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1. Bevezetés
A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) határozza
meg. A megyei könyvtár ellátja:
a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,
b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és
c) a megyei könyvtár – Kultv. 66. §-ában meghatározott – állami feladatait, továbbá
d) országos szolgáltatásként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló
73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott
feladatokat,
e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI
rendeletben meghatározott feladatokat.
A megyei könyvtárak a 2017. évi munkatervet a jogszabályokban előírt feladatokból 2017. évre
vonatkozó feladatok számbavételével, a minisztérium 2017. évi szakpolitikai céljaihoz
kapcsolódva készítik el.
Szakpolitikai célok a 2017. évben:
 A kultúra társadalmi szerepének erősítése a nemzet és tagjai felemelkedésének
érdekében
 A kulturális intézményrendszer szakmai-módszertani fejlesztése a társadalompolitikai
célok elérése érdekében
 A könyvtárak növekvő szerepvállalása Digitális Jólét Programban
 A magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése
A szakpolitikai célok a könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési könyvtárak
és könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igénylik. E feladatok megjelentek a
nyilvános könyvtárak alapfeladataira és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban.
Mindezek a feladatok intézményi munkatervünkben hangsúlyosan jelennek meg.

2. Szervezeti kérdések

Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet)
összlétszám
Ebből(fő)
vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)
összesen
Könyvtáros
szakképesítéssel
átszámítva teljes munkaidőre
Középfokú
Könyvtári szakmai szakképesítéssel
munkakörben
(könyvtáros
foglalkoztatottak asszisztens,
adatrögzítő-OKJ)

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

összesen
átszámítva teljes munkaidőre
szakmai összesen
átszámítva teljes munkaidőre

Egyéb felsőfokú
Mindösszesen
munkakörben
Egyéb
alkalmazott

könyvtári

Egyéb alkalmazott
felsőfokú

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

2016. tény

2017. terv

50,75
11
29

43,75
10
29

28,25

28,25

10

11

9,5
1
1
40
38,75
2
0

10,5
2
2
42
40,75
0
0
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Egyéb alkalmazott
középfokú
Mindösszesen egyéb alkalmazott

összesen
átszámítva teljes munkaidőre
összesen
átszámítva teljes munkaidőre

Összes létszám:
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye)
lakosságának száma)

8
8
10
10
50
8
5
0,00013

1
1
1
1
43
5
4
0,00013

2.1. Alapdokumentumok módosítása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a rendelkezik a költségvetési szervek
szervezetéről, működéséről és képviseletéről. A 10.§ (4a) bekezdése alapján a gazdasági
szervezet feladatait – amennyiben a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi
létszáma a 100 főt nem éri el – az önkormányzat hivatala, vagy az irányító szerv döntése
alapján az irányító szerv irányítása alá tartozó, gazdasági szervezettel rendelkező más
költségvetési szerv látja el.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és a Dobó István Vármúzeum éves átlagos
statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, ezért Eger MJV Önkormányzata a gazdasági
szervezettel rendelkező Egri Közszolgáltatások Városi Intézményét jelölte ki 2017. január 1-től a
gazdasági szervezeti feladatok ellátására.
Fenti módosítások miatt szükséges felülvizsgálni az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát. Az intézmény szakmai feladatai indokolják a szervezeti struktúra további
átalakítását, módosítását. Véleményezésre az ágazati miniszterhez, jóváhagyásra a Városimázs
Bizottság elé kell terjeszteni.
Felelős: Tőzsér Istvánné igazgató
Határidő: 2017. február 28.

3. Szakmai működés
3.1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése
Minőségi Díjas könyvtárként intézményünk a már eddig is széles körben elismert és
megbecsült munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva, új
megoldási lehetőségeket keresve szeretné végezni. Intézményünk számára fontos az eddig
elért eredmények megőrzése, a minőségi könyvtári szolgáltatások nyújtása, új innovatív
elemek alkalmazása az olvasás népszerűsítésére; a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon
túlmutató – de a könyvtári alapszolgáltatásokra építő – programok megvalósítása. Törekszünk
arra, hogy városunk meghatározó kulturális intézményeként célkitűzéseinket a szakmai
értékek és stratégiák mentén, elkötelezetten vihessük véghez.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok
határozzák meg a tárgyévben:
 a Könyvtári Minőségi Díj birtokában a Minősített könyvtári címmel járó kötelezettségek
teljesítése, felkészülés az újabb minősítésre
 részvétel országos szakmai feladatokban. Szakmai publikációs tevékenység támogatása, a
„jó gyakorlat” átadása helyi könyvtárbemutatókon, szakmai konferenciákon.
 a Helyismereti Gyűjtemény digitalizálási programjának folytatása, az elkészült
dokumentumok népszerűsítése, propagálása
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a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer megyei működtetése, a kapcsolatrendszer
szélesítése, megerősítése. 8 település könyvtári bútorzatának, informatikai megújítása,
fejlesztése, pályázatok előkészítése, bútorozás.
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Egri Tankerületi Központjával megkötött megállapodás értelmében, illetve egy további
iskolával külön megállapodás alapján – 2017. január 1-jétől 9 iskola könyvtári
szolgáltatásának biztosítását látja el. Könyvtári szolgáltatásunk célja az iskola
működéséhez, könyvtár-pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez,
tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok kínálatának bővítése, az iskolai
könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a megállapodásban rögzített módon és feltételekkel.
A program mintaprogramként indul.
Európai Uniós pályázati projektek előkészítése, beadása, sikeres támogatásigénylés esetén
a projekt megvalósítása
az egységes integrált könyvtári rendszer adminisztrációs moduljának bevezetése a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer adatbázissal még nem rendelkező települési
könyvtáraiban. A KSZR könyvtárak állományának egységes integrált könyvtári
rendszerben való feltárása, állománygondozási-selejtezési feladatok ellátása.
a Nagypréposti Palota felújítási munkáinak szakmai segítése. Felkészülés a központi
épületből való költözésre.
TÁMOP 3.2.4.A, TÁMOP 3.2.4.B, TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 3.2.12 pályázatok fenntartási
időszakában elvárt tevékenységeinek koordinálása.

3.2. 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 mihamarábbi
megoldást igényelnek: a szűkös terek, az állandó helyhiány, a zsúfoltság.
A könyvtár központi szolgáltatásai széttagoltak, Eger város területén 4 szolgáltató helyen
érhetők el: Központi könyvtár, Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény, Gyermekkönyvtár,
Közigazgatási Szakkönyvtár. Ez a széttagoltság kedvezőtlen a szolgáltatásokat igénybevevő
lakosság számára, hiszen az egyes gyűjteményrészek eléréséhez több helyszínt kell felkeresni.
A széttagoltság legnagyobb hátránya a „családi könyvtár” modelljének megvalósíthatatlansága:
a gyermekkönyvtárba sok gyermekes szülő látogat el, ahol azonban a felnőttek számára csak
gyermekgondozási-életmódtanácsadással kapcsolatos folyóiratokat, könyveket tudunk
elhelyezni. A Központi könyvtár a kisgyermekek számára nem tud olvasnivalót kínálni. Nem
megvalósítható a fiatal gyermekes szülők és nagyszülők-unokák közös könyvtárhasználata, a jó
példa átadása, a közös könyvtári-közösségi élmények szolgáltatása. A jelenlegi szolgáltató
terek zsúfoltsága miatt megvalósíthatatlan az egységes könyvtári szolgáltatások elérése, s
ennek a legnagyobb hátránya a gyermekkönyvtárba szívesen járó gyerekek fokozatos
lemorzsolódása – hiszen kamaszként a már jól megszokott helyen nincs megfelelő olvasnivaló
számukra, a központi könyvtár szolgáltatásai pedig idegenül hatnak rájuk. A gyermekkönyvtár
nagyon alapos, pedagógiailag kiválóan felépített nevelő munkája az új épületbe való
átszoktatásnál megreked, egy máshol természetes folyamat szenved behozhatatlan
veszteségeket az olvasásra nevelés, a kultúrafogyasztás terén.
Két városrészben működik fiókkönyvtárunk, időszakos nyitva tartással működtetjük a
Plázakönyvtárat és a Strandkönyvtárat.
Állományunk közel fele külső raktárban található, nem rendelkezünk közvetlen és azonnali
hozzáféréssel a raktárban tárolt dokumentumokhoz.
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Az elmúlt években mindkét fiókkönyvtárunk megújult, s a Forrás Gyermek Szabadidőközpont
épületének megújításával Gyermekkönyvtárunk is felújított – bár szűkös – környezetbe került.
A központi épület belső terei szépek, évről évre rendszeresen, kisebb belső felújítási
munkákkal – fenntartói támogatással – igyekszünk igényes szolgáltatási tereket nyújtani
használóinknak.

3.3. Tervezett infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok
Szolgáltató helyeink közül teljeskörűen akadálymentesített a Gyermekkönyvtár, s mindkét
fiókkönyvtárunk. A Központi Könyvtár, a Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény és a
Közigazgatási Szakkönyvtár fizikai akadálymentesítése megoldatlan, pedig az akadálymentes
bejutás biztosítása széles társadalmi igényként jelentkezik. Egyénenként megoldható egy-egy
programra segítő személyzet alkalmazásával a mozgáskorlátozottak feljutása az emeletre, de a
napi igények kiszolgálása megoldatlan. A földszinti Digitális Esélyegyenlőség Terem
létrehozásával, a Galériában tartott gyakori közösségi programokkal, a földszinti mosdó
átépítésével a kerekesszékkel közlekedő látogatóinkat is komfortosabb környezet fogadja.
A továbblépés egyetlen lehetősége a szűkös terek, az állandó helyhiány megszüntetése.
Szolgáltatási környezetünk elaprózott, széttagolt, gazdaságtalan, s szervezetileg merev,
rugalmatlan. A Könyvtárellátási Szolgáltatás kiszolgáló tevékenységeit elsősorban bérelt
helyiségekben, nem ideális munkafeltételek mellett tudjuk ellátni. E helyzet javítására a
gazdasági feladatok átszervezésével felszabaduló irodákat a Hevestéka és az informatikai
feladatok ellátására hasznosítjuk. A 2014-2020 programozási időszakának tervezéséhez
elkészítettük szakmai javaslatunkat, melyet partnerségi fórumon benyújtottunk „Egy megújuló
könyvtár - a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai fejlesztési programja” címmel.
Az egységes szolgáltatási rendszer megvalósításának egyik lehetősége a központi
könyvtárépület bővítése, korszerűsítése. Az épület engedélyes építési tervvel rendelkezik, az
építkezés a Területi Operatív program városi beruházásai között kiemelten szerepel. Az
alaposan és körültekintően elkészített terv alapján a főépület egésze látványos, igényes
szolgáltató térként funkcionálhat, a zenei és idegen nyelvi gyűjtemény, s a most kialakítandó
ifjúsági „TiniZug”, mint közösségi tér szerves egészként kapcsolódhat egymáshoz. A tervek
megoldást jelentenek a szolgáltatások akadálymentesítésére és korszerűsítésére. Az
átalakítással kényszermegoldások is keletkeznek: 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.

3.3.1. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések
Megnevezés
Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
IKR fejlesztés
egyéb: dokumentumbeszerzés
Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen
(Ft)

darab

forint

52
29

14.241.453
8.300.003

1

1.004.000
35.785.036

megjegyzés

Ebből KSZR 40 db
Ebből KSZR 21 db

Ebből könyvbeszerzés:
30.600 eFt

59.330.492
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3.3.2.

Pályázatok, projektek

Hazai
pályázatok
megnevezése
ODR 2016
Emlékkiállítás Egerben az
1956-os
forradalom
60.
évfordulójára
Minősített könyvtár cím
újbóli elnyerése
Mansfeld Péter pályázat

Pályázott
összeg (Ft)
2 000 000
2 908 740

Elnyert
összeg (Ft)
2 000 000
2 908 740

500 000

400 000

1 628 790

1 628 790

Európai Uniós
megnevezése

Pályázott
összeg

pályázatok

EFOP-3.3.2-16
Sulitéka+
EFOP-3.7.3-16
Tudás-Könyvtár-Közösség
EFOP-4.1.8-16

29 980 540

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Felelős
Mihály Andrea
Szécsényi
Orsolya
Komló- Szabó
Ágnes
Szécsényi
Orsolya
Felelős

Indulás
ideje
2016.10.01.
2016.06.10

Befejezés
ideje
2017.04.30
2017.01.30

2016.09.01

2017.07.31

2016.09.14

2017.01.30

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Tőzsér Istvánné
Tőzsér Istvánné
Tőzsér Istvánné

3.4. Könyvtári szolgáltatások
3.4.1. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
A szolgáltatások kialakításánál alkalmazkodnunk kell a változó felhasználói igényekhez.
Elsődlegesen információt szolgáltatunk, ezért a napi tájékoztatásban az új technológia adta
lehetőségeket alkalmazzuk, fejlesztjük a digitális tartalomszolgáltatást, segítjük a
felhasználókat az online források használatában.
Tovább erősítjük az egyre fontosabb szerepet betöltő közösségi, közhasznú információk
nyújtását a helyi eseményekről, önszerveződő csoportokról, egyesületekről, turisztikai
információkról. Rendszeresen végzünk irodalomkutatásokat az olvasó által kért témákban.
Használóink számíthatnak kutatásmódszertani segítségünkre, a források közötti szakszerű
eligazodásra, a saját adatbázisok használatán túl az online elérhető adatbázisok
megismerésére.
2017-ben az alábbi online adatbázisok segítik tájékozató munkánkat: Akadémiai Kiadó
Folyóiratai, Akadémiai Kiadó Szótárai, Arcanum Digitális Tudománytár, Hungaricana
Közgyűjteményi Portál. Elérhető az EBSCOhost szolgáltatás, mely a világ egyik leggyakrabban
használt referensz forrása. Az EBSCO Publishing-en keresztül a felhasználók több ezer, főleg
nemzetközi tudományos kiadók angol (és más idegen) nyelvű folyóirataihoz férhetnek hozzá.
Az EBSCO Public Library Collection állománya 2016 júliusától kölcsönözhetővé vált a
beiratkozott olvasóink számára. A jelentős számú angol és kisebb arányú egyéb idegen nyelvű
teljes szövegű e-könyvek nem csupán könyvtári gépeken, hanem otthonról is kényelmesen
elérhetők, kutatásra, kikapcsolódásra egyaránt alkalmasak.
Az adatbázisok emelt szintű használatát tanfolyamok szervezésével is segítjük.
Felelős: Girhiny Eszter
Határidő: folyamatos
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Személyre szabott IT-mentorálással közreműködünk az e-ügyintézésben, a szociálisan
rászorulók pályázatának elkészítésében, benyújtásában, az e-kormányzati portál
szolgáltatásainak megismertetésében.
Felelős: Csépányi Zoltán
Határidő: folyamatos
Hírlevelünkben, melyet havonta küldünk el beiratkozott olvasóink számára, tájékoztatást
nyújtunk az aktuális hónap könyvtári eseményeiről, rendezvényeiről, a szolgáltatásainkról,
illetve legújabb dokumentum beszerzéseinkről,
Felelős: Szécsényi Orsolya
Határidő: folyamatos
A könyvtár weblapján megjelenő tartalmak frissítése továbbra is napi feladat. A könyvajánlók,
cikkajánlók készítése, a hírek, információk feltöltése folyamatos.
Felelős: Csépányi Zoltán
Határidő: folyamatos
Továbbra is részt veszünk a LIBINFO, azaz a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató
Szolgálatának munkájában és a MATARKA adatbázis építésében.
A zenei tájékoztatásban kiemelt figyelmet fordítunk az egri és Heves megyei vonatkozású
előadókra, zeneszerzőkre. Az idegen nyelvi tájékoztatás fő célcsoportja a nyelveket tanulók és
tanítók. Ezen belül hangsúlyozzuk a tizenéves korosztály könyvtári ellátását idegennyelvű
dokumentumokkal, valamint az akkreditált nyelvvizsgákra felkészítő dokumentumokat.
Fontos feladatunk a nyelvtanárok folyamatos tájékoztatása módszertani dokumentumainkról.
Az online tájékoztatást szolgálják honlapunkon közzétett, folyamatosan frissülő CD és DVD
listáink, havi újdonságértesítőink, ajánló jegyzékeink, folytatjuk online referensz
szolgáltatásunkat az ask.fm platformon és közösségi oldalainkon egyaránt. Közösségi
oldalainkon indítjuk a zenei biográfiákat fotókkal népszerűsítő Olvass életrajzokat!
sorozatunkat. Folytatjuk Under 18! című tini könyvajánlónkat, a kiscsoportos ajánlásokat,
tematikus könyvkiállításainkat, a tini és az „Ezen a napon a zenében” című zenei
kiemeléseinket.
Kiemelt feladatként kezeljük a helyismereti témájú dokumentumok minél teljesebb feltárását,
a SCAN modul bevezetését, mely lehetővé teszi a digitalizált dokumentumok és a
katalógusrekordok között lévő kapcsolatot.
Naprakészen végezzük a helyismereti sajtófigyelést, a kurrens és retrospektív cikk- kivágatok
feltárását, feldolgozását és digitalizálását. Folyamatos a fotó- és képeslapgyűjtemény
anyagának rendezése, a tárolás új rendszerének kialakítása. Folytatjuk a TV Eger híranyagának
tartalmi és formai feltárását.
Prioritásként kezeljük a Heves Megyei Elektronikus Könyvtár arculatának tartalmi, formai
megújítását, folyamatos gyarapítását. 2017-ben szeretnénk az elektronikus bibliotékánk
állományát nagy arányban gyarapítani, tudományos igényű tartalmakkal feltölteni. Ezek mellet
fontos feladatunknak tekintjük, hogy az Egerben, ill. Heves megyében tevékenykedő íróink,
költőink magas irodalmi értékeket képviselő műveik is megtalálhatóak legyenek a
gyűjteményünkben. Gyűjtőmunkánk eredményeképpen reméljük, hogy megközelítően 10-15
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darab új elektronikus dokumentummal tudjuk gazdagítani a Heves Megyei Elektronikus
könyvtár állományát, az olvasói igények minél teljesebb kielégítésére.
Folytatjuk a feldolgozatlan vállalati irodalom, és a Heves Megyei Nap és a Kálnokyhagyatékban őrzött irodalomtörténeti szempontból felbecsülhetetlen értéket képviselő
kéziratok,
levelek,
fényképek,
személyes
dokumentumok
digitalizálását,
ezek
hozzáférhetőségét. Kérésre továbbra is tartunk rendhagyó honismereti-helyismereti
foglalkozásokat a megye könyvtáraiban.
Felelős: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: folyamatos

3.4.2. Rendezvények
3.4.2.1.
Képzés, ismeretterjesztés
HASZNÁLÓKÉPZÉS
DigiSuli felnőtteknek
Kezdő és haladó szintű számítástechnikai és internet-használati klubfoglalkozások a lakosság
számára
NetHelp – internethasználati ismeretek kezdőknek
NetChat – internethasználati ismeretek haladóknak
NetChat Plusz – irodai csomagok használata
IPad – lépésről lépésre: ismerkedés a modern kommunikáció eszközeivel
Felelős: Bodor Katalin
Határidő: folyamatos, igényfelmérés alapján
Adatbázis-bemutatók, könyvtárhasználati órák, könyvtártúrák
Kiemelt feladatként kezeljük az EBSCO adatbáziscsomag népszerűsítését, használatának
oktatását. Fontosnak tartjuk a digitális írástudás tanítását elsősorban az idősebb korosztály
számára.
Diákoknak, felnőtt csoportoknak, civil szervezeteknek szervezünk könyvtár- és adatbázisbemutatókat. Ennek témái: Keress, találj, kutass!; A kódextől az e-bookig; Virtuális
múltlapozó
Felelős: Bodor Katalin
Határidő: 2017. év során folyamatosan
Könyvvadászat
Új, játékos, interaktív könyvtárhasználati játék, ahol népszerű karakterek (pl. pokémonok)
felhasználásával a diákok könyvekre vadásznak, játékos formában megismerve a könyvtárat, a
szakrendet és a könyvtári dokumentumokat.
Felelős: Zsoldos Marianna
Határidő: 2017. év során folyamatosan
Lehetőséget nyújtunk kiscsoportos és egyéni tanulásra, nyelvórák tartására, fogadjuk a nyelvi
táborozókat. Iskolai csoportoknak rendhagyó könyvtári órákon mutatjuk be szakrészlegeink
állományát, dokumentumfajtáit, szolgáltatásait.
Felelős: Bodó Boglárka, Fekete Ildikó, Zsoldos Marianna, Bodor Katalin
Határidő: 2017. december 31.

3.4.2.2.

Kiemelt programjaink

Posztolj verset a térre!
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A Költészet Napjának rendhagyó ünneplése a város főterén
Felelősök: Bede Adrienn, Bodor Katalin, Veresné Lefler Katalin
Határidő: 2017. április 11.
Internet Fiesta
18. alkalommal kerül sor az Internet Fiestára a magyar könyvtárakban 2017. március 22. és 29.
között, az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával. Az idei Internet Fiesta célja, hogy a világhálón megtalálható online kulturális
tartalmakat, közkincseket a könyvtárak megosszák az érdeklődőkkel, érdekes, informatív vagy
játékos formában hívják fel a figyelmet a web nyújtotta lehetőségekre.
Felelős: Szemerszkiné Dürgő Csilla, Bede Adrienn
Határidő: 2017. március 29.
A Nagy Könyves Beavatás olvasásnépszerűsítő játék eredményhirdetése
A kreatív, fiatalos, olvasásnépszerűsítő országos játékban országszerte több mint 80 csapat
közel 400 játékosa mérte össze tudását olvasmányélményeiről kreatív feladatokon keresztül 6
hónapon keresztül. A játék eredményhirdetésére az Országos Széchényi Könyvtárban kerül sor
az Internet Fiesta keretében.
Felelősök: Csépányi Zoltán, Szabó Eszter, Bodor Katalin, Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
Határidő: 2017. március 25.
88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok az Eszterházy Károly Főiskolával közös
szervezésben
A könyvhetet megnyitja: Varró Dániel költő
Könyves Reggeli, Írók Sátra, Gárdonyi Kuckó, Ciróka, aktuális könyvújdonságok, dedikálások,
beszélgetések és zenei előadások sokasága várja az olvasás és művészet barátait a
könyvsátrakhoz a Könyvtéren.
Felelősök: Bede Adrienn, Bodor Katalin, Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Szécsényi Orsolya
Határidő: 2017. június 8-12.
Országos Könyvtári Napok
A programsorozattal az a célunk, hogy a hét során bemutatásra kerüljenek a könyvtárak
sokszínű szolgáltatásai, amelyek az emberek tájékozódásához, tanulásához, kulturált
szabadidős és közösségi tevékenységéhez nyújtanak segítséget, kapaszkodót. Együttműködő
partnereink, rendszeres könyvtárhasználóink segítségével szeretnénk minél több olyan
személyt is elérni és megnyerni, akik életébe még nem épült be a rendszeres könyvtárlátogatás.
Felelősök: Bede Adrienn, Szemerszkiné Dürgő Csilla, Bodor Katalin, Kelemenné Csuhay
Zsuzsanna
Határidő: 2017. október 2-8.

3.4.2.3.

Tematikus programsorozatok

Olvassunk, beszélgessünk…! –
 … a Dsida Jenő Baráti Körrel!
Verses-zenés irodalmi találkozások, művelődéstörténeti előadások, könyvbemutatók
Felelős: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
Határidő: 2017. december 31. (6 alkalommal)
 …a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatával!
Találkozások helyi írókkal, irodalomtörténészekkel, könyvbemutatók
Felelős: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2017. december 31. (6 alkalommal)
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Irodalomról, nyelvről – korszerűen– a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal
A nyelv története, a nyelv és gondolkodás viszonya, a nyelvhasználat metaforikussága olyan
témakörök, amelyek kutatási eredményei az érettségire készülő diákok mellett minden nyelv
iránt érdeklődő látásmódját gazdagíthatják.
Az irodalomról szóló előadások a magyar és a világirodalom kiemelkedő íróinak, költőinek
alkotásait mutatják be új megközelítésben.
Felelős: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2017. április 30. (3 alkalommal)
Cseh Károly Emlékest
Visszaemlékezés Cseh Károly halálának 5. évfordulóján a helyi költők, irodalomtörténészek és
a Heves Megyei Irodalomtörténeti Társaság közreműködésével
Felelősök: Bodor Katalin, Csépányi Zoltán
Határidő: 2017. április 12.
Ünnepsoroló
Programok ádventtől húsvétig a könyvtár különböző részlegeiben (Valentine’s Day – Bálint
Nap, Húsvét, Halloween, Mikulás, Karácsony)
Magyar hagyományok, más népek, nemzetek szokásai kapcsolódó angol feladatokkal, magyar
vonatkozásokkal, hanganyaggal – rendhagyó órák, kézműves foglalkozások általános és
középiskolásoknak, könyvnyeremény-játék felnőtteknek
Felelősök: Veresné Lefler Katalin, Bodó Boglárka, Zsoldos Marianna
Határidő: 2017. december 26.
Helyismereti Műhely
Az előadások Egerhez és Heves megyéhez kapcsolódnak, a háttéranyagot pedig a Helyismereti
Gyűjtemény állománya biztosítja. Idei kiemelt téma:
Egri és Heves megyei katonák a 20. század ütközeteiben. Az előadásokat a Heves Megyei
Önkormányzat Védelmi Irodájával közösen tervezzük.
Felelősök: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2017. december 31. (évente 3 alkalommal)
Sárkánykör - mesekör felnőtteknek.
A népmesék iránt érdeklődő felnőttek rendszeres közösségi együttléte. Havi egy alkalommal,
szombatonként, egész nap.
Felelős: Luzsi Margit
Határidő: 2017. december 31.
Szülők Iskolája – kihelyezett program az óvoda igénylése alapján, Csillagfény Óvodában min.
2 alkalommal.
Felelős: Luzsi Margit
Határidő 2017. 12. 31.

3.4.2.4.

Olvasóklubok, klubfoglalkozások

Fanatik Ridörz – olvasóklub a TiniZugban
Új szemlélettel és tartalommal töltjük meg fiataloknak szánt olvasóklubunkat: „egy hely
olvasásfüggőknek…, mert mindig van egy új történet. Megpróbáljuk megfejteni egy-egy könyv
üzenetét”. Ebben a törekvésünkben támogatják a fiatalokat azok a meghívott íróvendégeink,
akik írásaikkal elsősorban a kamaszokat szólítják meg, de a felnőttek érdeklődésére is számot
tarthatnak. Az olvasóklub idei vendégei kortárs magyar írók, költők, fordítók: Tóth Tamás
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Boldizsár, Lakatos Levente, Mészöly Ágnes, Lázár Ildikó, Mészáros Dorka, valamint a Fiatal
Írók Szövetségének tagjai: Makai Máté, Hyross Ferenc
Felelősök: Csépányi Zoltán, Szabó Eszter
Határidő: 2017. december 15.
Egy könyv, egy csésze kakaó – olvasóklub
Amerikai, kanadai és magyar szerzők művei szerepelnek a klub 2017-es programjában. Frissen
megjelent, igényes stílusú kortárs irodalmat olvasunk. A megbeszélések nyitottak, 9-13 fő
állandó körben zajlanak. Az elolvasandó könyveket a könyvtár minden alkalommal biztosítja a
résztvevők számára. Az olvasott művekről, a beszélgetésekről a klub blogján
(brodykonyvklub.blogspot.hu/) lehet olvasni. Felnémeti Olvasókörünkben is újabb 3
beszélgetést tervezünk.
Felelős: Fekete Ildikó
Határidő: 2017. december 31.
Könyvtári órák a Felnémeti Fiókkönyvtárban
Felolvasó-délután, aktuális irodalmi témák a felnémeti Gondozási Központ nyugdíjasainak
Felelős: Porkoláb Judit
Határidő:2017. december 31. (havi 1 alkalommal)
Angol Társalgási Klub
Angol anyanyelvi önkéntesek vezetésével az angol szóbeli készségek fejlesztésére a fiatalok, a
közép- és a nyugdíjas korosztály számára.
Felelős: Fekete Ildikó
Határidő: 2017. december 31.
Francia Társalgási Klub
A klub azoknak szól, akiket mindig is vonzott a francia nyelv és kultúra, akik szívesen
tanulnának és frissítenék nyelvtudásukat és beszélgetnének aktuális témákról franciául. A klub
vezetője EVS önkéntes, aki projektidejét a franciaországi Bretagne-ban töltötte, a beszélgetést
alkalmanként anyanyelvű beszélgetőtárs is segíti.
Felelős: Bodó Boglárka
Határidő: 2017. december 31.
Német Társalgási Klub
A klub háziasszonya a német nyelv és kultúra iránt érdeklődőknek szervezi heti
rendszerességű német társalgási klubját.
Felelős: Fekete Ildikó
Határidő: 2017. december 31.
ZeneKlub
Kortárs könyvbemutatók, felolvasások, helyi zenészek koncertjei
Felelős: Zsoldos Marianna
Határidő: 2017. december 31.

3.4.2.5.

Szakrészlegek kiállításai

Vándorkoffer
Könyvkiállítás kölcsönzési lehetőséggel
A Goethe Intézet munkatársai az utóbbi évek legsikeresebb német irodalmából álló kollekciót
válogattak össze: művek eredetiben, magyar fordítással, hangoskönyv-melléklettel. A
Vándorkoffer összesen 28 könyvet és 5 hangoskönyvet tartalmaz.
Felelős: Fekete Ildikó
Határidő: 2017. március-április
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Időszaki és kamara-kiállítások
Helyi alkotók, művészek munkáiból válogatunk, melyeket a Helyismereti Gyűjteményben
őrzünk. A könyvtár Galériájának kéthetes időszaki kiállításai.
Felelős: Czank László, Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2016. december 31. (évente 3-4 alkalommal)

3.4.2.6.

Családi programok

Bébillér családi mesekör
Mesemondás komplex, mesére, dalra, játékra, alkotó munkára, kulturális ismeretterjesztésre
alapozott program. Az év első felében "Világ vándorai - magyar utazók, felfedezők a
nagyvilágban" sorozat befejezése, az év második felében a „Megtartó meseföld” sorozat
indítása.
Felelős: Luzsi Margit
Határidő: 2017.12.31.
Ciróka kör - baba-mama program
Mondókára, ölbeli játékok tanítására alapozó komplex program. A gyermekkönyvtárban igény
szerint havi 2-4 alkalom, a felsővárosi és felnémeti fiókkönyvtárban havi 2 alkalommal.
Felelős: Bálintné Fadgyas Eszter, Venczel Tiborné, Zentai Réka
Határidő 2017. 12.31.
Mesetár – családoknak
kortárs gyermekirodalomra építő komplex program a felsővárosi fiókkönyvtárban havi egy
alkalommal.
Felelős: Bálintné Fadgyas Eszter, Kunráth Ágnes
Határidő 2017. 12.31.
Parkkönyvtár - Iratkozz be a fák alatt!
Nyári a könyvtár az Érsekkertben, heti két alkalommal.
Felelős: Pauer Erika
Határidő: 2017. augusztus 31.
Vidám Költők Társasága - Költészet Napja a gyermekkönyvtárban.
A gyermekkönyvtár látogatóinak aktív közreműködésével.
Felelős: Bálintné Fadgyas Eszter
Határidő 2017.04.01.
Nyárnyitogató
Nyárindító kreatív - alkotó-munkás együttlét családoknak.
Felelős: Pintérné Pordány Mária
Határidő: 2017. 06.10.
"Gyere mondok mesét neked"- Népmese Napja - mesemondás családoknak.
Felelős Luzsi Margit
Határidő 2017.10.02.
Pilinkázó - zenés advent kezdés
A gyermekkönyvtár látogatóinak aktív közreműködésével.
Felelős Pauer Erika
Határidő 2017.12.10

3.4.2.7.

Gyermek és ifjúsági programok
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Óvodai és napközis csoportoknak, iskolai osztályoknak. Folyamatosan, a felmerülő,
beérkező igényeknek megfelelően, pedagógusokkal egyeztetve.
Felelős: Luzsi Margit
Határidő: 2017. december 31.
„Varázskönyvtár” - az Arany János tagóvodával közös szervezésben közös program a
Szivárvány óvoda tagóvodáival (8 óvoda)
Felelős: Luzsi Margit
Határidő: 2017. január 31.
Ször(p)arti - biblioterápiás foglalkozás kamaszoknak.
Felelős: Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2017. december 31. (évi 10 alkalom)
"Sátorfalva" - közösségi – olvasó - alkotó tábor
EKMK-val közös szervezésben.
Felelős: Luzsi Margit
Határidő: 2017. július 31.
Highland Games
Skót felföldi játékok kapcsán ismerkedés Skóciávak, mint Nagy-Britannia részével, kapcsolódó
angol feladatokkal, magyar vonatkozásokkal - foglalkozás általános és középiskolásoknak
Felelős: Bodó Boglárka
Határidő: 2017. december 31.
Multimédiás ének-zene órák
Rendhagyó ének-zene órák könyvtári környezetben, multimédiás eszközökkel, videókkal,
képekkel, weboldalakkal, interaktív játékokkal.
Felelős: Zsoldos Marianna
Határidő: 2017. december 31.
MusiX-box a könyvtárban
Zenés ritmusjátékok klubja fiataloknak minden nap nyitvatartási időben. Játékok: Disney
Fantasia: Music Evolved (3+), Just Dance 2017 (3+), Guitar Hero Live (12+).
Felelős: Zsoldos Marianna
Határidő: 2017. december 31.

3.4.2.8.

Programok hátrányos helyzetben élőknek

Szalai Közösségi Házban kihelyezett programsorozat gyermekeknek
alkalommal.
Felelős: Luzsi Margit
Határidő: 2017. december 31.

havi két

Móra Ferenc Általános Iskola SNI-s tanulói számára meseterápiás és/vagy könyvtári
foglalkozás havi egy alkalommal
Felelős: Luzsi Margit
Határidő: 2017. december 31.
Arany János Általános Iskola hátrányos helyzetű, nehezen tanuló, SNI tanulói számára
meseterápiás és/vagy könyvtári foglalkozás havi egy alkalommal
Felelős: Luzsi Margit
Határidő: 2017. december 31.
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M'esély meseterápiás integrált roma-magyar program felnőtteknek
Felelős: Luzsi Margit
Határidő: 2017. december 31.
Meseprogram büntetésüket töltő anyáknak az egri Büntetésvégrehajtási Intézetben havi két
alkalommal
Felelős: Luzsi Margit
Határidő: 2017. december 31.
„M-esély” Metamorphoses meseterápián alapuló programok igény szerint külső
helyszíneken Egerben, és a megye településein.
Felelős: Luzsi Margit
Határidő: 2017. december 31.

3.4.2.9.

Kapcsolódás városi nagyrendezvényekhez

Föld Napja
Környezetvédelmi könyvekkel, totókkal, játékokkal hívjuk fel a figyelmet a Föld természeti
környezetének megóvására.
Felelős: Bede Adrienn
Határidő: 2017. április 22.
Autómentes Nap
A társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott – rendezvénysorozat, amely fel kívánja
hívni a városlakók és a városvezetés figyelmét a megnövekedett autóforgalom okozta
környezeti, baleseti és városképi problémákra, a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos
közlekedés fejlesztésének szükségességére.
Felelős: Bede Adrienn
Határidő: 2017. szeptember 16.
Múzeumok Éjszakája –
Helyi értékek, gyűjtemények felfedezése, színes programkínálat a város muzeális és
közgyűjteményi intézményeiben. A rendezvény „fővárosa” idén Debrecen, kiemelt témája: az
értékőrzés.
Felelősök: Bodor Katalin, Szécsényi Orsolya
Határidő: 2017. június 24.
Kaláka Fesztivál
Idén a Bükki Nemzeti Park ad otthont a Magyar Nemzet Parkok Hetének, amelyet a 38. Kaláka
Fesztivállal egy időben tartanak, így sok érdekes, izgalmas közös programmal készülünk.
Kiemelt kiállításunk idén a Kaláka fesztiválhoz kapcsolódó, a Bükki Nemzeti Park
megalakulásának 40. évfordulójához kapcsolódó tárlat, melynek témája a természetjárás lesz.
Felelősök: Czank László, Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2017. július 2.
Kulturális Örökség Napja
A Kulturális Örökség Napjai (KÖN) ma már mozgalom, helyi önkormányzatok, közösségek,
szakmai és a civil szervezetek vesznek részt benne, fognak össze, hogy bemutassák épített
örökségüket. Könyvtárunk részvétele a programban egyúttal arra is jó alkalom, hogy
önkéntesek és látogatók együtt ünnepeljék a helyi értékeket.
Felelősök: Vasné Varga Zita
Határidő: 2017. szeptember 30.

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek, kommunikáció
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A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár mindig is fontosnak tartotta, hogy partnerei,
használói igényeit, elvárásait, szükségleteit minél magasabb szinten tudja kielégíteni. A
könyvtáros szakmában az elsők között ismertük föl, hogy a könyvtári minőségmenedzsment
szemlélet elterjedése nem egyszerűen divatjelenség, hanem szükségszerű tendencia, melynek
ismerete, elfogadása és gyakorlati alkalmazása nélkül nem lehet korszerű szolgáltatásokat
nyújtani.
Intézményünk vezetése az elmúlt időszakban folyamatosan és következetesen törekedett arra,
hogy dolgozói elfogadják a minőségmenedzsment szemléletű gondolkodás fontosságát,
megismerjék azokat a módszereket, technikákat, amelyekkel elemezni, értékelni tudjuk
tevékenységünket. A minőségi szemlélet szerinti feladatvégzés mára a mindennapok részévé
vált, beépült a folyamatokba.
A közel tíz évig tartó felkészülési folyamat eredményeként 2013. január 22-én elnyertük a
Minősített Könyvtár címet, mely 2018-ban lejár. A 2017. év kiemelt feladata a Minősített
Könyvtár cím pályázat előkészítése, benyújtása. Ennek keretében az évi rendszerességgel
felülvizsgált dokumentumok ismételt áttekintése, frissítése szükséges.
A Könyvtári Minőség Díj kötelezettségeket is jelent, mely a következő fejlesztéseket jelenti
2017-ben:
 Ez évben is fogadjuk a szakmai tapasztalatcsere látogatásra hozzánk érkező,
minőségmenedzsment kérdései iránt érdeklő kollégákat az ország minden tájáról. Szükség
szerint tájékoztatókkal, előadásokkal segítjük munkájukat.
 Folytatjuk a megye könyvtárainak segítését a jó gyakorlatok bemutatásával, egyéni
konzultációk formájában, hogy felkészüljenek a 120/2014. (IV.8) Kormányrendeletben előírt
minőségi követelményekre.
 A humánerőforrás menedzsment fontosságát szem előtt tartva belső továbbképzéseket
tartunk – különös tekintettel új dolgozóinkra. A belső továbbképzések középpontjában a
partnerekkel való törődés minősége, valamint könyvtárunk 2018. évi költöztetésének minél
gördülékenyebb előkészítése áll.
 Szolgáltatásaink minőségének folyamatos biztosítása érdekében az év során rendszeresen
végzünk használói elégedettségméréseket, s ennek kiértékelésével határozzuk meg a
további fejlesztendő területeket.
2017. évre tervezett elégedettség mérések:
Használói elégedettségmérés könyvtárhasználók körében Heves megye
könyvtáraiban
Időtartam: 2017. március - április
Célközönség: A Heves megyében működő könyvtárak használói
Célérték: 1000 db kérdőív
Felelős: Pauer Erika
Igényfelmérés a "Belvárosi terek komplex megújítása" projekt keretében, mely a
Kossuth L. u. - Eszterházy tér - Pyrker tér - Fellner J. u. - Bajcsy Zs. u. területének,
valamint a Központi Könyvtár, a volt Helyőrségi Klub és a Lenkey Ház épületeinek
felújítására terjed ki
Időtartam: 2017. február – március
Célközönség: Eger város lakossága
Célérték: 500 db kérdőív
Felelős: Tőzsér Istvánné

5. Gyűjteményfejlesztés
5.1. Vétel
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A folyamatosan és tervszerűen végzendő dokumentumvásárlás forrása a központi és a helyi
költségvetésből, az ODR támogatásból, valamint az érdekeltségnövelő támogatásból
biztosított. A gyarapítás során 2017-ben is kiemelt szempont az olvasói igények és a gyűjtőköri
szabályzat elveinek figyelembe vétele. A jogszabályi előírásoknak megfelelően közbeszerzés
útján szerezzük be a dokumentumokat. Beszállítóink a közbeszerzési eljárások nyertes
ajánlattevői.
 Folyóirat-beszerzés
A folyóiratok közbeszerzési ciklusa 2017. január 1 - 2017. december 31-ig terjed. A különböző
típusú időszaki kiadványoknak mások a beszállítói: a magyar nyelvű folyóiratoknak a Magyar
Posta Zrt., az idegen nyelvű lapoknak a Libro-Trade Kft., a regionális hírlapoknak pedig a
Mediaworks Hungary Zrt.
Az igények, a valós használat és az elektronikus megjelenések miatt tovább racionalizáltuk
folyóirat-beszerzésünket. Néhány lapot ennek köszönhetően már nem rendelünk meg,
bizonyos lapokat pedig már csak online fizetünk elő. A köttetendő folyóiratok körét a megyei
könyvtári alapfeladat előírásai és a napi igények szerint állapítjuk meg. Kiemelt feladat az egyre
növekvő számú KSZR tagkönyvtárak igényfelmérése, a folyóiratok beszerzése, reklamálása az
egyes települések, illetve az újonnan csatlakozó iskolai könyvtárak vonatkozásában.
 Audiovizuális és elektronikus dokumentumok
Gyarapításuk a kialakított beszállítói körrel, a szerzői és kölcsönzési jog előírásainak
figyelembe vételével történik.
 Adatbázisok
2017. évre előfizettünk az EISZ által nyújtott online adatbázisokra:
Academic Search Complete, Akadémiai Kiadó Folyóiratai, Akadémiai Kiadó Szótárai, Arcanum
Digitális Tudománytár, EBSCO.
 E-könyvek
2017-re is előfizettünk az EBSCO E-Book Public Library Collection elnevezésű, főleg angol
nyelvű szépirodalmat tartalmazó elektronikus könyvcsomagjára.
Ajándék
2016-ban 1142 db ajándékozás útján könyvtárunkba került dokumentumot vettünk állományba.
Hasonló tendencia várható 2017-ben is. Az ajándékként érkezett könyvek tartalmi és gyűjtőköri
megfelelés alapján válogatva kerülnek tartós megőrzésre.
Kötelespéldány
2017-ban is igyekszünk felhívni a helyi kiadók és nyomdák figyelmét a szolgáltatási
kötelezettségre, különös tekintettel a Líceum Kiadóra. Célunk a helyi kiadványok felderítése,
beszerzése, feldolgozása, hozzáférhetővé tétele.

5.2. Gyűjteményfejlesztéssel kapcsolatos feladataink
Napi feladatként elvégezzük a könyvtár és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
állományának gyarapítását, a beszerzett dokumentumok érkeztetését, állományba vételét,
feldolgozását, szerelését.
Várható mennyiség: 22000 dokumentum
Felelős: a Gyűjteményszervezési csoport, a Gyermekkönyvtár, a Zenei és idegen nyelvi
gyűjtemény munkatársai munkaköri leírás szerint
Határidő: folyamatosan
Napi feladatként végezzük a közel 425 féle folyóirat igényfelmérésével, megrendelésével,
érkeztetésével, reklamálásával kapcsolatos tevékenységet.
Felelős: Mihály Andrea, Verle Ágnes, Aradiné Kovács Judit
Határidő: folyamatosan
2017-ben kiemelt feladataink:
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Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére kapott támogatás
felhasználása. Ezzel kapcsolatos feladatunk az ODR előírásoknak megfelelő
dokumentumok beszerzése, állományba vétele, feldolgozása, valamint pénzügyi és
szakmai beszámoló készítése.
Várható érték: 1.000.000,- Ft
Felelős: Mihály Andrea
Határidő: 2017. április 30.
A Márai VII. programban való részvétel: a dokumentumok behasonlítás utáni
megrendelése, állományba vétele, feldolgozása, az adatok határidőre történő visszajelzése.
Mennyiség: kerettől függően
Felelős: Mihály Andrea
Határidő: a program kiírása szerint
Az NKA könyvtámogatási program új ütemében való részvétel
A kiadók által könyvtárunkba eljuttatott könyvek átvétele, visszaigazolása, érkeztetése,
állományba vétele, feldolgozása.
Várható mennyiség: programtól függően
Felelős: Mihály Andrea
Határidő: folyamatosan
A lejáró közbeszerzési ciklusok miatt az új közbeszerzési eljárások előkészítése, az
eljárások alatt közreműködés szakmai felelősként.
Felelős: Mihály Andrea
Határidő: folyamatosan
A helyismereti témájú dokumentumok minél teljesebb feltárása.
Folytatjuk az országos lapok helyismereti sajtófigyeléséből eredő cikkek leírását,
szkennelését. Ezzel egyrészt kiváltjuk a cikk-kivágatok gyűjtését, másrészt magasabb
szintű tájékoztatást, szélesebb körű hozzáférést biztosítunk a használóknak.
Az 1945 utáni Heves megyei napilapok digitalizálása pályázat keretében 2015-ben
megtörtént, a cikkek teljes szövegükkel visszakereshetők a Hungaricana szolgáltatás
keretében. A digitalizálás tovább folytatódik negyedévente az aktuális számokkal, ezért
a Heves megyei hírlap cikkei közül 2017-ben is már csak a könyvtárunkkal
foglalkozókat rögzítjük adatbázisunkban.
Várható mennyiség: a megjelenések függvényében
Felelős: Vasné Varga Zita, Szuhár Dóra, Kiss Péter, Mihály Andrea, Palicz Zsuzsanna
Határidő: folyamatosan
TV Eger híranyagának tartalmi és formai feltárása
Várható teljesítmény: 600 rekord
Felelős: Aradiné Kovács Judit, Kiss Péter
Határidő: folyamatosan
A külső raktárban elhelyezett, helytörténeti értékeket tartalmazó vállalati irodalom
állományba vétele, tartalmi és formai feltárása.
Várható mennyiség: 30-40 doboz
Felelős: Palicz Zsuzsanna, Verle Ágnes
Határidő: folyamatosan
A digitalizált Bródy-hagyaték szétválogatása, rendszerezése, majd tartalmi és formai
feltárása
Felelős: Kiss Péter, Verle Ágnes
Határidő: folyamatosan

Az országos adatbázisokhoz való csatlakozás feltétele a szabványosan egységesített nevek és
tárgyszavak megléte. A Corvina rendszer az egységesített adatokat authority rekordokban
tárolja. 2017-ben folytatni fogjuk ezeknek a rekordoknak a folyamatos ellenőrzését,
egységesítését.
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Felelős: Palicz Zsuzsanna
Határidő: folyamatosan
Folytatjuk az idegen nyelvű könyvállomány retrospektív katalógus konverzióját (szakozás,
tárgyszavak, lelőhely, régi bibliográfiai leírások javítása)., analitika készítése
Várható teljesítmény: 1200 rekord
Felelős: Bodó Boglárka
Határidő: folyamatosan

6. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése
A helyismereti digitalizálási tevékenységünkkel törekszünk a településre és a megyére
vonatkozó helyismereti információk összegyűjtésére, a tájékoztatás lehetőségeinek
mélyítésére, digitalizálásra.
Szolgáltatás

Honlap

2017-as
fejlesztése
I/N
I

OPAC

I

Adatbázisok

I

Referensz
szolgáltatás
Közösségi
oldalak
Hírlevél
RSS
Digitalizálás

N

Részletek

Könyvtárunk helyismereti gyűjteményének oldalainak folyamatos
feltöltése új anyagokkal. A Heves Megyei Elektronikus Könyvtár
oldalának megújítása, új elektronikus tartalmakkal való feltöltése.
A SCAN modul szoftver fejlesztés után stabil állapot elérése, az új
modulrészek bevezetése, valamint a rendszerezetlen és
visszakeresésre
alkalmatlan
digitalizált
dokumentumok
feldolgozása.
Heves megye településein megjelenő sajtótermékek analitikus
feldolgozása az elektronikus katalógusban.
Helyismereti gyűjtemény adatbázisainak folyamatos ellenőrzése,
digitális tartalommal történő feltöltése, közzététele (cikkek,
képeslapok, fotók)
Az újonnan csatlakozó KSZR települések adatbázisépítése,
folyamatos fejlesztése.

N
N
N
I

Az intézmény digitalizálási stratégiáját követve folytatni kívánjuk
a Helyismereti gyűjteményben megtalálható kulturális értékeink
digitalizálását. Ez számunkra egy kiemelten fontos feladat, hiszen
a két sajtóorgánum – a Hevesi Napló és a Hevesi Szemle - helyileg
jelentős és magas színvonalú sajtótermékek, melyek hitelesen
reprezentálják városunk és megyénk irodalmi, tudományos és
kulturális életét az 1970-es évek elejétől a 2000-res évek elejéig.
Jelentőségüket bizonyítja, hogy szinte egyedüli forrásként
szolgálnak – mint sajtótermékek - Heves megye és Eger
művelődéstörténetének kutatásában. Külön öröm számunkra,
hogy választásunkat az is alátámasztja: a Hevesi Szemle jogutódja
lett a Hevesi Napló, majd az Új Hevesi Napló.
Az idei évben tervezzük az ezekből készülő virtuális kiállítások
elkészítését. Távlati terveink között szerepel a Heves Megyei Nap
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digitalizálása is.

7. Innovatív megoldások, újítások
Megnevezés
Plázakönyvtár

Leírás, ismertető
Időszakos (elsősorban hétvégi) nyitva tartással nyújtunk szolgáltatásokat
az Agria Park bevásárló központban.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Bodor Katalin
Strandkönyvtár

Nyári nyitva tartással nyújtunk szolgáltatásokat az egri Termálfürdő
területén.

Határidő: 2017. június – augusztus
Felelős: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
Iratkozz be a fák alatt!

Az Érsekkerti játszótér mellett a gyermekkönyvtár a hét minden
munkanapján nyújt könyvtári szolgáltatásokat

Határidő: 2017. június – augusztus
Felelős: Pauer Erika
Könyvet
a
kézbe! A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár élményalapú
megyei közösségépítő olvasásnépszerűsítő programja.
játék
A játék szlogenje: Olvass és játssz velünk minden hónapban!
A játék célja: élményalapú olvasásnépszerűsítés, közösségépítés
Célcsoport: bármely korosztály
http://brody.iif.hu/KAK
Felelős:
Komló-Szabó Ágnes, Szabó Eszter
Határidő:
2017. december 31.
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. 7 csapat versengett egymással 6 hónapon keresztül,
melynek során könyvajánlókat, kreatív feladatokat oldottak meg és
könyvtári programokon vettek részt. A játék blog oldalán
(anagykonyvesbeavatas.blog.hu), jelenleg is elolvasható mind a 84
könyvajánló, és megtekinthetők a hozzájuk kapcsolódó kreatív feladatok
is.
Ősszel folytattuk az olvasásnépszerűsítő játékot, ezúttal országosan
hirdettük meg a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal
közösen szervezve. A programot Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
és a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Magyarország legkülönbözőbb
pontjairól, településeiről érkezett regisztráció az akcióra. A csapatok az 5
hónapig tartó játék során egy meghatározott listából három hetente
jelölték meg az aktuális fordulóban olvasni kívánt könyvet. A játék
indulása óta 483 könyvet olvasott el, dolgozott föl és készített mindegyik
kötethez kreatív feladatot a 67 csapat. Az olvasásnépszerűsítő program
záró eseményének az Országos Széchényi Könyvtár ad otthont 2017.
március 25-én, ahol - többek között - kiderül ki lesz 2017 legaktívabb
csapata!

Felelős:
Határidő:

Csépányi Zoltán, Szabó Eszter
2017. december 31.
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MusiX-box

MusiX-box elnevezéssel májusban indult útjára könyvtárunk zenés
videójáték klubja. Országos viszonylatban is egyedülálló
kezdeményezés eszköze az Xbox One videojáték-konzol Kinect
mozgásérzékelő eszközzel, melynek segítségével kontroller nélkül
játszhatók a játékok, az irányítás testmozgás, természetes
gesztusok segítségével történik. A zenés ritmusjátékok a könyvtár
olvasói számára ingyen áll rendelkezésre, nyitvatartási időben
játszhatók egyénileg és családilag, valamint osztályok, csoportok
számára bemutató foglalkozások keretében. A játékok fejlesztik a
ritmusérzéket, az ügyességet, a mozgáskoordinációt, emellett
kiváló társas szórakozást, közösségi élményt nyújtanak azoknak a
hátrányos helyzetben lévő családoknak is, akik nem engedhetik
meg magunknak otthonra.

Szülők iskolája

A Csillagfény óvodával meglevő több évtizedes állandó munkakapcsolatunk új lehetősége a "Szülők iskolája" az óvoda megkeresése
alapján. Óvodás korú gyermekek szülei számára kísérleti jelleggel tartott
foglalkozás, mely alapvetően a mesék, mondókák világára épült. A meseés biblioterápia eszközeit felhasználva, a mesék, a könyvek, a könyvtár
gyermeknevelésben,
közös
családi
élményszerzésben
betöltött
lehetőségeinek feltárását is megcélozta. A kezdeményezés jó visszhangja
miatt a szülők kérésére 2017-ben folytatódik.

Felelős:
Határidő:
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.

Felelős:
Határidő:
Meseterápiás alkalmak
a Móra iskola és az
Arany János iskola
hátrányos helyzetű
diákjai számára

Luzsi Margit
2017. december 31.

Luzsi Margit
2017. december 31.

Mindkét iskolából halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek járnak erre a
könyvtári programra. A meseterápia mellett kiemelten fontos, hogy egy
számukra nem mindennapi közegbe érkeznek. Megismerik a könyvtárat, s
integrálódni tudnak az ismeretlen, szokatlan környezetbe, a könyvek, a
könyvtár világába.

Felelős:
Határidő:

Luzsi Margit
2017. december 31.

8. Megyei könyvtár területi feladatellátása
8.1. Kötelespéldány szolgáltatás
A kötelespéldány szolgáltatásról szóló rendelet alapján intézményünk törekszik a Heves
megyei székhelyű nyomdák által előállított nyomdatermékek beszerzésére, összegyűjtésére. A
beérkezett kötelespéldányok a rendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelően
feltárásra, megjelenítésre és őrzésre kerülnek. Rendszeres kapcsolattartással felhívjuk a
nyomdák, helyi kiadók figyelmét a szolgáltatási kötelezettségeikre. A települési
önkormányzatok által kiadott lapok gyűjtése, rendszerezése folyamatos.
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Felelős: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: folyamatos

8.2. ODR tevékenység
A könyvtár az állományából hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét könyvtárközi
kölcsönzés útján, az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer által kialakított szolgáltatási
rendszerben, az országos lelőhely-nyilvántartás segítségével biztosítja a könyvtárhasználók
számára. Mint küldő, mint kérő könyvtárként is közvetlen, támogató kapcsolatot alakítunk ki a
rendszerben részt vevő partnerkönyvtárakkal. A beérkező kéréseket igyekszünk a legrövidebb
időn belül, a legkorszerűbb eszközök segítségével teljesíteni.
Az ODR szolgáltatások népszerűsítésének köszönhetően jelentősen emelkedik a megye
kistelepüléseiről érkező kérések száma. Elsősorban ott emelkedett meg a szolgáltatással
szemben az igény, ahol a könyvtáros személye stabil, a feladatellátás kiegyensúlyozott. A vidéki
kollégákat módszertani tanácsainkkal segítjük, biztatjuk őket, hogy regisztráljanak az ODR
portálon és ezen a felületen küldjék meg a kéréseiket.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a könyvtárközi kölcsönzés népszerűsítésére, a
lehetőségekhez mérten növelve az elektronikusan biztosított dokumentumok számát is.
Elkészítjük a honlapon elérhető online kérőlapot, amelyen otthonról is elérhetővé válik a
szolgáltatás. Szakmai, módszertani kiadványt készítünk a vidéki könyvtárosok számára, amely
a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglalja össze.
Felelős: Veresné Lefler Katalin, Szemerszkiné Dürgő Csilla
Határidő: folyamatos

8.3. Területi ellátó munka Heves megyében
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény 66. § szerint szervezi a
Heves megye területén működő könyvtárak együttműködését. Ezzel párhuzamosan 2017.
január 1-jétől - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerületi Központjával
megkötött megállapodás értelmében, illetve egy további iskolával külön megállapodás alapján
– 9 iskola könyvtári szolgáltatásának biztosítását látja el a megyei könyvtár.
Az Országos Széchényi Könyvtárral kötött megállapodás alapján megyei szinten végezzük a
könyvtári
terület
kulturális
közfoglalkoztatási
projektjének
koordinálását,
77
közfoglalkoztatott bevonásával, 41 települési önkormányzattal együttműködve.

8.3.1. Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások
Együttműködés pályázati projektekben
Az országos szakmai napokra összehangoljuk és koordináljuk települési könyvtárak
programjait, pályázunk NKA „Összefogás” Országos Könyvtári Hét kiemelt szakmai
rendezvény 2017. évi Heves megyei programjaira
Tervezett 10 városi, 40 községi könyvtár és szolgáltató hely bevonása
Felelős: Farkas Márta, Szabó Eszter
Határidő: 2017. október
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Corvina Heves Megyei Könyvtári Portál
Egységes, ingyenesen elérhető webes megjelenést biztosítunk a megye könyvtárai számára. A
portálról elérhetők Heves megye települési könyvtárainak adatai. Frissítésük folyamatos.
Honlapunkról online elérhető, nyomtatható szakmai munkaanyagokkal látjuk el a települési
könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, adatlapok). Frissítésük folyamatos.
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2017. december 31.
Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében: HEVESTÉKA
A megye települési könyvtárai számára a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben az alábbi
integrált szolgáltatásokat kínáljuk:
 egységes Heves megyei katalógus és adatbázis
 az egyes könyvtárak szolgáltatásainak távoli elérése, állományának webes felületen való
keresése,
 a kölcsönzési szolgáltatások, olvasói nyilvántartások interneten keresztül történő
használata
 Jelenleg a HEVESTÉKA eCorvina rendszerében 121 Heves megyei település közül 108
település könyvtárának állománya érhető el részben vagy teljes körűen, a
feldolgozottság megye településeinek vonatkozásában 89%-os.
A Corvina Integrált Könyvtári Rendszer kiépítői számára fórumot és betanítást szervezünk –
igény szerint az év során több alkalommal.
Felelős: Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2017. december 31.
Szakmai értekezlet, továbbképzés
Dis-kurzus képzés – gyermekkönyvtári módszertani műhely
2017. február 27.
2017. május 29.
2017. október 02.
2017. november 27.
Könyvtári minőségfejlesztés – szakmai nap
2017. május 15.
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes, Luzsi Margit
Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás önálló könyvtárak számára
Tervezett látogatások száma: 40, rendkívüli esetben igény szerint
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2017. december 31.
Könyvtári szakfelügyelet, szakértői tevékenység
A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően végzünk szakfelügyeleti, szakértői
vizsgálatot – a megbízások függvényében. Igény szerint véleményezzük a települési könyvtárak
munkáját.
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2017. december 31.
Számítógépes szolgáltatás önálló könyvtárak számára
Rendszergondozás, szervízszolgáltatás, karbantartás, vírusvédelem
Tervezett: 40 település
Felelős: Vas Gábor Tamás, Kalicz Tamás
Határidő: 2017. december 31.
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Kiegészítő dokumentumszolgáltatást végzünk szerződés alapján egyéni megrendelők
számára csereletét formájában
Tervezett: 3 önálló települési könyvtár
Kiszállások, cserék száma: 12
Felelős: Kulcsárné Király Mária, Czank László
Határidő: 2017. december 31.

8.4. A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
2017-ben 6 új települési könyvtár
csatlakozott a rendszerhez, így 90
Heves
megyei kistelepülésen
biztosítjuk a KSZR teljes körű
szolgáltatásait - 1997. évi CXL.
törvény 66. §, valamint a 39/2013.
(V. 31.) EMMI rendelet alapján - a
központi
költségvetés
kistelepülési könyvtári támogatás
terhére.

8.4.1. Dokumentumszolgáltatás
Dokumentumszolgáltatást végzünk évi 4 alkalommal, csereletét formájában;
Állománygyarapítást végzünk, a dokumentumokat adatbázisban rögzítjük, könyvtári
használatra fölszereljük, jelzetezzük, vonalkódozzuk;
Tervezett csereletét: településenként 170 db dokumentum/kiszállítás, 680 db dokumentum/
szolgáltató hely/év
Gyarapítjuk a helyi állományt tartós letét formájában is, kívánságlista és a tavalyi évben végzett
elégedettségmérés szerint;
Tervezett: 50db könyv/szolgáltató hely
Szervezzük a cserék lebonyolítását és kiszállítását.
Tervezett cserék és kiszállítások száma: 360
Kiszállítandó és cserélendő dokumentumok száma: 61 200 db
Felelős: Kulcsárné Király Mária, Ferenc Beáta, Czank László
Határidő: 2017. december 31.
Napilapokat és folyóiratokat rendelünk kívánságlista szerint, a rendeléseket monitorozzuk.
Tervezett: 100 000 Ft/szolgáltató hely
Tervezett: 90 szolgáltató hely
Felelős: Komló-Szabó Ágnes, Verle Ágnes
Határidő: 2017. december 31.
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Segítjük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybe vételi
lehetőségét. Könyvtárközi kölcsönzést végzünk, ha a helyben lévő gyűjteményben nem
található meg a keresett dokumentum;
Tervezett: 4000 db kérés
Felelős: Veresné Lefler Katalin, dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla
Határidő: 2017. december 31.
Állományrendezést, leválogatást, selejtezést végzünk az ötéves fejlesztési terv szerint;
Tervezett: 12 szolgáltató hely
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes

8.4.2. Kistelepülési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások
8.4.2.1.
Corvina Integrált Könyvtári Rendszer
Az eCorvina rendszerében 76 Heves megyei könyvtári szolgáltató hely állománya érhető el
teljes körűen. 2017-ben további 10 könyvtár állományának feltöltését végezzük el, valamint
folytatjuk a kölcsönző modul használatát (a 2016. évvel bezáróan 33 szolgáltató helyen került
bevezetésre a kölcsönzői modul).
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2017. december 31.
Módszertani látogatást, tanácsadást, segítségnyújtást végzünk;
Tervezett látogatások száma: 90, rendkívüli esetben igény szerint többször is
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes, Szabó Eszter
Határidő: 2017. december 31.
Felhívjuk a fenntartó önkormányzatok figyelmét az aktuális pályázati felhívásokra, segítünk
a pályázatok megírásában, koordináljuk azok megvalósítását.
Tervezett: pályázati lehetőségek függvényében, igény szerint
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes, Szabó Eszter, Orsó Éva
Határidő: 2017. december 31.
Beszerezzük a szolgáltató hely kulturált szolgáltatási környezetéhez szükséges bútorzatot.
Segítséget nyújtunk az egységes arculati elemek tervezéséhez és megvalósításához.
Tervezett: 2-3 könyvtári szolgáltató hely
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2017. december 31.
A szolgáltató helyekre – a felújítások ütemében - korszerű nyitva tartási táblát és egységes
arculatú belső feliratokat juttatunk el
Tervezett: 10 település
Felelős: Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2017. december 31.
Számítógépes szolgáltatásokat nyújtunk (Rendszergondozás,
karbantartás, vírusvédelem)
Tervezett: 84 szolgáltató hely, valamint igény szerint többször is
Felelős: Vas Gábor, Kalicz Tamás, Rózsa Dániel
Határidő: 2017. december 31.

szervízszolgáltatás,
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8.4.3. Közösségi szolgáltatások
A megyei gyermek - és felnőtt könyvtári rendezvényekbe bevonjuk a szolgáltató hely
használóit; segítjük a helyi programok, kiállítások szervezését; az olvasásnépszerűsítő
programokhoz való csatlakozást. Az önkormányzat negyedévente legalább egy alkalommal
részt vesz az alapszolgáltatásokon túli programok fogadásában, szervezésében, saját szervezésű
közösségi program lebonyolításában.
Tervezett: 90 szolgáltató hely, 360 program
Felelős: Szabó Eszter
Határidő: 2017. december 31.
8.4.3.1. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár programkínálata a 2017. évre a KSZR
szolgáltató helyek számára
Mondókázó, mesélő, muzsikáló
Ölbéli játékok
0-3 éves babáknak és mamáiknak
Mesekosár
óvódásoknak,
alsó tagozatosoknak,
családoknak

Mesezenede - Kokas Klára
módszerével óvodásoknak,
alsó tagozatosoknak,
családoknak
Játsszunk színházat óvodásoknak, kisiskolásoknak

Mesély – Meseterápiás
foglalkozások
gyerekeknek,
felnőtteknek

Mondókázós, játékos együttlét, hintáztató, ringató
mondókákkal, versikékkel.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter
A gyermekeket a hagyományos magyar mesemondással és a
magyar népmesék világával megismertető komplex
programsorozat. Mesék, játékok, kézművesség.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter, Pauer Erika,
Pintérné Pordány Mária, Szabó Eszter
Interaktív zenei foglalkozás játékkal, mondókákkal, versekkel,
zenével, tánccal, kézművességgel.
Programgazda: Pauer Erika
Árnyszínház mesékkel, Matilddal, kuflikkal, zene, tánc, móka,
kacagás!
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter
Mesély program = esély mesékkel a belső harmónia felé. (A név
szójáték, a mesélj - esély szavakból.) Egy különleges lehetőség és
belső iránytű harmonikusan kapcsolódni egymáshoz és a
világhoz, a Dr. Boldizsár Ildikó által kidolgozott metamorphoses
meseterápia segítségével.
Mi mindenben segíthetnek a mesék? Személyiség és
képességfejlesztésben, lélekfrissítésben, az önbizalom
erősítésében és növelésében, belső görcseink oldásában.
A Mesély kérhető gyermekek (óvodások, kisiskolások),
kamaszok, aktív korú felnőttek és idősek számára egyaránt, de
speciális csoportoknak is..
Programgazda: a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület
alelnöke, Luzsi Margó.

Az irodalom visszavág - Játékos irodalmi kavalkád
Gárdonyi Géza könyvtára rendhagyó könyvtártörténeti óra
általános iskolásoknak

Az interaktív könyvtártörténeti óra a Gárdonyi-könyvtárról
készült film bemutatásával kezdődik, majd torpedó játék során
beszéljük meg a hallott információkat. A játék kérdései a
könyvtárismertetés szövegére épülnek, a helyes válaszokat
Gárdonyi idézetekkel jutalmazzuk. A foglalkozás Gárdonyi
titkosírásának megfejtésével zárul.
Programgazda: Vasné Varga Zita
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Miazami –játék és irodalom
óvodásoknak, alsó
tagozatosoknak

Játékos interaktív könyvtári foglalkozás
játékokkal, kitalálós versikékkel
Programgazda: Zsoldos Marianna

Csodaszemüveg
óvodásoknak,
alsó tagozatosoknak (1-2. osztály)

Csókolom,
pókmajom!
–
rendhagyó
irodalomóra
alsó
tagozatosoknak,
felső tagozatosoknak

humoros

nyelvi

Játékos, mozgásos interaktív könyvtári foglalkozás a kortárs
gyermekirodalomból (pl. Szörnyvadászat, Cidrimókus, Lupó és
társai)
Az olvasás, a mesehallgatás kaland: minden könyvben, mesében
ismeretlen világok várnak felfedezésre.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes
Olvasásnépszerűsítő felfedezőút a kortárs gyermek- és ifjúsági
irodalomban. Játék és mese mai szerzők írásaival, verselés sok
humorral, nevetéssel.
Programgazda: Komló- Szabó Ágnes

Z- generációs kihívások - A felmérések szerint a 12+ korosztályt a legnehezebb az olvasók táborába
bevonzani, mert annyira lefoglalja őket saját problémáik megoldása. A Mozdulj rá!, a FILM-EZ-ŐK
és a Fanatik Rídörz Olvashow-klub programjainkkal ezt a generációt szeretnénk megszólítani,
élményt nyújtani a könyvtár falain belül, de túllépve saját határainkat.

Mozdulj rá! – könyvespolctúra –
könyvajánlók kamasz szemmel
felső tagozatosoknak

Fanatik Rídörz
rendkívüli
tiniknek

olvashow

Célcsoport: 13-18 évesek

klub

A kortárs regények megszólítják a mai fiatalokat, akik gyakran
nem tudnak mit kezdeni a kötelező olvasmányokkal – főként
azok régies nyelvezete miatt. Fontos, hogy nekik szóló, jól
szerkesztett szövegeket adjunk a kezükbe. A program során
olyan könyvekkel ismerkedünk meg, amelyeket kamaszok
ajánlanak youtube-os videónaplókban kortársaiknak, a könyvek
cselekménye olyan környezetben játszódik, amelyeknek köze
van a mai fiatalok életéhez.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes
A Fanatik Rídörz-ség egyfajta életérzés. Akár másképp is
nevezhetitek, ahogy nektek tetszik. Szeressük a könyveket,
fogadjuk el, hallgassuk meg egymást, bármiről is legyen szó.
Vitázzunk, játszunk, érveljünk, röhögjünk. Egy hely
olvasásfüggőknek. Mert mindig van egy új történet.
Programgazda: Szabó Eszter

EZ egy FILM. Ezt a filmet ŐK forgatják. Az 5 alkalmas
foglalkozássorozaton egy, a kamaszok problémáit feldolgozó,
kortárs regénnyel vagy novellával ismerkedünk meg egy
biblioterápiás foglalkozás keretén belül, majd átvesszük az
iPades filmkészítés alapjait, végül egy trailert készítünk az
irodalmi alkotáshoz. Az elkészült kisfilmeket a FILM-EZ-ŐK
youtube csatornáján publikáljuk.
A program könyves alappillére:
FILM-EZ-ŐK
A Könyvespolctúra programunk alapgondolatát folytatjuk, mely
12-15 éves kamaszoknak
szerint a kamaszok szívesebben olvasnak egy könyvet, ha
valamely kortársuk ajánlja azt.
A program filmes alappillére:
A filmeket iPaddel forgatjuk, ezzel is ösztönözve a kamaszokat,
hogy a későbbiekben a non-stop a kezükben tartott kütyüket
(saját mobiljukat, tabletjüket) alkotásra használják.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes
Ismeretterjesztő foglalkozások MINDENKINEK!
Digitális mesevilág alsó
tagozatosoknak

Kalandozás a mesék, versek, dalok, olvasás, szabadidős
tevékenységek internetes világában.
Programgazda: Kelemenné Csuhay Zsuzsa
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Illik, nem illik? - Kis illemtan
felső
tagozatosoknak
és
felnőtteknek

Ki játszik ilyet? - Játékfoglalkozás
minden korosztálynak

SOS!
Előadást
tartok!
Avagy légy kreatív Prezivel!
Célcsoport: 12-14 év

Virtuális múltlapozó - felső
tagozatosoknak, és felnőtteknek

Keress,
találj,
tanulj!
felső tagozatosoknak

-

NET-CHAT
–
digitális
információszerzést
segítő
foglalkozássorozat felnőtteknek
Multimédiás
ének-zene
általános iskolásoknak

óra

A technológiai fejlődésnek köszönhetően sokszor olyan
helyzetbe kerülünk, melyekkel még nem találkoztunk, pl.
hogyan írunk SMS-t vagy egy hivatalos személynek e-mailt? Az
ezekre vonatkozó illemszabályok velünk együtt alakulnak. Nem
is olyan egyszerű eligazodni az illemszabályok között, de mi
megpróbáljuk!
Programgazda: Szécsényi Orsolya
Az ember a játék segítségével tanul, fejlődik, ismeri meg
környezetét és a világban zajló eseményeket.
Játéktörténeti kalandozásaink során megismerkedünk az ókori,
a honfoglalás kori és a középkori emberek játékaival.
Beszélgetünk a népi játékokról, majd összemérjük erőnket és
tudásunkat egy-egy játékban! Lesz malmozás, kockavetés és
zúgattyúzás. Mert játszani jó!
Programgazda: Szécsényi Orsolya
A Prezi magyar fejlesztésű, web-alapú prezentációs szoftver,
mely 2009 óta már több tízmillió felhasználóval rendelkezik. A
szoftver megoldást nyújt arra, hogy innovatívan, kreatívan
mutasd be előadásodat, történetedet digitálisan mesélheted el..
A Prezi egy olyan digitális vászon, melynek segítségével
hatásosan közvetítheted üzenetedet, a közönség pedig egy
felejthetetlen előadást kap.
Programgazda: Csépányi Zoltán
Kíváncsi, milyen események történtek, milyen hírek jelentek
meg egy adott napon, akár születésnapján a nyomtatott
sajtóban? Érdekli hogyan nézett ki Eger egy 1945 után készült
képeslapon? Lapozzunk a múlt történései között, tegyünk
közösen egy virtuális sétát a folyamatosan gazdagodó
gyűjteményekben! Ismerjük meg a digitális adatbázisokat,
melyek teljes, a nyomdaival megegyező tartalmat kínálnak!
Az Arcanum Digitális Tudománytárban több milliónyi oldalon
át böngészhet a tudományos és kulturális tartalmakban! Az
adatbázis a Bródy Sándor Könyvtárban ingyenesen elérhető.
A Hungaricana Közgyűjteményi portálon fellelhető rengeteg
kultúrkincs, többek között a Könyv- és Dokumentumtárban a
Heves Megyei Hírlap digitalizált lapszámaiba is betekinthet!
A foglalkozást a szolgáltatóhelyeken vagy a Bródy Sándor
Könyvtárban szervezzük. A szolgáltatóhelyeken a foglalkozás
idejére
mobil
technikai
eszközöket
biztosítunk.
A Virtuális múltlapozó videós ajánlója megtekinthető itt:
https://www.youtube.com/watch?v=aKAylUmTFDI
Programgazda: Bodor Katalin
Interaktív könyvtárhasználati foglalkozások a papírkönyvtártól
az elektronikus könyvtárig. Könyvtártörténet dióhéjban.
Digitális adatbázisok bemutatása.
Programgazda: Bodor Katalin
Számítástechnikai és internet-használati klub foglakozások
felnőttek számára – igény szerinti szinten, helyben vagy Egerben
Programgazda: Bodor Katalin
Rendhagyó ének-zene műhely könyvtári környezetben,
multimédiás eszközökkel, videókkal, képekkel, weboldalakkal,
interaktív játékokkal.
Témák:
1. Humor a zenében
2. Klasszikusok popritmusban
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Hagyományőrző
alsó tagozatosoknak

Könyvekbe
felnőtteknek

zárt

egészség

Diabéteszesen is egészségesen!
felnőtteknek

A kézimunka története a
kezdetektől napjainkig Könyvek
és
kézimunka
tiniknek és felnőtteknek

Kötő-kör – kezdő
mesehallgatással
felnőtteknek

kézikötés

3. Szabadon választott zenei téma előzetes egyeztetés alapján
Programgazda: Zsoldos Marianna
A foglalkozáson ma is élő, illetve már csak hallomásból ismert
népi hagyományokat idézünk fel könyvek, zenék, mozgóképek
(videó részletek) felhasználásával. A népi hagyományok
ünnepkörönként kerülnek bemutatásra.
1. Tavaszi ünnepkör: farsang, húsvét, pünkösd
2. Őszi ünnepkör: szüret, lakodalom, napokhoz fűződő
szokások
3. Téli ünnepkör: Szent Miklós naptól Vízkeresztig
Programgazda: Orsó Éva
Beszélgessünk az egészségről, az egészséges életmódról egy
csésze gyógynövényből készített tea mellett. Fürkésszük a
gyógynövények áldásos hatásait. Hívjuk segítségül a könyveket
is, hogy felfedezhessük a könyvekbe zárt egészséget!
Programgazda: Kulcsárné Király Mária
Életmód- és diétás tanácsadás, könyvajánlás az 1-es és 2-es
típusú cukorbetegségekről, tájékoztatás szövődményeikről és
megelőzésükről. Alternatív gyógymódok a vércukorszint
csökkentésére.
Programgazda: Keller Józsefné
 képes előadás a kézimunkák fajtáiról (horgolás, kötés,
gyöngyfűzés, gyöngyszövés, szalaghímzés, gobelin,
keresztöltés stb.
 egy mintadarab elkészítése (hazavihető)
 azokat várjuk, akik láttak már hímzőtűt, kötőtűt –
kezdőtől haladóig, felső korhatár nincs.
 A program folytatásos, több előadás is kérhető, az alábbi
témákban: szalaghímzés, gyöngyfűzés, hímzés, a
makramé alapjai
Programgazda: Bodó Boglárka
A 4 alkalmas kezdő kézikötés foglalkozássorozaton a
legalapvetőbb technikák megtanulásával, egyéni választás
alapján sál, szatyor vagy gyermekjáték készíthető. A kötés
mellett és közben szórakoznak és lelkileg is töltődnek a
mesehallgatások során…
Programgazda: Pauer Erika

Bármi legyen, gazdagít! Találkozások írókkal, olvasókkal, csepűrágókkal, muzsikusokkal,
alkotókkal, tudós emberekkel.
Pódium előadások, előadók, írók,
költők
gyerekek részére

Találkozások felnőttek részére

Babszem Jankó Gyermekszínház
- óvodás és kisiskolás korú
gyermekeknek

Bábelőadások, meseelőadások, találkozók, zenés irodalmi
műsorok
Találkozás Egerben vagy a megye valamely településén élő,
alkotó színművésszel, képzőművésszel, íróval, költővel.
Író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, irodalmi előadások és
beszélgetések, felolvasóestek, pódium műsorok,
irodalomtörténeti előadások.
Választható írók és költők, a teljesség igénye nélkül: Szabó T.
Anna, Dániel András, Lackfi János, Víg Balázs, Finy Petra, Kis
Ottó
Színház a gyermekek nyelvén
„Minden műsorral arra törekszünk, hogy nézőink igényesen
kialakított és humorral átszőtt történetekben
gyönyörködhessenek, színpadon, tantermekben, vagy óvodai
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csoportszobákban egyaránt. Régiónkban olyan kulturális
feladatot látunk el, melyre egyetlen más társulat sem
vállalkozik.”
Bábszínházi előadások a legkisebbeknek
A Galagonya Bábszínház egy utazó bábszínház, akik nép-,
Galagonya Bábszínház - óvodás tündér- és állatmeséket játszanak. Hagyományos paravános
és kisiskolás korú gyermekeknek technikával dolgoznak, közönségük elsősorban óvodás és
kisiskolás gyermekek. A bábelőadásaikban szereplő csodálatos
bábokat és díszleteket maguk tervezik és készítik el. Sok mesét
dolgoztak már fel, ám van közöttük olyan is, mely sajátjuk.
Előadások, bemutatók, kóstolók az alábbi témákban:
- Természetközeli kertelés: –madár, és rovarbarát kert,
gyomnövények, mint a kertész barátai, permakultúra,
Kerteljünk!
vetőmagfogás, régi fajták, vetőmagbiztonság,
cserekörök szervezése
felnőtteknek, és felső tagozatos
Zsebkertek
létrehozása
iskolásoknak
- Házunk tája: háztartás mérgek nélkül,
- Tartósítás, táplálkozás, bőrápolás az egészség jegyében
Programgazda: Máthé Orsi biológus, BanyaTanya Alapítvány
Mesél a fizika
korosztálynak!

-

minden

Kalandok
az
Óperenciástengeren is túl felnőtteknek és
felső tagozatos iskolásoknak,
utóbbiaknak
rendhagyó
földrajzóra keretében

Szórakoztató, interaktív fizikai kísérletek és egy mese
varázslatos fúziója. Amikor is kiderül, hogy a fizika is lehet
mesés.
Programgazda: Kovács Domicián fizikus, Csodák Palotája
Az előadás során fény derül az Óperenciás-tenger pontos
helyére és a név eredetére is. Az egri túravezető sok éve járja
Európát a természeti szépségek és a kultúra iránt éhségtől
hajtva. Vadvízi evezés, sziklafalak és gleccserek mászása közben
szívesen fedez fel városokat - egy napjába belefér egy délelőtti
evezés a Verdon-kanyonban, egy délutáni kiállítás és egy esti
jazz koncert Nizzában.
Programgazda: Kiss Balázs túravezető

Utazzunk Egerbe!
Könyvtártúra felső tagozatosoknak
Fun and Games - általános
iskolásoknak (3-8. osztály)

Az egri Bródy Sándor Könyvtár bemutatása könyvtárlátogatás
keretében
Programgazda: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
Játékos, életszerű angol foglalkozás sok mozgással a Bródy
Sándor Könyvtár Idegen nyelvi gyűjteményében, anyanyelvi
közreműködővel
Programgazda: Fekete Ildikó

Vándorló kiállítások
Meselátó szemek – a Bródy Sándor
Könyvtár Gyermekkönyvtárának
fotókiállítása

Egri anzix – történetem Egerben

Arcok- Mindennapi hősök
üzenetei

Mesemondó, mesehallgatók, csillogó szemek, tátott szájak,
figyelem. Csoda és varázslat az arcokon, és szemekben. A
felvételek a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtárában készültek a Gyermekkönyvtár
rendezvényein, csoportfoglalkozásain.
A Bródy Sándor Könyvtár Helyismereti gyűjteményének
képeslapjaiból készült kiállítás híres egri épületeket és
hozzájuk kapcsolódó történeteket mutat be.
Arcok. Mi tudjuk, hogy kik ők. A mindennapjaink hősei.
Költők, képzőművészek, zenészek, tanárok, egy felnémeti utas
a buszról, egy gyönyörű lány népviseletben. Különbözőek,
mégis összeköti őket egy azonos kulturális színtér. Egy város:
Eger - egy megye: Heves.
A kiállításon látható képek Molnár István Géza, Eger Megyei
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Jogú Város Nívódíjával kitüntetett egri fotóművész alkotásai
az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti
Gyűjteményéből.
„Friss szelek, fényes szelek
fújnak…”
Emlékkiállítás az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója

A kiállításon bemutatjuk azokat az írásos emlékeket,
amelyekkel személyesen megjeleníthetők ’56 eseményei,
szereplői, helyszínei.
A kiállításhoz kapcsolódóan rendhagyó történelem óra
megtartására is biztosítunk lehetőséget.

8.4.4. Továbbképzések, képzések a szolgáltató helyek könyvtárosainak
Tervezett: 19 alkalom
2017. január 23.
2017. január 30.
2017. február 6.
2017. február 27.
2017. március 6.
2017. április 3-4-5.
2017. május 29.
2017. augusztus 29.
2017. október 02.
2017. november 27.

CORVINA képzés - CAT modul használata
CORVINA képzés – CAT és ACQ modul használata
Corvina képzés – CIRC modul használata
Diskurzus képzés – Gyermekkönyvtári módszertani műhely
KönyvtárMozi szakmai nap
Könyvtári alapismeretek KSZR munkatársak számára
Diskurzus képzés – Gyermekkönyvtári módszertani műhely
KSZR szakmai nap
Diskurzus képzés – Gyermekkönyvtári módszertani műhely
Diskurzus képzés – Gyermekkönyvtári módszertani műhely

2017. március 30.
Térségi szakmai nap Helyszín: Rózsaszentmárton
2017. szeptember 27. Térségi szakmai nap Helyszín: Apc
2017. április 11.
Térségi szakmai nap Helyszín: Gyöngyöshalász
2017. október 25.
Térségi szakmai nap Helyszín: Gyöngyöspata
2017. május 5.
Térségi szakmai nap Helyszín: Kömlő
2017. november 8.
Térségi szakmai nap Helyszín: Tarnaméra
2017. június 8.
Térségi szakmai nap Helyszín: Tarnalelesz
2017. december 7.
Térségi szakmai nap Helyszín: Mikófalva
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes, Szabó Eszter
Határidő: 2017. december 31.

8.5. Iskolai könyvtári ellátás szervezése
Könyvtári szolgáltatásunk célja az iskola működéséhez, könyvtár-pedagógiai programjának
megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok kínálatának
bővítése, az iskolai könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése a megállapodásban rögzített módon
és feltételekkel.
Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében
Az iskolai könyvtárak számára a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben az alábbi integrált
szolgáltatásokat kínáljuk:
 egységes Heves megyei katalógus és adatbázis
 az egyes könyvtárak szolgáltatásainak távoli elérése, állományának webes felületen való
keresése,
 a kölcsönzési szolgáltatások, olvasói nyilvántartások interneten keresztül történő
használata
A Corvina Integrált Könyvtári Rendszer kiépítői számára fórumot és betanítást szervezünk –
igény szerint az év során több alkalommal.
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Felelős: Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2017. december 31.
Szakmai értekezlet, továbbképzés
Dis-kurzus képzés – gyermekkönyvtári módszertani műhely
2017. február 27.
2017. május 29.
2017. október 02.
2017. november 27.
CORVINA Integrált Könyvtári Rendszer – felhasználó képzés
Előzetes egyeztetés alapján, igény szerint
2017. június hónapban (előzetes igényfelmérés alapján)
EBSCO adatbázis – felhasználó képzés
2017. május hónapban (előzetes igényfelmérés alapján)
Felelős: Komló-Szabó Ágnes, Luzsi Margit, Girhiny Eszter
Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás az iskolai könyvtárak számára
Tervezett látogatások száma: 9, rendkívüli esetben igény szerint
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes, Orsó Éva
Határidő: 2017. december 31.
Számítógépes szolgáltatás iskolai könyvtárak számára
Rendszergondozás, szervízszolgáltatás, karbantartás, vírusvédelem
Tervezett: 8 iskolai könyvtár
Felelős: Vas Gábor Tamás, Kalicz Tamás, Rózsa Dániel
Határidő: 2017. december 31.
Dokumentumszolgáltatást végzünk évi 2 alkalommal, csereletét formájában;
Állománygyarapítást végzünk, a dokumentumokat adatbázisban rögzítjük, könyvtári
használatra fölszereljük, jelzetezzük, vonalkódozzuk;
Tervezett csereletét: iskolai könyvtáranként 150 db dokumentum/kiszállítás, 300 db
dokumentum/ szolgáltató hely/év
Gyarapítjuk a helyi állományt tartós letét formájában is, kívánságlista és a tavalyi évben végzett
elégedettségmérés szerint;
Tervezett: 50 db könyv/szolgáltató hely
Szervezzük a cserék lebonyolítását és kiszállítását.
Tervezett cserék és kiszállítások száma: 18
Kiszállítandó és cserélendő dokumentumok száma: 2 700 db
Felelős: Orsó Éva, Czank László
Határidő: 2017. december 31.
Napilapokat és folyóiratokat rendelünk kívánságlista szerint, a rendeléseket monitorozzuk.
Tervezett: 30 000 Ft/iskolai könyvtár
Tervezett: 9 iskolai könyvtár
Felelős: Komló-Szabó Ágnes, Verle Ágnes
Határidő: 2017. december 31.
Segítjük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybe
vételi lehetőségét. Könyvtárközi kölcsönzést végzünk, ha a helyben lévő gyűjteményben nem
található meg a keresett dokumentum;
Tervezett: 200 db kérés
Felelős: Veresné Lefler Katalin, dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla
Határidő: 2017. december 31.
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Állományrendezést, leválogatást, selejtezést végzünk az ötéves fejlesztési terv szerint;
Tervezett: 9 szolgáltató hely
Felelős: Orsó Éva, Komló-Szabó Ágnes

8.6. Nemzetiségi könyvtári ellátás
Folyamatosan követjük Heves megye nemzetiségi létszáma alakulásának tendenciáját, ennek
függvényében alakítjuk az évi beszerzést. Partnereink: a kisebbségi önkormányzatok,
könyvtárak, a Goethe Intézet, az Országos Idegennyelvű Könyvtár, a Mónosbéli
Gyermekotthon. Vásárlás útján beszerezzük a Magyarországon kiadott hazai (bolgár, horvát,
örmény, román, szerb, szlovén, ukrán); és nem hazai (arab, kínai, orosz, vietnami) nemzeti
kisebbségek nyelvén kiadott dokumentumokat. Továbbra is járatjuk az orosz nyelvű
folyóiratot.
Megvásároljuk a Magyarországon kiadott, Heves megyében kisebbségi önkormányzattal
rendelkező nemzetiségek nyelvi dokumentumait (cigány, görög, lengyel, német, ruszin,
szlovák). Az Országos Idegennyelvű Könyvtár támogatásával lehetőségünk van külföldi
beszerzésre is, valamint a kereskedelmi forgalomba nem került dokumentumok kérésére is.
Előtérbe helyezzük a nemzeti hagyományok megőrzését és a család szerepét bemutató
kiadványokat: pl. tradicionális szakácskönyvek, az adott nemzet értékeit bemutató kiadványok,
gyermekkönyvek. Külön kerettel rendelkezünk a romák könyvtári ellátására.
Folyóirat-kínálatunkat továbbiakkal bővítjük, köztük német nyelvű gyermeklappal és
magazinokkal. Ajánlójegyzékekkel, újdonságértesítőkkel folyamatosan tájékoztatjuk
olvasóinkat. Analitikus feltárást végzünk visszamenőleg is.
Nemzeti identitást erősítő programokat tervezünk 2017-re
 Lengyel – Magyar Barátság Napja
 Roma népismereti előadás, ezt a Könyvet Házhoz programsorozatban is meghirdettük
 Kiállítások készítése egy-egy kisebbség nyelvéből
Felelős: Bodó Boglárka, Fekete Ildikó
Határidő: 2017. december 31.

8.7. Statisztikai adatszolgáltatás
Koordináljuk a statisztikai adatszolgáltatást Heves megye települési, szak- és felsőoktatási
könyvtáraiban. A szolgáltató helyek adatainak rögzítését elvégezzük. A megyei adatokat
közzétesszük könyvtárunk honlapján. Tervezett adatszolgáltatók 2016-ban: 13 szak- és
felsőoktatási könyvtár, 84 könyvtári szolgáltató hely, 37 önálló települési könyvtár.
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2017. március 31.

8.8. A minőségfejlesztés érdekében tervezett feladatok



A települési nyilvános könyvtárak helyismereti gyűjteményéről helyzetkép készítése az
elektronikus hozzáférhetővé tétel megtervezése érdekében.
Folytatjuk a megye könyvtárainak segítését a jó gyakorlatok bemutatásával, egyéni
konzultációk formájában, hogy felkészüljenek a 120/2014. (IV.8) Kormányrendeletben előírt
minőségi követelményekre.
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A KSZR szolgáltatások dokumentálásának folyamatos fejlesztése, folyamatleírások
kidolgozása. A szolgáltató helyeken dolgozó kollégák bevonása a megosztott
dokumentumok kezelésébe.
Szolgáltatásaink minőségének folyamatos biztosítása érdekében az év során rendszeresen
végzünk használói elégedettségméréseket, s ennek kiértékelésével határozzuk meg a
további fejlesztendő területeket.
2017. évre tervezett elégedettség mérések:
Használói elégedettségmérés könyvtárhasználók körében Heves megye
könyvtáraiban
Időtartam: 2017. március - április
Célközönség: A Heves megyében működő könyvtárak használói
Célérték: 1000 db kérdőív
Felelős: Pauer Erika

9. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
9.1. Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Bevétel

Kiadás

Az intézmény működési bevétele
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel
(nem fenntartótól származó bevételek)
- ebből a késedelmi díjbevétel (forint)
- ebből beiratkozási díjbevétel (forint)
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
– ebből fenntartói támogatás
– ebből központi költségvetési támogatás
– ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR) támogatás
– ebből pályázati támogatás
– a Pályázati támogatásból EU-támogatás
Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő összes járulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás
Kiadás összesen

2016.
26 074
26 074
600
291 432
83 509
204 407
72 107
3 516
0
1 500
319 006
137 339
37 808
79 733
64 126
319 006

eltérés %-ban
2016-hoz
képest
18,13%
30 800
18,13%
30 800
16,67%
700

2017.

274 853
63 053
210 480
78 180
1 320
0
305 653
130 030
29 530
86 763
59 330
305 653

-5,69%
-24,50%
2,97%
8,42%
-62,46%
-100,00%
-4,19%
-5,32%
-21,89%
8,82%
-7,48%
-4,19%

9.2. Létszám és bérgazdálkodás
Eger MJV Önkormányzata a gazdasági szervezettel rendelkező Egri Közszolgáltatások Városi
Intézményét jelölte ki 2017. január 1-től a gazdasági szervezeti feladatok ellátására. Az
átszervezéssel az intézmény engedélyezett létszáma 7 fővel csökkent.
A közfoglalkoztatottak létszáma várhatóan az előző évi szinten marad, melynek koordinációját
az Országos Széchényi Könyvtárral kötött megállapodás alapján megyei szinten végezzük.
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10.
10.1.

Partnerség és önkéntesség
Iskolai Közösségi Szolgálat és önkéntesség

A partnerség és az önkéntesség fontos szerepet játszik a könyvtár életében. Törekszünk a
meglévő kapcsolatok erősítésére, újabb lehetőségek felkutatására, új kapcsolatok építésére.
Az önkéntes és közösségi munka terén szerzett eddigi pozitív tapasztalataink a partnerség
további kiterjesztésére ösztönöznek bennünket. A felnőtt segítőket és a középiskolás diákokat
egyaránt azonos nyitottsággal, odafigyeléssel és támogatással fogadjuk. A jelentkezőket
továbbra is ellátjuk hasznos feladatokkal, megfelelő tájékoztatással, tevékenységüket
folyamatosan figyelemmel kísérjük. Sokféle, színes és a könyvtár életében jótékonyan
hasznosuló munkafolyamatba vonjuk be önkéntes segítőinket.
Mutatók
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma

2017. évi terv
5

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők tervezett számának

45

A köznevelési intézményekkel kötött megállapodások tervezett száma

14

A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb.
partnerek száma/év

10

Felelős: Bodor Katalin, Csépányi Zoltán
Határidő: folyamatos

10.2. Partnerkapcsolatok
A könyvtár hagyományosan jó kapcsolatokat ápol a helyi általános és középiskolákkal,
óvodákkal. Hetente több alkalommal vesznek részt az általános iskolások és az óvodások
könyvtári foglalkozásokon. A közoktatási intézmények rendszeresen együttműködő partnerek
a pályázatok megvalósításában.
Partnereink a helyi sajtó és média munkatársai is, akik rendszeresen felkeresik
intézményeinket és közvetítenek szolgáltatásainkról. A város programajánló portáljaival
rendszeres kapcsolatban állunk, folyamatosan töltjük fel rendezvényeinket.
Folytatjuk együttműködésünket civil szervezetekkel, klubokkal, helyt adunk az Egri Zöld Kör, a
Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, Egri Orosz Nyelvi klub rendezvényeinek,
támogatjuk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet és Bükki Helyi csoportját, az
idősek otthonait, a Mónosbéli Gyermekotthont. Szakmai hátteret nyújtunk a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának, a Dsida Jenő Baráti Körnek, a
Pedagógus Nyugdíjas Klubnak. Együttműködünk az Eszterházy Károly Egyetem oktatóival, az
Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika Intézetével és a Farkas Ferenc Zeneiskolával.
A Zenei Könyvtárosok Nemzetközi Szövetsége (IAML) 2017-es kongresszusát Lettországban,
Rigában tartja 2017. június 18-22-e között, ahol könyvtárunkat Zsoldos Marianna képviseli.
"Free air guitar, please take one : unusual music sessions for children in a public library"
címmel 2017. június 21-én tart angolul előadást a Public Libraries szekció Reaching out
elnevezésű blokkjában, nemzetközi színtéren bemutatva a könyvtárunkban évek óta népszerű
rendhagyó ének-zene órákat.
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10.3. Könyvet házhoz!
Senkinek sem kell lemondani az olvasás öröméről! A szolgáltatással továbbra is biztosítjuk az
információkhoz, dokumentumokhoz való hozzáférést azoknak az idős, tartósan beteg,
otthonukhoz kötött olvasóinknak, akik fizikai állapotuk miatt személyesen nem tudnak eljönni
a könyvtárba, de nem szeretnének lemondani az olvasás öröméről. Havonta keressük fel a
szolgáltatást igénylőket otthonukban vagy a gondozási központokban, konkrét kéréseket
teljesítve és válogatási lehetőséget biztosítva számukra. Újabb programokkal színesítettük az
idős otthonokban megtartandó foglalkozásokat.
Felelős: Bodor Katalin, Bede Adrienn
Határidő: folyamatos
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11. Mutatók
11.1. Szolgáltatási feladatok
11.1.1. Nyitva tartás
2016. évi tény

2017. évi terv

51

51

változás %-ban előző
évhez képest
0%

46

46

0%

14

14

0%

2
92

2
92

0%
0%

Ebből nyitvatartási napok száma:

89

89

0%

Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma:

91

91

0%

Ebből nyitvatartási napok száma:

88

88

0%

Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár
székhelyén) (óra)
Heti nyitvatartási órák száma a
fiókkönyvtárakban (óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás
(óra)
16 óra utáni nyitva tartás (óra)
Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma:

11.1.2. Könyvtárhasználat

2016. tény

2017. terv

változás %ban előző
évhez képest

13 090

13 000

0%

13 090

13 000

0%

989 966

990 000

0%

5

5

0%

32

32

0%

380

380

0%

5028

5000

0%

1511

1500

0%

A könyvtárban használható adatbázisok száma

22

22

0%

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások

9

9

0%

Mutatók
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók
száma (fő)
Érvényes regisztrációk száma (14 éven aluliak/14
éven felüliek/összesen)
Regisztrált használók megoszlása a nemek
alapján
Regisztráltak száma foglalkozás alapján
(általános
iskolai
tanuló/középiskolás
tanuló/felsőfokú
oktatás
hallgatója/aktív
dolgozó/nyugdíjas/egyéb
eltartott/nem
válaszolt)
A
könyvtári
honlap-látogatások
száma
(kattintás a honlapra)
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány
nyelven érhető el
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma
összesen
A
könyvtár
által
az
Országos
Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott
dokumentumok száma
Számítógép használat (14 éven alul/14 éven
felül/összesen)
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száma (db)
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat
igénybe vevő használók száma (fő)
433 046
433 000
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága
(használat/év) (kattintás az OPAC-ra)
989 966
1 000 000
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű
publikációként elérhetővé tett dokumentumok
száma
14
15
A
kölcsönzések
száma
dokumentumtípusonként
Kölcsönzött dokumentumok száma (14 éven
alul/14 éven felül/összesen)
115 607
115 000
Kölcsönzési állomány népszerűsége a személyes
használók körében
Irodalomkutatások, témafigyelések száma
107
110
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált
szakmai (megyei, illetve országos szintű)
tanácsadások száma
155
165
Gyermekek
könyvtárhasználata
(könyvtárlátogatók/könyvtári
tagság/
kölcsönzött dokumentum)
30291/3825/43513 30200/3800/43500
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát
segítő IKT eszközök száma
2
2
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes
szolgáltatások száma
4
4
A
könyvtár
által
szervezett
olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését
támogató nem formális képzések száma
113
115
A
könyvtár
által
szervezett
olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését
támogató nem formális képzéseken résztvevők
száma
2209
2200
A
könyvtár
által
szervezett
digitális
kompetenciafejlesztési,
információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzések
száma
63
70
A
könyvtár
által
szervezett
digitális
kompetenciafejlesztési,
információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzéseken
résztvevők száma
468
500
A könyvtár által szervezett engedélyezett
képzések, továbbképzések száma
0
0
A könyvtár által szervezett akkreditált
képzéseken,
továbbképzéseken résztvevők
száma
0
0
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati
foglalkozások száma
173
200
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati
foglalkozásokon résztvevők száma
2448
2500
A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi
együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális programok száma
35
35
A

könyvtár

által

szervezett

hátrányos

430

450

0%
+1%

+1%
-1%
-1%

0%

+1%

0%
0%
0%

0%

0%

+2%

+3%
0%

0%
+15%
+2%

0%
+1%
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helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi
együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programok száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal
élők könyvtárhasználatát segítő képzések,
programok száma
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal
élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken,
programokon résztvevők száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára
szervezett
programokon,
képzéseken
résztvevők száma,
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára
szervezett programok, képzések száma,
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári
tevékenységeket
támogató
kiadványainak
száma

4

5

+25%

47

60

+25%

14

14

0%

175

175

0%

1324

1300

0%

70

70

0%

2

2

0%

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma

39

39

0%

A könyvtár megjelenésének száma a médiában
A használói elégedettség-mérések száma, a
válaszadó használók száma/alkalom (átlag)
A használói elégedettség-mérések során a
válaszadó használók száma/alkalom (átlag)
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre
készülő települési könyvtárak száma
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban
teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a
köznevelési
intézményekkel
kötött
megállapodások száma
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek
száma
A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil,
határon túli, vállalkozói, stb. partnerek száma
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága
(könyvtárosok száma/megye lakosságának
száma)
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító
számítógéppel való ellátottsága (számítógépek
száma/a megyeszékhely lakosságának száma)
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi
dokumentumok száma
A megyei könyvtár által a kistelepülési
önkormányzattal
kötött
megállapodások
számának
aránya
(a
megyében
lévő
kistelepülések száma/megállapodást kötött
települések száma)
A megyei könyvtár által beszerzett művek iránti
érdeklődés (a beszerzett dokumentumok

214

200

-5%

2

2

0%

0,8

0,8

0%

1

1

0%

42

42

0%

11

11

0%

3

3

0%

21
0,00013

21
0,00014

0%

0%

0,00012

0,00013

0%

955

950

0%

72 %

78%

+8,3%
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kikölcsönzésének aránya, kölcsönzési átlag,
adott dokumentum kikölcsönzésének száma)

11.1.3. Beszerzett források

2016. évi tény
Mutatók
Költségvetés
Érdekeltségnövelő támogatás
ODR
támogatás
dokumentumok beszerzésére
Egyéb
Források összesen
Ajándék,
értéke
Összesen

11.1.4.

kötelespéldány

Változás 2016-2017
(%)

2017. évi terv

44 715 079
2 240 632

46 300 000
2 000 000

+3,5%
-11%

1 929 434

1 500 000

-22%

12 673 794
61 558 939

0
49 800 000

-19%

1 910 295

1 000 000

-48%

62 469 234

50 800 000

-19%

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók
Gyarapításra tervezett összeg (Ft)
ebből folyóirat (Ft)
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum
(Ft)
A könyvtári állomány éves gyarapodása
dokumentumtípusonként (db és méter)
A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma dokumentumtípusonként
Kötelespéldányként
kapott
és
nyilvántartásba vett dokumentumok száma
(db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe
bekerült
dokumentumok száma (db)
Helytörténeti
gyűjteménybe
bekerült
dokumentumok száma (db )
Nemzetiségi
gyűjteménybe
bekerült
dokumentumok száma (db)
Zenei
gyűjteménybe
bekerült
dokumentumok száma (db)
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben
beszerzett egy lakosra jutó könyvtári
dokumentumok száma (dokumentumok
száma/megye lakossága)

2016. tény
48 885 145
15 846 235
6 021 907

2017. terv
46 300 000
15 700 000
2 400 000

változás %-ban előző évhez
képest
-5,3%
0%
-60%

22 345

22 345

0%

7 407

7 400

0%

60

60

0%

1 703

1 700

0%

613

600

-2%

375

300

-20%

1 016

1 000

0%

0,07

0,07

0%

11.1.5. Gyűjteményfeltárás

Mutatók

2016. tény

2017. terv

változás %-ban
előző évhez
képest
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Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban
rögzített rekordok száma
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött
tételek száma

37 712

25 000

-44%

37 712

25 000

-44%

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok
száma

518

500

0%

Feldolgozás
időtartama
(egy
dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)

0,5

0,20

-60%

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

17

6

-65%

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

100

100

0%

11.1.6. Tudományos kutatás
Mutatók

0

változás %-ban
előző évhez képest
0%

0

0

0%

11

10

-1%

1

1

0%

0

0

0%

4

4

0%

56

50

-11%

6

6

0%

2

2

0%

148

150

0%

46

50

+1%

6

2

-67%

2016 tény

2017. terv

Kutatómunka
éves
időalapja
(munkaóra/év)
Tudományos kutatások száma

0

A könyvtár összes publikációinak
száma és ebből a könyvtár szakemberei
által
készített,
nyomatott
vagy
elektronikus
formában
megjelent
publikációk száma
Idegen nyelvű publikációk száma
Nemzetiségi
nyelvű
kiadványok,
publikációk száma
A könyvtár által kiadott kiadványok
száma
A könyvtár szakemberei által tartott
előadások száma
A könyvtár szakemberei által elvégzett
szakértői tevékenységek száma
A
könyvtár
által
szervezett
konferenciák száma
A
könyvtár
által
szervezett
konferenciákon
résztvevők száma
A
könyvtár
szakembereinek
konferencián való részvételének száma
A képzésben, továbbképzésen részt vett
dolgozók száma

11.1.7. Rendezvény, kiállítás
Mutatók
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és
országos szintű közösségi programok, rendezvények
száma összesen

2016.
tény
594

2017. terv
600

Tervezett
ráfordítás (Ft)
2 000 000
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A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és
országos szintű közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma
Tárgyévben szervezett konferenciák száma
Tárgyévben szervezett konferenciákon
résztvevők száma
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma
A
könyvtárban
szervezett
időszaki
kiállítások
látogatóinak száma
Tárgyévben
a
családok
számára
meghirdetett
rendezvények száma

14 955

2

15000

2

1 000 000

148

150

34

30

10 815

10 000

280

280

meghirdetett

9366

9300

A megyei könyvtár esetében az általa ellátott
kistelepüléseken szervezett rendezvények száma

563

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

10679

Tárgyévben
a
családok
számára
rendezvényeken résztvevők száma

0

100 000

580

13 500 000

0

11.1.8. Állományvédelem

Mutatók

2016. tény

változás %ban előző
évhez képest

2017. terv

Állományvédelem
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás,
savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi
intézkedésben részesült dokumentumok száma
Muzeális dokumentumok száma
Restaurált muzeális dokumentumok száma
Az állományvédelmi célból digitalizált és
konvertált dokumentumok száma
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma

a

A könyvtári dokumentumok állagának védelmét
szolgáló gépek száma

0

0

0%

181

181

0%

0

0

0%

3119

5000

+60%

0

0

0%

0

0

0%

Eger, 2017. február 15.

………………………………..
Tőzsér Istvánné
igazgató
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