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1.1

I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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 hatókörű városi könyvtár a megye egész területére vonatkozóan a nyilvános
könyvtár alapfeladatainak teljesítésén túl állami feladatként
a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
e) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
g) működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, információs és
közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében,
h) megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzatok számára a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatainak ellátását a 64. § (3) bekezdése szerinti könyvtári, információs és közösségi helyen,
i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a megyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a
könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott szakmai követelmények
érvényesítése érdekében,
j) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
k) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat,
l) évente két alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs szakmai műhelynapot szervez a megyében lévő városi könyvtárak könyvtárosai számára,
m) ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos
feladatokat,
n) elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves
szakmai beszámolóját és munkatervét.
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 szerepelnek.
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1.1 Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése
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
egyik fontos kulturális intézményeként célkitűzéseinket a szakmai
értékek és stratégiák mentén, elkötelezetten vihessük véghez.
Intézményünk a könyvtárak szakmai munkájának elismerését jelentő
Minősített Könyvtár címet Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár döntése alapján 2018. évben ismételten elnyerte. A megtisztelő címet intézményünk újabb
öt évig viselheti.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok
határozzák meg a tárgyévben:


a könyvtári szolgáltatások rendszerszerű biztosítása, a Minősített könyvtár cím megújítása



közösségépítő, a helyi értékekre alapozott irodalmi, helyismereti és a tudásátadást segítő
közösségi-családi programok megvalósítása a lehető legszélesebb korosztályi és társadalmi
igényeknek megfelelően elsősorban pályázati források bevonásával



az Egri Tankerülettel megkötött megállapodás alapján 20 iskola számára könyvtári szolgáltatás biztosítása



a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése 92 településen, a könyvtárinformatikai szolgáltatások bővítése (könyvtári adminisztráció, adatbázisépítés egységesítése)



EFOP-4.1.8-16-2017-00120 sz. „Könyvtár négy keréken, MindenkiNet” című projekt első
ütemének megvalósítása, könyvtárbusz beszerzése és a rendszerbeállítás előkészítése



EFOP-3.7.3-16-2017-00114 sz. „Tudás-Könyvtár-Közösség” - Az egész életen át történő tanuláshoz hozzáférés biztosítása c. projekt első évében tervezett programelemeinek megvalósítása elsősorban hátrányos helyzetű közösségek számára



Digitális Jólét Program (DJP) Pontok fejlesztése 6 telephelyen, informatikai eszközök
használatával, kiscsoportos felnőttképzési programok megvalósításával



részvétel országos szakmai feladatokban. Szakmai publikációs tevékenység támogatása, a
„jó gyakorlat” átadása helyi könyvtárbemutatókon, szakmai konferenciákon



a TÁMOP 3.2.11, TÁMOP 3.2.4.A, TÁMOP 3.2.4.B, TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 3.2.12 pályázatok
fenntartási időszakában elvárt tevékenységeinek koordinálása.
II.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Az intézmény engedélyezett létszáma 43,75 fő, melyből 42,75 fő szakmai, 1 fő pedig egyéb dolgozó. Az EFOP-1.1.1 pályázat keretében 2017. évtől intézményünk 1,25 fő megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatott 2018. év első negyedévéig. A fluktuáció évekig nem volt
jellemző intézményünkre, de tavaly két főt kellett felmondás miatt pótolnunk, akik teljes illetve részmunkaidőben voltak foglalkoztatva. 1 fő pedig nyugdíjazásra került. Könyvtári felsőfokú
szakképesítéssel rendelkező 2 fő teljes munkaidős dolgozó került felvételre idén. 2018. évben 2
fő női munkavállaló, GYES ellátás folyósítása alatt állt munkába. Év végi munkajogi állományi
létszámunk 44,75 fő volt. Éves átlagos statisztikai létszámunk pedig 43,75 fő volt
Az Országos Széchényi Könyvtár állományába tartozó, a kulturális közfoglalkoztatásban
résztvevő 10 fő segítette a munkánkat egész évben, mely támogatásra hosszútávon is számítunk.
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2017. tény

2018. terv

2018. évi
tény

48
10
35
34,25
12
11,5
2
2
47
45,75

45
10
28
37,75
12
11,5
2
2
42
41,25

43,75
10
29
28,75
12
12
2
2
43
42,75

összesen

1

1

1

átszámítva teljes munkaidőre
összesen

1
2

1
2

1
0

átszámítva teljes munkaidőre

1,25

1,25

0

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

3
2,25

3
2,25

1
1

Összes létszám:

50

45

43,75

Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma

2
12

2
10

2
10

Összlétszám (fő, töredék is lehet)
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)
Könyvtáros szak- összesen
átszámítva teljes munkaidőre
Könyvtári szak- képesítéssel
összesen
mai munkakör- Középfokú szakben foglalkozta- képesítéssel
átszámítva teljes munkaidőre
tottak
összesen
Egyéb felsőfokú
átszámítva teljes munkaidőre
összesen
Mindösszesen könyvtári szakmai
munkakörben
átszámítva teljes munkaidőre
Egyéb alkalmazott
Egyéb alkalma- felsőfokú
zott
Egyéb alkalmazott
középfokú
Mindösszesen egyéb alkalmazott

1. ábra Szervezeti felépítés 2018. december 31.
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2. ábra Organogram 2019. január 1.

III.

SZAKMAI MŰKÖDÉS

1. Nyitva tartás
Könyvtárunk nyitva tartási idejét a könyvtárhasználók körében végzett igényfelmérések alapján alakítottuk ki. Az ünnepnapok kivételével az év során folyamatosan, a szolgáltatási időintervallum maximális kihasználásával – zárva tartás nélkül – vasárnap is tudunk könyvtári szolgáltatásokat biztosítani. Részlegeink többsége hétfőtől szombatig tart nyitva. Különlegesnek
számít PLÁZA Könyvtárunk, amely kifejezetten hétvégén, péntektől vasárnapig várja a látogatókat, igen nagy sikerrel. A könyvtári forgalom vasárnap is élénk, a látogatottság megfelelő, a
használói elégedettségmérések alapján a könyvtárhasználók szívesen veszik igénybe e telephelyünk szolgáltatásait. Strandkönyvtárat nyári szezonális nyitva tartással 2013-ban nyitottuk
meg. A strandkönyvtár népszerűsége folyamatos, a kezdeti hétvégi nyitva tartást a látogatók
kérésére teljes heti nyitva tartásra kellett kibővítenünk. A nyári időszakban gyermekkönyvtárunk minden hétköznap délelőtt jelen van a Szmrecsányi Lajos Érsekkert játszótere mellett,
ahová színes triciklivel érkeznek a szebbnél szebb gyermekkönyvek, s amely szintén nagyon
népszerű a gyerekek és az őket kísérő felnőttek körében. Fontosnak tartjuk a nyitottságot és a
szolgáltatások „kitelepítését a falakon kívül”, a település különböző pontjaira. A látogatottság
alapján mondhatjuk, hogy a hétvégén biztosított szolgáltatásokra egyre nagyobb igény jelentkezik.
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Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)1
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)
16 óra utáni nyitva tartás (óra)
Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma:
Ebből nyitvatartási napok száma:
Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma:
Ebből nyitvatartási napok száma:

változás %ban előző
évhez képest

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

51

51

51

0

46

46

46

0

14
2

14
2

14
2

0
0

92

92

92

0

89

89

91

+2 %

91

91

91

0

88

88

85

-3,5 %

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
2.1 Gyűjteményfejlesztés
Könyvtárunk állománygyarapítása 2018-ban is tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történt. A
2015. évi CXLIII. törvény alapján a könyvek beszerzése ebben az évben is közbeszerzés útján
zajlott. Beszállító partnerünk a pályázat nyertes ajánlattevője, a Libri-Bookline Zrt. volt.
Az állománygyarapítás forrásai:
• költségvetés
• KSZR költségvetési támogatás
• egyéb támogatások (ODR, Márai-program, NKA-könyvtámogatás)
• kötelespéldányok, ajándékok
A költségvetésből a dokumentumok beszerzésére biztosított keret részlegenkénti elosztása év
elején megtörtént, az önállóan gyarapító részlegeink (felnőtt részleg, gyermekkönyvtár, zenei
részleg, idegen nyelvi részleg, KSZR szolgáltatás) maguk felelősek a felhasználásért, az olvasói
elégedettséget szolgáló folyamatos, tervszerű gyarapításért.
2018-ban 3 új település csatlakozott a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszerhez, így összesen
94 település számára biztosítottunk dokumentum-ellátást. A KSZR állománygyarapítása is folyamatosan, a rendszer gyűjtőköri szabályzatának elvei szerint történt. Az éves gyarapodás
összesen 12.950 db dokumentum volt, 24.804.404,- Ft értékben. A szolgáltatás keretében a
tagkönyvtárak egyrészt tartós letétbe kihelyezett könyveket, másrészt a frissítés biztosítására
negyedévente cserélődő állományrészt, ún. forgó letétet kaptak. A beszerzett dokumentumok
példányszáma tartós letétbe kerülés esetén 94 db volt, forgó letétbe kerülés esetén pedig 3-4
db. A szolgáltatás része a településenként 100.000 Ft értékű folyóirat-előfizetés is, mely az
adott település igényeinek felmérése után kerül megrendelésre.
Az iskolai könyvtárak számára külön együttműködési megállapodás alapján évente 2 könyvkiszállítást biztosítottunk, és iskolánként 30.000 Ft értékben rendeltünk folyóiratokat.
Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben vállalt feladatok ellátására
évenként támogatást kap. ODR állományunkat az előző évekre jellemző elvek szerint gyarapítottuk, továbbra is figyelembe véve az útmutatók irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét és a
felhasználók igényeit. A 2018-ra átnyúló ODR-támogatás dokumentum-beszerzésre fordítható
1

Plázakönyvtárral együtt
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összege 1.200.000,- Ft volt. Tárgyév novemberében aláírásra került ezévi ODR-szerződésünk
is, mely az előzővel megegyező értékben, 2019-re átnyúlóan használható fel.
A Márai-program célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai
és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése. A Márai VII. program keretében 2018. január végén
1.286.127,- Ft értékben 528 db dokumentumot kaptunk, melynek állományba vétele, feldolgozása 2018-ban megtörtént. A Márai VIII. program keretében novemberben 358 db dokumentum érkezett 849.835,- Ft értékben, állományba vételük a tárgyévben megtörtént.
Ajándékként 1434 db könyv került a birtokunkba 3.429.519 Ft értékben, kötelespéldányként 112
db könyvvel gyarapodtunk 170.520 Ft értékben. A kötelespéldányok gyarapodása 138%-os növekedést mutat az előző évihez képest. A nagyarányú növekedés a Líceum Kiadó tevékenységének köszönhető. A könyveken felül 21 féle folyóirat érkezett kötelespéldányként. Ajándékés kötelespéldányok révén a dokumentumgyarapodás összesen 3.600.039 Ft értékű volt.
Az ajándékok és a kötelespéldányok számának növekedése mellett megfigyelhető a saját kiadványaink számának 266%-os növekedése.

Mutatók
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)
- ebből folyóirat (br. Ft)
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)
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 könyvtári állomány éves gyarapodása ös-szesen
A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

49 259 403
15 894 043

47 000 000
14 500 000

48 405 736
13 407 312

változás %ban előző
évhez képest
-2 %
-15,7 %

4 124 410

3 000 000

4 759 611

+15,4 %

47

50

112

+138 %

1 614

1 500

1 406

-13 %

443

400

338

-23,8 %

317

300

336

+6 %

338

300

443

+31 %

19 117

25 000

20 444

+7 %

9 415

7 000

12 238

+30 %

Könyvtárunk részlegeinek állománygyarapításra fordított összege 2018-ban az alábbiak szerint
alakult:
Felhasználás helye

Leltárba vett állomány
Ft

Központi könyvtár + önállóan gyarapító részlegek
KSZR
Összesen

Kurrens folyóirat
Ft

Összesen
Ft

17 386 197

3 722 351

21 108 548

24 804 404
42 190 601

9 684 961
13 407 312

34 489 365
55 597 913

A 2018-ban állományba vett dokumentumok darabszáma és összege a beszerzés módja szerint:
Beszerzés módja
Vétel
Ajándék

db

Ft
18 871
1 434

38 497 385
3 429 519
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Kötelespéldány
Egyéb
Saját előállítás
Összesen

112
5
22
20 444

170 520
14 217
78 960
42 190 601

A 2018-ban állományba vett dokumentumok megoszlása a beszerzett dokumentumok típusa
és a beszerzés összege szerint.
Dokumentumtípus
könyv
hangzó
kotta
elektronikus
térkép
vizuális
képeslap
Összesen

db

Ft
19 267
557
9
49
38
496
28
20 444

37 347 061
1 156 436
8 795
49 161
55 134
3 554 014
20 000
42 190 061

Könyvtárunk kurrens folyóirat állományának alakulása 2018-ban:
A kurrens időszaki kiadványok száma
Összesen
ebből központi könyvtár és részlegei
ebből KSZR szolgáltatás
ebből iskolai könyvtári ellátás

Féleség
374
341
107
30

Példány
1 980
426
1 431
123

Gyűjteményszervezés










A könyvek beszerzését közbeszerzés keretében végeztük a Libri-Bookline Zrt. közreműködésével. A 2018. dec. 31-ig tartó pályázati ciklus zökkenőmentesen lezajlott.
Az időszaki kiadványok beszerzése kapcsán a következő tevékenységeket végeztük:
a Központi könyvtár és egyes részlegeinek, fiókkönyvtárainak valamint az új tagokkal
bővült KSZR tagkönyvtárak folyóiratigényeinek összegyűjtése, táblázatban történő
rögzítése, a megszűnt kiadványok hasonló jellegűvel történő helyettesítése, a folyóirat-megrendelések racionalizálása az elektronikus megjelenések és a használói igények függvényében, a meglévő megrendelések lejáratának nyomon követése, a megrendelések leadása, számlaügyek intézése.
A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja keretében a pályázatot nyert kiadók egész évben folyamatosan eljuttatták könyveiket könyvtárunkba postai úton. Az így
érkezett dokumentumok pályázati elszámolás céljából történő átvételi visszaigazolása és
állományba vétele megtörtént.
A 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet alapján elvégeztük a muzeális dokumentumaink
tárgyévre előírt állományellenőrzését, elkészítettük a szükséges dokumentációt, és szeptemberben adatszolgáltatást nyújtottunk a muzeális dokumentumaink megoszlásáról az
OSZK felé.
A használói igények növekedésével párhuzamosan nagyobb figyelmet fordítottunk a térképek gyarapítására, frissítésére. Új térképek vásárlása mellett sor került a régiek állományból történő kivonására.
Az e-könyvek 2016 óta vannak jelen könyvtárunkban. Az Ebsco Public Library Collection
elnevezésű dokumentumcsomagját - mely több mint 33000 elsősorban angol nyelvű szépirodalmat és szakirodalmat tartalmaz – 2018-ra is előfizettük.
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Gondoskodtunk a Strandkönyvtár és a Plázakönyvtár folyóirat-beszerzéséről is, és sor került a féleségek bővítésére is az olvasói igények alapján. A Strandkönyvtár könyveit részben a meglévő állományból történő leválogatással és lelőhely-módosítással, részben e célra
történő beszerzéssel biztosítottuk.
Ajándékkönyveket biztosítottunk a Ki Tud Többet Egerről? c. vetélkedő, az Isonzóvetélkedő, az Egri Értéktár Bizottság Kreatív pályázatának nyertesei számára, valamint a
Nagy Könyves Beavatás elnevezésű kreatív olvasásnépszerűsítő játékhoz.

2.2 Gyűjteményfeltárás
A 2018-ban állományba vett 20444 db dokumentum feldolgozása a tárgyévben megtörtént. A
könyvek rekordjainak kb. 19%-a más adatbázisokból honosítható volt, de a tartalmi és formai
feltárás megfelelőségét minden esetben ellenőriztük, szükség esetén korrigáltuk a tárgyszavakat, raktári jelzeteket. A rekordok 72%-a volt többszörözhető, 9%-a pedig saját feldolgozást
igényelt.
2018-ban elvégzett feladatok:
 A Corvina adatbázis gondozásával kapcsolatosan 2018-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk az authority rekordok egységesítésére, visszamenőleges javítására, és az utalózásra.
Ezen kívül javítottuk a más adatbázisokból átemelt rekordok tárgyszavait, végeztük a régebbi hiányos rekordjaink kiegészítését.
 Biztosítottuk a dokumentumok megfelelő kiemelésekbe kerülését az olvasók könnyebb
eligazodása érdekében.
 Az újonnan beszerzett magyar és idegen nyelvű dokumentumokhoz 7728 db analitikát készítettünk.
 Folytattuk az idegen nyelvű könyvállomány retrospektív katalógus konverzióját (szakozás,
tárgyszavak, lelőhely, régi bibliográfiai leírások javítása).
 Az elektronikus megjelenésű dokumentumok feldolgozásához egy intézményi szabályrendszert dolgoztunk ki. 2018-ban már ez alapján rögzítettük katalógusunkban az elektronikus dokumentumokat.
 A gyászjelentések feldolgozásához útmutatót és sablont készítettünk, hogy digitalizálásuk
után megkezdődhessen katalogizálásuk.
 A helyismereti témájú folyóirat-figyelés eredményeként 270 cikk rekordja került az adatbázisba.
 A TV EGER hírműsoraiból 2018-ban 257 riport került feldolgozásra. A lassú haladás oka az
adatbázis működésének gyakori akadozása, és a feladatot végző munkatárs munkakörének
bővülése.
Mutatók
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok
száma
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA)
betöltött tételek száma
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama órában
kifejezve)
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

40 960

30 000

49 251

+20,2 %

37632

25 000

13 866

-63,15 %

724

500

546

-24,6 %

0,2

0,2

0,2

0

10

9

9

-10 %

10

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

100

100

100

0

2.3 Állományvédelem
Könyvtárunk aktív állományvédelmi tevékenysége a megőrzésre szánt folyóiratok köttetése,
2018-ban fertőtlenítést, restaurálást, savtalanítást nem végeztünk.
Állománygondozás terén fő célunk, hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban kerüljön a használókhoz. Fontos a megfelelő tárolás, a gyors visszakereshetőség, a megrongálódott, elavult könyvek folyamatos selejtezése, a megőrizni kívánt időszaki kiadványok köttetése, valamint az állományvédelmi szempontból történő digitalizálás. Ennek érdekében a következő feladatokat végeztük:
 Az egyes részlegekben, fiókkönyvtárakban, valamint a raktárakban folyamatos volt a
tervszerű állományapasztás, a tartalmi elavulás és fizikai elrongálódás miatti selejtezés. A
belső raktárból elsősorban szakkönyveket, a külső raktárból pedig szépirodalmat selejteztünk, de nagyarányú leválogatás, selejtezés történt a Felsővárosi fiókkönyvtárban is. A
raktári leválogatásokkal már a közelgő költözést próbáltuk előkészíteni.
 Elvégeztük továbbá a behajthatatlan követelések törlését is, amelyek régi, lejárt kölcsönzésként mutatkoztak a katalógusban.
 Állományvédelmi célból összesen 2940 dokumentumot (10744 oldalt) digitalizáltunk önerőből az alábbi megoszlásban:
könyv:
8 db
aprónyomtatvány:
1228 db
cikk:
396 db
folyóirat lapszám:
1308 db
A digitalizálásba bevont folyóiratok az alábbiak voltak: Heves Megyei Hírlap 2018, Egri Dohánygyár 1971-1986, Dohánygyári Híradó 1990-1997, és a KépMás 1998-2006. Digitalizálás után
a folyóiratok újrakötése is megtörtént.
 A használat során megkopott raktári jelzeteket folyamatosan cseréltük, a hiányzókat pótoltuk.
Állományapasztás, törlés

0
0
8
0
0
0
0
8

0
144
31
0
0
0
90
265

65
0
0
0
0
0
0
65

6 538
1 205
43
1 393
7
737
2 315
12 238

Összesen
(Ft)

3
0
0
0
0
0
0
3

Összesen
(db)

Hangzó

Térkép
46
0
0
0
7
0
0
53

Audiovizuális

6 424
1 061
4
1 393
0
737
2 225
11 844

Elektronikus

Központi könyvtár
Idegennyelvi
Zenei
Gyermekkvt.
2 sz. fiókkvt.
3 sz. fiókkvt.
KSZR
Összesen

Kotta

A törlések alakulása 2018-ban:
Dokumentumtípus (db)

Könyv és
bekötött
folyóirat

Részleg

2 776 981
1 202 896
68 860
929 219
647
171 023
3 645 054
8 794 673
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Nyomtatott
zenei dok.
(db)

Hang-dok.
(db) tekercs

Képdok. (db)
tekercs

Elektronikus
(digitális)
dok. (db)

Egyéb dok.
(db)

E-könyv (db)

Összes (db)

282 095

Kartog ráfiai
dok. (db)

Könyv és bekötött tékázott folyóirat,
kötet, téka

Az éves gyarapodás és törlés nyilvántartása után könyvtárunk állománya 2018. december 31-én a statisztikai adatszolgáltatás szerinti megbontásban:

2 224

21 661

6 433

1 815

20 124

13

33 5236

871

Mutatók

2017. évi
tény

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 a konvertált dokumentumok száma
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét
szolgáló gépek száma

2018. évi
terv

2018. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

0

0

22

+100 %

181

181

337

+86 %

0

0

0

0

1 018

995

2 940

+188,8 %

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4 Tudományos kutatás
2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)

0

0

0

változás %ban előző
évhez képest
0

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

1

0

0

0

26

50

42

+61 %

1

0

0

-100 %

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma

0

0

0

0

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

5

1

10

+100 %

61

50

48

-27 %

6

6

0

-600 %

2

2

3

+50 %

150

150

138

-8 %

50

50

50

0

9

5

16

+78 %

Mutatók
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2.4.1. Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban
Intézményünk vezetése igyekszik ösztönözni munkatársait a szakmai feladatokban való aktív
részvételre, tisztségek és megbízatások vállalására. Ez segíti a szakmai kapcsolati háló kiépítését, a szakmai tájékozottságot; növeli intézményünk ismertségét és elismertségét országszerte.
Bodor Katalin
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete elnöke
Eszterházy Károly Egyetem hallgatóinak gyakorlatvezető
Csépányi Zoltán
Az én könyvtáram - "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" EFOP-3.3.3VEKOP/16 projekt szakértője
Farkas Márta
Könyvtári szakértő, szakfelügyelő
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001, Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt megyei szaktanácsadó
Fekete Ildikó
Részvétel a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzéknek Kereshető Adatbázisa (MATARKA)
munkájában
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna,
Eszterházy Károly Egyetem város- és régiótörténeti írás munkacsoport tagja
A Dsida Jenő Baráti Kör Egyesület tagja, részvétel az egyesület munkájában (pályázatírás,
programszervezés)
Pauer Erika
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001, Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt megyei szaktanácsadó
Pintérné Pordány Mária
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete Heves megyei Könyvtári tagozatvezető, alapszervezeti titkár
Tőzsér Istvánné
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma vezetője
Könyvtári Akkreditációs Bizottság tagja (EMMI)
KSZR munkabizottság tagja (EMMI)
Informatikai és Könyvtári Szövetség alelnöke
Könyvtári szakértő, szakfelügyelő
Meghívott oktató a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain
Varga Lászlóné
Meghívott oktató a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain
Zsoldos Marianna
Részvétel a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport munkájában
2.4.2. Tudásmegosztás belső képzéseken
A megyei szinten meghirdetett képzések mellett a belső továbbképzésekre is figyelmet fordítunk. Fontosnak tartjuk a jó gyakorlatok átadását, szakmai tapasztalatcserét a könyvtár munkatársai számára is. 2018-ban az alábbi témákban hangzottak el előadások:
Időpont
2018. február 26.

Képzési forma
Összdolgozói értekezlet
1. Beszámoló az intézmény 2017. évi munkájáról / Tőzsér Istvánné, Kelemenné
Csuhay Zsuzsanna, Farkas Márta, Mihály Andrea, Vas Gábor, Komló-Szabó
Ágnes, Bodor Katalin, Luzsi Margó, Zsoldos Marianna
2. Egyebek, aktualitások
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2018. március 27.

2018. október 8.

2018. október 15.

2018. december 03.

Évente 12 alkalom
(havonta)

Szakalkalmazotti értekezlet
1. Somorjai sokkolás, kassai fanatizálás, avagy felvidéki Bródysok(k) / Komló
Szabó Ágnes, Szabó Eszter, Csépányi Zoltán
2. "Dotcom gyerekek fókuszcsoportos vizsgálata. Az én könyvtáram" / Csépányi
Zoltán
3. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek. Felkészülés a könyvtári
szaktanácsadói feladatokra - képzési beszámoló / Farkas Márta, Pauer Erika
Szakalkalmazottak belső továbbképzése - Adatbázisok használata
1. Akadémiai Kiadó szótár.net online szótáralkalmazása és a MeRSZ, a Magyar
elektronikus Referenciamű Szolgáltatása / Verle Ágnes
2. EBSCO ebook Public Library Collection és mobil applikációja/Verle Ágnes
Szakalkalmazottak belső továbbképzése - Adatbázisok használata
3. Akadémiai Kiadó szótár.net online szótáralkalmazása és a MeRSZ, a Magyar
elektronikus Referenciamű Szolgáltatása/Verle Ágnes
4. EBSCO ebook Public Library Collection és mobil applikációja / Verle Ágnes
Összdolgozói értekezlet
1. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár esélyegyenlőségi programja /
Varga Lászlóné
2. Környezettudatosság a könyvtárban / Bodó Boglárka Rita
3. A Minősített Könyvtár cím értékelése / Tőzsér Istvánné
TIM-team time (TIM=Tudás, Információ, Módszer) belső képzés gyermekkönyvtárosoknak havi tematika szerint
Vezeti: Luzsi Margit
Témafelelősök: Bálintné Fadgyas Eszter, Komló-Szabó Ágnes, Pauer Erika,
Pintérné Pordány Mária

2.4.3. Továbbképzés
A 32/2017. (XII.12.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően 2018. május 31-ig elkészítettük
az intézmény ötéves képzési tervét és a tárgyévre vonatkozó beiskolázási tervet. Ennek alapján
az alábbi kollégák végeztek el hatósági nyilvántartásba vett tanfolyamot, OKJ-s képzést, nyelvvizsga-bizonyítvánnyal záruló nyelvi képzést, felsőoktatási alap- vagy mesterképzést.
Név
Aradi Ferenc
Bede Adrienn
Bodó Boglárka Rita
Csépányi Zoltán
Farkas Márta
Fehérné Szabó Eszter
Fehérné Szabó Eszter
Ferenc Beáta
Morvainé Várkonyi
Andrea
Pádár-Deák Krisztina
Pauer Erika
Pauer Erika

Tanfolyam
Segédkönyvtáros
A digitális képzések elsajátítása a
DJP pontokon
A digitális képzések elsajátítása a
DJP pontokon
Felkészülés a fejlesztő biblioterápia
könyvtári alkalmazására
Felkészülés a könyvtári szaktanácsadói feladatokra
Segédkönyvtáros
Felkészülés a fejlesztő biblioterápia
könyvtári alkalmazására
Könyvtáros informatikus egyetemi
képzés
A könyvtáros szerepe a tanulást
támogató könyvtári szolgáltatások
megvalósításában
Kiadványszerkesztés könyvtári környezetben
Felkészülés a könyvtári szaktanácsadói feladatokra
Felkészülés a fejlesztő biblioterápia
könyvtári alkalmazására

Idő
2017/2018

Tanúsítvány
160359/1/2018

2018

DJP/2018

2018

DJP/2018/0622

2018

6735/1261/2018

2018

FSZT-01/2018/5/2018

2017/2018

160359/1/2018

2018

6794/1261/2018

2018/2019
2018

EFOP 3.3.3-VEKOP/162016/00001

2018

6572/1247/2018

2018

FSZT-11/2018/5/2018

2018

6816/1261/2018
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Szemerszkiné Dürgő
Csilla
Szemerszkiné Dürgő
Csilla

Informatikus könyvtáros szak, egyetemi képzés
A digitális képzések elsajátítása a
DJP pontokon
Konstruktív konfliktuskezelés a
könyvtárakban

Tőzsér Istvánné

Angol nyelv, B2 komplex

Szécsényi Orsolya

2017/2018

FI 10955 241-PKE/2018

2018

DJP/2018/0114

2018

6766/1258/2018

2018

ELTE Origo NG01018641

2.4.4. Szakmai publikációk
Nyomtatott publikációk

1.

A történet Te vagy! A Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő kihívás / Csépányi
Zoltán. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 3-4. sz.
(2018. tél), p. 8-9.

2.

Az én könyvtáram / Farkas Márta, Pauer Erika. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz.
(2018. nyár), p. 14-15.

3.

Iskolai könyvtári ellátás Heves megyében / Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes. – In: Kapcsolat,
ISSN 1416-3535. - 27. évf. 3-4.sz. (2018. tél), p. 19.

4.

Egy brit herceg a rezidencián / Kiss Péter. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 1.
sz. (2018. jan. 2.), p. 5.

5.

Ügyvédi iroda, de még a főispán hivatala is volt itt / Kiss Péter. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. - 29. évf. 39. sz. (2018. febr. 15.), p. 12.

6.

A heroikus küzdelem alkotása : ma 150 éve állították ki Székely Bertalan Egri nők c. festményét a
Líceumban / Kiss Péter. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 69.sz. (2018. márc.
23.), p. 5.

7.

BródyBookKemp 2018 avagy kreatív olvasótábor középiskolásoknak a Bródy Sándor Könyvtárban /
Komló-Szabó Ágnes, Szabó Eszter. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz. (2018. nyár), p.
3-4.

8.

Ajándékkönyveket kapott a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtára / Komló-Szabó
Ágnes. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz. (2018. nyár), p. 13.

9.

Interaktív térképen a megye megújult könyvtárai / Kulcsár Kitti. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. 27. évf. 3-4.sz. (2018. tél), p. 3.

10.

Ámultunk és bámultunk… / Kulcsár Kitti. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 3-4.sz. (2018.
tél), p. 14-15.

11.

"Homo narrans" a könyvtárban / Luzsi Margó. – In: Olvasás, élmény, könyvtár : egy könyvtárostanári konferencia lenyomata / szerk. Dömsödy Andrea, Németh Szilvia. – Bp.: KTE, 2018.

12.

E’mese vár – felkerekedő : könyv-, könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programsorozat sulikezdő
ovisoknak / Luzsi Margó, Komló-Szabó Ágnes. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz.
(2018. nyár), p. 22.

13.

Mert mi nemcsak néztünk, mint a moziban! – Könyvtármozi plusz pályázat 2017 / Szabó Eszter. –
In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz. (2018. nyár), p. 6-7.

14.

Országos Könyvtári Napok Heves megyében /Szabó Eszter. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27.
évf. 3-4.sz. (2018. tél), p. 10-11.

15.

Bűntény a könyvtárban, avagy mire jó a ketchup? / Szécsényi Orsolya. – In: Kapcsolat, ISSN 14163535. - 27. évf. 3-4.sz. (2018. tél), p. 4-5.

16.

A hiteles információk helye / Tőzsér Istvánné. – In: Minőség, érték, mecenatúra : 25 éves a Nemzeti Kulturális Alap / szerk. és az interjúkat kész. Sándor L. István. – Budapest: NKA Igazgatóság,
2018. p. 120-124.

15

17.

Minőségmenedzsment: eszköz a célok meghatározásához, a szervezetfejlesztéshez és a szervezet
eredményességének eléréséhez. In: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet. – Eger: Egri Lokálpatrióta Egylet, 2018. p. 197-209.

18.

Király Róbert szobrászművész / szerk. Tőzsér Istvánné Géczi Andrea ; az interjút kész., a szövegeket összeáll. Hegedűs Zoltán ; fényképezte Molnár István Géza. – Eger: Bródy Sándor Könyvtár,
2018.

19.

Szivárvány havasán az őseink üzenete – népdalaink szövegértelmezése a Gajdos Zenekar tagjaival
című könyvtári programsorozat / Vasné Varga Zita. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 12.sz. (2018. nyár), p. 8-9.

20. Újra varázsoltunk! / Veresné Lefler Katalin. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz. (2018.
nyár), p. 4-5.
21.

Az MKE Heves Megyei Szervezet hírei / Verle Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2. sz. (2018. nyár), p. 16-17.

22. Beszámoló az MKE 50. vándorgyűléséről / Verle Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2. sz. (2018. nyár), p. 16-17.
23. Az MKE Heves Megyei Szervezet hírei / Verle Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 3-4. sz. (2018. tél), p. 17.
24. Beszámoló a Heves Megyei Szervezet kassai kirándulásáról / Verle Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 3-4. sz. (2018. tél), p. 18.

Online megjelenésű publikációk
1. Avasd be te az olvasót kedvenc könyveid világába! / Csépányi Zoltán. – In: Könyvtári Figyelő. 27.
évf. különszám. – URL: http://ki2.oszk.hu/kf/category/63-evfolyam/2017-kulonszam/
1.

A történet Te vagy! A Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő kihívás / Csépányi
Zoltán. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 3-4. sz.
(2018. tél), p. 8-9. – URL: http://brody.iif.hu/sites/default/files/u9439/kapcsolat_2018_tel.pdf

2.

Az én könyvtáram / Farkas Márta, Pauer Erika. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz.
(2018. nyár), p. 14-15. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/attached/kapcsolat_2018_nyar.pdf

3.

Iskolai könyvtári ellátás Heves megyében / Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes. – In: Kapcsolat,
ISSN 1416-3535. - 27. évf. 3-4.sz. (2018. tél), p. 19. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/u9439/kapcsolat_2018_tel.pdf

4.

BródyBookKemp 2018 avagy kreatív olvasótábor középiskolásoknak a Bródy Sándor Könyvtárban /
Komló-Szabó Ágnes, Szabó Eszter. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27.évf. 1-2.sz. (2018. nyár), p.
3-4. – URL: http://brody.iif.hu/sites/default/files/attached/kapcsolat_2018_nyar.pdf

5.

Ajándékkönyveket kapott a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtára / Komló-Szabó
Ágnes. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz. (2018. nyár), p. 13. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/attached/kapcsolat_2018_nyar.pdf

7.

Interaktív térképen a megye megújult könyvtárai / Kulcsár Kitti. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. 27. évf. 3-4.sz. (2018. tél), p. 3. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/u9439/kapcsolat_2018_tel.pdf

8.

Ámultunk és bámultunk… / Kulcsár Kitti . – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 3-4.sz. (2018.
tél), p. 14-15. – URL: http://brody.iif.hu/sites/default/files/u9439/kapcsolat_2018_tel.pdf

9.

E’mese vár – felkerekedő : könyv-, könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programsorozat sulikezdő
ovisoknak / Luzsi Margó, Komló-Szabó Ágnes. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz.
(2018. nyár), p. 22. – URL: http://brody.iif.hu/sites/default/files/attached/kapcsolat_2018_nyar.pdf

10.

Mert mi nemcsak néztünk, mint a moziban! – Könyvtármozi plusz pályázat 2017 / Szabó Eszter. –
In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz. (2018. nyár), p. 6-7. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/attached/kapcsolat_2018_nyar.pdf
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11.

Országos Könyvtári Napok Heves megyében /Szabó Eszter. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27.
évf. 3-4.sz. (2018. tél), p. 10-11. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/u9439/kapcsolat_2018_tel.pdf

12.

Bűntény a könyvtárban, avagy mire jó a ketchup? / Szécsényi Orsolya. – In: Kapcsolat, ISSN 14163535. - 27. évf. 3-4.sz. (2018. tél), p. 4-5. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/u9439/kapcsolat_2018_tel.pdf

13.

Szivárvány havasán az őseink üzenete – népdalaink szövegértelmezése a Gajdos Zenekar tagjaival
című könyvtári programsorozat /Vasné Varga Zita. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz.
(2018. nyár), p. 8-9. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/attached/kapcsolat_2018_nyar.pdf

14.

Újra varázsoltunk! / Veresné Lefler Katalin. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz. (2018.
nyár), p. 4-5. – URL: http://brody.iif.hu/sites/default/files/attached/kapcsolat_2018_nyar.pdf

15.

Az MKE Heves Megyei Szervezet hírei / Verle Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2. sz. (2018. nyár), p. 16-17. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/attached/kapcsolat_2018_nyar.pdf

16.

Beszámoló az MKE 50. vándorgyűléséről / Verle Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2. sz. (2018. nyár), p. 16-17. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/attached/kapcsolat_2018_nyar.pdf

17.

Az MKE Heves Megyei Szervezet hírei / Verle Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 3-4. sz. (2018. tél), p. 17. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/u9439/kapcsolat_2018_tel.pdf

18.

Beszámoló a Heves Megyei Szervezet kassai kirándulásáról / Verle Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 3-4. sz. (2018. tél), p. 18. – URL:
http://brody.iif.hu/sites/default/files/u9439/kapcsolat_2018_tel.pdf

2.4.5. Szakmai előadások
Kollégáink az ország minden részéből kapnak felkérést konferenciák, műhelynapok, továbbképzések szakmai előadásainak megtartására, melyek megtisztelőek számunkra. Ezek a lehetőségek növelik intézményünk szakmai ismertségét és elismertségét, s alkalmunk nyílik munkánk megismertetésére széles szakmai körben – akár határainkon túl is. 2018-ban az alábbi
témákban és helyeken tartottunk előadásokat:
Az előadás címe

1.

2.

3.

4.

Dotcom gyerekek.
Kik ők és mit szeretnének?
Dotcom gyerekek.
Kik ők és mit szeretnének?
Helyzetkép a Heves
megyei nyilvános
könyvtárak munkájáról
a 2017. évi beszámolók
és 2018. évi munkatervek tükrében
A használók igényeinek
és elégedettségének
mérése

Előadó
Csépányi
Zoltán

Előadás helyszíne
Budapest, FSZEK EFOP Projektiroda
és Oktatási Központ

Előadás
ideje
2018.
jan. 24.

A rendezvény
megnevezése
Az én könyvtáram Szakmai nap a
szaktanácsadók
részére

Csépányi
Zoltán

Eger, Bródy Sándor
Könyvtár

2018.
márc. 27.

Szakdolgozói értekezlet

Farkas Márta

Eger, Megyeháza

2018.
jún. 21.

Heves megyei továbbképzés szakmai nap

Farkas Márta

Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár

2018.
szept. 24.

Megyei minőségügyi továbbképzés

2018.
márc. 1.
2018.

5.

1848/49 egri eseményei

Kiss Péter

Eger, Bartakovics
Béla Művelődési
Ház

6.

A Szent Korona Eger-

Kiss Péter

Eger, Megyeháza

Múltidéző – az
Ezüstidő Szabadidős Egyesület
programja
Szent Korona kon-

17

7.
8.

9.

10.

11.

ben. Megemlékezés az
emléktáblánál
Széchenyi keresztvetésétől a kéménybe szorult segédig
Somorjai sokkolás
Fröccsműhely és
Ször(p)arti, avagy irodalmi kamaszdélután a
könyvtárban
Kamasz-probléma: gyakorlati és módszertani
útmutató a Tolna megyei könyvtárosok számára
E'mese vár - élményalapú olvasásnépszerűsítés
Heves megyében

márc. 24.

ferencia

Kiss Péter

Eger, Bródy Sándor
Könyvtár

2018.
szept. 15.

Kulturális Örökség
Napjai

KomlóSzabó Ágnes

Eger, Bródy Sándor
Könyvtár

2018.
márc. 27.

Szakdolgozói értekezlet

KomlóSzabó Ágnes

Paks, Pákolitz István Városi Könyvtár

2018. ápr.
9.

Könyvtár és Közösségek módszertani
szakmai nap

KomlóSzabó Ágnes

Paks, Pákolitz István Városi Könyvtár

2018. ápr.
9.

Könyvtár és Közösségek módszertani
szakmai nap

KomlóSzabó Ágnes

Kapospula, Könyvtár Információs és
Közösségi Hely

2018. máj.
24.

Tolna megyei KSZR
könyvtárosok
szakmai napja
Tolna megyei KSZR
könyvtárosok
szakmai napja

12.

E'mese vár - élményalapú olvasásnépszerűsítés
Heves megyében!"

KomlóSzabó Ágnes

Bikács, Könyvtár,
Információs és
Közösségi Hely

2018. máj.
25.

13.

E'mese vár - élményalapú olvasásnépszerűsítés
Heves megyében

KomlóSzabó Ágnes

Szekszárd, Illyés
Gyula Megyei
Könyvtár

2018. máj.
26.

14.

Börtönprogram Egerben mesékkel

Luzsi Margó

Budapest, SOTE

2018.
jan. 24.

15.

Mesemondás - de hogyan?

Luzsi Margó

Budapest, SOTE

2018.
jan. 25.

16.

"Mese - beszéd" a mesékről - előadás

Luzsi Margó

Szeged, Somogyi
Károly Városi és
Megyei Könyvtár

2018.
márc. 8.

17.

"Ezzel látok - ezzel hallok" - mese és játék

Luzsi Margó

Szeged, Somogyi
Károly Városi és
Megyei Könyvtár

2018.
márc. 8.

Luzsi Margó

Pilisszentkereszt,
Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási,
Továbbképzési és
Rehabilitációs
Központ

2018.
márc. 22.

2018. máj.
12.

18.

"A mese rabjai" - előadás

19.

"Befogadás" - előadás

Luzsi Margó

Budapest, IBS Tárogató úti épület

20.

"A vizeskorsóban lakó
fiú" - mesemondás

Luzsi Margó

Budapest, IBS Tárogató úti épület

2018. máj.
12.

21.

"E'mese csoda - Tolna
megyében"

Luzsi Margó

Kapospula, Könyvtár Információs és

2018. máj.
24.

Tolna megyei KSZR
könyvtárosok
szakmai napja
SOTE metamorphoses meseterápia - akkreditált
tanfolyam, előadás
SOTE metamorphoses meseterápia - akkreditált
tanfolyam, oktatás
Könyvtáros Tanárok Egyesületének
regionális szakmai
napja
Könyvtáros Tanárok Egyesületének
regionális szakmai
napja.
Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága pszichológus
továbbképzés.
Metamorphoses
Meseterápiás Egyesület I. Vándorgyűlése
Metamorphoses
Meseterápiás Egyesület I. Vándorgyűlése
Tolna Megyei KSZR
könyvtárosok
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22.

"E'mese csoda - Tolna
megyében"

Luzsi Margó

23.

"E'mese csoda - Tolna
megyében"

Luzsi Margó

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

"A szent, az olvasó, a
postás és a költő" - családi program csíkszeredai családoknak
"A szent, az olvasó, a
postás és a költő" - családi program sepsiszentgyörgyi családoknak.
E'mese kerekasztal szakmai beszélgetés és
tanácsadás az emesevár
olvasásnépszerűsítő
programról
"A szent, az olvasó, a
postás és a költő" - családi program kézdivásárhelyi családoknak
"A kutya, aki ..." alkotó
fejlesztő meseterápiás
foglalkozás iskolásoknak
"A kutya, aki ..." alkotó
fejlesztő meseterápiás
foglalkozás iskolásoknak
Meseláng - mesemondás felnőtteknek
Az elfogadás kialakítása
és mértékének növelése
- jó gyakorlatok
Mesemondás, mesékkel
való munka sokszínűsége - előadás

Közösségi Hely
Bikács, Könyvtár,
Információs és
Közösségi Hely
Szekszárd, Illyés
Gyula Megyei
Könyvtár

2018. máj.
25.
2018. máj.
26.

szakmai napja
Tolna Megyei KSZR
könyvtárosok
szakmai napja
Tolna Megyei KSZR
könyvtárosok
szakmai napja

Luzsi Margó

Csíkszereda, Kájoni János Megyei
Könyvtár

2018.
szept. 13.

Holnemvolt III.
Székelyföldi Mesefesztivál

Luzsi Margó

Sepsiszentgyörgy,
Bod Péter Megyei
Könyvtár

2018.
szept. 14.

Holnemvolt III.
Székelyföldi Mesefesztivál

Luzsi Margó

Sepsiszentgyörgy,
Bod Péter Megyei
Könyvtár

2018.
szept. 14.

Holnemvolt III.
Székelyföldi Mesefesztivál

Luzsi Margó

Kézdivásárhely,
Báró Wesselényi
Miklós Városi
Könyvtár

2018.
szept. 15.

Holnemvolt III.
Székelyföldi Mesefesztivál

Luzsi Margó

Sepsiszentgyörgy,
Székely Mikó Kollégium

2018.
szept. 14.

Holnemvolt III.
Székelyföldi Mesefesztivál

Luzsi Margó

Sepsiszentgyörgy,
Váradi József Általános Iskola

2018.
szept. 17.

Holnemvolt III.
Székelyföldi Mesefesztivál

Luzsi Margó

Sepsiszentgyörgy

2018.
szept.
15.,16.

Holnemvolt III.
Székelyföldi Mesefesztivál

Luzsi Margó

Heves, Városi Művelődési Ház

2018.
szept. 20.

Hevesi Kulturális
Kerekasztal

Luzsi Margó

Budapest, IBS Tárogató úti épület

2018.
szept. 9.

SOTE Metamorphoses meseterápia képzés
SOTE Metamorphoses meseterápia képzés

33.

A mesemondás gyakorlata - oktatás

Luzsi Margó

Budapest, IBS Tárogató úti épület

2018.
okt. 7.

34.

Tájékoztató az EFOP
3.3.3 Múzeumi és
könyvtári fejlesztések
mindenkinek „Az én
könyvtáram” projekt
aktualitásairól

Pauer Erika

Eger, Megyeháza

2018.
jún. 21.

Heves megyei továbbképzés szakmai nap

35.

Kassai fanatizálás

Szabó Eszter

Eger, Bródy Sándor
Könyvtár

2018.
márc. 27.

Szakdolgozói értekezlet

36.

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

Szécsényi
Orsolya

Eger, Megyeháza

2018.
márc. 12.

JELeskedjünk a
könyvtárral, Műemléki séták
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Szécsényi
Orsolya

Nagyréde, Molnár
József Művelődési
Ház

2018. máj.
8.

Települési értéktárak küldetése és a
közösségi értékgyűjtés módszerei Szakmai műhelynap

Szécsényi
Orsolya

Eger, Bródy Sándor
Könyvtár

2018.
szept. 15.

Kulturális Örökség
Napjai

dr.
Szemerszkiné Dürgő
Csilla

Eger, Bródy Sándor
Könyvtár

2018.
márc. 12.

JELeskedjünk a
könyvtárral, Műemléki séták

40.

"Ha számít bármi, akkor minden számít"
Rendhagyó könyvtárlátogatás Dr. Szemerszkiné Dürgő Csillával

dr.
Szemerszkiné Dürgő
Csilla

Eger, Bródy Sándor
Könyvtár

2018.
szept. 15.

Kulturális Örökség
Napjai

41.

Az NKA szerepe a közgyűjtemények támogatásában

Tőzsér Istvánné

Miskolc, Városháza

2018.
okt. 15.

42.

Közösségépítés a
könyvtárakban, a
könyvtár, mint közösségi tér.

Tőzsér Istvánné

Gyöngyös, Gyöngyök Mátra Művelődési Központ

2018. aug.
15.

43.

Atipikus foglalkoztatás
a Bródy Sándor Könyvtárban

Tőzsér Istvánné

Eger, Városháza

2018. június 12.

44.

Minőség, érték, mecenatúra – 25 éves a Nemzeti Kulturális Alap

Tőzsér Istvánné

Budapest, TRIP
hajó

2018. október 18.

45.

Gárdonyi Géza könyvtára

Vasné Varga
Zita

Eger, Eszterházy
Károly Egyetem

2018.
márc. 6.

46.

A nagypréposti palota
története

Vasné Varga
Zita

Eger, Bródy Sándor
Könyvtár

2018.
márc. 12.

47.

Helyismereti gyűjtemények a XXI. századba.
Bemutatkozik a Bródy
Sándor Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye

Vasné Varga
Zita

Nagyréde, Molnár
József Művelődési
Ház

2018. máj.
8.

48.

Képes beszámoló a
Musik Quellen Denken,
az Osztrák Zenetudományi Társaság bécsi
üléséről

Zsoldos Marianna

Budapest, FSZEK
Zeneműtár

2018. dec.
12.

37.

38.

39.

Helyismereti gyűjtemények a XXI. században.
Bemutatkozik a Bródy
Sándor Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye
Ezt nézd! Képes magyar
történelem a plakátok
tükrében. A Bródy Sándor Könyvtár Plakátgyűjteménye
A Nagypréposti palota
mai funkciója: bemutatkozik a Bródy Sándor
Megyei és Városi
Könyvtár

A 25 éves NKA és a
közgyűjteményi
örökség - konferencia
Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás konferencia
„Eger Megyei Jogú
Város Női Információs és Szolgáltató
Központjának létrehozása” tájékoztató nap
Kötetbemutató,
kerekasztal beszélgetés
Egri Tanító- és Tanárképzős Öregdiákok Baráti Köre
(PREPA) rendezvénye
JELeskedjünk a
könyvtárral, Műemléki séták
Települési értéktárak küldetése és a
közösségi értékgyűjtés módszerei Szakmai műhelynap
MKE Zenei Szervezete és az AIBM
Magyar Nemzeti
Csoportja szakmai
találkozó
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3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása
3.1 Kötelespéldány szolgáltatás
Ajándékként 1 434 db könyv került a birtokunkba 3 429 519 Ft értékben, kötelespéldányként
112 db könyvvel gyarapodtunk, amelynek értéke 170 520 Ft volt.
A kötelespéldányok gyarapodása 138%-os növekedést mutat az előző évihez képest.
A nagyarányú növekedés a Líceum Kiadó tevékenységének és a kistelepüléseken megjelenő
helyi kiadványok megküldésének köszönhető. A könyveken felül 21 féle folyóirat érkezett kötelespéldányként, amelyek eljuttatásában a könyvtári szolgáltató helyeken dolgozó kollégák is
közreműködnek. Az ajándékok és a kötelespéldányok számának növekedése mellett megfigyelhető a saját kiadványaink számának 266%-os növekedése.
3.2 ODR tevékenység
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren keresztül biztosítottuk a dokumentumokhoz
és információkhoz való hozzáférés lehetőségét használóink számára. A szolgáltatást igénybe
vevők a szolgáltató könyvtárak teljes gyűjteményéből válogathattak, kereshettek, kérhettek.
A szolgáltatások igénybevételének hatékonyságát növeltük azzal, hogy könyvtárunk állománya
a Mokka országos közös katalógusból közvetlenül is elérhető.
Kiterjesztettük az elektronikus könyvtárközi kölcsönzést a helyismereti dokumentumok körére, mellyel helyismereti gyűjteményünk anyaga azonnal elérhetővé válik minden településről.
Igyekeztünk minden, Heves megyében működő települési könyvtárat bevonni a könyvtárközi
kölcsönzésbe, az eddig kialakult jó gyakorlatot továbbfejleszteni. Szorgalmaztuk, hogy közülük minél többen regisztráljanak az ODR portálon, hogy ezáltal az országos rendszer részei
lehessenek. A Heves Megyei Egységes Adatbázis megkönnyítette a vidéki könyvtárak egymás
közötti kölcsönzését is.
Folyamatosan tájékoztatást nyújtottunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről, az
országos lelőhely-nyilvántartás működéséről. A szolgáltatások igénybevételének hatékonyságát növeltük azzal, hogy könyvtárunk állománya MOKKA-ODR országos közös katalógusból
közvetlenül is elérhető.
Népszerűsítettük az ODR szolgáltatásokat minden településen plakátok, ajánlások, személyes
kapcsolatok segítségével, valamint minden továbbképzés, szakmai nap, alapképzés során tájékoztatót tartottunk a könyvtári rendszer szolgáltatásainak előnyeiről és az igénybevétel módjáról. Kiterjesztettük az elektronikus könyvtárközi kölcsönzést a helyismereti dokumentumok
körére, mellyel a helyismereti gyűjteményünk anyaga azonnal elérhetővé válik minden településről. Ennek eredményességét mutatja, hogy a kérések száma helyismereti vonatkozásban a
legmagasabb.
Ennek is köszönhetően 2018-ban a könyvtárközi kölcsönzések száma örvendetesen magas volt,
5609 db, amely a tavalyi évhez képest 12%-os emelkedést mutat. A kérések közül eredetiben
3423 db teljesült. Az elektronikus könyvtárközi kölcsönzések száma továbbra is jelentős: 2119
db, a tavalyit kissé meghaladja. Az elektronikus kérések közül 1793 db szöveges formában, 326
db kép formátumban teljesült.
A hozzánk bejövő könyvtárközi kérések tavalyhoz képest nagyobb arányban érkeztek az ODRen keresztül (12%), a 5609 db kérésből 675 kérés, amely az ODR-t népszerűsítő tevékenységünk eredményességét igazolja. Az általunk ODR-en keresztül kért dokumentumok száma 413
db volt.
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ODR-en keresztül
települési könyvtárakból

Összesen

Elektronikus
dokumentum

Fénymásolat

3 423

2

2 119

5 544

675

578

2

27

607

413
354

329
354

1

Összesen

Fénymásolat

Elektronikus
dokumentum

Kapott dokumentumok

Eredeti
dokumentum

Bródy Sándor Könyvtár
által kért dokumentumok

5 609

Megkért
dokumentumok

Könyvtárközi kölcsönzés számokban
2018
ODR-en keresztül érkezett kérések

Eredeti
dokumentum

Beérkezett
kérések

Teljesült kérések

32

362
354

3.3 Területi ellátó munka
A megyei területi ellátás az 1997. évi CXL. törvény 66. § előírásai alapján végzett, széles szakmai
kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-szervezést, helyszíni
látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent.
Heves megye településeinek száma: 121
Önálló nyilvános könyvtárat tart fenn: 27 település
(Ebből 7 önálló városi, 20 önálló községi könyvtár)
Önálló nyilvános könyvtárból kiegészítő könyvtári szolgáltatást is rendel: 2
Könyvtári szolgáltató hely: 94 (sötét színnel jelölve)

3. ábra A települési könyvtárak áttekintése Heves megyében a 2018. december 31-i állapot szerint
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Módszertani tanácsadás, konzultáció
Módszertani tanácsadást, pályázati konzultációt biztosítottunk az év során folyamatosan a
megye valamennyi településén dolgozó kollégának e-mailben, telefonon és személyesen.
Módszertani konzultációk száma összesen: 290
Módszertani látogatások száma nyilvános könyvtárban: 3 alkalom
KSZR módszertani látogatások száma: 287 alkalom
Képzés, továbbképzés
CORVINA – továbbképzések
Számítógépes képzés a Heves megyei egységes könyvtári informatikai rendszer használatáról.
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
2018.01.29.
Corvina CIRC modul.
Résztvevők száma: 10 fő
2018.02.05.
Corvina CIRC modul.
Résztvevők száma: 6 fő
2017.02.05.
Corvina CAT, ACQ modul. Résztvevők száma: 4 fő
DIS-KURZUS. Gyermekkönyvtári Módszertani műhely
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger
Időpontok:
2018.03.05.
Téma: Első kézből I. Információk és ötletadó lehetőségek Heves megye
könyvtárosainak. Képes vagy megvédeni magad.
Résztvevők száma: 27 fő
2018.06.04.
Téma: Első kézből II. Információk és ötletadó lehetőségek Heves megye
könyvtárosainak. Nyár – szünidő – de hogyan?
Résztvevők száma: 30 fő
2018.09.24.
Téma: Első kézből III. Információk és ötletadó lehetőségek Heves megye
könyvtárosainak. A természetről.
Résztvevők száma: 34 fő
2018.11.27.
Téma: Első kézből IV. Információk és ötletadó lehetőségek Heves megye
könyvtárosainak. Ünnepre hangolódás.
Résztvevők száma: 25 fő
MEGYEI szakmai nap
Megyei továbbképzés
Téma: Jogszabályváltozások és aktuális feladatok a magyar könyvtári rendszerben; Könyv- és
könyvtármarketing a hazai könyvkiadói és könyvtári gyakorlatban.
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Időpont: 2018.06.21.
Résztvevők száma: 27 fő
Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" EFOP-3.3.3-VEKOP/16 projekt keretében "Az
én könyvtáram" program Heves megyei szakmai napja
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Időpont: 2018.10.43.
Résztvevők száma: 60 fő
Könyvtári szakfelügyeletet, szakértői tevékenység
A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően végzünk szakértői tevékenységet.
2018-ban szakértői felkérés nem történt, Heves megyében az év során szakértői vizsgálat nem
zajlott.
Érdekeltségnövelő támogatás
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A 9/2014. (II. 3.) a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló EMMI rendelet alapján felhívtuk a megye nyilvános könyvtárainak figyelmét az érdekeltségnövelő támogatás fenntartói igénylésére.
A 2018. júniusban közzétett eredmények alapján 20 Heves megyei település kapott érdekeltségnövelő támogatást 9 572 889,- Ft értékben.
Országos kampányok, olvasásnépszerűsítő programok
2018. március 22-29. Internet Fiesta Heves megyében
2018-ban Heves megyéből 40 település 47 intézmény 122 programmal, összesen 2337 fővel vett
részt az internet mindennapi használatának népszerűsítésében.
Résztvevő települések:
Aldebrő, Bekölce, Boconád, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Bükkszentmárton, Ecséd, Eger,
Egerfarmos, Fedémes, Feldebrő, Felsőtárkány, Füzesabony, Gyöngyös, Gyöngyöspata, Hatvan,
Heves, Ivád, Kerekharaszt, Kisköre, Kisnána, Lőrinci, Maklár, Mátraszentimre, Mezőszemere,
Mikófalva, Nagyréde, Nagytálya, Noszvaj, Pély, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szilvásvárad,
Szűcsi, Tarnalelesz, Tarnaszentmiklós, Tenk, Vámosgyörk.
2018. október 1-7. Országos Könyvtári Napok Heves megyében
Az Országos Könyvtári Napok eseményeire - az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával eredményesen szerveztük
és koordináltuk a települési könyvtárak programjait.
Programsorozatunk sikerességét a statisztikai adatok is
mutatják:
Bélapátfalva és vonzáskörzete - összesen 13 program, 270 résztvevő
Eger és vonzáskörzete - összesen 76 program, 1902
résztvevő
Füzesabony és vonzáskörzete - összesen 24 program, 801 résztvevő
Gyöngyös és vonzáskörzete - összesen 40 program,
1452 résztvevő
Hatvan és vonzáskörzete - összesen 73 program,
2021 résztvevő
Heves és vonzáskörzete - összesen 27 program, 726
résztvevő
Pétervására és vonzáskörzete - összesen 21 program, 383 résztvevő
Összesen 69 intézmény, 65 Heves megyei település ös-szefogásával 274 könyvtári program valósult meg. Programjaink 7 851 főt szólítottak meg.
2018-ban Heves megye településeinek 54%-a vett részt
aktívan az országos olvasásnépszerűsítő kampányban. A
programokon résztvevők közül a legmagasabb arányban
(54%) a 14 éven aluliaknak volt, őket követték a 18-50 év
közötti résztvevők (23%), az 50 éven felüliek 16%-ban, a
14-18 éves korosztály 7%-ban vett részt a programokon.
4. ábra Az Országos Könyvtári Napok könyvtári
programjainak megvalósulása Heves megyében
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Megyei szolgáltatások az önálló települési könyvtárak tevékenységének segítésére
HEVESTÉKA Heves Megyei Könyvtári Portál
Honlapunkon egységes webes megjelenést biztosítottunk a megye könyvtárai számára. 2018ban is közzétettük a nyilvános települési könyvtárak és a települési szolgáltató helyek alapadatait, hírt adtunk a legfontosabb könyvtári eseményekről, rendezvényekről. Frissítését az év
során folyamatosan végeztük.
Elérhetővé tettük a Heves megyei könyvtárak statisztikai adatait és a Kapcsolat c. szakmai folyóiratot. Honlapunkról online elérhető, nyomtatható szakmai munkaanyagokkal láttuk el a
települési könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, adatlapok, különféle nyomtatványok, rendezvényajánló, ehhez kapcsolódó feljegyzés, stb.). Létrehoztunk egy, a megújult
könyvtárainkat bemutató aloldalt, illetve a megyei játékok (Könyvet a kézbe!; E’mese vár) oldalait is folyamatosan gondoztuk.
Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében
Biztosítottuk a megye települési könyvtárai számára a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer
használatát. A rendszer egységes Heves megyei katalógussal és adatbázissal biztosítja a tagkönyvtárak szolgáltatásainak távoli elérését, állományuk webes felületen való keresését, az
adminisztrációs folyamatokat segítését.
Az e-Corvina rendszerben dolgozó könyvtárak munkáját 2018-ban folyamatosan koordináltuk,
az adatbevitel, rekordjavítás munkafolyamatait irányítottuk, az új csatlakozókat betanítottuk.
2018-ban újabb 8 könyvtári szolgáltató hely állománya, összesen 20 374 db dokumentum került rögzítésre a Heves megyei adatbázisban: Ecséd, Atkár, Domoszló, Egerbakta, Egercsehi,
Tarnazsadány, Tarnaszentmiklós, Zaránk.
Corvina Integrált Rendszerben dolgozó nyilvános települési könyvtárak száma: 18, a könyvtári
szolgáltató helyek száma: 94. Ezzel a Heves megyei települések 92 %-a (121 településből 112)
használja az egységes megyei rendszert. Emellett 2 nyilvános települési könyvtár – Lőrinci és
Pétervására – a Szirén rendszert használja a könyvtári állomány nyilvántartására, Kerecsend a
George rendszert, 3 könyvtár – Gyöngyössolymos, Kápolna, Tarnaörs pedig papíralapú nyilvántartást vezet.
63 könyvtárellátási szolgáltató helyen és 14 nyilvános könyvtárban a kölcsönzés is a Corvina
CIRC moduljával történik, összesen 77 könyvtárban.
Adatbázisépítés Heves megye könyvtáraiban
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Informatikai szolgáltatások
Informatikai hálózatellenőrzést, rendszergondozást, karbantartást és segítségnyújtást végeztünk a megye területén. 17 önálló települési könyvtárban a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer teljes karbantartási munkáit és vírusvédelmét valamint szervizszolgáltatását végeztük
2018-ben. 20 Iskolai Könyvtárnak adatbázis építését és gondozását biztosítottuk az eCorvina
Integrált Könyvtári Rendszerében, valamint a szükséges jogosultságokat és Letéti Modul kapcsolatát jogosultságokat is kezeltük. 3 iskolában könyvtárban telepítésre került a kölcsönzéshez és a könyvek kereséséhez, - katalogizálásához szükséges modulrész.
Informatikai kiszállások száma összesen:
Önálló nyilvános könyvtári kiszállás:
Könyvtári szolgáltató hely:

164 alkalom
39 alkalom
125 alkalom

3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere az 1997. évi CXL. törvény és a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet céljaival összhangban működik. A HEVESTÉKA szolgáltató rendszer - esélyegyenlőségen alapuló - nyilvános könyvtári
szolgáltatásokkal biztosítja a rendszer tagjai számára a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést
a könyvtári ellátáshoz.
Folyamatosan igazodik a Szolgáltató Rendszer igényeihez, küldetését minőségi szolgáltatásokkal, dokumentumállományával, technikai felszereltségével, szakmailag jól felkészült szakembereivel valósítja meg: megállapodásokban rögzített nyilvános könyvtári szolgáltatásokat
biztosít a rendszer könyvtárai számára, jelenleg 94 településen, amely 77%-os lefedettséget
jelent a megyében.
A települési önkormányzatok ismerik és elfogadják a megyei könyvtár segítségét a szolgáltatások fogadásának megszervezésében, a szolgáltatást igénylő partner önkormányzataink száma
évről évre folyamatosan növekszik, egy évtized alatt több mint a duplájára nőtt.

5. ábra
KSZR szolgáltató helyek számának alakulása Heves megyében
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Dokumentumszolgáltatás
Dokumentumszolgáltatásunk elsődleges célja a kistelepüléseken élők hozzáférésének biztosítása a legfrissebb könyvtári dokumentumokhoz. Célunk a gyűjtemények sokoldalú hasznosítása, a település igényeihez, a lakosság összetételéhez igazodó, folyamatosan bővülő és cserélődő dokumentumkínálat biztosítása. Az állománygyarapítás a következő dokumentumtípusokra terjedt ki:
Könyv- és hangoskönyv beszerzés
Folyóirat, heti-, napilap
Nem hagyományos dokumentum (DVD)

12 642 db

22 808 123, - Ft

1 554 példány

9 961 169, - Ft

308 db

Összesen

1 996 281, - Ft
34 765 573, - Ft

Dokumentumszolgáltatást végeztünk évi 4 alkalommal (180 db/alkalom) csereletét formájában, amelynek keretében az év során minden szolgáltató helyen átlagosan 720 db új könyv állt
a használók rendelkezésére. Gyarapítottuk a helyi állományt tartós letét formájában is – ezek a
helyi állomány részét képezik - kívánságlista és az előzetesen végzett elégedettségmérések
szerint, valamint a meglévő KSZR állományból kerültek kihelyezésre.
Letétben cserélődő
dokumentumok száma
összesen
87 667 db

A kiszállított
dokumentumok
értéke
143 480 816,- Ft

Tartós letét
(db)

Tartós letét
értéke (Ft)

7 859 db

13 260 697,- Ft

Cserék és kiszállítások összes száma: 376
A gyarapítás során figyelemmel kísértük a fogyatékkal élők, a nemzeti és etnikai kisebbségek
speciális gyűjteményi igényeit, valamint – igény szerint – közhasznú, közérdekű és helyismereti információkat szolgáltattunk.
Célunk a letéti állomány szakszerű gyarapítása, feltárása, valamint az információhoz való hozzáférés egyenlő esélyének megteremtése volt – az állomány elektronikus eszközökkel való
visszakereshetőségének biztosításával.
Ezért a különféle könyvtári dokumentumokat:
• adatbázisban rögzítettük;
• könyvtári használatra fölszereltük, jelzeteztük
• vonalkódoztuk;
• szerveztük a cserék lebonyolítását és kiszállítását.
Napi-, hetilapokat és folyóiratokat rendeltünk előzetes igényfelmérés szerint, a rendeléseket
monitoroztuk, a reklamációk ügyintézését szükség szerint végeztük.
Információs szolgáltatások
A szolgáltató helyeken célunk, hogy segítsük az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, tájékoztatást adjunk az adatbázisokból történő, közhasznú és egyéb információkérés lehetőségéről. Tájékoztatási tevékenységünk során leginkább a szervezett oktatásban,
felnőtt szakképzésben, továbbképzésben, átképzésben résztvevőkkel találkoztunk. NET-CHAT
tanfolyamaink is ezt a célt szolgálták. E mellett nőtt a mindennapi életben való eligazodáshoz
segítséget kérők száma, s örvendetesnek tartjuk a helyismereti kérdések iránti érdeklődés bővülését.
Közösségi szolgáltatások
Célunk, hogy a könyvtári foglalkozások, programok – az országos szakmai stratégiai célokkal
összhangban – a helyi könyvtár iránti érdeklődés felkeltését, az olvasás népszerűsítését, közvetlen élményszerzést, a helyi lakosság életminőségének javítását, a társadalmi kohézió erősítését szolgálják.
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A kulturális piacnak a könyvtárak profiljába illő kínálatán kívül élményszerű, különleges, kreatív és interaktív könyvtári foglalkozásokat kínáltunk a kistelepüléseknek. Olyan egyedi programokat ajánlottunk, melyek ötletgazdája és megvalósítója a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár 17 munkatársa. A tematikákat könyvtárszakmai tudásuk alkalmazásával, személyes
érdeklődésük, speciális tudásuk és egyéni motivációjuk szerint dolgozták ki és valósítják meg.
Az egyes témák a helyi igényekhez és a lakosság összetételéhez alkalmazkodnak, a legkisebbektől az időskorúakig. A megyei könyvtár munkatársai bemutatják a helyi kollégáknak a
könyvtári foglalkozások jó gyakorlatát, segítséget nyújtanak önálló ötleteik, képességeik, készségeik felismeréséhez, támogatást és ösztönzést adnak azok megvalósításához.
A programok szervezésében és lebonyolításában a megyei könyvtár minden könyvtáros szakembere részt vett. Biztosítottuk a foglalkozások anyagköltségét, eszközigényét, a könyvtáros
kollégák kiszállítását.
Legnagyobb számban és legnagyobb sikerrel a könyvtári gyermekfoglalkozások szerveződtek.
A tavalyi évben megjelentek a különböző ismeretterjesztő programok, amelyek szintén sikeresen szólítottak meg minden korosztályt. A tudományos alapokon nyugvó előadások felkeltik
az érdeklődést az adott téma, tudományág iránt, a könyvtár pedig további értékes információkat tud biztosítani a témában. Egyre több előadásunkban bukkan fel a „zöld” gondolkodás, a
fenntartható fejlődést megcélzó előadások.
Kínálati listánkból a következő programok valósultak meg:
Olvasásnépszerűsítő programtípusok
Mondókázó, mesélő, muzsikáló
Ölbéli játékok - Ciróka – 0-3 éves babáknak és mamáiknak
Ölbéli játékok - Bócikáló – bölcsődés és kiscsoportos korosztálynak
Mesekosár – óvódásoknak, alsó tagozatosoknak, családoknak
Mesezenede – óvódásoknak, alsó tagozatosoknak, családoknak
Játsszunk színházat – óvodásoknak, kisiskolásoknak
Baglyok mindenhol – gyerekeknek, családoknak
M-esély – Meseterápiás foglalkozások gyerekeknek, felnőtteknek
Mesélő – hagyományos, hiteles (autentikus) mesemondás
E’mese vár – felkerekedő – könyv-, könyvtár és olvasásnépszerűsítő programsorozat sulikezdő ovisoknak
Az irodalom visszavág – Játékos irodalmi kavalkád
Dr. Balck William rejtélyes világa – rendhagyó foglalkozás
Gárdonyi Géza könyvtáráról
Egy ropi naplója: a nagy könyvtári kaland – felső tagozatosoknak
Miazami – játék és irodalom óvodásoknak, alsó tagozatosoknak
Csókolom, pókmajom! – rendhagyó irodalomóra alsó tagozatosoknak, felső tagozatosoknak
„Éljen a grund!” – A Pál utcai fiúk című regény élményalapú
feldolgozása, beszélgetéssel, társasjátékkal
Z-generációs kihívások
Mozdulj rá! – könyvespolctúra – könyvajánlók kamasz szemmel
FILM-EZ-ŐK – 12-15 éves kamaszoknak
Ismeretterjesztő foglalkozások MINDENKINEK!
Illik, nem illik? – kis illemtan felső tagozatosoknak és felnőtteknek
Ki játszik ilyet? – Játékfoglalkozás – minden korosztálynak
SOS! Előadást tartok! Avagy légy kreatív Prezivel! – 12-14 éveseknek

Rendezvények
száma
104 db
4 db

Résztvevők
száma
2 125 fő
76 fő

6 db

113 fő

22 db
10 db
24 db
12 db
11 db
11 db

465 fő
207 fő
452 fő
269 fő
173 fő
268 fő

4 db

102 fő

30 db

656 fő

1 db

12 fő

5 db

133 fő

7 db

168 fő

10 db

231 fő

7 db

112 fő

13 db
5 db
8 db
78 db

169 fő
89 fő
80 fő
1 135 fő

6 db

91 fő

11 db

201 fő

1 db

15 fő
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Multimédiás ének-zene óra – általános iskolásoknak
Csepü, lapu, gongyola – Hagyományok, jeles napok - alsósoknak
Könyvekbe zárt egészség – felnőtteknek
Diabéteszesen is egészségesen! – felnőtteknek
A kézimunka története kezdetektől napjainkig – Könyvek és
kézimunka - tiniknek és felnőtteknek
Népek és kultúrák – minden korosztálynak
GrafoMánia – személyiségelemzés és önismeret az íráskép alapján felnőtt korosztálynak
Kincskeresés a könyvtárban
Bármi legyen, gazdagít!
Találkozások ….
Szabó T. Anna
Dragomán György
Szabó T. Anna – Dragomán György találkozó
Vig Balázs
Holden Rose
Lackfi János
Telegdi Ágnes
Incze Zsuzsa (Csellengők hídja)
Kelemen Csaba
Csuja Imre találkozó
Babszem Jankó Gyermekszínház – óvodás és kisiskolás korú
gyermekeknek
Galagonya Bábszínház – óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek
Tekergő zenekar
Vers-zene, szóval-dallal magyar hanggal – Szívós Győző
színművész
Kerteljünk! – felnőtteknek és felső tagozatos iskolásoknak
Kalandok az Óperenciás-tengeren is túl – felnőtteknek és felső tagozatos iskolásoknak
Arany János: Fülemile – színházi előadás 4-5. osztályos tanulóknak
Utazzunk Egerbe!
Könyvtártúra – felső tagozatosoknak
Fun and Games – általános iskolásoknak (3-8. osztály)
KönyvtárMozis foglalkozások
Vándorló kiállítások
Arcok – Mindennapi hősök üzenetei
„Friss szelek, fényes szelek fújnak…” kiállítás
Kincsek úton, útfélen - HEVESTÉKA fotókiállítás
KönyvtárMozi
Könyvet a kézbe! közösségépítő játék
Hertelendy Gábor Honvédelmi vetélkedő
Könyvtáravató
Összesen:

5 db

111 fő

3 db

59 fő

12 db
5 db

137 fő
42 fő

11 db

127 fő

11 db

187 fő

12 db

95 fő

1 db

70 fő

104 db

4 064 fő

1 db
1 db
1 db
4 db
7 db
2 db
5 db
3 db
3 db
2 db

17 fő
20 fő
15 fő
106 fő
192 fő
61 fő
169 fő
159 fő
112 fő
210 fő

15 db

782 fő

24 db

1 182 fő

18 db

770 fő

1 db

40 fő

11 db

99 fő

5 db

88 fő

1 db

42 fő

5 db
4 db
1 db
9 db
4 db
1 db
1 db
2 db
253 db
89 db
5 db
4 db
698 db

99 fő
82 fő
17 fő
200 fő
365 fő
63 fő
78 fő
224 fő
3 933 fő
2 081 fő
29 fő
135 fő
14 991 fő

Rendezvényeink szervezésénél a partnerkönyvtáraink igényeit maximálisan figyelembe ves-szük, igényeikről tájékozódunk, és elégedettségüket rendszeresen mérjük.
2015-ben új szolgáltatásként indítottuk a KönyvtárMozi szolgáltatást, akkor 7 településsel.
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Azóta a szolgáltatást bevezető könyvtárak száma folyamatosan bővült - majd a vetítéseket teljesíteni mégsem tudó szolgáltató helyekkel némiképp csökkenve - jelenleg egyensúlyba került.
A csatlakozók környezete, berendezése megfelel a közösségi vetítés feltételeinek, a szükséges
technikai eszközöket a megyei könyvtár biztosította. A közös filmnézés, a kapcsolódó beszélgetések alkalmat adtak a magyar filmkultúra megismerésére, a közösségépítésre. 2018-ban 24
település szervezett rendszeresen vetítéseket a könyvtárban, 253 db filmet összesen 3 933 fő
látott az év során.
Számítógépes szolgáltatások
Rendszergondozás, szervízszolgáltatás, karbantartás, vírusvédelem szolgáltatásokat nyújtottunk 84 szolgáltató helyen, 164 kiszállással. 24 településen megtörtént az informatikai hálózatok felülvizsgálata, korszerűsítése, bővítése, kiépítése (Access Point, Internet sávszélesség növelése, megfelelő kiállások kialakítása az informatikai eszközök számára). Az 16 db új laptop
került beüzemelésre, ezek a gépek csere számítógépek. Minden esetben megtörtént a régi gépen lévő adatok archiválása és költöztetése. Ezen felül 17 db új olvasói terminál lett beüzemelve, a megfelelő adatbiztonsági szoftverekkel és perifériáival. 90 db számítógép karbantartása
történt meg, amely az installációkat és a hardveres karbantartást is magába foglalja, ezen felül
a gépek külső és belső tisztítását is. 2018-ban 77 adatbázis végponttal rendelkeztünk, ezek
mindegyike kölcsönzési végpont. 144 lelőhelyen biztosítjuk on-line a könyvtári adatbázis
elérhetőségét, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt és auditálást.
A kitelepített számítógép karbantartását folyamatosan biztosítjuk, nemcsak távoli adminisztrációval, hanem helyszíni felméréssel és hibaelhárítással.
Képzés, továbbképzés
A HEVESTÉKA könyvtárai közötti együttműködés intenzív, a megyei könyvtár kommunikációs hálójával erősíti a partnerséget, ösztönzés egymás munkájának megismerésére, a jó gyakorlatok átvételére. A szolgáltató helyek csatlakoztak a HEVESTÉKA Facebook közösségi csoportjához, csatlakoznak a szakma felhívásaihoz, programjaihoz, a munkatársak részt vesznek a
továbbképzéseken, rendszeresen írnak cikkeket a Bródy Sándor Könyvtár weboldalára, és
Kapcsolat című könyvtárszakmai megyei lapba. A munkatársak képzése, továbbképzése rendszeressé vált. Évente 2-3 munkatárs megszerzi a segédkönyvtáros képzettséget.
HEVESTÉKA évindító szakmai nap
Téma:
Statisztikai adatszolgáltatás, programszervezés, adatbázishasználat
Helyszín:
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Időpont:
2018.01.15. Résztvevők száma: 37 fő
Könyvtári alapképzés – 3 napos könyvtári alapképzés szakképzettség nélküli munkatársaknak
Téma: A mai magyar könyvtári rendszer működése és szolgáltatásai. A könyvtár és a helyi társadalom: kapcsolat a fenntartóval, a kulturális és oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel és a használókkal. Olvasásnépszerűsítő rendezvények. Könyvtárosi hivatás, könyvtárosi
etika.
Helyszín:
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Időpont:
2018.04.16-17-18.
Résztvevők: 12 fő
Megyei szakmai nap
Téma: E’mese vár – felkerekedő, a Bródy Sándor Könyvtár könyv, könyvtár, olvasás népszerűsítő programsorozata
Helyszín:
Könyvtári Információs és Közösségi Hely, Felsőtárkány
Időpont:
2018. 08 27.
Résztvevők: 51 fő
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Könyvtárszakmai munkák koordinálása
Leválogatás, selejtezés
Szakmai munkákat végeztünk előzetes igényfelmérés és helyszíni szemle alapján 11 településen: Boldog, Ecséd, Egerbakta, Egerszalók, Mezőtárkány, Parád, Sirok, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Terpes, Zaránk.
Állományrendezés
A Corvina adatbázis építés után visszaszállított könyvek rendezését illetve a könyvtárak felújítási munkálatai után állományrendezést végeztük 11 szolgáltató helyen: Aldebrő, Atkár, Domoszló, Egerbakta, Erk, Istenmezeje, Kisnána, Noszvaj, Tarnaszentmiklós, Terpes, Váraszó.
Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás
A szolgáltató helyek működési feltételeit és a szolgáltatások szakmai színvonalát 2018-ban is
folyamatosan figyelemmel kísértük. Kiemelten kezeltük azokat a helyeket, ahol könyvtáros
személyi változás történt. Szakmai konzultációra a csereletét kiszállítás során 376 alkalommal
adtunk lehetőséget, módszertani látogatás 287 esetben történt. A szakmai munkák elvégzése
esetén a megbeszélésekre igény szerint, többször is sor került.
Pályázati koordináció és együttműködés
EFOP 4.1.8-16 számú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” felhívására benyújtott Könyvtár négy keréken MindenkiNet című pályázatban 23 KSZR
település önkormányzatával kötöttünk együttműködési megállapodást, amelynek alapján
2019-től a 23 településen könyvtárbuszos formával egészítjük ki a telepített könyvtári ellátást.
2018-ban az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma szakmai eszközfejlesztés pályázatán 6 sikeres
pályázat előkészítésében, szakmai koordinációjában vettünk részt.
Támogatást nyertek:
Bélapátfalva Város Önkormányzata
Boldog Község Önkormányzata
Karácsond Község Önkormányzata
Tarnaszentmária Község Önkormányzata
Szántó Vezekényi István Művelődés Háza és Könyvtár, Pétervására
Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös

3 468 433,3 150 000,3 492 000,1 614 830,3 352 990,3 421 672,-

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Gondoskodtunk a szolgáltató helyek épületeinek homlokzati cégtáblájáról, arculatba illő belső
feliratokat készíttetünk. Egységes, arculatba illő kültéri táblát kapott 20 szolgáltató hely. Egységes, arculatba illő belső feliratokat kapott: 6 szolgáltató hely. Jelentős eredménynek tartjuk,
hogy mára a HEVESTÉKA hálózat tagkönyvtárainak 77 %-a megfelelően felújított könyvtári
bútorzattal, berendezéssel rendelkezik – a Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrásai, valamint
az állami normatív támogatás jóvoltából vagy alapállapotú, elfogadható belső szolgáltatási
környezetben fogadja a látogatókat.
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Felújított KSZR könyvtárak 2018

Aldebrő

Domoszló

Erk

Istenmezeje

Kisnána

Noszvaj

3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 41. § 1-2. bekezdése alapján könyvtárunk is végzi a Heves megyében élő nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását, szoros
együttműködésben az Országos Idegennyelvű Könyvtárral. Állománygyarapításunkat az Országos Idegennyelvű Könyvtár kínálatából, a gyűjteményünk beszerzési keretéből, pályázatokból valamint magánszemélyek és szervezetek adományaiból végezzük. A Goethe Institut partnerkönyvtára vagyunk.
32

Eger cigány, görög, lengyel, német, ruszin kisebbségi önkormányzat található. Heves megyében működik még szlovák kisebbségi önkormányzat is Kisnána községben. A potenciális nemzetiségi használók számaránya és összetétele állandóságot mutat. A nemzetiségi ellátás kapcsán 2018-ban is eleget tettünk az 1991/XX. törvényben előírtaknak.
Megyei könyvtári funkciónkból adódóan a települési könyvtárak nemzetiségi állományának
felmérése 2018-ban folytatódott Kisnána község szlovák nyelvű állományával. Ennek feldolgozása 2018-ban befejeződött.
A Heves megyében élő nemzetiségek számára – a megyei könyvtár mellett - két kistelepülési
könyvtár biztosít szolgáltatást. Kisnána Könyvtári Információs és közösségi helyen 2018-ban
123 db szlovák nyelvű könyv kerül rögzítésre az egységes megyei adatbázisban, Mátraszentimre Könyvtári Információs és Közösségi Helyről további 100 példány szlovák nyelvű irodalom
vált nyilvánosan kereshetővé webes katalógusunkban.
Gyarapítottuk a görög, lengyel, német, roma és ruszin nyelvű dokumentumokat, összesen 317
tétellel, erről külön statisztikát vezetünk. 12 folyóirat áll a nemzetiségi használók rendelkezésére.
A használóképzésre irányuló könyvtári programjaink során bemutatjuk nemzetiségi állományrészeinket, kiállításokat, könyvválogatásokat, ajánlókat készítünk.
A Lengyel – Magyar Barátság napja minden évben kiemelt figyelmet kap a legújabb lengyel
nyelvű dokumentumaink bemutatásával. Családi német állományrészünket is sok új dokumentummal fejlesztjük, használata folyamatosan nő. A KSZR keretében roma népismereti előadás valósult meg Adácson.
3.6 Statisztikai adatszolgáltatás
A 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezzük a Heves megyei könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának megszervezését. 2018. január 30-április 30. között gyűjtöttük, rögzítettük ellenőriztük összesen 139 könyvtár 2017. évi statisztikai adatát.
91 könyvtári szolgáltatóhely (KSZR) adatszolgáltatása lezajlott, az adatok feldolgozása és rögzítése megtörtént, 34 nyilvános települési könyvtár (fiókokkal együtt) beküldött statisztikai
adatait ellenőriztük, valamint 14 szak- és felsőoktatási könyvtár adatszolgáltatását koordináltuk.
Heves megye települési könyvtári
ellátásának főbb mutatószámai
Heves megye lakossága
Regisztrált könyvtárhasználók száma
Kölcsönzött dokumentumok száma
Helyben használt dokumentumok száma
Személyes használatok (látogatások)
száma
Könyvtári programok száma
Könyvtári programokon résztvevők száma

2015

2016

2017

307 578 fő
55 981 fő
571 359 db
454 099 db
461 750 alkalom

301 296 fő
58 973 fő
540 077 db
481 861 db
470 910 alkalom

303 978 fő
55 686 fő
487 017 db
460 183 db
447 780 alkalom

3 150 db
98 927 fő

3 538 db
94 090 fő

4 021 db
105 130 fő

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján Heves megye 303 978 fős lakosságából a települési
közkönyvtárakban regisztrált könyvtárhasználók száma 2016. évhez képest 6 %-os csökkenést
mutat, megegyezik a 2015. évi adatokkal, 2016-ban regisztrált 58 973 fő, 2017-ben 55 686 fő. A
megye lakosságának 18,3 %-a könyvtárhasználó, kisebb csökkenést mutat a tavalyihoz képest,
de megfelel az országos átlagnak (18%). Az egy főre jutó kölcsönzések éves átlaga 8,7 kötet,
kisebb csökkenést mutat a megelőző évhez képest (9,1 kötet), 2015-ben 10,2 kötet. A kölcsönzések csökkenése megegyezik az országos tendenciákkal, amely az olvasói szokások változásaira vezethető vissza. Az egy főre jutó helyben használat éves átlaga 8,26%, kicsit nőtt a tavalyi
évhez képest (8,1). A regisztrált használók átlagosan 8 alkalommal keresték föl a könyvtárakat
az év során, amely enyhén emelkedő használati intenzitást mutat tavalyhoz képest (7,9).
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Örvendetesen nőtt a könyvtári programok száma, 2016-hoz képest 14%-os emelkedést mutat,
míg a programokon résztvevők száma 17%-kal emelkedett tavaly óta.
Iskolai könyvtári ellátás
Az Egri Tankerületi Központ és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a KSZR szolgáltatásba be nem vont iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megújítására és fejlesztésére mintaprojekt kidolgozását tűzte ki célul. 2015-2016-ban került sor az előkészítő munka megkezdésére,
az iskolai könyvtárak működésével kapcsolatos helyzet- és igényfelmérésre, a szerződés megkötésére. A szolgáltatás e szerződés alapján 2017 januárjától indult, és 9 iskolára terjedt ki.
2018-ban a szerződésebe bevont iskolai könyvtárak száma 20-ra emelkedett.
Letétben cserélődő
dokumentumok
száma összesen
5 985 db

A kiszállított dokumentumok értéke

Tartós letét
(db)

Tartós letét
értéke (Ft)

10 588 573,- Ft

815 db

1 419 478,- Ft

A 2018. évre megrendelt összesen 123 példány közül 8 féle gyermek és tini újság, 12 gyermekeknek és pedagógusoknak is szóló, 15 féle pedagógusoknak szóló szakfolyóirat.
A megrendelt folyóiratok értéke mindösszesen: 607 235 Ft
Az év során 7 alkalommal hívtuk megyei könyvtári továbbképzésre az iskolai könyvtárak
munkatársait. A képzések egyrészt informatikai jellegűek, másrészt az olvasásnépszerűsítő
foglalkozások tapasztalatainak átadása került a középpontba.
Helyszíni megbeszélésre, helyzetfelmérésre minden iskolai könyvtárban sor került. A megbeszélés alapján 3 iskolai könyvtár állományának átvizsgálása, selejtezése történt meg. A selejtezett könyvállomány pótlására valamennyi esetben - a helyi igények szerint - új könyveket vásároltunk az iskolák részére. A módszertani látogatások száma 48 volt.
Az informatikai szervízszolgáltatás 5 kiszállást jelentett 2018-ban. 2 iskolai könyvtárban telepítésre került a kölcsönzéshez és 5-ben a könyvek kereséséhez, katalogizálásához szükséges
modulrész.

4. Mutatók
4.1 Könyvtárhasználat
Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)
Beiratkozott olvasók száma (fő)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók
száma (fő)
A könyvtári látogatások száma (db)
Ebből csoportok (db)

14 441

14 500

14 068

változás %ban előző
évhez képest
-3 %

14 441

14 500

14 068

-3 %

108 497
250

108 500
250

104 128
164

-4 %
-44 %

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

4.2 Dokumentumforgalom
Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)
E-dokumentumok kölcsönzése (db)
Helyben használt dokumentumok (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)
Irodalomkutatások, témafigyelések száma
(db)

113 048
2 642
204 158
6 260
440

115 000
2 650
204 200
6 260
440

116 467
212
190 342
5 544
715

változás %ban előző
évhez képest
+3 %
-80 %
-7 %
-1 %
+62,5 %

123

123

137

+11 %

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény
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4.3 Olvasói számítógépek
Olvasói számítógépek száma
helyben használatra

2017. évi tény

2018. évi terv

2018. évi tény

4
54

4
54

4
54

változás %ban előző
évhez képest
0
0

Katalógus
Olvasói munkaállomás

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások
Távhasználatok száma
A könyvtár honlapja (teljes webhely)
mely nyelveken érhető el
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap
átlagosan)
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen
A könyvtárban használható adatbázisok száma
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók
száma (fő)
A könyvtári OPAC használatának
gyakorisága (használat/év) (kattintás
az OPAC-ra)
Tárgyévben a könyvtár által nyílt
hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)

906 819

950 000

695 455

változás %ban előző
évhez képest
-23 %

5

5

5

0

32

32

24

-25 %

344

344

285

-17 %

21

21

25

+19 %

10

10

10

0

440 251

440 000

416 031

-5 %

874 503

874 503

667 217

-24 %

8

8

23

+287 %

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

2

2

2

0

4

4

4

0

A hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár több évre szóló programot dolgozott ki hátrányos
helyzetű olvasói könyvtárhasználatának támogatása érdekében. Az információhoz és az azt
hordozó dokumentumokhoz jutás útját a fogyatékossággal élők számára speciális csatornák
kiépítésével igyekeztünk megkönnyíteni.
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Sajátos szolgáltatásokkal, a fizikai és intellektuális hozzáférés lehetőségeinek szélesítésével, a
közösségi élet eseményeinek nyitottságával biztosítottuk a hátrányos helyzetűek számára az
információt és a közösségbe való együttes tartozás élményét.
A könyvtár jó kapcsolat ápol a Vakok és Gyengénlátók helyi Szövetségével, a Siketek és Nagyothallók helyi Szövetségével, az idős gondozási központokkal és a Fiatal Értelmi Fogyatékosok Klubjával.
Az állománygyarapítás során a könyvtár törekedtünk olyan dokumentumok beszerzésére,
amellyel segíti a csökkentlátók irodalmi élményhez és információhoz jutását (hangos könyvek,
öregbetűs könyvek). A legkorszerűbb műszaki, technikai eszközök segítették a hátrányos
helyzetűek olvasását (nagyméretű monitorok, Braille nyomtató, mechanikus nagyítókészülék,
indukciós hurok.
Könyvet házhoz!
2018-ban is népszerű volt szolgáltatásunk azok számára, akik fizikai állapotuk miatt nem tudták a könyvtárat felkeresni. Számukra előre egyeztetett időpontban 31 alkalommal 491 db dokumentumot szállítottunk otthonukba. Egyre növekszik azoknak a száma, akik csak így tudnak dokumentumokhoz, információkhoz jutni.
Egy új intézménnyel – Mezőkövesdi Matyóföldi Idősotthon - kötöttünk együttműködési megállapodást. 8 gondozási központba és idősotthonba 28 alkalommal juttattunk 698 db könyv és
hangoskönyv csomagokat. Programajánlatainkkal 14 alkalommal kerestük fel az intézményeket és az ott lakók számára szereztünk örömteli pillanatokat.
4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok
A 2011-ben végzett népszámlálási adatok alapján Heves megye 308 900 fő lakosából 23 000 fő
(7,4 %) vallotta magát valamilyen nemzetiséghez tartozónak. A megye népességének 6,3 %-a
vallotta magát romának, 0,6 % szlováknak, 0,5 % német nemzetiségűnek, 0,2 % románnak.
A Heves megyében élő nemzetiségek számára a megyei könyvtárban 1620 db dokumentum áll
rendelkezésre, további két kistelepülési könyvtár biztosít szolgáltatást szlovákok számára.

Dokumentumok
Könyvek
folyóiratok
Elektronikus dokumentumok
Összesen

2017. évi
tény
1 272
12
0
1284

2018. évi
terv
1 200
12
0
1282

2018. évi tény
1 608
11
0
1619

változás %ban előző
évhez képest
26 %
-8 %
0
26 %

4.7 Használói képzések száma
Felhasználóképzés
A könyvtárra alapozott tanfolyamok és azok a programok, melyek megismertetik a látogatókat
a könyvtár használatával, talán a leghatékonyabb marketingeszközök, kulcsszerepük van a
könyvtárhasználóvá válásban.
A felhasználóképzés három fő területre irányul:
1. ismeretek a könyvtárról: szolgáltatásai, szervezete, forrásai
2. készségek fejlesztése az információkeresés és -használat területén,
3. motiváltság a könyvtár használatában az informális tanulási projektek végzése során.
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Könyvtárhasználati órák, könyvtárbemutatók
Könyvtárhasználati foglalkozások
Résztvevők megoszlása
Alkalmak
száma

Résztvevők
száma

Általános
iskolások

Középiskolások

EKE
hallgatói

32

245

188 fő

660 fő

12 fő

Foglalkozások típusai
KönyvtárKönyvtárKönyvtári
bemutató
használati
órák
óra
óra
21
7
4

A könyvtárbemutató, könyvtárhasználati csoportos foglalkozásainkon az iskolai csoportok
megismerhették a könyvtár szolgáltatásait, a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit, az
online katalógusunkat a különgyűjteményeket (Helyismereti Gyűjtemény, Zenei és Idegen
Nyelvi Gyűjtemény). A foglalkozás keretein belül lehetőség nyílt ingyenes beiratkozásra, kölcsönzésre, böngészésre is.
Könyvtári órákra olyan csoportok jelentkeztek, amelyek egy-egy témakör szakirodalmával kívántak megismerkedni.
További könyvtárhasználati foglalkozásaink:
Könyvtártúrák

Interaktív játékos akadálytúra a könyvtár részlegeiben a könyvtárhasználat elsajátítására

Angolszász ünnepek és
magyar vonatkozásaik; Népek és kultúrák

A különböző ünnepekhez könyvtári tanórák társulnak, amelyek bemutatják az angolszász és magyar ünnepek párhuzamait és eltéréseit.

Pokémonvadászat

Egy ropi naplója
Idegen nyelvi dokumentumok használatára épülő
könyvtári órák

A népszerű Pokemon Go játék karaktereinek felhasználásával a könyvekben elrejtett pokémonokra vadászva játékos formában sajátították
el a kisdiákok a könyvtári raktározási rendet, a könyvtári dokumentumok típusait és tartalmi csoportosításukat.
A könyv- és könyvtárhasználati foglalkozáson Jeff Kinney: Egy ropi
naplója könyvsorozatának felhasználásával a diákok játékos formában
ismerkedtek meg a könyv részeivel, a könyvtári raktározási renddel és
egyéb könyvtári ismeretekkel.
Könyvtárhasználati, használóképző órák általános- és középiskolásoknak. (Pl. Látogatás a babaházban foglalkozás a család témakörében
kisdiákoknak angolul).

Digitális írástudást segítő, kompetenciafejlesztő foglalkozásaink

NetHelp, NetChat
kezdő és haladó szintű internet- és számítógép-kezelői
tanfolyamok
Számítógép-, laptop és tablethasználat egyéni mentorálással

A digitális írástudás elsajátítása lehetőséget kínál arra, hogy a foglalkozások résztvevői készség szinten tudják használni a számítógépet,
hozzá juthassanak a világhálón található ismeretekhez. Interaktív foglalkozásokon sajátíthatják el a számítógép és az internet alapismereteit, biztonságos használatát, az elektronikus levelezés alapjait, az új
kommunikációs eszközök alkalmazását.
2018-ban 40 alkalommal 268 fő részére tartottunk foglalkozásokat. A
képzés helyszíne a könyvtár informatikai terme volt.
Az idősebb korosztály tagjai ismerkedtek több alkalommal az új
kommunikációs eszközök használatával saját eszközökön
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Kompetenciaképzés

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést,
szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések
száma
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést,
szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések
száma
A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma
A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások
száma
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat
célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma
A könyvtár által szervezett hátrányos 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
programok, képzések száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett
programokon, képzéseken résztvevők száma
Összes képzés száma
A képzésen résztvevők száma összesen
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma

2017.
évi
tény

2018.
évi
terv

2018.
évi
tény

változás
%-ban
előző
évhez
képest

115

120

142

+23 %

2 310

2 400

3 100

+34 %

67

70

76

+13 %

494

500

658

+33 %

0

0

0

0

0

0

0

0

292

300

384

+31 %

3 576

3 600

4 347

+21 %

39

40

61

+56 %

451

450

505

+12 %

4

5

6

+50 %

304

300

896

+295 %

13

20

82

+630 %

170

250

1 112

+654 %

60

65

25

-59 %

1 106

1 200

776

-30 %

242
3 910

250
4 100

243
4 534

+0,4 %
+16 %

2

2

4

+200 %
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4.8 Rendezvény, kiállítás

Mutatók
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi,
megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi,
megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében
az általa ellátott kistelepüléseken szervezett
rendezvények száma
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében
az általa ellátott kistelepüléseken szervezett
rendezvényeken résztvevők száma
Egyéb rendezvények száma
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma

Változás %ban az előző
évhez képest

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

701

701

742

+6 %

16 365

16 400

16 856

+3 %

33

30

27

-18 %

9 499

9 000

8 085

-15 %

351

355

349

-1 %

8 537

8 600

10 385

+22 %

1 002

1 002

698

-30 %

17 621

17 600

14 991

-15 %

15
352

15
360

18
368

+20 %
+5 %

Rendezvényeink
A könyvtár alapterülete – minden részlegünkben – látogatottságához viszonyítva kicsi. A
gyermekkönyvtárban mozgathatóvá alakított polcoknak köszönhetően tartunk rendezvényeket viszonylag otthonos, barátságos körülmények között. Az olvasóterem többfunkciójú: tanulószoba – gyermekolvasóink számára, játéktér – családok, gyermekközösségek, baráti társaságok számára, csoportos foglalkozások, ugyanakkor könyvtári programok elsődleges színtere is
(óvodai, iskolai csoportok, felnőtt csoportok, családi programok). A Központi Könyvtárban az
olvasótereket rendezzük be, alakítjuk át író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, előadások,
könyvtártúrák hangulatos, a szükséges technikával is ellátott helyszínévé, „előadóteremmé”.
Élményalapú könyv-, olvasás-, könyvtár népszerűsítő tevékenységek a Gyermekkönyvtárban:
A gyermekkönyvtár napi munkájának fontos alkotóeleme a csoportos foglalkozások, könyvtári
programok, továbbképzések szervezése, tartása. A célcsoportok meghatározásában napi gyakorlatunk és a könyvtár többrétegű funkciójából fakadó elvárások és igények adják az alapot.
 családok ellátása családi könyvtár jellegéből adódóan,
 legkülönfélébb életkorú gyerekek igényeinek kielégítése, gyermekkönyvtár jellegéből fakadóan,
 a megye könyvtárosainak képzése, segítése "megyei" jellegéből adódóan
 a város lakosságának igényeit kielégítő események szervezése "városi" jellegéből adódóan
 a felnőttek - szülők, nagyszülők, pedagógusok, gyermekekkel foglalkozó szakemberek ellátása gyermekkönyvtár látogatóinak összetételéből fakadóan.
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A gyermekkönyvtár az anyaépülettől távol helyezkedik el, önálló olvasóteremmel. 2018-ban is
folytattuk az előző év gyakorlatát: az olvasótermi állomány folyamatos leválogatását, átalakítását, frissítését az állandóan változó olvasói igényeknek megfelelően.
Az olvasóterem gyermekkönyvtári funkciói:
 tanulószoba gyermekolvasóink számára
 játéktér: családok, gyermekközösségek, baráti társaságok számára.
 csoportos foglalkozások, könyvtári programok elsődleges színtere – óvodai, iskolai csoportok, felnőtt csoportok, családi programok.

Gyermekkönyvtári programok 2018-ban
Gyermek és ifjúsági csoportok a gyermekkönyvtárban

Óvodai és iskolai csoportok

Ször(p)arty
Gyere velem varázsolni

Látogatásaik rendszeresek, mindennaposak, a foglalkozások és a kölcsönzési lehetőségek harmonikusan egészítik ki egymást. Az egyes alkalmak szabadidős és iskolai tananyagot kiegészítő tevékenység esetén egyaránt ötvözik a biblioterápia, a meseterápia, a drámapedagógia eszközeit, mesemondásra, interaktív játékokra, a gyerekek nagyfokú aktivitására egyaránt építve. Kiemelten fontos és tudatos hozzáállásunk a munka során,
hogy építsünk a kísérő pedagógusok együttműködésére és közreműködésére, igényeljük és tudatosítsuk aktív részvételüket az egyes alkalmakon a
jó munkakapcsolat, a hosszú távú hatás és a gyermekek érdekében egyaránt.
Biblioterápiás csoportfoglalkozás középiskolásoknak
Az Aranyovival közös program egy különleges családi délelőtt a gyermekkönyvtárban: ovisok hozták el szüleiket egy mesemondós, kézműves
könyvtári délelőttre.

Program felnőtteknek a gyermekkönyvtárban
Sárkánykör – mesekör felnőtteknek

Havi egy alkalom, szombatonként különféle életkorú és társadalmi állású
felnőttek számára.

Családi rendezvények a gyermekkönyvtárban – kiemelten fontosnak tartjuk, hogy könyvtárunkban a családok együtt is megjelenjenek, jól érezzék magukat, természetes legyen számukra a közös, együttes élmény, az aktív jelenlét:
Komplex, mesére, dalra, játékra, alkotó munkára, kulturális ismeretterjesztésre épül havonta
Családi ünnepek negyedévente a könyvtár látogatóinak aktív közreműködésével, részvételével:
„Vidám költők társasága”
Költészet Napja a versek, dalok, verselés, éneklés jegyében;
Nyárnyitogató
Vidám, vakációkezdő együttlét közös bütyköléssel;
„Gyere, mondok mesét…”
Népmese Napja a mesemondás, mesehallgatás jegyében;
„Pilinkázó”
Advent kezdés zenével, versekkel, mesével;
Baba-mama program, gyermekkönyvtárban és a felsővárosi fiókkönyvtárCiróka kör
ban- hetente felváltva a két helyszínen
Kihelyezett program az Északi lakótelepen levő fiókkönyvtárban, mese„Mesetár”
könyvekre épülő családi tevékenység – havonta
Bébillér családi mesekör

Hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal élő gyermekeknek tartott foglalkozások
Mese, játék a Szalában

Meseterápiás alkalmak

Meseterápiás alkalmak Szalai Közösségi Házban szegregált körülmények
között élő gyermekeknek havonta 2 alkalommal
a Móra Ferenc Tagiskola fogyatékkal élő kisdiákjai számára az Arany János iskola halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak
Szalai Közösségi Házban szegregált körülmények között élő gyermekeknek havonta 2 alkalommal
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Olvasópróba – író olvasó találkozó 3 esemény
Dániel Andrással
Mészöly Ágnessel

családoknak
5. osztályosoknak
8. osztályosoknak

Szakmai képzések
Gyermekkönyvtári szakmai műhely Heves megye könyvtárosainak, negyedévente;
Belső gyermekkönyvtári szakmai műhely a gyermekkönyvtár és a HE„Tim-team-time”
VESTÉKA együttműködésében – havonta;
Közreműködés a HEVESTÉKA által szervezett szakmai képzéseken - alkalmanként
Diskurzus

Hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal élő gyermekeknek tartott foglalkozások
Meseterápiás alkalmak

A Szalai Közösségi Házban szegregált körülmények között élő gyermekeknek havonta 2 alkalommal
A Móra Ferenc Tagiskola fogyatékkal élő kisdiákjai számára
Az Arany János iskola halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak

Egyéb:
A HM BVI és a Bródy Sándor Könyvtár közös programja a büntetésüket
töltő anyák számára;
Sátorfalva
Tábor EKMK-val közös szervezésben;
„Tricikli-könyvtár”
„Tricikli-könyvtár” az érsekkerti játszótéren nyári szünetben;
Együttműködés a BSK olvasószolgálatával közös programokon;
OKN programok megvalósításában való részvétel;
EFOP pályázat programjainak megvalósításában való részvétel;
Meseprogram a börtönben

Kamaszokra hangolva a felnőtt részlegekben

Fanatik Ridörz olvasóklub a
TiniZugban

A Nagy Könyves Beavatás
2018/19

A TiniZug különgyűjteményünk egy kulturális, közösségi és alkotó tér a
Központi Könyvtárban, egy olyan pont, ahol a fiatalok kipihenhetik az
iskolai fáradalmakat, beszélgetnek, találkoznak kortársaikkal. A TiniZug
életre hívása óta működik tini olvasóklubunk - Fanatik Rídörz -, mely az
évek során folyamatosan újul. A klub vezetői figyelembe veszik a résztvevők igényeit, közösen szervezik az ifjú olvasókkal az egyes alkalmakat,
javaslataikat, ötleteiket beépítik a foglalkozásokba. A havi találkozók lényege a közös együttlét, a kötetlen beszélgetések, a mindennapi problémák megbeszélése, a pozitív gondolatok erősítése, mindezek pedig rengeteg játékkal és könyvek, novellák olvasásával, feldolgozásával párosulnak.
2018-ban a korosztály nagy kedvence, Leiner Laura ifjúsági bestseller író
először tartott a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban szerzői dedikálást. Közel 400 fiatal órákon állt sorba azért, hogy fotót és autogramot kapjon az írónőtől.
Az Országos Könyvtári Napokon A Nagy Könyves Beavatás negyedik évadának elindulásakor Holden Rose ifjúsági szerző ismét ellátogatott hozzánk, aki nagy segítségül szolgált a csapatoknak abban, hogy hogyan kell
egy karaktert megtervezni, hogyan kell egy történetet elindítani. A kreatív írásóra rövid történetek megalkotásával zárult.
2018. április 14-én az Országos Széchényi Könyvtárban tartottuk A Nagy
Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő program 3. évadának záró
eseményét, melyen több, mint 100 résztvevő képviseltette magát. A játék
ideje alatt, az eltelt öt hónap során nemcsak élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtak, hanem barátságok erősödtek meg, közösen gondolkodtak és dolgoztak együtt egy-egy könyvajánló írása vagy kreatív feladat
elkészítése során, melynek minden esetben egy választott kötet volt az
alapja. Az évad győztese a Reader witches csapat lett.
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MusiX-box

Multimédiás ének-zene
órák, koncertek, beszélgetések

2018. október 7-én, az Országos Könyvtári Napok keretében a Könyves
Vasárnapon újraindult az egész országot megmozgató, kreatív olvasásnépszerűsítő játékunk. Könyvtárunk az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával meghirdette az országos
kihívás 4. évadát! Ezúttal 40 csapat bizonyítja be, hogy az olvasás nem
magányos műfaj! A kreatív könyves kihívásban a középiskolások két kötelező olvasmány között irodalmi megállót tartanak. Az évad újdonsága,
ami a szlogenben is olvasható: A történet TE vagy! A csapatok az utolsó
fordulóban kreatív módon írják meg a saját novellájukat, melyhez csak
pár szavas címeket kapnak az ifjú tollforgatók. 2019-ben Budapesten
eredményt hirdetünk. Megválasztjuk, és külön jutalmazzuk a legjobb
könyvajánlót és a legkreatívabb feladatot.
Egyéni és közösségi élményt, jó szórakozást nyújtott a könyvtári helyszínen megvalósuló zenés videójáték klubunk a fiataloknak, bemutató foglalkozásokon és könyvtártúrán résztvevőknek egyaránt. Könyvnyereményekért megrendezésre került a Just Dance 2018 bajnokság is.
Rendhagyó, a diákokhoz közel álló multimédiás eszközökkel segítettük a
zenei élményhez jutást, fejlesztettük a zene befogadásának képességét,
Humor a zenében foglalkozásunkon a humort is felhasználva. Kemény
Zsófi költő, író, slammer: Slam poetry: zene vagy költészet? című beszélgetésen adta át a középiskolásoknak a slam poetry lényegét, felkészítve
őket egy érettségi tételre is. Csendes éj címmel Lázár Attila bábszínészzenész és tanítványainak koncertjét élvezhettük meghitt ünnepváró hangulatban.

Pályázati programjaink
TUDÁS – KÖNYVTÁR – KÖZÖSSÉG „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” EFOP-3.7.3-16-2017-00114 sz. pályázati programunk
A pályázat első évében 184 fő állandó résztvevőt szólítottunk meg a tervezett 280 főből 14 programsorozatunkon. További 77 fő alkalmanként csatlakozott még a foglalkozásokhoz. Társadalmi helyzetüket
tekintve rendkívül változatos a tanulási csoportok összetétele, ennek megfelelően a mi célkitűzéseink is
a tanulási tartalmak által.
Az elérni kívánt részcélok a következők voltak: a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulási tevékenységek által, a kultúra bázisán megszerzett készségek
hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében, valamint új
innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése.
A pályázat 1. mérföldkövéig 119 fő hátrányos helyzetű ill. inaktív résztvevőt szólítottunk meg, az összes
résztvevő 64,67 %-át.
A JELeskedjünk szakkört 10 fő állandó résztvevő, elsősorban látássérültek látogatták, az értelmi fogyatékkal élők 3 szakkörben 26-an vettek részt állandóan. A GYED-en, GYES-en lévő kismamák a Szakirodalmi könyvklub - Könyvek és kézimunka foglalkozásain kamatoztathatták kreativitásukat, ill. ölbéli
játékokon alapuló baba-mama foglalkozásokon fűzhették szorosabbra kapcsolatukat kisgyermekükkel a
könyvtár 3 részlegében. A Dsida Jenő szabadegyetem elsősorban inaktívakat, diplomás nyugdíjasokat,
aktív értelmiségieket szólított meg a 3 nap alatt, köztük 10 hátrányos helyzetű résztvevővel. Törekedtünk
a felnőttek idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztésére az Angol társalgási klub foglalkozásain, ezeket
az alkalmakat 5 fő hátrányos helyzetű személy látogatta.
14 tanulási formában indultak programok:
Angol társalgási klub, Együtt egymásért: 41 alkalommal, alkalmanként 2
2 foglalkozássorozat
órában 22 állandó 16 alkalmi résztvevővel
Szakirodalmi könyvklub - Könyvek és kézimunka zajlott október végéig
1 műhelyfoglalkozás
10 alkalommal 4-4 órában 10 állandó és 6 alkalmi résztvevővel
Tudás -Tanulás - Tájékozódás indult 11 alkalommal (4 órában) 10 állandó,
1 tanfolyam
ill. 3 fő alkalmi résztvevővel.

1 szabadegyetem

A Dsida Jenő Baráti Kör túlnyomóan diplomás tagjainak szervezett szabadegyetemen 1 alkalommal 3 napon át 60 fő állandó és 20 fő alkalmi
résztvevő vett részt az irodalmi előadásokon, beszélgetéseken.
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9 havi szakkör

Élmények a Bioszigeten, Énekiskola a Szalában, JELeskedjünk a könyvtárral!, Kerecsendi mesekör, Magyarország Tudástár, Meseprogram - börtön,
Palinta 3 helyszínen, Szülők iskolája, WEBsúgó: 128 alkalommal 82 állandó fő művelődött a nem formális tanulási órákon, alkalmilag 32 fő csatlakozott hozzájuk

Őseink üzenete - népdalaink szövegértelmezése a
Gajdos Zenekar tagjaival
NKA 786131/00055

Új és különleges zenei és helyismereti témájú programsorozattal jelentkeztünk 2018-ban a Gajdos zenekarral együttműködésben. Az Őseink
üzenete koncertsorozat keretében Okos Tibor és a Gajdos zenekar zenészei kalauzoltak el minket a magyar népzene különböző típusú és stílusú
népdalai között. Témáink voltak: az elmúlás dalai, az ünnepek dalai, szerelmes dalok, betyárdalok, balladák és gyermekdalok.
Az előadásokon, koncerten 652 fő vett részt.

Te magad légy a költemény... - olvasásnépszerűsítő programsorozat
NKA 107108/02398

Az alábbi három közönségtalálkozóval a középiskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályt igyekeztünk megszólítani:
 Szóvihar – Lackfi János költői estje
A költői est célja a magyar nyelv kifejező erejének, sokszínűségének bizonyítása volt.
 Harminc év napsütés – greCSÓKOLlár zenés irodalmi est
A dalszerző, frontember és az író mindig megújuló közös estjén előkerül
ihlet és barátság, szerelmek és szeretők, maradás és menekülés, remény
és lemondás. A zenés kalandozás különlegessége volt, hogy KollárKlemencz László prózaíróként, Grecsó Krisztián pedig dalszerzőként is
bemutatkozott.
 „Te magad légy a költemény…”- interaktív lírai est a 10 éves Agriából
Rendhagyó módon mutattuk be az Agria című folyóiratot. Sok olvasót
megszólítottunk azzal, hogy a kiadvány arc poeticájához méltóan egy
színes, széles ölelésű, sokszínű könyvtári programot rendeztünk, otthont
adva a helyi kortárs szépirodalomnak is.
A programsorozat látogatóinak létszáma 261 fő volt.

Bródy olvasótábor NKA 204107/00316

BródyBookKemp
tiniknek

Varázstábor
kisiskolásoknak

BródyBookKemp néven szerveztünk olvasótábort 2018. nyarán, mely a
könyvtár falain belül és kívül is maradandó élményt nyújtott a két tini
olvasóklubunk tagjai - Fanatik Rídörz, Fröccsműhely és Szörp(p)arty - és
A Nagy Könyves Beavatás nyertes csapata számára (16 fő). A kamaszok az
okoseszközeiket alkotásra használták, a táborban megélt élmények pedig
egy csapattá kovácsolták őket. Az öt nap során csapatépítő- és drámapedagógiai játékokon vettek részt Luzsi Margó meseterapeuta vezetésével.
Rendhagyó énekórát tartott Tóth Árpád, a Csíkszerda karnagya Popzene
a középkorban címmel a Főegyházmegyei Könyvtárban, később a Központi könyvtárban ismerkedtek Petőfi költészetével a Szücsinger formáció segítségével. Látogatást tettek a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Kovács Attila író megismertette őket a kreatív írással, a nap végén pedig iPadekkel filmet is forgattak
a történetekhez. Különleges helyszínen, a felsőtárkányi tó mellett egy
biciklitúrával egybekötött közönségtalálkozón vettek részt Kemény Zsófi
slammer, íróval. Majd Mészáros Dorka írónő és amatőr színész barátai
hozták el a Detektika című interaktív nyomozós játékukat könyvtárunkba.
A BródyBookKemppel párhuzamosan 2018. június 25-29. között ötnapos
napközis tábort szerveztünk általános iskolás gyerekek számára is. (15 fő,
6-13 évesek). Olyan általános iskolás korú gyerekeket szólítottunk meg,
akik szeretnek olvasni, játszani, nyitottak az érdekes, kreatív feladatokra,
az új ismeretek befogadására.
A Varázstáborban résztvevő gyerekek könyvtárunk lelkes kis olvasói voltak, rendszeresen vesznek részt a nekik szóló könyvtári programokon.
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Olyan speciális tábori programokkal vártuk őket, amelyek minden korosztály számára örömet tudtak nyújtani. Öröm visszagondolni a játékos
könyvtárhasználati foglalkozásokra, a Vártáborosokkal közös zoknicsatára, a mesék csodálatos világára, a tanulmányi kirándulásra Budapestre, az
izgalmas kulturális kincskeresésre, a Bródy-mozira, a látogatásra a csokigyárba, a fergeteges táncházra.
Célunk egy olyan olvasótábor létrehozása volt, ahol a gyerekek élményeken, színes programokon, közösségi eseményeken keresztül fedezik fel az
olvasás, az irodalom szépségét, értékeit.

"Gondolatban mindig ott
leszek" - az Isonzó Expressz
Egerben –
KKETTKK
2018/P04/41/2/275

Nosztalgiavonattal az első világháborúba
A vonat, amelyről három éven át három ország beszélt, negyedszer is
útnak indul 2018. május 24-én... ez alkalommal Egerbe, a vasútállomásra.
A Hősök Napjához közeledve emlékeztünk meg az első világháború hőseiről, történéseiről a Bródy Sándor Könyvtár és a MÁV Nosztalgia Kft. közös szervezésében. Az Isonzó Expressz nosztalgiakocsijaiban a Nagy Háború Blog előadói és katonai hagyományőrzők közreműködésével, a Sebő-együttes szívet-lelket melengető zenei előadásával egész nap vártuk az
érdeklődőket az egri vasútállomáson.
A különleges eseményhez kapcsolódó rendezvények a programsorozatban:
-Sorsfordulók – emlékülés az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete oktatóinak előadásában
-Szürke senkik Egerben – találkozó a film alkotóival
-Hertelendy Gábor Honvédelmi Vetélkedő 7. osztályosoknak
-„Gondolatban mindig ott leszek” – kiállítások a Galériában
A fél évig tartó programsorozaton 1175 főt szólítottunk meg.

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk
bővítése”
GINOP-3.3.1-16-2016-00001
projekt
keretében lefolytatott
„Digitális Jólét Program
Pontok fejlesztése”

Az eMagyarország hálózat átalakításával indult a Digitális Jólét Program.
2017-ben használóink körében széleskörű igényfelmérést és elégedettségmérést végeztünk, többek közt a tervezett könyvtári programokkal
kapcsolatban. A felmérés megerősítette, hogy nagy érdeklődés mutatkozik a digitális ismeretek és az erre épülő ismeretterjesztő programok,
adatbázisok és okoseszközök használata iránt kezdő és haladó szinten
egyaránt, így pályázatokat nyújtottunk be könyvtári DJP Pontok létrehozására. A pályázatok megnyerésével 6 DJP Pont jött létre könyvtárunkban
(5 részlegünkben és a Plázakönyvtárban).
A legalább heti húsz órában nyitva tartó Pontokon az ingyenes eszközhasználat mellett jól képzett mentor segítsége is igénybe vehető, korszerű
eszközökkel (tabletek, laptopok, okostelefonok stb.) a rendelkezésre álló
megfelelő sávszélességű interneten keresztül bárki számára elsajátíthatóvá és fejleszthetővé válnak a digitális ismeretek. A lehetőség elsősorban
idősek, de azok számára is adott, akik eddig még egyáltalán nem használtak digitális eszközöket.

Országos olvasásnépszerűsítő kampányok, programok
Internet Fiesta az IKSZ és a
NKA támogatásával
Könyvtár, internet, egészség

Posztolj verset a könyvtárba! 2018

Az egészséges életmódhoz az egészséges és változatos táplálkozás is hozzátartozik, így a könyvtárosok a különböző diétákat tartalmazó oldalakat
is bemutathatták, akár szakképzett dietetikus segítségével. Egészség és
mozgás – a település sportolási lehetőségeinek bemutatása – úszás, foci,
fitness, természetjárás, túraútvonalak – e témakörben is széles volt a paletta. Túrázás közben sokan természetfotókat is készítenek, ez alkalmat
nyújtott olyan programok szervezésére, amikor a fotómegosztó oldalakra
fókuszáltunk.
Programkínálatunk a Magyar Költészet Napján:
-Szavalj a szélben! Verselj az erkélyen!
Szavalatok és megzenésített versek a könyvtár erkélyén a Neumann János
Gimnázium diákjainak előadásában

44

Bűbájos órák a Bródyban –
Múzeumok Éjszakája

Örökségünk Európában
a Kulturális Örökség Napja

Könyvtárak – közös tudás –
közösségi hozzáférés
Országos Könyvtári Napok
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, több mint
egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozata

-greCSÓKOLlár zenés irodalmi est
A zenés kalandozás különlegessége volt, hogy Kollár-Klemencz László
prózaíróként, Grecsó Krisztián pedig dalszerzőként is bemutatkozott.
Egész napos programok:
Versfüggő - Posztolj verset a könyvtárban! Oszd meg kedvenc versedet a
versfüggőn!
FabrikÁlom - Játszóház: kézműves foglalkozás kicsiknek nagyoknak
Múltbarangoló – könyvtári séta és érdekességek a Nagypréposti palota
történetéből. A csoportok igény szerint indultak a könyvtár Galériájából.
Múltidéző - Eger régi képeslapokon. Vetítés a Bródy Sándor Könyvtár
képeslapgyűjteményéből a Galériában
Őseink üzenete – Zenés beszélgetés a Gajdos zenekar tagjaival programsorozat keretében
Szerelmes énekek hangzottak el a Nagypréposti Palota erkélyén
Kapcsolódó programok: társasjátékok, rejtélyes grafológia-elemzés, kézműves varázsműhely
Rejtőzködő örökségünk: a Nagypréposti palota című rendezvényünket
más alapokra helyeztük 2018-ban. Fiatalokkal közösen, az ő aktív közreműködésükkel alkottuk meg a nap tematikus programját:
Széchenyi keresztvetésétől a kéménybe szorult segédig
Ezt nézd! Képes magyar történelem plakátok tükrében című helytörténeti
előadások
"Álmodozó lelkünk" verses összeállítás"
Ha számít bármi, akkor minden számít – rendhagyó könyvtárbemutató
A könyvtári program ideje alatt a Palotaműhelyben iniciáléfestéssel, és
két helytörténeti kiállítással: az Eger régi képeslapokon és a Könyvtörténeti ritkaságainkkal vártuk a látogatóinkat.
2018-ban a programsorozatunk ezúttal is minden korosztályra kiterjedt a
legkisebb településektől a fővárosig. A hét tematikájának kialakításánál
az egyes korosztályok életkori sajátosságai mellett a legaktuálisabb, sokak
életére kiható témakörökre koncentráltunk: családbarát könyvtár, tudásátadás–tudásegyesítés, könyvtári kreatívok, olvasó-sokk, örökség és emlékezet
A Könyves Vasárnapon a könyvtárak rendhagyó programokkal, rendkívüli könyvtárnyitással, sokféle meglepetéssel vártak mindenkit. Az irodalmi
játékok, könyvbemutatók, kiállítások, és különféle pályázatok szerepeltek
a programkínálatban.

Együttműködés az Eszterházy Károly Egyetemmel közös programok szervezésében
Sorsfordulók - sorsfordítók
Ismeretterjesztő előadássorozat, egyben segítség nyújtása az érettségizőknek a
vizsgára való felkészülésben, másfelől olyan történeteket közvetít a város
érdeklődő polgárságának,
melyből megismerhetővé
válik a közös történetünk.
Irodalomról, nyelvről – korszerűen: előadások az emelt
szintű érettségihez irodalomból és magyar nyelvből
Az egyetem tanárainak korszerű szemléletű előadásai

Az első félév előadásai egyetemes témákat öleltek fel:
Bajnok Dániel: „Az írás megmarad”: a latin ABC rejtélyes kezdetei
Makai János: Európa és a keresztes hadjáratok
Kiss László: Oliver Cromwell, a katonaszent
Valuch Tibor: A feketepiactól a plázáig. Fogyasztás, politika, társadalom a
XX. század második felében Kelet-Közép-Európában
A második félév előadásai a magyar történelem eseményeihez kapcsolódtak:
Borbély Zoltán: Magyarország felszabadulása a török uralom alól
Bartók Béla: 1918 – szörnyű év
Pap József: 1868 – a polgári Magyarország alapkőletétele
Majthényi György: 1968 – kísérlet a szocializmus megújításához Magyarországon
A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet tanárai előadásában szerepeltek:
Kalcsó Gyula: A Halotti beszéd és könyörgés felépítése, alaktani, jelentéstani sajátosságai
Körömi Gabriella: Irodalmi ellenutópia és filmes adaptációja – Ray Bradbury: Fahrenheit 451 és François Truffaut: 451 Fahrenheit (1966)
Onder Csaba: Egyéni és történeti emlékezet Borbély Szilárd Nincstelenek
című regényében
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az érettségire készülő diákok mellett minden, az irodalom és a nyelv iránt érdeklődő látásmódját gazdagítják.
Az egri hóstyák története

89. Ünnepi Könyvhét és 17.
Gyermekkönyv-napok

Előadások az egyetemen

Ludányi Zsófia: A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai

Az Eszterházy Károly Egyetem Kulturális Örökség tanszékével közösen
szerveztük meg helyismereti témájú előadássorozatunkat. Előadóink voltak neves néprajzkutatók: Dr. Petercsák Tivadar, Dr. Veres Gábor, Császi
Irén és Zábrátzky Éva.
A Tittel Pál Könyvtárral és a Főegyházmegyei Könyvtárral közös szervezésben zajlottak programjaink. A megnyitó díszvendégei voltak Lackfi
János költő és a Gajdos Zenekar.
Programkínálatunkban szerepeltek: Gajdos Ciróka, Irodalmi ZöldSziget –
környezettudatos előadások, Írók Sátra AlkosSarok, Nyárnyitógató – családi műhely, kötetbemutatók, jazzkoncert – esti program
Helyismereti könyvtárosaink előadásai: a PREPA ünnepélyes rendezvényén és a Tudományos Diákkör ülésén

Helyismereti műhely: programsorozat a helyi értékek megőrzéséért
Rendhagyó helytörténeti
órák

Helyi szép-és szakírók
munkáit bemutató íróolvasó találkozók, emlékülések

Helyismereti előadások
tartása
Felnémeti esték 2. sz. Fiókkönyvtárban

A középiskolás korosztály számára rendhagyó helytörténeti foglalkozásokat szerveztünk folyamatosan, bemutattuk a helyismereti gyűjtemény
értékeit. Részt vettünk határon túli diákokat megszólító történelmi vetélkedőn.
Több alkalommal rendeztük meg a helyi írók alkotásait bemutató könyvtári programjainkat. A teljesség igénye nélkül programjaink voltak:
A Bükk csavargó útjain (kiállítással egybekötve)
Balázs-Kékesi: Életben vagy
Bakacsi Ernő: A hombár rejtélye (kötetbemutató és születésnapi
köszöntés)
Király Róbert szobrászművész kötetbemutatója
Murawski Magdolna: Költő voltam
Gárdonyi Géza Emlékülés
Demeter László: Tollal és ecsettel
Eger üdve a legfőbb törvény kötetének bemutatója
Műveik egy részével gyarapítottuk a Heves Megyei Elektronikus Könyvtár
gyűjteményét.
Ara Rauch könyvbemutatója a 2.sz. Fiókkönyvtárban
a Cselekvő Közösségek nagyrédei szakmai konferenciáján
Felnémeti esték keretében Dr. Kárász Imre tanszékvezető, egyetemi tanár
előadását hallgathattuk meg Luther Mártonról. Résztvevők: 14 fő.

Olvasóklubok, nyelvi klubok
Egy könyv, egy csésze kakaó – olvasóklub felnőtteknek

Felnémeti olvasóklub
Könyvtári órák

Olvassunk, beszélgessünk a
Dsida Jenő Baráti Körrel!

A klubban frissen megjelent, így nagyobb példányszámban beszerezhető
igényes stílusú magyar és külföldi kortárs irodalmat olvasunk. A klubfoglalkozások egy-egy olvasmány élményszerű közös feldolgozása. A rendszeres összejövetelek mellett közösen részt vettünk a Budapesti Könyvfesztiválon a Goethe Intézet standján Csősz Róbert fordítóval lezajlott
beszélgetésen.
Kortárs irodalmi művek közös olvasása, feldolgozása 5-9 fős kiscsoportokban 2-3 havonta
A felnémeti Gondozási Központ nyugdíjas korú olvasóit invitáljuk irodalmi témájú beszélgetésekre az aktuális évfordulók kapcsán – havonta
Az első félévben Eger MJV pályázati támogatásával a Kör tagjai is csatlakoztak Az Isonzó Expressz Egerben c. pályázati programunkhoz. A Nagy
Háború Blog szerkesztőit hívta meg az egyesület a történelmi előadások
megtartására a nosztalgiavonaton, köztük:
Pintér Tamást, Rózsafi Jánost, Stencinger Norbertet és Bartók Bélát, akik
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Irodalmi délutánok a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának alkotóival

Angol társalgási klub

Német nyelvi klub

Francia társalgási klub

Olvass Macinak!

az első világháború magyar hadszíntereinek kutatói ill. a Nagy Háború
társadalmi hatásainak ismerői.
A 2. félévben a Dsida Kör versmondójának, Ungvári P. Tamásnak Szilágyi
Domokos estjére került sor Humor parnasszus címmel.
A programsorozatban az egri és Heves megyei írók, költők legkiválóbbjainak alkotásaiból válogató, tematikus, műsoros estek, könyvbemutatók
szerepeltek. Megyei alkotók műveiből vett verseket, prózai részleteket,
műelemzéseket élvezhetett az irodalombarát közönség a szerzők, irodalomtörténészek, előadóművészek, zenészek előadásában.
Anyanyelvi önkéntes, Lindsey Cuen vezetésével a meglévő angol nyelvismeret fejlesztését szolgálja a klub, ahol az élményszerű nyelvgyakorlás
barátságos, elfogadó környezetben zajlik. Fő cél a szóbeli kifejezőkészség
és a hallás utáni szövegértés fejlesztése, szókincsbővítés, az új szókincs
használata és begyakorlása különböző szituációkban.
Anyanyelvi önkéntes, Elias Vennewald vezetésével lehetőség van aktuális
témákról németül beszélgetni, ahol az eltérő nyelvi szint nem akadály, a
részvétel ingyenes.
Remek lehetőség a francia nyelvi készségek fejlesztésére, a nyelvgyakorlásra és a frankofón kultúra megismerésére. A beszélgetéseket Tinguy
Marie Eugénie több egri középiskola anyanyelvi lektora vezeti.
A programon a kisiskolás résztvevők angol olvasási készsége, valamint az
angol nyelvismeret fejlesztésének támogatása történt hangos olvasás által, stresszmentes módon, barátságos könyvtári környezetben, vidáman,
érdekesen, ösztönzően csoportos foglalkozás keretében.

Kortárs szerzők, előadók bemutatkozása határon innen és túlról…
Bíró Szabolcs hagyományos
nyári közönségtalálkozója

A világ tíz égtája – kötetbemutató

Mozdulj ki Kínába!

„Eger, a rejtélyek városa” - Bíró Szabolcs és Szélesi Sándor közös irodalmi
kódfejtő estje
A szerzőkkel Vancsó Éva beszélget munkásságukról, és elsősorban Egerhez kötődő műveikről.
A Fiatal Műfordítók-projekt keretében a Lengyel Iskola tanulói fordították le Anna Onichimowska: A világ tíz égtája című regényét, a regényről
és a műfordítási projektről a regényt lefordító diákokkal beszélgettek
programunk résztvevői.
Az ELTE Konfuciusz Intézet közreműködésével megrendezett kínai kulturális napon a Zenei és idegen nyelvi gyűjteményben a kínai nyelvvel
ismerkedhettek meg az érdeklődők kínai nyelvórák keretében, ahol megtanultak néhány alapszót, kifejezést, érdekességet.

Speciális rendezvényeink, képzési programjaink
Sárkánykör – mesekör felnőtteknek
Meseprogram a börtönben
Madarászkör
Ünnepségek a 2. sz. Fiókkönyvtárban

Havonkénti egész napos esemény különféle életkorú és társadalmi állású
felnőttek számára
A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Bródy Sándor Könyvtár közös programja a büntetésüket töltő anyák számára
Támogatva a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki
Helyi Csoportját rendszeresen helyt adunk a csoport madarászkörének.
Március 15-i ünnepség
Nagy Ernő festőművészről elnevezett híd avatásának megnyitója (50 fő
részvételével)
Adventi gyertyagyújtás (35-40 fő)

Kiállítások
Könyvtárunk 2018-ban is teret adott azoknak a művészeknek, akik alkotásaikat az intézmény
Galériájában kívánták bemutatni. Törekedtünk arra, hogy kiállítás-megnyitóval is felhívjuk a
figyelmet az legkülönbözőbb műfajú tárlatokra.
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Ideje
2017.12.27 – 2018.01.14.
2018.01.15 – 2018.01.27.
2018.01.29 – 2018.02.17.
2018.02.19 – 2108.03.10.
2018.03.12 – 2018.04.07.
2018.04.09 – 2018.05.30.
2018.05.31 – 2018.06.01.

A Bródy Sándor Könyvtár tárlatai
Címe
Kiállító művészek
Álom
Rostás Bea, Estela Jugovic
Ki ölte meg március idusát?
Debrei_Nagy Zoltan-denazo
Körsétán Egerben
Morschhauser Miklós
EVENTUS Középiskola végzős
Útravaló
hallgatói
Akinek két hazát adott a sors
Trojan Marian Jozef
I. világháborús emlékkiállítás –
„Gondolatban mindig ott leszek”
BSK
Gyermek Alkotókör – Veréb
Mese-vár
Emese kézműves csoportja
Kaláka Fesztivál
plakátkiállítás
„Dsida Jenő, az angyali költő”
Emlékkiállítás- BSK
Mandalavarázs
Demeter Tünde
Lengyel UNESCO kincsek
Lengyel Önkormányzat
Kincsek úton, útfélen
BSK - Hevestéka
Ég és Föld Között
Papp Ildikó
Színes világom
Szűcs Rita
Indák
Burka István
UGYANÚGY ÉS MÁSKÉP
Korponay Margó
Festménykiállítás
Vesna Cipcip

2018.06.27 – 2018.07.21.
2018.06.29 – 2018.07.23.
2018.07.30 – 2018.08.15.
2018.08.21 – 2018.09.08.
2018.09.09 – 2018.09.29.
2018.10.01 – 2018.10.17.
2018.10.19 – 2018.11.10.
2018.11.12 – 2018.12.01.
2018.12.03 – 2018.12.22.
2018.12.28 – 2019.01.12.
Kiállítás a 2. sz. Fiókkönyvtárban
2018. május
Festménykiállítás
Kiállítások a 3. sz. Fiókkönyvtárban
Festménykiállítás
Fotókiállítás
Papírfonó asszonyok kiállítása

Jeles Teréz festőművész
Kutnyák Géza
Kéri Sándor

Szakmai továbbképzések könyvtárosoknak
Diskurzus
„Tim-team-time”
Bibliotéka/Hevestéka
Online eszközök az információk közvetítésében

Gyermekkönyvtári szakmai műhely Heves megye könyvtárosainak negyedévente
Belső könyvtári szakmai műhely a gyermekkönyvtár és a
HEVESTÉKA együttműködésében havonta
Részlegeink közreműködése a Hevestéka által szervezett szakmai képzéseken
A könyvtárból elérhető adatbázisok bemutatása, a PREZI bemutatókészítő alkalmazása – könyvtáros kollégáknak

4.9 Használói elégedettség mérés
A Heves megyei könyvtári szolgáltató helyek munkatársai számára 2018. április 16-18. között
30 órás szakmai alapképzést szerveztünk. A képzésen résztvevők elégedettségét évről évre
mérjük, 2018-ban 12 résztvevő nyilvánította ki véleményét az alapképzés tematikájáról, az előadók felkészültségéről és a szervezésről. Tudás, tanulás, tájékozódás egy életen át – kulturális
tartalmakkal az esélyegyenlőségért címmel egy éves tanfolyamot szerveztünk a Tudás - Könyvtár - Közösség EFOP 3.7.3-17-2017-00114 Európai Unió által támogatott pályázatunk keretében.
A tanfolyam résztvevői körében végeztünk elégedettségmérést, 12 fő nyilvánította ki véleményét a projekt lebonyolításáról. Az év során helyzetfelmérést készítettünk iskolai könyvtári
szolgáltatásunk résztvevői körében (20 partner iskola), amelyhez igényfelmérést és elégedettségre vonatkozó kérdéseket is csatoltunk. A kapott válaszok segítik munkánkat, szolgálta48

tásink minőségének javítsa érdekében - az értékelések után alapján - megtettük a szükséges
beavatkozásokat, hogy továbbra is partnereink megelégedésére végezzük munkánkat.

Használói elégedettség mérések

2017. évi
tény

A használói elégedettség-mérések
száma
A használói elégedettség-mérések
során a válaszadó használók száma

2018. évi terv

változás %ban előző
évhez képest

2018. évi
tény

3

3

3

0

648

120

44

-93 %

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára
nyújtott szolgáltatások

2

2

6

változás %ban előző
évhez képest
+200 %

52

70

61

+17 %

0

1

1

+100 %

2017. évi
tény

Műhelynapok száma
Résztvevő települési könyvtárak
számaránya – KSZR nélkül (%)
A megyei hatókörű városi könyvtár
koordinációjával minősítésre készülő
települési könyvtárak száma

2018. évi terv

2018. évi
tény

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség
Az önkénteseket és a középiskolás diákokat nyitottsággal, odafigyeléssel és támogatással fogadtuk. A siker kulcsa a jelentkezők hasznos feladatokkal való ellátása, türelmes segítése és
tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése volt.
2018-ban 9 nevelési és oktatási intézmény diákjaival és 2 felnőtt önkéntessel dolgoztunk
együtt. Igyekeztünk biztosítani számukra a tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és
irányítást, az ismeretek megszerzését, a folyamatos, szakszerű felügyeletet. Segítőink hatékonyan tudtak bekapcsolódni a könyvtár működésében jótékonyan hasznosuló munkákba: a dokumentumok könyvtári rendjének fenntartásába, digitalizálási munkafolyamatokba, a könyvtári rendezvények előkészítésébe, a civil együttműködést erősítő programok szervezésébe,
külső helyszíni rendezvények lebonyolításába.
Iskola neve
Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium
és Kollégium
Egri Dobó István Gimnázium
Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-,
Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet
Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
IQ Pont Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium

Közösségi szolgálatban résztvevők
száma

Ledolgozott
órák száma

8 fő

243 óra

8 fő

110 óra

4 fő

71 óra

4 fő

53 óra

12 fő
4 fő
5 fő
4 fő
6 fő

176 óra
58 óra
55 óra
60 óra
190 óra
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Összesen:

55 fő

Közösségi szolgálat/önkéntesség
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban
teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a
köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

1016 óra

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

64

66

55

-83 %

11

13

9

-70%

2

2

2

0

4.12 Partnerség
A szolgáltatásaink kialakításához mindig figyelembe vettük partnereink igényit, elvárásait,
melyek beépültek a tevékenységeinkbe. Törekedtünk arra, hogy a kapcsolattartás formája, stílusa számukra is megfelelő legyen. A közös munka az évek során kiteljesedett, ehhez megfelelő módszereket, gyakorlatot sikerült kialakítanunk.

A könyvtárral írásos együttműködést
kötő partnerek száma

2017. évi
tény

2018.
évi terv

2018. évi
tény

8
0
4
10

1
0
4
10

1
1
4
10

változás %ban előző
évhez képest
-100
100 %
0
0

91

94

94

3%

9
122

6
115

6
116

-30 %

Civil szervezetek
Határon túli könyvtárak
Vállalkozók
Oktatási intézmények
A kistelepülési önkormányzattal kötött
megállapodások száma
Egyéb
Összesen

4.13 Digitalizálás
Az intézmény Digitalizálási terve alapján végeztük a Helyismereti Gyűjteményben található
sajtótermékek digitalizálását: Heves Megyei Hírlap 2018-as évfolyama, az Egri Dohánygyár kiadványai (újságok és könyvek) és a gyászjelentések. Összes lapszám: 1308.

Kiadvány címe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Digitalizálás a Helyismereti Gyűjteményben
Mennyiség
LapOldalMegj. éve
Dok. típusa
szám
szám

Murawski Magdolna:
Csend 3
Murawski Magdolna: Az
emberiség arca
Murawski Magdolna:
Konstallációk
Murawski Magdolna:
Költő voltam
Heves Megyei Hírlap
75 éves az Egri Dohánygyár

303

227

2018

könyv

234

2018

könyv

240

2018

könyv

240

2018

könyv

4 365

2018

folyóirat

68

könyv

Digitalizálás célja
Elektronikus könyvtár
gyarapítása
Elektronikus könyvtár
gyarapítása
Elektronikus könyvtár
gyarapítása
Elektronikus könyvtár
gyarapítása
Állományvédelem
Elektronikus könyvtár
gyarapítása
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7.
8.

Az egri Dohánygyár krónikája
Az egri Dohánygyár krónikája – angol nyelven

9.

Az Egri Dohánygyár Kft.

10.
11.
12.
13.

Egri Dohánygyár
Dohánygyári Híradó
Heti Hírlevél
KépMás

14.

Gyászjelentések

15.

Helyismereti cikkfeldolgozás

95

könyv

95

könyv

20

könyv

472
234
260
39

944

1 228

1 322

396

227

750
520

1971 - 1986
1990 - 1997
1991 - 2003
1998 - 2006

folyóirat
folyóirat
folyóirat
folyóirat
nem hagyományos dok.

2018

Elektronikus könyvtár
gyarapítása
Elektronikus könyvtár
gyarapítása
Elektronikus könyvtár
gyarapítása
Állományvédelem
Állományvédelem
Állományvédelem
Állományvédelem
Állományvédelem
Állományvédelem

Digitalizáló eszközeink neve, típusa

Darabszám

Canon Lide 110, szkenner

1

Xerox WorkCentre 7535, színes multifunkciós nyomtató

1

Xerox WorkCentre 5335, fekete-fehér multifunkciós nyomtató

1

Epson DS-50000, színes A3 szkenner

1

Xerox DocuMate 700, színes A3 szkenner

1

Konica Minolta C220, színes multifunkciós nyomtató

1

Digitalizálás célja

Arányszám (%)

Szolgáltatás

55

Állományvédelem

20

Elektronikus dokumentumküldés

20

Reprográfia

5

Digitalizálás
Digitális objektumok száma
Teljes dokumentumok száma
Könyv
Folyóirat
Hanganyag
Audiovizuális dokumentum
Kép
Egyéb
Összesen
Online elérhető
Helyben használatra elérhető

2017. évi
tény
2
6
23
452
0
106
112
619
1320
596
724

2018. évi terv
0
0
5
1200
0
500
0
0
1705
1025
500

2018. évi
tény
0
0
8
1308
0
0
408
1624
3348
1316
1706

változás %ban előző
évhez képest
-100
-100
-65,2
+189,4
0
-100
+264,3
+162,3
+153,6
+120,8
+135,6

Helyben igénybe vehető, korlátozottan hozzáférhető adatbázisok
A Bródy Sándor Könyvtár valamennyi részlegében elérhetőek az alábbi korlátozottan hozzáférhető szakirodalmi adatbázisok, melyek használata a beiratkozott olvasók számára a könyvtári gépeken ingyenes:
- Akadémiai folyóirat gyűjtemény,
51

-

Akadémiai Kiadó szótárai (Szótár.net),
Magyar Elektronikus Referenciamű-szolgáltatás (MERSZ),
Arcanum Digitális Tudománytár,
EBSCOhost ebook Public Library Collection,
SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum,
SzóTudásTár

Távolról elérhető, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok
- EPA - Elektronikus Periodika Archívum
- ERIC – Education Resources Information Center
- Európai Digitális Könyvtár
- HUMANUS - Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa
- Hungaricana - Közgyűjteményi portál
- LC – Library of Congress
- MANDA
- MATARKA - Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa
- MatEK - Matematikai Egyesített Katalógus
- MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár
- MERLOT - Multimedia Educational Resources for Learning and Online Teaching
- MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus
- MTMT - Magyar Tudományos Művek Tára
- NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum
- ODR - Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
A Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisát (röviden: MATARKA) magyarországi intézmények építik 2002-től együttműködés keretében a Miskolci Egyetem,
Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével. Az adatbázis a Magyarországon vagy a környező országok magyar nyelvterületein kiadott túlnyomórészt magyar nyelvű szakfolyóiratok tartalomjegyzékeinek adatbázisa. Könyvtárunk 2011-ben csatlakozott a könyvtári konzorciumhoz és az
alábbi folyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel kézi adatbevitellel:
Gramofon : klasszikus és jazz; Folkmagazin; Magyar Egyházzene; Új Művészet; Agria. Irodalmi, kritikai, művészeti folyóirat; Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja
Távolról elérhető, helyismereti adatbázisok
- Online elérhető sajtótermékek (Hungaricana-szolgáltatás)
- Online elérhető aprónyomtatványok (Hungaricana-szolgáltatás)
- Gyöngyösi Elektronikus Könyvtár
- Heves Megyei Elektronikus Könyvtár
- Képeslapgyűjtemény
- Filmdokumentumok (TV Eger hírműsorai 1998-2003)
- Vachott Sándor Városi Könyvtár képeslapgyűjteménye
Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
A könyvtári tájékoztatás ma már túllép bármely könyvtár falain, nem korlátozódik csupán saját állományunkra és saját eszközeinkre, hanem minden könyvtár az egész könyvtári rendszer
- hazai és nemzetközi vonatkozásban is- szolgáltatásainak közvetítője és elérési helye. Az
elektronikus, a digitális és a virtuális könyvtárak sem térben sem időben nem korlátozzák magukat, olyan technikákat alkalmaznak, amelyek sok forrást kapcsolnak össze, biztosítani tudják a hozzáférést az eredeti dokumentumokhoz is. A könyvtári tájékoztató munkánk három
összetevőből áll.
 saját gyűjteményben megtestesült ismeretekre, információra, dokumentumokra épít saját források alapján,
 az egész (országos vagy kontinenseket átfogó) könyvtári rendszer közösen készített
eszközeire épül, ilyenek pl. a nemzeti bibliográfiai adatbázisok, dokumentumok lelőhe52

lyének megállapítását szolgáló eszközök. Ezek a közös vagy központi szolgáltatások,
amelyekben valamennyi könyvtár érdekelt.
 más könyvtárak és tájékoztató szervezetek szolgáltatásait szervezi saját szolgáltatásainak rendszerébe (pl. könyvtárközi kölcsönzés által).
A tájékoztatás alapkérdése: a kérést kielégítő válasz egyáltalán létezik-e, s ha igen, honnan, mi
módon érhető el, s lehetőleg a kérés pillanatában.
A gyermekkönyvtárban sokrétű tájékoztatás folyik. A kicsi gyermekek - ovisok, kisiskolások gyakran rébusz-jellegű kérdései, kamaszok specifikus kérései, a pedagógusok, főiskolások
szakmai segítség-kérése, szülők számára végzett tanácsadás. A tájékoztatási eszköztárban a
hagyományos dokumentumokra épülő információátadás és a digitális technika lehetőségei
egyaránt jelen vannak.
A felnőtt részlegekben folyó munka, a könyvtári rendszer nyújtotta lehetőségek egyre jobb
hatásfokkal szolgálják a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a
könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését.
Mindezek meghatározzák tájékoztató eszközeink, szolgáltatásaink mibenlétét, alkalmazását
minden részlegünkben:
Szakirodalmi tájékoztatási eszközeink
Faktográfiai eszközeink
Heves Megyei Elektronikus Könyvtár
Sajtófigyelés, cikkfeldolgozás
E tevékenységünk nyomán megszülető információs és tudásanyagot katalógusrekordokként és teljes szövegű digitális dokumentumokként belső hálózaton és honlapunkon elérhetővé tesszük.

Irodalomkutatás (helyismereti dokumentumok)

Tematikus könyv- és dokumentumajánlók, lapszemlék
Adatbázis-használat
AKJournals (Akadémiai Folyóiratgyűjtemény),
Szótár.net,
MeRSZ (Magyar Elektronikus Referenciamű
Szolgáltatás),
ADT (Arcanum Digitális Tudománytár),

A (szak)irodalmat számba vevő hagyományos eszközök:
bibliográfiák, bibliográfiai adatbázisok
Katalógusok, adatbázisok, a szótárak változatos fajtái,
lexikonok, enciklopédiák, atlaszok, címtárak, névtárak,
életrajzgyűjtemények, táblázatok, helységnévtárak
Gyarapítottuk a Heves Megyei Elektronikus Könyvtár
állományát, a virtuális kiállítások számát is emeltük.
Közel 400 helyismereti témájú cikk leírása történt meg.
Elindult el az online megjelenésű sajtótermékek helyi
vonatkozású tartalmainak feldolgozása a Corvina integrált rendszerben.
A gyűjteményszervezési csoporttal közösen dolgoztuk ki
két különleges dokumentumtípus feldolgozásának módszertanát: a gyászjelentésekét és a plakátokét.
Igény szerint nagyszámú irodalomkutatást végeztünk.
Kiemelkedő témák voltak: rendszerváltoztatás Egerben,
Király Róbert szobrászművész élete és munkássága, Ostoros története, helyi értékeinket bemutató kisfilmek
háttéranyagának kutatása, Egri Törvényszék története,
Mezőkövesd és Felsőtárkány története, a mikófalvi Passiójáték, az Egri Hatvanasezred története, egri polgármesterek stb.
Külön figyelmet fordítottunk a helyismereti vonatkozású
dokumentumok beszerzésére. Így jutottunk hozzá muzeális értékű kiadványokhoz a Szent Imre Katolikus Általános Iskola könyvtárának jóvoltából.
Legújabb beszerzéseinkről nyújtanak folyamatos tájékoztatást
- Mátyás király udvarának zenéje tematikus ajánló jegyzék
- Könyvajánlók a Szent István Rádió számára
Adatbázis-használat számokban (2018. első féléves adatok):
 Az Akadémiai Kiadó folyóirat gyűjteményből 108
teljes szövegű cikket olvastak el,
 Szótár.net: 135 alkalom
 MERSZ adatbázis: 109 alkalom,
 a legnépszerűbb az Arcanum Digitális Tudo-
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EBSCO Host,
Osiris (Szaktárs – Osiris Kiadó),
szótudástár.hu (SzóTudásTár),
L’Harmattan Kiadó adatbázisa
Typotex,
Nemzeti Audiovizuális Archívum, Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma,
Hungaricana, MEK, MOKKA, EPA, ERIC,
MATARKA, Manda
(Közülük 8 korlátozottan elérhető adatbázisra fizetettünk elő, néhány távoli elérésű
kóddal otthonról is használható.)

IV.

mánytár: 905 alkalom
 EBSCO: 342 alkalom, 587 letöltés, 152 e-book kölcsönzés.
 SzóTudástár: 12 alkalom
 a L’Harmattan Kiadó adatbázisában 36 keresést
indítottak használóink.
Az adatbázisok népszerűsége, használata az előző évekhez képest jelentősen javult. Sikeresek voltak a könyvtárban tartott adatbázis bemutató, gyakorlattal egybekötött foglalkozások

FEJLESZTÉSEK

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
A hagyományos és kreatív könyvtári szolgáltatások és programok, a partnerközpontú gondolkodás, a minőségirányítás, az egész városban jól ismert szervezeti kultúra munkánk értékeit
jelentik. Mindamellett sajnos vannak olyan kritikus pontok, melyek megoldást igényelnek: a
szűkös terek, az állandó helyhiány, a zsúfoltság.
A TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 kódszámú ún. Zöldváros projekt részelemeként a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak otthont adó Nagypréposti palota rekonstrukciójára és –
műemléki jellege miatt - részleges akadálymentesítésére kerül sor. Az épület új nyílászárókat
kap, liftet építenek be és felújítják a csodálatos barokk ház homlokzatát. Elvégezik a szükséges
kültéri munkákat, igényes térburkolatot és térvilágítást kap a történelmi ingatlan és környezete. A fejlesztésnek köszönhetően a palota a könyvtári feladatokat korszerűbb környezetben
láthatja el, s alkalmassá válik családi, szabadidős programok rendezésére.
Az elkészített tervek alapján a főépület egésze látványos, igényes szolgáltató térként funkcionálhat, a zenei és idegen nyelvi gyűjtemény, s a most kialakított ifjúsági TiniZug, mint közösségi tér szerves egészként kapcsolódhat egymáshoz. A tervek megoldást jelentenek a szolgáltatások akadálymentesítésére és korszerűsítésére.
Az átalakítással kényszermegoldások is keletkeznek a Központi Könyvtárban, mivel minden
kiszolgáló funkció a szomszédos épületben kaphat helyet: a feldolgozó osztály, az informatika,
a hálózati-módszertani osztály, az igazgatás. A jelenlegi belső raktári állomány külső raktárba
költözik, így a helyben, azonnal elérhető dokumentumok száma újabb 30 ezer kötettel lesz
kevesebb. A Nagypréposti Palota építési munkálatainak elvégzése alatt a könyvtár működtetését ideiglenes helyen kell megoldanunk.
2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
A tervezett fejlesztés előkészületei miatt jelentős infrastrukturális beruházásra 2018-ban nem
került sor.
3. Jelentősebb eszközbeszerzések
Megnevezés

darab

Gépjármű

forint

1

41 977 425
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11 644 835

1

2 000 000

megjegyzés
Könyvtárbusz – folyamatban lévő beruházás

ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
Szkenner
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegy-
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zésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb: KSZR – könyvtár bútor
egyéb: könyv, cd, dvd
egyéb: kisért. eszk
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

4.

1 260 800
34 880 893
1 417 291
93 181 244

Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok megnevezése
Az Egri Főegyházmegyei
Könyvtár az ezredfordulóig című kötet kiadására

Pályázott
összeg

Elnyert ös-szeg
(Ft-ban)

Támogató
Nemzeti
Kulturális
Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Kezdete

Befejezése

2018. 10. 15.

2019. 04.01.

2017.10.15

2018.04.30

396 852 Ft

396 852 Ft

ODR támogatás 2017

1 700 000 Ft

1 700 000 Ft

Őseink üzenete - népdalaink szövegértelmezése
a Gajdos zenekar tagjaival programra

1 000 000 Ft

600 000 Ft

Nemzeti
Kulturális
Alap

2018.02.15

2018.06.29

Bródy olvasótábor megvalósítására

1 384 100 Ft

1 384 100 Ft

Nemzeti
Kulturális
Alap

2018.06.25

2018.06.29.

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Nemzeti
Kulturális
Alap

2018.10.01

2018.10.07.

598 060 Ft

598 060 Ft

Nemzeti
Kulturális
Alap

2018.03.01.

2018.09.28

1 151 320 Ft

700 000 Ft

Nemzeti
Kulturális
Alap

2017.07.03.

2018.05.31.

2018. 02.01.

2018.05.31.

2018. 11.28.

2019. 06.30.

Közös tudás - Közösségi
hozzáférés - 13. Országos
Könyvtári Napok program megvalósítása Heves
megye könyvtáraiban és
könyvtári
szolgáltató
helyein
Te magad légy a költemény - olvasásnépszerűsítő programsorozat rendezvényeire a Bródy
Sándor Könyvtárban
Dr. Szecskó Károly: Ostoros története című tudományos
ismeretterjesztő művének megjelentetésére

"Gondolatban mindig ott
leszek" - az Isonzó Expressz Egerben

2 500 000 Ft

2 000 000 Ft

ODR támogatás 2018

1 700 000 Ft

1 700 000 Ft

Közép- és
Keleteurópai Történelem és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány
Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Európai Uniós pályázatok megnevezése

EFOP-3.7.3-16-201700114
Tudás-KönyvtárKözösség

Pályázott
összeg

64 621 066 Ft

Elnyert ös-szeg
(Ft-ban)

64 621 066 Ft

EFOP-4.1.8-16-201700120
Könyvtár négy keréken, MindenkiNet

120 000 000 Ft

120 000 000 Ft

GINOP-3.3.1-16-201600001 Digitális Jólét
Program Pontok fejlesztése

informatikai
eszközök
használata

informatikai
eszközök
használata 6
telepítési ponton

Támogató

Kezdete

Befejezése

EEM-EU
Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős
Helyettes
Államtitkárság
EEM-EU
Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős
Helyettes
Államtitkárság
Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési
Ügynökség

2018.01.01

2020.12.31

2018.01.01

2019.12.31

2018. 01.01.
2018. 12.31.

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a
megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
Kommunikáció
Kommunikációs költségek (Ft)
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Online hírek
Közösségi médiában megjelenő hírek
Hírlevelek
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül,
becsült érték)
Egyéb:….

5.1.

2018. évi tény
120 000
43
12
103
165
1510
13

2019. évi terv
120 000
50
10
90
150
300
12

120

120

Minőségirányítási tevékenység 2018-ban

Minőségirányító tevékenységünket – a TQM alapelveinek, támogató elemeinek és eszközeinek
figyelembe vételével - 2001-től folyamatosan végezzük. Mintegy másfél évtized alatt munkánk
eredményességét számtalan szakmai elismerés és díj mutatja:
2008. Az Év Könyvtára elismerés
2010. Eger csillaga díj / intézményi kategória
2013. Minősített Könyvtár cím
2016. Könyvtári Minőségi Díj
2018. Minősített Könyvtár cím
A minőségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő szakmai teljesítményünket
szeretnénk megőrizni, s mivel 2013-ban elnyert Minősített Könyvtár címünk lejárt, 2018-ban
ismételten pályázatot nyújtottunk be a cím elnyerésére. Az elmúlt két évben a pályázatra való
felkészülés határozta meg minőségfejlesztési tevékenységünk fő irányát.
Ennek eredményeként elkészült Minőségi kézikönyvünk átdolgozott és frissített verziója, új
arculatban és megújított tartalommal. Tudatosan készültünk fel többek között az akadály56

mentesítésre, az anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendjére, az egyes folyamatok kockázataira, az intézményen belüli rotációra és mobilitásra, a PDCA elv érvényesülésére vonatkozóan.
Készültek elemzések a hatékony munkavégzésről, innovációs projektleírásokat állítottunk ös-sze, kiemelve a munkatársak részvételét. Elkészült a munkatársak kompetenciáit felmérő tudástérkép. Indokoltnak láttuk, hogy új dolgozói elégedettségmérést végezzünk, amely kiterjedt a belső kommunikáció és a szervezeti kultúra vizsgálatára is. Az immár harmadik alkalommal elvégzett felmérés eredményeinek értékelése során alkalom nyílt az eddigi vizsgálatokkal (előzmények: 2006, 2009, 2012) való összehasonlításra, a változások elemzésére, tendenciák megállapítására is.
Használóink elvárásait, elégedettségét 2018-ban is rendszeresen mértük: megkérdeztük véleményüket képzéseinkről, tanfolyamaink hatékonyságáról, szolgáltatásaink minőségéről, de
odafigyeltünk partnereink spontán visszajelzéseire is. Célunk, hogy pontosan megismerjük
partnereink elvárásait és véleményét, hogy a szolgáltatásainkat a változó társadalmi környezet
elvárásaihoz tudjuk igazítani. Törekszünk arra, hogy folyamataink a PDCA elv alapján váljanak
egyre jobbá. Folyamatosan karbantartott partnerlistánk a korrekt, személyre szabott külső
kommunikációt segíti. Bár működési feltételeink, adottságaink nem ideálisak, a minőségmenedzsment eszközeinek alkalmazásával könyvtárunk mára országosan elismert szakmai műhellyé vált, ahová rendszeresen érkeznek tapasztalatcserére, a jó gyakorlat megismerésére országos és megyei intézmények. Az elmúlt 2 évben 8 könyvtár MIT-tagjaival (74 fő) osztottuk
meg minőségfejlesztési tapasztalatainkat. Rendszeres képzések, továbbképzések szervezésével
törekedtünk arra, hogy a könyvtárhasználók naprakész szakmai ismetettel és kellő kompetenciákkal rendelkező könyvtárosokkal találkozzanak minden szolgáltató ponton. 2018-ban 16
képzésben vettek részt munkatársaink.
Folyamatos a Heves megyei önálló nyilvános könyvtárak felkészítése a minőségi követelmények elérésére. Az elmúlt években felmértük az elkészült minőségügyi dokumentumok körét,
s ennek megfelelő szintű előadásokat és konzultációkat tartottunk a megyei szakmai napok
keretében. 2018-ban előkészítettük a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár a Minősített
Könyvtár címre való fölkészülését 3 éves ciklusban. Törekszünk arra, hogy minél több Heves
megyei partnerintézmény fölismerje a minőségügyben rejlő szakmai fejlesztés lehetőségeit.
Könyvtárunk nyitottsága, innovatív szemlélete 2018-ban is számtalan területen megnyilvánult:
Eger város polgárai számára a város számos pontján, újszerű helyszíneken biztosítottuk az információk elérését, a kényelmes olvasást és a közösségi összejöveteleket. Rendszeresen részt
veszünk a városi közösségi ünnepségeken (Versfüggő a Dobó téren, Föld Napja az Érsekkertben, Autómentes Nap, Ünnepi Könyvhét). Pláza könyvtárunk működtetése egyedülálló kezdeményezés a hazai könyvtárügyben, Parkkönyvtárunk és Strandkönyvtárunk sok egyediséggel
bír. Heves megye 98 településén élményalapú olvasásnépszerűsítő programjaink kicsiknek,
kamaszoknak és felnőtteknek is örömteli közösségi események. Iskolai könyvtári szolgáltatási
modellünk országosan egyedülálló, a fiatalok számára indított Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő játékunk 3. évadját kezdte idén októberben, E’mese vár programunk
Heves megye óvodásait szólítja meg. Szervezetünk tagjai azonos értékrend mentén dolgoznak, amelynek középpontjában az elvégzett munka minősége, mennyisége és eredményessége,
a munkához való hozzáállás és szorgalom áll.
Szervezetünk 2018. évi legnagyobb eredményeként értékeljük, hogy Az Emberi Erőforrások
Minisztere – a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában nyújtott kiemelkedő teljesítménye alapján – ismételten Minősített Könyvtár címet adományozott a Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtárnak, amelyet könyvtárunk újabb 5 évig viselhet. A megtisztelő címet 2018.
november 13-án ünnepélyes keretek között vettük át Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkártól.
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5.2.

Kiadványok

Kiadóként 2018-ban két nyomtatott mű megjelenését segítettük Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával: az Eger üdve a legfőbb törvény: az egri rendszerváltoztatás története és a Király Róbert szobrászművész című munkákat. Sikeres pályázatot nyújtottunk be a
Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiumához, amelynek révén Szecskó Károly: Ostoros története című kötetét jelentettük meg. Nagypál Ákos: Titkos manók tánca c. verseskötete
tisztelgés a fiatalon elhunyt ismert egri riporter és költő előtt. A kötet megjelenése közadakozásból történt, a könyvtár a kiadói feladatokat vállalta fel.
2018 januárjától Eger MJV Önkormányzata megbízásából kiadóként segítjük az Agria irodalmi,
művészeti és kritikai folyóirat negyedévenkénti megjelenését. Murawski Magdolna 4 kötetét ebook formában tettük elérhetővé a Heves Megyei Elektronikus könyvtárban. Sikeresen felterjesztettük az Egri Értéktár Bizottsághoz Sugár István helytörténész életútját.
1. Eger üdve a legfőbb törvény : az egri rendszerváltoztatás története : interjúkötet / [az interjúkat
kész. Hegedűs Zoltán] ; [függ. összeáll.: Vasné Varga Zita] ; [... kiadja a: Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár]. - Eger : Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2018. - 120 p. : ill. ; 25 cm
2. Ostoros története / Szecskó Károly ; [kiad. a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger :
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2018. - 200 p. : ill. ; 25 cm
3. Király Róbert szobrászművész / [interjút kész., szövegeket összeáll. Hegedűs Zoltán] ; [szerk. Tőzsér
Istvánné Géczi Andrea] ; [fényk. Molnár István Géza, ... Röghegyiné Spisák Anita kész.] ; [függ. Vasné
Varga Zita] ; [kiadja: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger : Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár, [2018]. - 144 p. : ill. ; 30 cm
4. Titkos manók tánca : versek / Nagypál Ákos ; [vál. és szerk. Lisztóczky László] ; [ill. Turcsányi Sándor]. - Eger : Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2018. - 70 p. : ill. ; 20 cm
5. Hevestéka : a történet, ami összeköt : 2007-2017 : 10 év a megye szolgálatában / [szerk. Farkas Márta
et al.] ; [kiadja: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár]. - Eger : Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár, 2018. - 39, [1] p. : ill. ; 20x24 cm
6. Agria : irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat / főszerk. Ködöböcz Gábor. - Eger : Eger MJV Önkormányzat megbízásából a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2018- ill. ; 24 cm
7. Csend III. [elektronikus dok.] / Murawski Magdolna ; Fridél Lajos illusztrációival. - Eger : Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2018. - 225 p. : ill.
8. Az emberiség két arca : válogatott publicisztikák 2010-2012 [elektronikus dok.] / Murawski Magdolna ; Fridél Lajos illusztrációival. - Eger : Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2018. - 226 p. : ill.
9. Hősök : oratórium [elektronikus dok.] / Murawski Magdolna. - Eger : Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2018. - 25 p. : ill.
10. Költő voltam : esszék, publicisztikák, 2012-2018 [elektronikus dok.] / Murawski Magdolna ; Fridél
Lajos illusztrációival. - Eger : Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2018. - 242 p. : ill.

6. Elektronikus szolgáltatások
Szolgáltatás

Honlap

2018-ban megvalósult (I/N)

Részletek

N

Honlapunk alapinformációi 5 nyelven érhetők el: magyar, angol, német, francia, lovári. A tartalmakat magyar nyelven naponta frissítjük.
Kollégáink egy része rendelkezik tartalomfeltöltési joggal, így az aktuális információk, hírek, meghívók, plakátok, a rendezvényeinken,
programjainkon készült fotók azonnal, pár órán belül fölkerülnek a
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OPAC

I

Adatbázisok

I

Referensz szolgáltatás

I

Közösségi oldalak

I

RSS

I

honlapunkra. Egységes arculattal rendelkező felületen teszünk elérhetővé a könyvtárról szóló minden információt, a katalógust, az olvasóink számára elérhető online felületet.
Katalógusunk távoli elérése az eCorvina Integrált Könyvtári Rendszerben biztosított. Könyvtárunk és a KSZR telephelyek könyvtárainak adatbázisa közel 100 %-os elérhetőséget biztosít a teljes dokumentumállomány számára.
Arcanum Digitális Tudománytár, EBSCO, Akadémiai folyóirat- és
szótárcsomag, nyílt hozzáférésű adatbázisok, Hungaricana
Regisztrációval rendelkezünk az ask.fm online referensz oldalon. Az
ask.fm közösségi weboldalon a felhasználók egymásnak tehetnek fel
kérdéseket, valamint válaszolhatnak a nekik feltett kérdésekre.
Könyvtárunkhoz 2017-ben 2 megkeresés érkezett.
Folyamatos jelenlétünk a Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, Slideshare, Instagram, YouTube oldalakon.
Használóink RRS csatornán keresztül folyamatosan értesülhetnek
friss híreinkről.

7. Innovatív megoldások, újítások
Megnevezés
„Mesebeli utakon” Nemzeti Tehetség Program
Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a
lakosság körében a zöld
város kialakításához kapcsolódó helyi társadalmi akciók
megvalósítása,
közösségi
munka szervezése keretében
illetve az önkormányzatok
által vezérelt, környezettudatosságot erősítő oktatás,
szemléletformálási kampányok, akciók, ezen belül
energiatudatosságra nevelő,
szemléletformáló, felvilágosító programok keretében

BródyBookKemp
kreatív tábor középiskolásoknak

E’mese vár – felkerekedő
könyv-, könyvtár-, olvasásnépszerűsítő programsorozat sulikezdő ovisoknak

Leírás, ismertető
„Mesebeli utakon”: a Szivárvány Óvoda Katica Tagóvodája a Nemzeti Tehetség
Program keretén belül anyanyelvi tehetségműhelyt indított, az együttműködés keretében: "Mesebeli utakon" – c. program szakmai kidolgozása és a megvalósításban
való részvétel;

Irodalmi Zöld Sziget – az Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozat keretein belül
Varázstábor – kreatív tábor általános iskolásoknak 2018. június 25-29. között
Bébillér családi mesekör alkotótevékenysége a környezettudatos és integrált szemlélet erősítésére

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kiemelten fontosnak tartja a tini olvasók
csoportjának elérését. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy e korcsoport számára a korosztályi érdeklődésüknek megfelelő, interaktív, rendszeres találkozókat
szervezzünk a könyvtárba. Eddig elért eredményeinket (Fröccsműhely és
Ször(p)arti, Fanatik Rídörz kamasz olvasóklubok) a 2018-ban először megvalósított
bent alvós olvasótábori forma erősítette, hiszen rendkívüliségével, egyediségével a Z
generációs korcsoport számára különös élményt nyújtott. A tábor másik fontos
célkitűzése a környezet iránti nyitottság és integrált szemlélet erősítése.
Az E’mese vár – felkerekedő programsorozatot a megye KSZR könyvtárainak hirdettük meg.
A program célja:
 iskolakezdés előtt álló, nagycsoportos óvodások számára emlékezetes, élményteljes, életkori sajátosságaikat maximálisan figyelembe vevő könyvtári
programsorozat biztosítása,
 a történet-éhség természetes, ösztönös igényének kielégítése kortárs irodalmi alkotások, mondókák, játékok harmonikus együttesére alapozva, s
ezáltal az olvasás iránti vágy felkeltése, támogatása, és megerősítése,
 az óvoda és a könyvtár kapcsolatának rendszeressé tétele,
 a könyvtáros és az óvodapedagógusok együttműködésének erősítése,
 családok könyvtári jelenlétének támogatása,
 mindezeket a minőségi kortárs gyermekirodalom megismertetésével, megszerettetésével.
Kiegészítő cél az óvodapedagógusok és szülők figyelmének felhívása a kortárs
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gyermekirodalom értékeire.
A programot az első E’mese vár bevált gyakorlatára építve, az ott szerzett tapasztalatokkal kiegészítve, az új koncepció sajátosságaihoz alakítva valósítjuk meg.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)
Az intézmény működési bevétele
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó
bevételek)
– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)

Bevétel

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
– ebből fenntartói támogatás
– ebből felhasznált maradvány
– ebből központi költségvetési támogatás
– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) támogatás
– ebből pályázati támogatás

33 533

28 683 316

eltérés %ban 2017hez képest
28 334 278
-16%

33 533

28 683 316

28 334 278

-16%

1 436

1 500 000

522 500

-64%

2017. évi
tény/eFt

2018. évi terv/Ft 2018. évi tény/Ft

1 834 955
307 894

473 910 141

508 341 124

65%

79 223

76 725 515

98 337 745

24%

4 334 447

-49%

8 768
132 300

132 300 000

132 300 000

0%

78 180

79 458 560

79 458 560

2%

193 910 372

+2057%

9 423

– a pályázati támogatásból EU-támogatás

183 621 066

184 621 066

Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen

341 435

502 593 457

536 675 402

57%

Személyi juttatás

147 982

178 837 725

179 915 795

21%

34 987

36 420 443

34 366 820

-2%

Munkaadókat terhelő összes járulék
Kiadás

Dologi kiadás

87 227

118 181 895

96 288 356

10%

Felhalmozási kiadás

65 506

173 153 394

114 100 841

74%

502 593 457

424 671 812

26%

Egyéb kiadás
Kiadás összesen

1 398
337 100

Létszám és bérgazdálkodás
Az intézmény 2018. évi átlagos statisztikai létszáma 43,3 fő volt, ezen felül a fenntartó 1,25 fő
megváltozott munkaképességű munkavállalóval történő létszámemelést engedélyezett 2017.
május 26-től 2018. január 31-ig tartó időszakra.
Jelenleg intézményünk az Országos Széchényi Könyvtár országos közfoglalkoztatási programján keresztül foglalkoztat 10 főt, mely dolgozók kihelyezett közfoglalkoztatottakként az intézményünk munkáját segítik.
A havi rendszeres személyi juttatáson felül jutalom kifizetésére két fő számára került sor
434eFt értékben. Béren kívüli juttatásként adott pénzösszeghez a dolgozóink összesen 2.514
eFt értékben részesültek.
2018. évben 1248 eFt értékben került sor helyettesítési díj, műszakpótlék és túlóra kifizetésére.
2 fő közalkalmazottunknak adtunk jubileumi jutalmat 1.749 eFt értékben.
A munkavállalók részére a jogszabályban meghatározott adómentes mértékig munkába járás
közlekedési költségtérítésére, illetve az év közben belföldi kiküldetések költségeinek térítésére
fizettünk éves szinten 1.403 eFt-ot.
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Személyi juttatások alakulása
(állományba nem tartozók nélkül):
Személyi juttatás
1 főre jutó személyi juttatás

2017

2018

változás

133 272 eFt

179.916 eFt

+35%

3 062 eFt

4.155 eFt

+35,7%

Állományba nem tartozó dolgozók részére, illetve saját dolgozók részére 24.313 eFt megbízási
díj és egyéb kifizetés történt. Saját dolgozók esetében kifizetésre a munkakörbe nem tartozó,
munkaidőn kívül végzett plusz feladatok ellátásáért került sor, valamint a könyvtár különböző
pályázataiban többletmunkák ellátásáért, úgy mint EFOP 3.7.3-16-2017-00114 „ TudásKönyvtár-Közösség”, EFOP 4.1.8-16-201-00120 „Könyvtár mégy keréken, MindenkiNet” megbízási díjaira. Személyi juttatásra összesen 179.916 eFt került kifizetésre. Az előző évhez képest
35%-os növekedés következett be.
K2 Munkaadókat terhelő járulékok
A munkaadói járulékok jogcímen 34.367 eFt-ot fizettünk ki. A járulékok előző évhez viszonyított 1,8%-os csökkenése a munkaadókat terhelő járulékok csökkenésének tudható be.

Eger, 2019. 02. 15.

……………………………………
aláírás
igazgató
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V.

MELLÉKLETEK

Sajtómegjelenés
1. Nyomtatott sajtó
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Új külső és bővebb kínálat / Juhász Henrietta. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf.
5. sz. (2018. jan. 6.), p. 2.
Minden korosztály kaphat programot / Juhász Henrietta. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 08659109. - 29. évf. 16. sz. (2018. jan. 19.), p. 3.
A Bükk becéző szeretete: versek és fotók egy antológiában a hegység szépségeiről / Juhász Henrietta. – In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 23.sz. (2018. jan. 27.), p. 3.
Bemutatták Barna Béla harmadik túrakalauzát / Várhelyi Márta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. - 29. évf. 28. sz. (2018. febr. 2.), p. 6.
Mozgókönyvtár a falvakban : újabb szolgáltatásokkal bővül a megyei bibliotéka repertoárja / Süli
Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 29. sz. (2018. febr. 3.), p. 2.
Az olvasást sok diák kerüli, de van remény / Verebélyi Márta. – In: Heves megyei hírlap, ISSN
0865-9109. - 29. évf. 35. sz. (2018. febr. 10.), p. 3.
Naptárba került a széppróza napja / Lőrincz Rebeka. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. 29. évf. 38.sz. (2018. febr. 14.), p. 2.
Ügyvédi iroda, de még a főispán hivatala is volt itt / Kiss Péter. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. - 29. évf. 39.sz. (2018. febr. 15.), p. 12.
A szépprózát ünnepelték / Heves Megyei Hírlap. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29.
évf. 42.sz. (2018. febr. 19.), p. 5.
Kiállították a vizsgamunkákat / Berecz Renáta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29.
évf. 44.sz. (2018. febr. 21.), p. 12.
Felkészítenek az egyetemre / Sike Sándor. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf.
53.sz. (2018. márc. 3.), p. 2.
Előadás-sorozat a Bródyban az egri hóstyákról / Várhelyi Márta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. - 29. évf. 56.sz. (2018. márc. 8.), p. 6.
Kiépült az optikai hálózat / Barta Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf.
58.sz. (2018. márc. 9.), p. 2.
Mátyás Éve. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 62.sz. (2018. márc. 14.), p. 4.
Egy napra félretettek minden bánatot : idén először, felhőtlen hangulatban ünnepelték a boldogság világnapját / Lőrincz Rebeka. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 68.sz.
(2018. márc. 22.), p. 6.
Informatikus hölgyek válhatnak a fiatal tanoncokból / Lőrincz Rebeka. – In: Heves Megyei Hírlap,
ISSN 0865-9109. - 29. évf. 68.sz. (2018. márc. 22.), p. 12.
Világnap a könyvtárban / Sike Sándor. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 72.sz.
(2018. márc. 27.), p. 4.
Kicsit sem unalmas könyvtárosnak lenni / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109.
- 29. évf. 86.sz. (2018. ápr. 14.), p. 3.
Rendhagyó irodalomóra / Hliva Éva. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 87.sz.
(2018. ápr. 16.), p. 4.
A nagy háborúra emlékeznek / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf.
88.sz. (2018. ápr. 17.), p. 3.
Könyvmolyok csaptak össze / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf.
98.sz. (2018. ápr. 28.), p. 4.
Szebb lesz az új könyvtár / Berecz Renáta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf.
108.sz. (2018. máj. 11.), p. 4.
Leiner Laura a könyvtár Tinizugában dedikált / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. - 29. évf. 109.sz. (2018. máj. 12.), p. 6.
Különleges fotókat várnak / Süli Kinga. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 112.sz.
(2018. máj. 16.), p. 2.
Ajándék könyvek a börtönnek / Szalay Zoltán. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29.
évf. 114.sz. (2018. máj. 18.), p. 3.
Fotókon a helységek értékei / Hliva Éva. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf.
117.sz. (2018. máj. 23.), p. 2.
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27. Vonaton emlékeztek a világháború hőseire / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 08659109. - 29. évf. 100.sz. (2017. máj. 25.), p. 1-2.
28. Színes hétköznapok a falu könyvtárában / Sike Sándor. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 08659109. - 29. évf. 122.sz. (2018. máj. 29.), p. 4.
29. Új helyen a könyvtár / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 127.sz.
(2018. jún. 4.), p. 2.
30. Ahol akkor szól a zene, ha muzsikálnak : 39. Kaláka Fesztivál : a helyszín új, a színvonal maradt a
megszokott: magas / Egres Béla. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 128.sz.
(2018. jún. 5.), p. 3.
31. Ünneplik a könyveket / Berecz Renáta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 131.sz.
(2018. jún. 8.), p. 1, 3.
32. Jöhetnek az olvasók / Berecz Renáta. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 131.sz.
(2018. jún. 8.), p. 4.
33. A filmkészítéssel ismerkedtek / Tari Ottó. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf.
135.sz. (2018. jún. 13.), p. 2.
34. Nők élete a családban, a munkahelyen / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 08659109. - 29. évf. 136.sz. (2018. jún. 14.), p. 2.
35. Könyvek közt pihenhetnek / Lőrincz Rebeka. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf.
140.sz. (2018. jún. 19.), p. 2.
36. Kreatív tábor a könyvtárban. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 153.sz. (2018.
júl. 4.), p. 5.
37. Nyári szünet lesz a könyvtárban is / Berecz Renáta. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. 29. évf. 159.sz. (2018. júl. 11.), p. 2.
38. Könyvek közt mókáztak / Guti Rita. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 163.sz.
(2018. júl. 16.), p. 5.
39. A dohánygyár múltja : már a neten is olvashatnak a híres egri üzemről / Szabó Katalin. – In: Heves
Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 165.sz. (2018. júl. 18.), p. 5.
40. Tőzsérné Géczi Andrea, a Bródy Könyvtár igazgatója / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap,
ISSN 0865-9109. - 29. évf. 176.sz. (2018. júl. 31.), p. 2.
41. Szakmai napot tart a Bródy könyvtár / Heves Megyei Hírlap. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. - 29. évf. 178.sz. (2018. aug. 2.), p. 2.
42. Többfunkciós bibliotéka / Tóth Balázs. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf.
181.sz. (2018. aug. 6.), p. 4.
43. Kovácsné Zay Beáta lett az év könyvtárosa / Molnár Helga. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 08659109. - 29. évf. 200.sz. (2018. aug. 29.), p. 2.
44. Visszaáll a régi rend / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 202.sz.
(2018. aug. 31.), p. 2.
45. Tőzsérné Géczi Andrea, a Bródy Könyvtár igazgatója / Süli Kinga. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. - 29. évf. 205.sz. (2018. szept. 4.), p. 2.
46. Még szebb helyiségben olvashatnak / Süli Kinga. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29.
évf. 211.sz. (2018. szept. 11.), p. 2.
47. Kedvezményes beiratkozás / Sz. K.. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 214.sz.
(2018. szept. 14.), p. 2.
48. Könyveket „zúztak be” a könyvtárban / Várhelyi Márta. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 08659109. - 29. évf. 216.sz. (2018. szept. 17.), p. 3.
49. Régi könyvekből csemegézhetünk / Várhelyi Márta. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. 29. évf. 219.sz. (2018. szept. 20.), p. 2.
50. Kötetei meglepik a közönséget : kettős könyvbemutató, a szerző Murawski Magdolna / Molnár
Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 226.sz. (2018. szept. 28.), p. 2.
51. Országos Könyvtári Napok / Sz. K. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 228.sz.
(2018. okt. 1.), p. 2.
52. Kínába kalauzolt a Bródy : teaszertartás, nyelvóra, kalligráfia is szerepelt a programban / Molnár
Helga. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 232.sz. (2018. okt. 5.), p. 2.
53. Kiderült, kicsoda Holden Rose /Sz. K. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 238.sz.
(2018. okt. 12.), p. 4.
54. Todó kitálalt a könyvtárakban. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 243.sz. (2018.
okt. 18.), p. 5.
55. Módosult a nyitvatartás / Süli Kinga. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 251.sz.
(2018. okt. 29.), p. 2.
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56. Farkas Ferenc, az Én könyvtáram program vezetője / Süli Kinga. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. - 29. évf. 252.sz. (2018. okt. 30.), p. 2.
57. Vadásziné Varga Éva feldebrői művelődésszervező / Sike Sándor. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. - 29. évf. 257. sz. (2018. nov. 6.), p. 4.
58. Indák: technikai sokszínűség / Sz. K. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 263. sz.
(2018. nov. 13.), p. 2.
59. A könyvtár céltudatos munkáját díjazták újra / Süli Kinga. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 08659109. - 29. évf. 264. sz. (2018. nov. 14.), p. 2.
60. Mese, játék a könyvtárban / Tóth Balázs. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 264.
sz. (2018. nov. 14.), p. 4.
61. Ettek, ittak és jót mulattak : a Vaskakas Bábszínház volt a Bródy Könyvtár vendége / Molnár Helga. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 269. sz. (2018. nov. 20.), p. 2.
62. "A jó bibliotéka egyúttal ma már közösségi tér" : újabb öt évre megújította rangos címét a Bródy
Sándor Könyvtár / Lőrincz Rebeka. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 274. sz.
(2018. nov. 26.), p. 2.
63. Az igazságos király volt a verseny témája / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 08659109. - 29. évf. 274. sz. (2018. nov. 26.), p. 2.
64. Luzsi Margó volt a vendég / Tóth Balázs. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf.
276.sz. (2018. nov. 28.), p. 4.
65. Nagy lépés a kis könyvtárnak : mostantól korszerűbb helyen böngészhetnek a noszvajiak / Süli
Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 277. sz. (2018. nov. 29.), p. 3.
66. Koltai Róberttel találkoztak. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 286. sz. (2018.
dec. 10.), p. 5.
67. Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a Bródy Könyvtár igazgatója / Süli Kinga. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 291. sz. (2018. dec. 15.), p. 2.
68. Surdáné bohócai a könyvtárban / Sz. K. - In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 301.
sz. (2018. dec. 29.), p. 3.
69. Megkérdeztük, milyen évtől búcsúznak az ismert megyeiek / Heves Megyei Hírlap. - In: Heves
Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 29. évf. 302.s z. (2018. dec. 31.), p. 15.
70. Könyvtári, információs és közösségi hely Boldogon. – In: Boldogi Élet. – 25. évf. 1. sz. (2018. március), p. 5.
71. Költészet napja avagy a költészet napjai. – In: Domoszlói Hírmondó. – 27. évf. 1. sz. (2018. augusztus), p. 8.
72. Bucikáló a könyvtárban. – In: Domoszlói Hírmondó. – 27. évf. 1. sz. (2018. augusztus), p. 17.
73. Babszem Jankó Gyermekszínház. – In: Domoszlói Hírmondó. – 27. évf. 1. sz. (2018. augusztus), p.
18.
74. Mesélő. – In: Domoszlói Hírmondó. – 27. évf. 2. sz. (2018. december), p. 14.
75. Illik, nem illik?. – In: Domoszlói Hírmondó. – 27. évf. 2. sz. (2018. december), p. 15.
76. Könyvtár, Információs és Közösségi hely. – In: Domoszlói Hírmondó. – 27. évf. 2. sz. (2018. december), p. 15.
77. Az a megunhatatlan rétes / Pálosiné. – In: Gyöngyöstarjáni Hírmondó. – 21. évf. 1.sz. (2018. március), p. 10.
78. Multimédiás ének-zene óra : humor a zenében / Pálosiné. – In: Gyöngyöstarjáni Hírmondó. – 21.
évf. 1.sz. (2018. március), p. 15.
79. .BródyBookKemp 2018 avagy kreatív olvasótábor középiskolásoknak a Bródy Sándor Könyvtárban
/ Komló-Szabó Ágnes, Szabó Eszter. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27.évf. 1-2.sz. (2018. nyár), p.
3-4.
80. Újra varázsoltunk! / Veresné Lefler Katalin. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz. (2018.
nyár), p. 4-5.
81. Mert mi nemcsak néztünk, mint a moziban! – Könyvtármozi plusz pályázat 2017 / Szabó Eszter. –
In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2.sz. (2018. nyár), p. 6-7.
82. Szivárvány havasán az őseink üzenete – népdalaink szövegértelmezése a Gajdos Zenekar tagjaival
című könyvtári programsorozat / Vasné Varga Zita. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 12.sz. (2018. nyár), p. 8-9.
83. Gyermeknap Bekölcén /Magyarné Dorkó Renáta. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 27. évf. 1-2. sz.
(2018. nyár), p. 10.
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34. Énekiskola a Szalában – Folytatódott a Tudás-Könyvtár-Közösség című pályázat – 2018.12.04.
http://www.tveger.hu/2018/12/04/enekiskola-a-szalaban-folytatodott-a-tudas-konyvtar-kozossegcimu-palyazat/?fbclid=IwAR3Yg3lkLb60SCdeV-GT_h3spBD7qrt9Rj6qxsmmYAP_jXd3QI872-h2h3c
35. Kiállítás:
Az
I.
világháború
hőseire
emlékeztek
a
Bródyban.
2018.04.17.
http://www.tveger.hu/2018/04/17/kiallitas-az-i-vilaghaboru-hoseire-emlekeztek-a-brodyban/
36. Sikeres
volt
a
Bródy
Sándor
Könyvtár
szakmai
tanfolyama.
2018.12.20.
http://www.tveger.hu/2018/12/20/sikeres-volt-a-brody-sandor-konyvtar-szakmai-tanfolyama/
37. HATVANONLINE
TV.
Átadták
a
megújult
könyvtárat
Erken.
2018.06.05.
https://www.youtube.com/watch?v=NJNZBo1fxpc
38. MÉDIAKLIKK. Esti kérdés. Hungaricana. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – 2018.04.20.
https://www.mediaklikk.hu/video/esti-kerdes-2018-04-20-i-adas/
39. MÉDIAKLIKK. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Nemzeti Kulturális Alap. 2018.10.15.
40. https://www.mediaklikk.hu/cikk/2018/10/15/fennallasanak-25-evfordulojat-unnepli-a-nemzetikulturalis-alap/
41. MÉDIAKLIKK. Minősített könyvtár – díjátadó – 2018.11.13. https://www.mediaklikk.hu/video/m5hirado-2018-11-13-i-adas
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42. MTV
.
Esti
kérdés
című
műsor.
Hungaricana
adatbázis.
2018.
május.
https://hungaricana.hu/hu/blog/hungaricana-az-mtv-esti-kerdes-cimu-musoraban/
43. DUNA
TV.
Család
barát
c.
műsor.
Őszi
Könyvtári
Napok
–
2018.10.02.
https://www.mediaklikk.hu/video/csalad-barat-2018-10-03-i-adas/
44. LÍCEUM TV. Sorsfordulók előadássorozat a könyvtárban – 2018.10.18.

4. Rádióműsorok
1.

KOSSUTH RÁDIÓ. Közelről- Strandkönyvtár. 2018.07.23. https://www.mediaklikk.hu/radiolejatszo-kossuth/?date=2018-07-23_15-35-00&enddate=2018-07-23_17-40-00&ch=mr1
2. KOSSUTH
RÁDIÓ.
KözelrőlAz
Egri
Dohánygyár
története.
2018.07.19.
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-07-19_15-35-00&enddate=2018-0719_17-40-00&ch=mr1
3. KOSSUTH RÁDIÓ. Jelenlét – KönyvtárMozi – Cigánymesék a KönyvtárMoziban – 2018.05.13.
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-05-13_17-06-00&enddate=2018-0513_17-40-00&ch=mr1
4. RETRO RÁDIÓ. 2018.07.06. Könyvtár a falakon túl: Strandkönyvtár, Plázakönyvtár – riport
5. FM7. Programajánló. Kulturális Örökség Napjai – 2018.09.10-2018.09.15. (folyamatos)
6. FM7. 56, Te suhanc - 2018.11.22.
7. SZENT ISTVÁN RÁDIÓ. Programajánló c. műsor – EFOP 3.7.3-16 pályázatról – 2018.01.12. Nyilatkozott: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
8. SZENT ISTVÁN RÁDIÓ. Közélet című műsor – EFOP 3.7.3-16 pályázatról – 2018.01.26. Nyilatkozott:
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
9. SZENT ISTVÁN RÁDIÓ. 2018.06.07. – Ünnepi Könyvhét rendezvényei – riport. Nyilatkozott: Bodor
Katalin
10. SZENT ISTVÁN RÁDIÓ 2018. 11.23. – Kultúrkör című műsor. EFOP 3.7.3-16. Palinta, a könyvtár novemberi és decemberi programjai. Nyilatkozott: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Bálintné Fadgyas
Eszter
11. SZENT ISTVÁN RÁDIÓ. 2018.11.22 – Koraesti hírmondó – Black Friday a könyvtárban. Nyilatkozott:
Csépányi Zoltán
12. SZENT ISTVÁN RÁDIÓ. 2018.08.31. – Programajánló c. műsor. Nyilatkozott: Kelemenné Csuhay
Zsuzsanna
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