017.11.06.  
http://www.tveger.hu/2017/11/06/letrejott-a-farkas-
andras-alapitvany/ 

 
TVEger 
Gárdonyi Gézára emlékeztek 
2017.11.08.  
http://www.tveger.hu/2017/11/08/gardonyi-gezara-
emlekeztek/ 

 
TVEger 
Bemutatták L. Simon Lászlóhoz fűződő legújabb 
köteteket 
2017.11.14.  
http://www.tveger.hu/2017/11/14/bemutattak-l-
simon-laszlohoz-fuzodo-legujabb-koteteket/ 

 
TVEger 
Gyermekirodalom – Holden Rose, azaz Kovács 
Attila a TV Eger stúdiójában 
2017.12.02.  
http://www.tveger.hu/2017/12/02/margo-2017-12-02/ 

 
 

Egyéb TV, rádió 
Hatvan Online TV 
Megújul a petőfibányai Könyvtár 
2017.06.23. 
https://www.youtube.com/watch?v=61xPn-ovEUI 
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Hatvan Online TV 
Közintézmények újulnak meg Apcon 
2017.07.21. 
https://www.youtube.com/watch?v=TBeB-Iaxjz4 

 
Hatvan Online TV 
Apc könyvtáfelújítás 
2017.09.18. 
https://www.youtube.com/watch?v=01m__s-1To8 

 
Hír TV 
Olvasásnépszerűsítő akciót indított az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség 
2017.03.24.  
Nyilatkozó: Tőzsér Istvánné 
http://hirtv.hu/reggelijarat/nepszerusitik-1391502 

 
M1  
Műsor: Ma Délelőtt 
Téma: Lezárult az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség olvasásnépszerűsítő kampánya 
Nyilatkozó: Tőzsér Istvánné 
2017.03.24. http://www.mediaklikk.hu/video/ma-
delelott-2017-03-24-i-adas-2/  
M5  
Műsor: Hétvégi belépő 
Téma: A Nagy Könyves Beavatás 
Nyilatkozó: Kelemenné Csuhay Zsuzsa, Kiss Rebeka 
2017.03.25. http://www.mediaklikk.hu/video/hetvegi-belepo-2017-03-25-i-adas/ 

M5  
Műsor: Kulturális híradó 
Téma: Kaláka Fesztivál. Kiállítás: Bükk járatlan útjain 
Nyilatkozó: Szécsényi Orsolya 
2017.07.02.  

Miskolci TV 
Műsor: Miskolc Ma 
Téma: Triciklivel a Vándorgyűlésen 
Nyilatkozó: Szabó Eszter 
2017.07.07. 

Szent István Rádió 
Műsor: Kötetlenül 
Téma: Könyvár, olvasási szokások 
Nyilatkozó: Tőzsér Istvánné 
2017.04.27.  

Szent István Rádió 
Műsor: Cseperedő 
Téma: Kortárs gyermekirodalom 
Nyilatkozó: Komló-Szabó Ágnes 
2017.05.09.; 2017.05.16. 

Szent István Rádió 
Műsor: Beszélgetés az Országos Könyvtári Napok programjáról 
Téma: Országos Könyvtári Napok, Bródy Sándor Könyvtár 
Nyilatkozó: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna 
2017.09.29. 
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