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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.

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.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok
határozzák meg a tárgyévben:
 a könyvtári szolgáltatások rendszerszerű biztosítása, felkészülés a könyvtári szolgáltatások
ideiglenes áthelyezésére
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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 foglalkoztatunk 1,25 fő megváltozott
munkaképességű dolgozót a program lejáratáig. Az Országos Széchényi Könyvtár állományába
tartozó, a kulturális közfoglalkoztatásban résztvevő 10 fő várhatóan 2018. június 30-ig segítheti
munkánkat. A kulturális közfoglalkoztatási program további folytatása segítséget jelenthet az
állományszervezési, pakolási és egyéb adminisztratív tevékenységekben. Amennyiben ez
megszűnik, az intézmény súlyos munkaerőproblémákkal néz majd szembe.
Intézményünknél várhatóan 1 fő nyugdíjazására kerül sor. A felmentési idő alatt az elvégzendő
feladatok ellátására egy fő felvételét tervezzük, melynek bérkifizetési kérelmét
Az EFOP-4.1.8-16-2017-00120 sz. „Könyvtár négy keréken, MindenkiNet” című projekt
keretében várhatóan év végére beszerzésre kerül egy könyvtárbusz, mely 23 partnertelepülés
KSZR szolgáltatásában vesz részt. A könyvtárbusz 5/1990 KöHÉM rendelet szerinti N3
járműkategóriába tartozó C kategóriás jogosítvánnyal vezethető, új jármű, melyhez egy fő sofőr
alkalmazása szükséges. A gépjárművezető bére a KSZR állami támogatásból fedezhető, az
állandó státusz biztosításának engedélyezése szükséges.

Összlétszám (fő, töredék is lehet)
összlétszám
Ebből
vezető(fő)
vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)
összesen
Könyvtáros

2017. tény

2018. terv

48
10
35

45
10
28

szakképesítéssel

átszámítva teljes munkaidőre

34,25

27,75

Középfokú szakk.

összesen
átszámítva teljes munkaidőre
összesen
átszámítva teljes munkaidőre

12
11,5
2
2

12
11,5
2
2

Mindösszesen könyvtári szakmai
munkakörben

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

Egyéb

összesen

47
45,75
1

42
41,25
1

Könyvtári szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak

Egyéb felsőfokú

Egyéb alkalmazott

2

alkalmazott

felsőfokú

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

Egyéb alkalmazott
középfokú

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

2
1,25

2
1,25

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

3

3

2,25
50
2
12

2,25
45
2
10

Mindösszesen egyéb alkalmazott
Összes létszám:
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma

2.1 Alapdokumentumok módosítása
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázati programok megvalósítása érdekében az
alapító okirat módosítását kezdeményezte a fenntartónál.
Az intézmény sikerrel pályázott az EFOP-3.7.3-16-2017-00114 kódszámú Tudás-KönyvtárKözösség című pályázati programra, melynek megvalósítási időszaka három év. A projekt
elsősorban a hátrányos helyzetű felnőttek számára biztosít olyan képzési és önképzési,
valamint tudásátadási alkalmakat, mely az egész életen át tartó tanulás és az andragógia
eszközeinek alkalmazására épít. A Támogató Szervezet az alábbi kormányzati funkció szerinti
besorolási számot rendelte hozzá a projekthez, amellyel az alapító okiratot bővíteni szükséges:
107080 , Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok.
Továbbá az intézmény 700.000 Ft vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert a Nemzeti
Kulturális Alaptól Dr. Szecskó Károly: Ostoros története című tudományos ismeretterjesztő
művének megjelentetésére. A támogatás felhasználását a 082092 Közművelődés-hagyományos
közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción kell elszámolni, melyet szintén
szerepeltetni kell az alapító okiratban.
Az alapító okirat utolsó módosítása 2015-ben történt, ezért annak jogszabályváltozásból eredő
módosításait az okiraton át kell vezetni. A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartással
összefüggő előírásai szerint pontosításra került a költségvetési szerv irányítása, felügyelete
pont (3. pont), a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje (5.1. pont), a költségvetési
szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya (5.2. pont). Továbbá a költségvetési szerv
szervezeti felépítése és működése pontot (5.3. pont) és a záró rendelkezés részt (6. pont)
törlésre került az okiratból.
Felelős: Tőzsér Istvánné igazgató
Határidő: 2018. január 31.

III. Szakmai működés
1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)
2017. évi
tény
51
46
14
2
92

2018. évi
terv
51
46
14
2
92

Ebből nyitvatartási napok száma:
Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma:

89
91

89
91

Ebből nyitvatartási napok száma:

88

88

Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)
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:
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2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek
ismertetése
2.1 Gyűjteményfejlesztés
A folyamatosan és tervszerűen végzendő dokumentumvásárlás forrása a központi és a helyi
költségvetésből, az ODR támogatásból, valamint az érdekeltségnövelő támogatásból
biztosított. A gyarapítás során 2018-ban is kiemelt szempont az olvasói igények és a gyűjtőköri
szabályzat elveinek figyelembe vétele.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően közbeszerzés útján szerezzük be a könyveket. A
sikeresen lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeképpen beszállító partnerünk a LibriBookline Nyrt. 2018. december 31-ig. 2018-ban is biztosítjuk valamennyi szolgáltató hely
(Központi Könyvtár, Gyermekkönyvtár, Zenei és Idegennyelvi Gyűjtemény, Plázakönyvtár,
Strandkönyvtár, Felsővárosi és Felnémeti fiókkönyvtár), továbbá az ettől az évtől már 94-re
bővült KSZR-települések, és a 11 új csatlakozóval 20-ra bővült iskolai könyvtárak folyóiratokkal
történő ellátását.
Az igények, a valós használat és az elektronikus megjelenések miatt tovább racionalizáltuk
folyóirat-beszerzésünket. Néhány lapot már nem rendelünk meg, bizonyos lapokat pedig már
csak online fizetünk elő. A köttetendő folyóiratok körét a megyei könyvtári alapfeladatelőírásai és a napi igények szerint állapítjuk meg. Folyamatos feladat az egyre növekvő számú
KSZR tagkönyvtár igényfelmérése, a folyóiratok beszerzése, reklamálása az egyes
településeken, illetve az újonnan csatlakozó iskolai könyvtárakban.
Az audiovizuális és elektronikus dokumentumok gyarapításuk a kialakított beszállítói körrel, a
szerzői és kölcsönzési jog előírásainak figyelembe vételével végezzük.
Az Akadémiai Kiadó folyóiratai, az Akadémiai Kiadó szótárai és az Arcanum Digitális
Tudománytár adatbázisa már évek óta elérhetőek könyvtárunkban. 2018-tól bővítjük az online
adatbázis-előfizetéseink körét az alábbi adatbázisokkal:
L’Harmattan Kiadó kiadványai, MERSZ-Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás,
valamint a Tinta Kiadó SzóTudásTára.
A korábbi évektől eltérően az Ebsco Academic Search Complete elnevezésű adatbázisát erre az
évre már nem rendeltük meg a rendkívül magas előfizetési díj miatt.
2018-ra is előfizettünk az EBSCO E-Book Public Library Collection elnevezésű, főleg angol
nyelvű szépirodalmat tartalmazó elektronikus könyvcsomagjára.
2017-ben 1339 db ajándékozás útján könyvtárunkba került dokumentumot vettünk állományba.
Hasonló tendencia várható 2018-ban is. Az ajándékként érkezett könyvek tartalmi és gyűjtőköri
megfelelés alapján válogatva kerülnek tartós megőrzésre.
Folyamatos a könyvtár és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer állományának gyarapítása, a
beszerzett dokumentumok érkeztetése, állományba vétele, feldolgozása, szerelése.
Várható mennyiség: 25 000 dokumentum
Felelős: a Gyűjteményszervezési csoport, a Gyermekkönyvtár, a Zenei és idegen nyelvi
gyűjtemény munkatársai munkaköri leírás szerint
Folyamatos feladat a 350 féle (kb. 2000 példány) folyóirat igényfelmérésével, megrendelésével,
érkeztetésével, reklamálásával kapcsolatos tevékenység.
Felelős: Mihály Andrea, Verle Ágnes, Aradiné Kovács Judit

2018. évi várható egyéb gyarapodási források:
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére kapott támogatás felhasználása.
Ezzel kapcsolatos feladatunk az ODR előírásoknak megfelelő dokumentumok beszerzése,
állományba vétele, feldolgozása, valamint pénzügyi és szakmai beszámoló készítése.
Várható érték: 1.200.000,- Ft
Felelős: Mihály Andrea
Határidő: 2018. június 29.
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A Márai VII. programban való részvétel:
2017. novemberében megtörtént a dokumentumok megrendelése 1.500.000,- Ft értékben, a
szállítmány 2018. jan. 31-én érkezett meg könyvtárunkba. Állományba vételük megadott
határidőre, valamint feldolgozásuk ez évi feladat.
Mennyiség: 602 db
Felelős: Mihály Andrea
Határidő: márc. 13.
Az NKA könyvtámogatási program új ütemében való részvétel:
A kiadók által könyvtárunkba eljuttatott könyvek átvétele, visszaigazolása, érkeztetése,
állományba vétele, feldolgozása.
Várható mennyiség: programtól függően
Felelős: Mihály Andrea
Határidő: folyamatosan
Az év végén lejáró közbeszerzési ciklus miatt az új közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárás
alatt közreműködés szakmai felelősként.
Felelős: Mihály Andrea
Határidő: folyamatosan
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 összesen
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

2017. évi tény
49 259 403
15 894 043
4 124 410
47

2018. évi terv
47 000 000
14 500 000
3 000 000
50

1614

1500

443
317
338
27 737
9415

400
300
300
25 000
7000

2.2 Gyűjteményfeltárás
Napi feladatként végezzük különböző forrásokból beszerzett dokumentumok állományba
vételét, szabványos tartalmi és formai feltárását a Corvina integrált rendszer ACQ és CAT
moduljában.
Felelős: a Gyűjteményszervezési csoport, Gyermekkönyvtár, Zenei és idegen nyelvi gyűjtemény
munkatársai munkaköri leírás szerint
Határidő: folyamatosan
Biztosítjuk a beszerzett dokumentumok megfelelő kiemelésekbe kerülését az olvasók
könnyebb eligazodása érdekében. A tartalmi feltárás után a könyv gerincén feltüntetjük a
megfelelő kategóriát: romantika, krimi, fantasy, mese vagy tini.
Felelős: Morvainé Várkonyi Andrea, Verle Ágnes, Szecskó Bernadett
Határidő: folyamatosan
A helyismereti témájú dokumentumok minél teljesebb körű feltárása érdekében 2018-ban
tervezzük elkezdeni a helyismereti plakátok rendszerezését, digitalizálását, majd tartalmi és
formai feltárásukat.
Teljes mennyiség: 2481 db
Várható teljesítmény: 200 db
Felelős: Szécsényi Orsolya
Határidő: folyamatosan
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Folyamatban van az elektronikus megjelenésű dokumentumok feldolgozásához egy intézményi
szabályrendszer kidolgozása. 2018-ban már ez alapján rögzítjük katalógusunkban az
elektronikus dokumentumokat.
Felelős: Palicz Zsuzsanna
Várható mennyiség: a megjelenések függvényében
Határidő a szabályrendszerre: márc. 1.
Határidő a leírások elkészítésére: folyamatosan
TV Eger híranyagának tartalmi és formai feltárása
Várható teljesítmény: 500 rekord
Felelős: Aradiné Kovács Judit, Kiss Péter
Határidő: folyamatosan
Folytatjuk az országos lapok helyismereti sajtófigyeléséből eredő cikkek leírását, szkennelését.
Ezzel egyrészt kiváltjuk a cikk-kivágatok gyűjtését, másrészt magasabb szintű tájékoztatást,
szélesebb körű hozzáférést biztosítunk a használóknak.
Várható mennyiség: a megjelenések függvényében
Felelős: Vasné Varga Zita, Kiss Péter, Mihály Andrea
Határidő: folyamatosan
Az országos adatbázisokhoz való csatlakozás feltétele a szabványosan egységesített nevek és
tárgyszavak megléte. A Corvina rendszer az egységesített adatokat authority rekordokban
tárolja. 2018-ban folytatni fogjuk ezeknek a rekordoknak a folyamatos ellenőrzését,
egységesítését.
Felelős: Verle Ágnes, Morvainé Várkonyi Andrea
Határidő: folyamatosan
Az újonnan beszerzett magyar nyelvű dokumentumokhoz analitikák készítése.
Várható teljesítmény: beszerzések függvényében
Felelős: Verle Ágnes, Morvainé Várkonyi Andrea
Határidő: folyamatosan
Folytatjuk az idegen nyelvű könyvállomány retrospektív katalógus konverzióját (szakozás,
tárgyszavak, lelőhely, régi bibliográfiai leírások javítása).
Várható teljesítmény: 200 rekord
Felelős: Bodó Boglárka
Határidő: folyamatosan
Az idegen nyelvű dokumentumokhoz analitikák készítése.
Várható teljesítmény: 600 db
Felelős: Bodó Boglárka

Mutatók
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok
száma
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma

2017. évi
tény
40 960

2018. évi
terv
30 000

37 632

25 000

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma

724

500

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos
időtartama órában kifejezve)

0,2

0,2

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé
válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)
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9

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

100

100
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2.3 Állományvédelem
Könyvtárunkban nem végzünk aktív állományvédelmi tevékenységet, pl. kötést, fertőtlenítést,
restaurálást, savtalanítást, és nem is rendelkezünk állagvédelmet szolgáló gépekkel.
Muzeális dokumentumaink száma évek óta 181 db, 2018-ban sem tervezzük ezek gyarapítását.
Mutatók
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás,
savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi
intézkedésben részesült dokumentumok száma
Muzeális dokumentumok száma

2017. évi tény

2018. évi terv
0

0

181

181

0

0

1018

995

0

0

0

0

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

2.4 Tudományos kutatás
Mutatók
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)

2017. évi tény
0

2018. évi terv
0

Tudományos kutatások száma

0

0

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

26

50

1

0

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma

0

0

A könyvtár által kiadott kiadványok száma

5

1

A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma

61

50

A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek
száma
A könyvtár által szervezett konferenciák száma

6

6

2

2

150

150

50

50
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A könyvtár által szervezett konferenciákon
résztvevők száma
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének
száma
A képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma

Szakmai továbbképzések könyvtárosoknak
Diskurzus
Gyermekkönyvtári
szakmai
műhely
Heves
megye
könyvtárosainak, ez évben már 4 alkalommal
„Tim-team-time”
Belső könyvtári szakmai műhely a gyermekkönyvtár és a
HEVESTÉKA együttműködésében
Bibliotéka/Hevestéka
Részlegeink közreműködése a Hevestéka által szervezett szakmai
képzéseken
Online eszközök az
A könyvtárból elérhető adatbázisok bemutatása, bemutató-készítő
információk
alkalmazások használata – belső továbbképzés könyvtáros
közvetítésében
kollégáknak

7

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása
3.1 Kötelespéldány szolgáltatás
A 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és
hasznosításáról c. rendelet alapján intézményünk törekszik a Heves megyei székhelyű
nyomdák által előállított nyomdatermékek beszerzésére, összegyűjtésére. A beérkezett
kötelespéldányok a rendeletben megfogalmazott előírásoknak megfelelően feltárásra,
megjelenítésre és őrzésre kerülnek. Rendszeres kapcsolattartással felhívjuk a nyomdák, helyi
kiadók figyelmét a szolgáltatási kötelezettségeikre. A települési önkormányzatok által kiadott
lapok gyűjtése, rendszerezése folyamatos.
Felelős: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: folyamatos

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

3.3. Területi ellátó munka
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény 66. § szerint szervezi a
Heves megye területén működő könyvtárak együttműködését. Ezzel párhuzamosan 2017.
január 1-jétől az Egri Tankerületi Központtal megkötött megállapodás értelmében 20 iskola
könyvtári szolgáltatását segíti a megyei könyvtár.
Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások
Az Országos Széchényi Könyvtárral kötött megállapodás alapján megyei szinten végezzük a
könyvtári terület kulturális közfoglalkoztatási projektjének koordinálását, 2018. évben 68
közfoglalkoztatott bevonásával, 36 települési önkormányzattal együttműködve.

Együttműködés pályázati projektekben
Az országos szakmai napokra összehangoljuk és koordináljuk települési könyvtárak
programjait, pályázunk NKA „Összefogás” Országos Könyvtári Hét kiemelt szakmai
rendezvény 2018. évi Heves megyei programjaira
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Tervezett: 8 városi, 50 községi könyvtár és szolgáltató hely bevonása
Felelős: Farkas Márta, Pádár-Deák Krisztina
Határidő: 2018. október

Corvina Heves Megyei Könyvtári Portál
Egységes, ingyenesen elérhető webes megjelenést biztosítunk a megye könyvtárai számára. A
portálról elérhetők Heves megye települési könyvtárainak adatai. Frissítésük folyamatos.
Honlapunkról online elérhető, nyomtatható szakmai munkaanyagokkal látjuk el a települési
könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, adatlapok). Frissítésük folyamatos.
Felelős: Kulcsár Kitti
Határidő: 2018. december 31.

Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében: HEVESTÉKA
A megye települési könyvtárai számára a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben az alábbi
integrált szolgáltatásokat kínáljuk:
 egységes Heves megyei katalógus és adatbázis
 az egyes könyvtárak szolgáltatásainak távoli elérése, állományának webes felületen való
keresése,
 a kölcsönzési szolgáltatások, olvasói nyilvántartások interneten keresztül történő
használata
 Jelenleg a HEVESTÉKA eCorvina rendszerében 121 Heves megyei település közül 108
település könyvtárának állománya érhető el részben vagy teljes körűen, a
feldolgozottság megye településeinek vonatkozásában 89%-os.
A Corvina Integrált Könyvtári Rendszer kiépítői számára fórumot és betanítást szervezünk –
igény szerint az év során több alkalommal.
Felelős: Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2018. december 31.

Szakmai értekezlet, továbbképzés
DIS-KURZUS képzés – gyermekkönyvtári módszertani műhely
2018. március 5.
2018. június 4.
2018. szeptember 24.
2018. november 26.
Megyei műhelynap
2018. április 23.
2018. október 29.
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes
Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás önálló és iskolai könyvtárak számára
Tervezett látogatások száma: 40 teleülési, 40 iskolai, és rendkívüli esetben igény szerint
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2018. december 31.
Állományrendezést, leválogatást, selejtezést végzünk
Tervezett: 10 iskolai könyvtár
Felelős: Orsó Éva, Komló-Szabó Ágnes

Könyvtári szakfelügyelet, szakértői tevékenység
A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően végzünk szakfelügyeleti, szakértői
vizsgálatot – a megbízások függvényében. Igény szerint véleményezzük a települési könyvtárak
munkáját.
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2018. december 31.
9

Számítógépes szolgáltatás önálló könyvtárak számára
Rendszergondozás, szervízszolgáltatás, karbantartás, vírusvédelem
Tervezett: 17 település + 20 iskolai könyvtár
Felelős: Vas Gábor Tamás, Kalicz Tamás
Határidő: 2018. december 31.
Kiegészítő dokumentumszolgáltatást végzünk szerződés alapján egyéni megrendelők
számára csereletét formájában
Tervezett: 2 önálló települési könyvtár
Kiszállások, cserék száma: 8
Felelős: Kulcsárné Király Mária, Czank László
Határidő: 2018. december 31.

3.4. A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
2018-ban 94 Heves megyei kistelepülésen
biztosítjuk a KSZR teljes körű szolgáltatásait 1997. évi CXL. törvény 66. §, valamint a
39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet alapján - a
központi költségvetés kistelepülési könyvtári
támogatás terhére.
Dokumentumszolgáltatás
Dokumentumszolgáltatást végzünk évi 4
alkalommal, csereletét formájában;
Állománygyarapítást
végzünk,
a
dokumentumokat adatbázisban rögzítjük,
könyvtári használatra fölszereljük, jelzeteljük,
vonalkódozzuk;
Tervezett csereletét: településenként 180 db
dokumentum/kiszállítás, 720 db dokumentum/ szolgáltató hely/év
Gyarapítjuk a helyi állományt tartós letét formájában is, kívánságlista szerint;
Tervezett: 50 db könyv/szolgáltató hely
Szervezzük a cserék lebonyolítását és kiszállítását.
Tervezett cserék és kiszállítások száma: 376
Kiszállítandó és cserélendő dokumentumok száma: 67 680 db
Felelős: Kulcsárné Király Mária, Ferenc Beáta, Czank László
Határidő: 2018. december 31.
Napilapokat és folyóiratokat rendelünk kívánságlista szerint, a rendeléseket monitorozzuk.
Tervezett: 100 000 Ft/szolgáltató hely
Tervezett: 94 szolgáltató hely
Felelős: Verle Ágnes
Határidő: 2018. december 31.
Segítjük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybe
vételi lehetőségét. Könyvtárközi kölcsönzést végzünk, ha a helyben lévő gyűjteményben nem
található meg a keresett dokumentum;
Tervezett: 4000 db kérés
Felelős: Veresné Lefler Katalin, dr. Szemerszkiné Dürgő Csilla
Határidő: 2018. december 31.
Állományrendezést, leválogatást, selejtezést végzünk az ötéves fejlesztési terv szerint;
Tervezett: 10 szolgáltató hely
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes
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Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében: HEVESTÉKA
Az eCorvina rendszerében 87 Heves megyei könyvtári szolgáltató hely állománya érhető el
teljes körűen. 2018-ban további 7 könyvtár állományának feltöltését végezzük el, valamint
folytatjuk a kölcsönző modul használatát (a 2017. évvel bezáróan 42 szolgáltató helyen került
bevezetésre a kölcsönzői modul).
Felelős: Komló-Szabó Ágnes, Pádár-Deák Krisztina
Határidő: 2018. december 31.
Módszertani látogatást, tanácsadást, segítségnyújtást végzünk;
Tervezett látogatások száma: 94, rendkívüli esetben igény szerint többször is
Felelős: Komló-Szabó Ágnes, Szabó Eszter, Pádár-Deák Krisztina
Határidő: 2018. december 31.
Felhívjuk a fenntartó önkormányzatok figyelmét az aktuális pályázati felhívásokra, segítünk
a pályázatok megírásában, koordináljuk azok megvalósítását.
Tervezett: pályázati lehetőségek függvényében, igény szerint
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes, Pádár-Deák Krisztina
Határidő: 2018. december 31.
Beszerezzük a szolgáltató hely kulturált szolgáltatási környezetéhez szükséges bútorzatot.
Segítséget nyújtunk az egységes arculati elemek tervezéséhez és megvalósításához.
Tervezett: 6 könyvtári szolgáltató hely
Felelős: Farkas Márta, Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2018. december 31.
A szolgáltató helyekre – a felújítások ütemében – korszerű nyitva tartási táblát és egységes
arculatú belső feliratokat juttatunk el
Tervezett: 22 település
Felelős: Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2018. december 31.
Számítógépes szolgáltatásokat nyújtunk (Rendszergondozás, szervízszolgáltatás,
karbantartás, vírusvédelem)
Tervezett: 94 szolgáltató hely, valamint igény szerint többször is
Felelős: Vas Gábor, Kalicz Tamás, Rózsa Dániel
Határidő: 2018. december 31.
Közösségi szolgáltatások
A megyei gyermek- és felnőtt könyvtári rendezvényekbe bevonjuk a szolgáltató hely
használóit; segítjük a helyi programok, kiállítások szervezését; az olvasásnépszerűsítő
programokhoz való csatlakozást. Az önkormányzat negyedévente legalább egy alkalommal
részt vesz az alapszolgáltatásokon túli programok fogadásában, szervezésében, saját szervezésű
közösségi program lebonyolításában.
Tervezett: 94 szolgáltató hely, 376 program
Felelős: Kulcsár Kitti, Pádár-Deák Krisztina, Szabó Eszter
Határidő: 2018. december 31.

3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
Folyamatosan követjük Heves megye nemzetiségi létszáma alakulásának tendenciáját,
valamint az anyanyelvi nyelvhasználók számának alakulását. Ennek, valamint az adott nyelven
beszélők/tanulók számarányának, a kisebbséghez tartozók ajánlásai alapján és a keresett
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dokumentumok milyenségének függvényében alakítjuk az évi beszerzést. Partnereink:
kisebbségi önkormányzatok, könyvtárak, Goethe Intézet, Országos Idegennyelvű Könyvtár.
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 válik nyilvánosan kereshetővé webes katalógusunkban.
Tervezett nemzeti identitást erősítő programok
• Lengyel – Magyar Barátság Napja
• Roma népismereti előadás a Népek és kultúrák programsorozat keretében
• Kiállítások készítése egy-egy kisebbség nyelvéből
• Könyvajánlók a kisebbségek nyelvén is.
Megyei könyvtári funkciónkból adódóan a települési könyvtárak nemzetiségi állományának
felmérése 2017-ben elkezdődött Kisnána község szlovák nyelvű állományával. Ennek
feldolgozása 2018-ban folytatódik.
Felelős: Bodó Boglárka
Határidő: 2018. december 31.

4. Mutatók
4.1 Könyvtárhasználat
Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)
Beiratkozott olvasók tervszáma (fő)
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő)
A könyvtári látogatások tervszáma (db)
Ebből csoportok (db)

2017. évi tény

2018. évi terv

14441

14500

2893

2900

108497

108500

250

250

4.2 Dokumentumforgalom
Könyvtárhasználat (KSZR nélkül)

2017. évi tény

2018. évi terv

113048

115000

E-dokumentumok tervkölcsönzése (db)

2642

2650

Helyben használt dokumentumok (db)

204158

204200

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)

6260

6260

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)

440

440

2017. évi tény

2018. évi terv

Katalógus

4

4

Olvasói munkaállomás

54

54

Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db)

4.3 Olvasói számítógépek
Olvasói számítógépek száma helyben használatra

4.4 Online szolgáltatások
Online szolgáltatások
Távhasználatok tervszáma

2017. évi
tény
906819

2018. évi terv
950000

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága
(alkalom/hónap átlagosan)
A könyvtárban használható adatbázisok száma

29

30

21

21

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)

10

10

12

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

440251

440000

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

8

8

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Szolgáltatások száma
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök
száma

2017. évi
tény
2

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások
száma

4

2018. évi terv
2
4

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

2017. évi tény
1272
12
0
1284

2018. évi terv
1200
12
0
1282

4.7 Használói képzések száma
Kompetenciaképzés
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést,
szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést,
szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken
résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések
száma
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken
résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések,
továbbképzések száma
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken,
továbbképzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások
száma
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon
résztvevők száma

2017. évi tény
115

2018. évi terv
120

2310

2400

67

70

494

500

0

0

0

0

292

300

3576

3600
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A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat
célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális
programok száma
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat
célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális
programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programok száma
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők
száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő
szervezett programok, képzések száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő
programokon, képzéseken résztvevők száma
Összes képzés tervszáma
A képzésen résztvevők tervszáma összesen
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató
kiadványainak tervszáma

39

40

451

450

4

5

304

300

13

20

170

250

60

65

1106

1200

242

250

3910

4100

2

2

Digitális írástudást segítő, kompetenciafejlesztő foglalkozások, könyvtárhasználati
órák, könyvtárbemutatók
Könyvtártúra
Interaktív játékos akadálytúra a könyvtár részlegeiben a könyvtárhasználat elsajátítására.
Felelős: Bodor Katalin
Határidő: 2018. december 31.
Angolszász ünnepek és magyar vonatkozásaik; Népek és kultúrák
Idegen nyelvi dokumentumok használatára épülő könyvtári órák
Felelős: Bodó Boglárka
Határidő: 2018. december 31.
Egy ropi naplója
Könyv- és könyvtárhasználati foglalkozás Jeff Kinney: Egy ropi naplója könyvsorozatának
felhasználásával
Felelős: Zsoldos Marianna
Határidő: 2018. december 31.
Pokémonvadászat
Pokemon Go játék karaktereinek felhasználásával a gyerekek könyvekben elrejtett
pokémonokra vadásznak a könyvtárban, elsajátítva játékos formában a könyvtári raktározási
rendet, a könyvtári dokumentumok típusait, tartalmi csoportosítását. A foglalkozás
népszerűsíti az egyes könyveket és az olvasást is.
Felelős: Zsoldos Marianna
Határidő: 2018. december 31.
Skool Klub
10 alkalmas

műhelyfoglalkozások

11-14

év

közötti

lányok

számára.

A

gyerekek
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műhelyfoglalkozások során a játékokból ismert világok és karakterek segítségével
ismerkedhetnek meg a programozás alapjaival, miközben elkészítik saját játékaikat Scratchben, amit a klubfoglalkozások végén bemutathatnak a többieknek is.
A program a Technológiai Oktatásért Alapítvánnyal együttműködésben valósul meg.
Felelős: Kalicz Tamás
Határidő: 2018. december 31.
NetHelp, NetChat, Számítógép-, laptop és tablethasználat - egyéni mentorálással
Kezdő és haladó szintű internet- és számítógép-használói tanfolyamok. Foglalkozásaink a
hátrányos helyzetű embereknek, munkanélkülieknek, nyugdíjasoknak kínált felzárkózási
lehetőséget. A hozzáférhetőség biztosításán túl sokak számára tesszük megismerhetővé az
információs világhálót, a rajta keresztül elérhető tudáskincset, a kapcsolattartás elektronikus
lehetőségeit, az információszerzés eszközeit, s az eszközök megfelelő használatát.
Tanfolyamaink Egerben és a vidéki településeken egyaránt elérhetőek. Egyéni mentorálás
keretében az idősebb korosztály tagjai ismerkednek az új kommunikációs eszközök
használatával.
Felelős: Bodor Katalin, Csépányi Zoltán
Határidő: 2018. december 31.
Internet Fiesta
Országos programsorozat az Internet és a könyvtári informatikai szolgáltatások
népszerűsítésére
 érdekes, ingyenes applikációk bemutatása
 az idősebbek bevezetése, buzdítása a közösségi oldalak bátrabb használatára,
tanácsokkal segítése
 internetes vásárlási lehetőségek
 helytörténeti oldalak bemutatásával a települési értékek közvetítése, virtuális séta
 kezdő és haladó informatikai klubfoglalkozások.
Felelős: Szemerszkiné Dürgő Csilla
Határidő: 2018. március 28.

4.8 Rendezvény, kiállítás
Mutatók
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és
országos szintű közösségi programok, rendezvények tervszáma
összesen
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, megyei és
országos szintű közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők tervszáma
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások tervszáma

2017. évi tény
701

2018. évi terv
701

16365

16400

33

30

A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások látogatóinak
száma
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő
rendezvények tervszáma

9499

9000

351

355

Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken
résztvevők tervszáma

8537

8600

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott
kistelepüléseken szervezendő rendezvények tervszáma

1002

1002

A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott
kistelepüléseken szervezendő rendezvényeken résztvevők
tervszáma
Egyéb rendezvények tervszáma

17621

17600

15

15

352

360

Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma
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Csoportos foglalkozások
Óvodai és iskolai csoportok számára

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
Felelős: Luzsi Margó
Határidő: 2018. december 31.
„Ször(p)arty”
Biblioterápiás csoportfoglalkozás középiskolásoknak a HEVESTÉKÁ-val együttműködésben
Felelős: Komló-Szabó Ágnes
Határidő: 2018. december 31.
Gyere velem varázsolni!
Régi Varázskönyvtár programunk megújítása: az óvodások hozzák el szüleiket egy közös,
játékos-mesélős, alkotó könyvtári együttlétre
Felelős: Luzsi Margó
Határidő: 2018. december 31.

Családi rendezvények, ünnepek a Gyermekkönyvtárban
Bébillér családi mesekör
Komplex, mesére, dalra, játékra, alkotó munkára, kulturális ismeretterjesztésre épül. Kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy könyvtárunkban a családok együtt is megjelenjenek, jól érezzék
magukat, természetes legyen számukra a közös, együttes élmény, az aktív jelenlét.
Felelős: Luzsi Margó
Határidő: 2018. december 31. havonta 1 alkalommal
Hozz egy történetet!
Egész napos komplex program a Boldogság Világnapja alkalmából
Felelős: Luzsi Margó
Határidő: 2018. március 20.
„Vidám költők társasága”
A versek, dalok, verselés, éneklés jegyében
Felelős: Luzsi Margó
Határidő: 2018. április
Nyárnyitogató
Vidám, vakációkezdő együttlét közös bütyköléssel
Felelős: Pintérné Pordány Mária
Határidő: 2018. június
„Megtartó anyaföld – megtartó meseföld”
Népmese Napja a mesemondás, mesehallgatás jegyében
Felelős: Luzsi Margó
Határidő: 2018. október
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„Pilinkázó”
Adventkezdés zenével
Felelős: Pauer Erika
Határidő: 2018.december 31.
Palinta
Baba-mama program, gyermekkönyvtárban és a felsővárosi fiókkönyvtárban- hetente felváltva
a két helyszínen az EFOP 3.7.3-16-2017 pályázat keretében
Felelős: Bálintné Fadgyas Eszter
Határidő: 2018. december 31.
Mondókázó, „Mesetár”
Baba-mama program a felnémeti fiókkönyvtárban. Mesekönyvekre épülő családi tevékenység
az Északi lakótelepen levő fiókkönyvtárban.
Felelős: Bálintné Fadgyas Eszter
Határidő: 2018. december 31.
Parkkönyvtár
Kölcsönzés, mese, játék az érsekkerti játszótéren nyári szünetben
Felelős: Pauer Erika
Határidő: 2018. augusztus 31.

Hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal élő gyermekeknek tartott foglalkozások
„Mesély” – Mese, játék a Szalában
Meseterápiás alkalmak Szalai Közösségi Házban szegregált körülmények között élő
gyermekeknek havonta 2 alkalommal
Felelős: Luzsi Margó
Határidő: 2018. december 31.
„Mesély” – Meseterápiás alkalmak
Meseterápiás foglalkozások a Móra Ferenc Tagiskola fogyatékkel élő kisdiákjai, az Arany János
Iskola halmozottan hátrányos helyzetű diákjai számára
Felelős: Luzsi Margó
Határidő: 2018. december 31.

Kamaszokra hangolva
Bródy Olvasótábor kiskamaszoknak és tiniknek
A középiskolások túlhajszolt mindennapjaiban egy lélegzetvételnyi szünet, megálló, feltöltődés
az olvasás, és a könyvek világában, mindez felejthetetlen élményekkel fűszerezve.
Az olvasótábor most lehetőséget ad arra is, hogy gyermekkönyvtárunk gyakori vendégeit, a 1012 éves kisdiákokat is bevonhassuk az olvasmányélmények nyomán szerveződő kreatív
tevékenységekbe, ötleteket nyújtva nekik a szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
Felelősök: Komló-Szabó Ágnes, Vasné Varga Zita, Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
Határidő: 2018. június 29.
Fantik Ridörz
A TiniZugban működő Fanatik Rídörz tini olvasóklubban, az olvasást kedvelők, szeretők,
függők találkoznak, ismerkednek, beszélgetnek, játszanak és próbálják megfejteni egy-egy
könyv üzenetét. 2018-ban is mottójuk: „Velünk minden hely ragyogóbb”. Utánajártak, kinek
mit jelent a minden, a mindenség. A fiatalok háromhetente találkoznak, megosztják
olvasmányélményeiket, olykor a könyvtár falain kívül is, hiszen rendhagyó helyszínen, az
Érsekkertben a könyvtári tricikliben ülve is tartanak foglalkozást. Egy-egy témát, történetet,
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élethelyzetet, belső világot ismernek meg a TiniZugban vendégül látott kortárs írók, fordítók
segítségével.
Felelősök: Csépányi Zoltán, Szabó Eszter
Határidő: 2018. december 31.
A Nagy Könyves Beavatás
Kreatív, fiatalos, a középiskolás korosztályt megszólító olvasásnépszerűsítő akció, mely
Veronica Roth A beavatott című trilógiáján alapul. A korábbi években látva a fiatalok
lelkesedését és a játék sikerét 2017 őszén, az Országos Könyvtári Napok keretében újra indult A
Nagy Könyves Beavatás az egész országban. A kreatív, fiatalos, olvasásnépszerűsítő országos
játékban méri össze több mint 50 csapat közel 200 játékosa méri össze tudását, osztják meg
olvasmányélményeiket. A játék eredményhirdetésére 2018 tavaszán kerül sor.
Felelősök: Csépányi Zoltán, Szabó Eszter
Határidő: 2018. április 7.
Bródy Olvasótábor
1 hetes olvasótábor 10-12 éves kiskamaszok, valamint13-17 éves tinik számára. Célunk, hogy a
fiatalok korosztályuknak szóló könyveket olvassanak, és a számítástechnika adta
lehetőségekkel kézzelfoghatóvá tegyék gondolataikat.
Felelős: Komló-Szabó Ágnes, Vasné Varga Zita
Határidő: 2018. június 30.
MusiX-box
Zenés ritmusjátékok klubja fiataloknak minden nap nyitvatartási időben és csoportoknak
bejelentkezés útján. A játékok: Disney Fantasia: Music Evolved (3+), Just Dance (3+), Guitar
Hero Live (12+) egyéni és közösségi élményt és szórakozást nyújtanak.
Felelős: Zsoldos Marianna
Határidő: 2018. december 31.
Multimédiás ének-zene órák, koncertek
Rendhagyó ének-zene foglalkozások könyvtári környezetben, multimédiás eszközökkel,
videókkal, képekkel, weboldalakkal, interaktív játékokkal, valamint koncertek a zene világának
megismertetésére, megszerettetésére.
Felelős: Zsoldos Marianna
Határidő: 2018. december 31.

Programsorozatok gyermekek és felnőttek számára
Őseink üzenete
Zenés beszélgetés a Gajdos Zenekar tagjaival 6 témakörben: Betyárdalok, balladák; Jeles Napok;
Szerelmes énekek; Az elmúlás dalai; Gyermekdalok; Szabadtéri népzenei nagykoncert
Felelős: Vasné Varga Zita
Határidő: 2018. június 30.
Te magad légy a költemény…- olvasásnépszerűsítő programsorozat
Szóvihar – Lackfi János költői estje, Harminc év napsütés – greCSÓKOLlár zenés irodalmi est,
“Te magad légy a költemény…” – interaktív lírai est a 10 éves Agriából
Felelős: Bodor Katalin, Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
Határidő: 2018. szeptember 30.
„Gondolatban mindig ott leszek” – az Isonzó Expressz Egerben
A világháborús programok sorát a Hősök Napjához közeledve egy olyan nagyszabású
eseménnyel zárjuk, mely eleddig példanélküli a könyvtárak életében: Egerbe szeretnénk hozni
a vonatot, melyről három éven át három ország beszélt: az Isonzó Expresszt. Ezzel az
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országosan is kiemelkedő programmal a nosztalgiavonat megalkotásának eredeti szándékát
kívánjuk erősíteni, emlékezni az 1. világháború hőseire.
Felelős: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Szécsényi Orsolya
Határidő: 2018. szeptember 30.
Tudás – Könyvtár – Közösség. „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása”
Pályázatunk egy teljesen új célcsoport megszólítását tűzte ki célul: elsősorban a munkanélküli
vagy az egyetlen felnőttből álló háztartásban élőket, a szociális bentlakásos intézményben
élőket, a fogyatékossággal élő résztvevőket, alacsony végzettségűeket, a képesítés nélkülieket,
de gondoltunk a GYED-en vagy GYES-en lévőkre és a diplomásokra is. A speciális célcsoportigényekre építettük tervezett 16 tanulási programunkat: havi szakköröket, tanfolyamot,
műhelyfoglalkozást, foglalkozássorozatokat, szabadegyetemeket: Tudás-tanulás-tájékozódás;
Könyvek és kézimunka; JELeskedjünk a könyvtárral!; Palinta; Szülők iskolája; Kerecsendi
mesekör; Meseprogram-börtön; Magyarország Tudástár; Énekiskola a Szalában; WEBsúgó;
Légy már legenda!; Dsida Jenő nyomában; Együtt egymásért; Élmények a Bioszigeten; Angol
társalgási klub; Berva Olvasóklub
Felelős: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Bodor Katalin, Varga Lászlóné
Határidő: 2020. szeptember 30.
Posztolj verset a könyvtárba! 2018
Rendhagyó módon ünnepeljük a Magyar Költészet Napját. Versfüggő, FabrikÁlom Játszóház.
Harminc év napsütés: greCSÓKOLlár zenés irodalmi est.
Felelős: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Bodor Katalin
Határidő: 2018. április 11.
88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok
2018-ban Lackfi János költő nyitja meg az Ünnepi Könyvhetet, ezt a Gajdos Zenekar
nagykoncertje követi.
A megnyitó után: Szóvihar – Lackfi János költői estje. Programkínálatunkban szerepelnek
kötetbemutatók, Könyves reggeli, rendhagyó Palinta, Írók Sátra, társasjátékok, FabrikÁlom
játszóház, Családi Műhely, örömzene, Bródy Antikvár – könyvbörze. Könyvárusításon kínáljuk
a Libri, a Líra és a Könyvcentrumot könyveit.
Felelősök: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Bodor Katalin
Határidő: 2018. június 10.
Múzeumok Éjszakája
A Múzeumok Éjszakája megmutatja, milyen gazdagok is vagyunk: mennyi érdekes és
nagyszerű dolog vár arra, hogy felfedezzük, megismerjük a könyvtárban, és valamiképp életünk
részévé tegyük ezen az éjszakán.
Programjainkból: könyvtárbemutató, helyi kincseink, Térzene a Palota erkélyéről, a Gajdos
Zenekar tagjainak koncertje.
Felelősök: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2018. június 10.
Mesélő műemlékek – a Kulturális Örökség Napja
Ezen a napon könyvtárunk építészeti értékeit, a Nagypréposti Palota és a Közigazgatási
Szakkönyvtár olvasótermének történetét helyezzük előtérbe. Könyvtárvezetéseken közösen
fedezzük fel az ide látogató turistákkal, érdeklődőkkel kulturális örökségünk szépségeit, majd
bemutatjuk a Palota mai könyvtári szolgáltatásait is, könyvtárunk könyvtörténeti kuriózumait,
muzeális értékű darabjait. A sétát hangulatos barokk zene kíséri.
Felelősök: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2018. szeptember 22.
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Közös tudás – közösségi hozzáférés. Országos Könyvtári Napok – 2018. október 1-7.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében az Országos Könyvtári Napok, mint a
könyvtáros szakma legjelentősebb eseménye 2018-ban is több ezer könyvtár összefogásával
valósul meg, a lakosság széles körének bevonásával. 2018 Magyarországon a CSALÁDOK ÉVE.
A könyvtárak eddig is számos hasznos családbarát szolgáltatással fordultak a lakosság felé, a
Családok éve alkalmat ad arra is, hogy ezeket népszerűsítsék, együttműködő partnerek
bevonásával hatékonyságát erősítsék.
Az Európai Bizottság javaslatára 2018. A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPAI ÉVE. A
kezdeményezés célja, hogy minél többen fedezzék fel és ismerjék meg Európa kulturális
örökségét. A kulturális örökség részét képező, gyerekként megismert mesék, a szüleink és
nagyszüleink által átadott ismeretek, a hagyományos ételek, a művészeti alkotások, a tárgyi
kultúra bemutatására változatos tevékenységgel készülhetünk.
Felelősök: Szemerszkiné Dürgő Csilla, Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
Határidő: 2018. október 7.
Sorsfordulók
Ismeretterjesztő előadássorozat. Az első félév előadásai egyetemes történeti témákat ölelnek
fel: a latin ábécé rejtélyes kezdeteiről, keresztes hadjáratokról, Cromwell Olivérről, a XX.
század második felének piacpolitikájáról szólnak. A „Gondolatban mindig ott leszek…” - az
Isonzó Expressz Egerben pályázati programhoz csatlakozva az EKE előadói közreműködésével
az első világháborút felidéző emlékülésre kerül majd sor 2018 májusában. A második félévben
magyar sors- és évfordulókról esik majd szó. Programsorozatunk az Eszterházy Károly
Egyetemmel közös szervezésben valósul meg.
Felelős: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Szécsényi Orsolya
Határidő: 2018. december 31.
Irodalomról, nyelvről – korszerűen
Az előadássorozatban a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet tanárai előadásában
ismerkedünk meg a Halotti beszéd és könyörgés sajátosságaival, a szavak szófaji rendszerbe
sorolásának kritériumaival, valamint Borbély Szilárd és Francois Truffaut egy-egy művének az
elemzésével. Az érettségire készülő diákok mellett minden, az irodalom és a nyelv iránt
érdeklődő látásmódját gazdagítják. Programsorozatunk az Eszterházy Károly Egyetemmel
közös szervezésben valósul meg.
Felelős: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Szécsényi Orsolya
Határidő: 2018. április 24.
Sárkánykör – mesekör felnőtteknek
Havonkénti egész napos esemény különféle életkorú és társadalmi állású felnőttek számára
Felelős: Luzsi Margó
Határidő: 2018. december 31.

Helyismereti műhely: programsorozat a helyi értékek megőrzéséért
Rendhagyó helytörténeti órák
A középiskolás korosztály számára rendhagyó helytörténeti foglalkozásokat szervezünk,
melyek keretében megismerhetik magát a Helyismereti Gyűjteményt, bemutatjuk a Heves
Megyei Értéktárat.
Felelősök: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2018. december 31.
Helytörténeti esték
Neves történészek, helytörténész kutatók, egyetemi oktatók, segítségével az érdeklődők beható
ismereteket szerezhetnek történelmünk egy-egy érdekes eseményéről, kulturális örökségünk
kincseiről, és az ezeket bemutató kiadványok, illetve értékes sajtótermékek digitalizálásáról.
Elsődleges célunk a sorozattal: a helyi emberek identitástudatának erősítése.
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Felelősök: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2018. december 31.
Gárdonyi Géza örökében
Kiemelt feladatunknak tekintjük Gárdonyi Géza örökségének az őrzését. Harmadik éve, hogy
megrendezzük a Dobó István Vármúzeummal és az Eger Vára Barátainak Köre civil
szervezettel közösen a Gárdonyi Géza Emlékülést. Itt neves irodalomtörténészek, történészek,
muzeológusok tartanak előadást. Idén az író és a képzőművészet kapcsolatát boncolgatják
előadóink. Partnereink kérésére előadásokat tartunk Gárdonyi Géza munkásságával, életével
kapcsolatban.
Felelősök: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2018. december 31.
„Megtartó párbeszéd”. Rendezvénysorozat
Helyi szép- és szakírók, valamint a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei
Tagozatának munkáit bemutató író-olvasó találkozók, emlékülések. A Felnémeti Esték
keretében irodalmi találkozók.
Az Agria folyóirat sajátos karaktert képvisel a kortárs folyóiratok között, hiszen egy tiszta
profilú, szakmaiságra koncentráló irodalmi, művészeti, kritikai lap. Számos, az Agria
folyóiratban publikáló szerzőnek nyújtunk lehetőséget könyvtárunkban újonnan megjelent
kötetük bemutatására.
Felelősök: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2018. december 31.
Az egri hóstyák néprajza
Az Eszterházy Károly Egyetemmel közös, új előadássorozattal jelentkezünk 2018-ban. Az egri
hóstyák című kötet 10. évfordulója adta az ötletet az új programunk kialakításához. Előadóink
neves néprajzkutatók, akik beszélnek többek között az egri hóstyák kialakulásáról, és a
népszokásokról.
Felelősök: Szécsényi Orsolya, Vasné Varga Zita
Határidő: 2018. december 31.

Olvasóklubok, nyelvi klubok
Egy könyv, egy csésze kakaó – olvasóklub felnőtteknek, Felnémeti olvasóklub
Magyar, német, indiai regények szerepelnek a klub 2018-as programjában. Ebben az évben
novellás köteteket is feldolgozunk. Mindig viszonylag frissen megjelent, igényes stílusú kortárs
irodalmat olvasunk. A beszélgetések nyitottak, bármikor lehet csatlakozni a csoporthoz.

Felelős: Fekete Ildikó, Porkoláb Judit
Határidő: 2018. december 31.
Olvassunk, beszélgessünk a Dsida Jenő Baráti Körrel!
A körrel – mely a Dsida-kutatás egyik meghatározó szellemi műhelyévé vált – együttműködve
nemcsak Dsida költészetére, hanem a határon túli és klasszikus magyar irodalom értékeire is
ráirányítjuk a figyelmet kiállításokkal, előadásokkal könyvbemutatókkal. Az idén középpontba
állítjuk az első világháború eseményeit, irodalmát.
Felelős: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
Határidő: 2018. december 31.
Német, angol nyelvi klub
A német és angol klub háziasszonya az angolszász nyelv és kultúra iránt érdeklődőknek
szervezi heti rendszerességű társalgási klubot.
Felelős: Fekete Ildikó
Határidő: 2018. december 31.
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Olvass Macinak!
A program célja az olvasási készség, valamint az angol nyelvismeret fejlesztésének támogatása
hangos olvasás által, stresszmentes módon, barátságos könyvtári környezetben, vidáman,
érdekesen, ösztönzően csoportos foglalkozás keretében.
Felelős: Fekete Ildikó
Határidő: 2018. december 31.

Kiállítások
Galériánk 2018-ban az alábbi alkotóknak, kiállításoknak ad helyet: Rostás Bea, Debrei
Zoltán, Morschauser Miklós, Bükki Nemzeti Park, Eventus Művészeti Középiskola, Trojan
Mariana Jozef emlékkiállítás, I. Világháború emlékkiállítás, Veréb Emese gyermekcsoportja,
Kaláka Fesztivál, Demeter Tünde, Lengyel Önkormányzat, HevesTéka fotókiállítás, Papp
Ildikó, Szűcs Rita, Burka István, Korponai Margó.
4.9 Használói elégedettség mérés
Használói elégedettség mérések tervezése
A használói elégedettség-mérések száma

2017. évi tény
3

A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók
száma

648

2018. évi terv
3
120

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

2017. évi tény
2
50%
1

2018. évi terv
2
70%
1

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség
Közösségi szolgálat/önkéntesség
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma

2017. évi tény
64

2018. évi terv
66

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési
intézményekkel kötött megállapodások száma

11

13

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

2

2

4.12 Partnerség
A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma
Civil szervezetek
Határon túli könyvtárak
Vállalkozók
Oktatási intézmények
A kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma
Egyéb
Összesen

2017. évi tény
1
0
4
10
91
6
112

2018. évi terv
1
0
4
10
94
6
115

4.13 Digitalizálás
A Helyismereti Gyűjtemény dokumentumainak digitalizálása több ütemben történik,
intézményünk digitalizálási stratégiája alapján. A munka során elsősorban a
gyűjteményünkben található papíralapú helyi sajtótermékeket kívánjuk digitalizálni, mert a
mindennapi munkánk során tapasztaljuk fontosságukat, unikális jellegüket.
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A helyi lapok digitalizált példányai teljes szövegű adatbázisban lesznek elérhetőek,
népszerűsítve a lapokban közzétett híradásokat, tudósításokat. A digitalizálással növelni
tudjuk a helyi események iránti érdeklődést, erősíteni tudjuk a helyi identitást, segítjük az
országos kitekintésű helytörténeti kutatásokat is. A könyvtári munka szempontjából
megkönnyíti a visszakeresést és a tájékoztatási feladatokat is. Nem utolsósorban az is fontos
szempont, hogy az idő és az intenzív használat miatt erőteljesen igénybe vett értékes
dokumentumokat megóvjuk az utókor számára.
Ezzel a programmal a párhuzamosság veszélye nélkül kapcsolódhatunk az országos –
esetlegesen a helyi digitalizálási programokhoz.
2018-ban az Egri Dohánygyár időszaki kiadványainak digitalizálását tervezzük, ez 975
lapszámot jelent. Ezen kívül 4 db könyv, továbbá Heves megye helyismereti irodalma c.
bibliográfia 1982-1997 közötti kötetei is szerepelnek az éves digitalizálási tervben.
Folytatódni fog a Heves Megyei Hírlap digitalizálása negyedévente az aktuális lapszámokkal az
Arcanum Kft. közreműködésével.
A közzététel helye a www.hungaricana.hu portál.
Az EFOP-4.1.8-16-2017-00120 sz. „Könyvtár négy keréken, MindenkiNet” című projekt második
ütemében tervezzük digitális labor kialakítását, mely többek között az alábbi eszközbeszerzést
tartalmazza: mikrofilm szkenner, könyvszkenner, 11 db számítógép, 8 db tablet, 8 db
okostelefon, USB mikroszkóp és endoszkóp, 8 db videokamera, 8 db IP kamera, Wacom
rajztábla, 8 db digitális kamera, digitális hangeszköz, projektor és az ezek használatához
szükséges szoftverek. Az eszközbeszerzés beszállítójának kiválasztása közbeszerzési eljárás
keretében 2018-ban indul. A szállítás és az eszközök üzembehelyezése várhatóan 2019-ben
történik majd.
Fentiek miatt 2018-ben nem tervezzük digitalizáló eszközök vásárlását.
Eszköz neve, típusa

Darabszám

-

-

Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%)
Digitalizálás célja

Arányszám (%)

Szolgáltatás

55

Állományvédelem

20

Elektronikus dokumentumküldés

20

Reprográfia

5

Digitalizálás

2017. évi tény

2018. évi terv

Digitális objektumok száma

2

0

Teljes dokumentumok száma

6

0

Könyv

23

5

Folyóirat

452

1200

0

0

106

500

Kép

112

0

Egyéb

619

0

Összesen

1320

1705

Online elérhető

596

1205

Helyben használatra elérhető

724

500

Hanganyag
Audiovizuális dokumentum

23

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

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok
Szolgáltató helyeink közül teljeskörűen akadálymentesített a Gyermekkönyvtár, s mindkét
fiókkönyvtárunk. A Központi Könyvtár, a Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény és a
Közigazgatási Szakkönyvtár fizikai akadálymentesítése megoldatlan, pedig az akadálymentes
bejutás biztosítása széles társadalmi igényként jelentkezik. Egyénenként megoldható egy-egy
programra segítő személyzet alkalmazásával a mozgáskorlátozottak feljutása az emeletre, de a
napi igények kiszolgálása megoldatlan. A földszinti Digitális Esélyegyenlőség Terem
létrehozásával, a Galériában tartott gyakori közösségi programokkal, a földszinti mosdó
átépítésével a kerekesszékkel közlekedő látogatóinkat is komfortosabb környezet fogadja.
A továbblépés egyetlen lehetősége a szűkös terek, az állandó helyhiány megszüntetése.
Szolgáltatási környezetünk elaprózott, széttagolt, gazdaságtalan, s szervezetileg merev,
rugalmatlan. A Könyvtárellátási Szolgáltatás kiszolgáló tevékenységeit elsősorban bérelt
helyiségekben, nem ideális munkafeltételek mellett tudjuk ellátni. E helyzet javítására a
gazdasági feladatok átszervezésével felszabaduló irodákat a Hevestéka és az informatikai
feladatok ellátására hasznosítjuk. A 2014-2020 programozási időszakának tervezéséhez
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elkészítettük szakmai javaslatunkat, melyet partnerségi fórumon benyújtottunk „Egy megújuló
könyvtár - a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai fejlesztési programja” címmel.
Az egységes szolgáltatási rendszer megvalósításának egyik lehetősége a központi
könyvtárépület bővítése, korszerűsítése. Az épület engedélyes építési tervvel rendelkezik, az
építkezés a Területi Operatív program városi beruházásai között kiemelten szerepel. Az
alaposan és körültekintően elkészített terv alapján a főépület egésze látványos, igényes
szolgáltató térként funkcionálhat, a zenei és idegen nyelvi gyűjtemény, az ifjúsági „TiniZug”,
mint közösségi tér szerves egészként kapcsolódhat egymáshoz. A tervek megoldást jelentenek
a
szolgáltatások
akadálymentesítésére
és
korszerűsítésére.
Az
átalakítással
kényszermegoldások is keletkeznek: minden kiszolgáló funkció a szomszédos épületben
kaphat helyet: a feldolgozó osztály, az informatika, a hálózati-módszertani osztály, az
igazgatás. A jelenlegi belső raktári állomány külső raktárba költözik, így a helyben, azonnal
elérhető dokumentumok száma újabb 30 ezer kötettel lesz kevesebb.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés
Megnevezés
Gépjármű (könyvtár busz)
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
IKR fejlesztés
egyéb: könyv, cd, dvd.
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

darab
1

forint
75.100.000

41
31

11.000.000
7.874.000

megjegyzés

34.795.000
58.707.233

4. Pályázatok, projektek
Hazai pályázatok
megnevezése
ODR 2017

Pályázott
összeg (Ft)

Elnyert
összeg (Ft)

1 700 000 Ft

1 700 000 Ft

Közös tudás – közösségi
hozzáférés - Országos
Könyvtári Napok
program megvalósításár
Heves Megye
Könyvtáraiban és
könyvtári szolgáltató
helyein
„Gondolatban mindig ott
leszek”- az Isonzó
Expressz Egerben
Bródy olvasótábor
Őseink üzenete népdalaink
szövegértelmezése a
Gajdos zenekar tagjaival
programra
Te magad légy a

Támogató
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Kezdete

Befejezése

2017.10.15

2018.04.30

2018.10.01.

2018.10.07.

NKA

2 500 000
Ft

2 000 000 Ft

1 384 100 Ft

1 384 100 Ft

Közép és Keleteurópai
Történelem és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány
NKA

1 000 000 Ft

600 000 Ft

NKA

598 060 Ft

598 060 Ft

NKA

2018.05.31.

2018.06.25.
2018.02.15

2018.06.29.
2018.06.29

2018.03.01.

2018.09.28
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költemény olvasásnépszerűsítő
programsorozat
rendezvényeire a Bródy
Sándor Könyvtárban
Összesen
Európai Uniós
pályázatok
megnevezése
EFOP-3.7.3-16-2017-00114
Tudás-KönyvtárKözösség

EFOP-4.1.8-16-2017-00120
Könyvtár négy keréken,
MindenkiNet
GINOP-3.3.1-16-201600001 Digitális Jólét
Program Pontok
fejlesztése
Összesen

7 182 160 Ft

6 282 160 Ft

Pályázott
összeg (Ft)

Elnyert
összeg (Ft)

64 621 066
Ft

120 000 000
Ft

64 621 066
Ft

120 000 000
Ft

informatikai eszközök
használata
184 621 066

Támogató

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

Kezdete

Befejezése

2018.01.01.

2020.12.31

2018.01.01.

2019.12.31

184 621 066

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018ban, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének
bemutatása
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár mindig is fontosnak tartotta, hogy partnerei,
használói igényeit, elvárásait, szükségleteit minél magasabb szinten tudja kielégíteni.
A könyvtáros szakmában az elsők között ismertük föl, hogy a könyvtári minőségmenedzsment
szemlélet elterjedése nem egyszerűen divatjelenség, hanem szükségszerű tendencia, melynek
ismerete, elfogadása és gyakorlati alkalmazása nélkül nem lehet korszerű szolgáltatásokat
nyújtani.
Intézményünk vezetése az elmúlt időszakban folyamatosan és következetesen törekedett arra,
hogy dolgozói elfogadják a minőségmenedzsment szemléletű gondolkodás fontosságát,
megismerjék azokat a módszereket, technikákat, amelyekkel elemezni, értékelni tudjuk
tevékenységünket. A minőségi szemlélet szerinti feladatvégzés mára a mindennapok részévé
vált, beépült a folyamatokba.
A közel tíz évig tartó felkészülési folyamat eredményeként 2013. január 22-én elnyertük a
Minősített Könyvtár címet, mely 2018-ban lejár. A 2017. év kiemelt feladata volt a Minősített
Könyvtár cím pályázat előkészítése. Benyújtására várhatóan 2018-ban kerül sor.
A Könyvtári Minőség Díj kötelezettségeket is jelent, mely a következő fejlesztéseket jelenti
2018-ban:
 Ez évben is fogadjuk a szakmai tapasztalatcsere látogatásra hozzánk érkező,
minőségmenedzsment kérdései iránt érdeklő kollégákat az ország minden tájáról. Szükség
szerint tájékoztatókkal, előadásokkal segítjük munkájukat.
 Folytatjuk a megye könyvtárainak segítését a jó gyakorlatok bemutatásával, egyéni
konzultációk formájában, hogy felkészüljenek a Minősített Könyvtár cím pályázat
benyújtására. Várhatóan 1 könyvtár (Gyöngyös)
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A humánerőforrás menedzsment fontosságát szem előtt tartva belső továbbképzéseket
tartunk – különös tekintettel új dolgozóinkra. A belső továbbképzések középpontjában a
partnerekkel való törődés minősége, valamint könyvtárunk 2018. évi költöztetésének minél
gördülékenyebb előkészítése áll.
 Szolgáltatásaink minőségének folyamatos biztosítása érdekében az év során rendszeresen
végzünk használói elégedettségméréseket, s ennek kiértékelésével határozzuk meg a
további fejlesztendő területeket.
2017. évre tervezett elégedettség mérések:
Használói elégedettségmérés a KSZR partner könyvtárak körében
Időtartam: 2018. január
Célközönség: 91 KSZR partnerkönyvtár
Célérték: 91 db kérdőív
Felelős: Farkas Márta
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:….

2017. évi tény
0
32
3
124
80
1439
24
0

2018. évi terv
250 000
35
5
125
90
1500
24
250 000

6. Elektronikus szolgáltatások
Szolgáltatás

Honlap

2018-ban
tervezett
(I/N)
N

OPAC

N

Adatbázisok

I

Referensz
szolgáltatás

I

Közösségi
oldalak
Hírlevél
Blog

I

RSS

I

I
I

Részletek

Honlapunk alapinformációi 5 nyelven érhetők el: magyar, angol, német,
francia, lovári. A tartalmakat magyar nyelven naponta frissítjük. Kollégáink
egy része rendelkezik tartalomfeltöltési joggal, így az aktuális információk,
hírek, meghívók, plakátok, a rendezvényeinken, programjainkon készült
fotók azonnal, pár órán belül fölkerülnek a honlapunkra. Egységes arculattal
rendelkező felületen teszünk elérhetővé a könyvtárról szóló minden
információt, a katalógust, az olvasóink számára elérhető online felületet.
Katalógusunk távoli elérése az eCorvina Integrált Könyvtári Rendszerben
biztosított.
Arcanum Digitális Tudománytár, EBSCO, Akadémiai folyóirat- és
szótárcsomag, nyílt hozzáférésű adatbázisok, Hungaricana, L’Harmattan
Kiadó kiadványai, MERSZ-Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás,
Tinta Kiadó SzóTudásTára.
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.
Folyamatos jelenlétünk a Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, Slideshare,
Instagram, YouTube oldalakon.
Hírlevelünket havi rendszerességgel eljuttatjuk felhasználóinkhoz.
Hangtárnok: http://hangtarnok.hu/
Bródy Könyvklub http://brodykonyvklub.blogspot.hu/
A Nagy Könyves Beavatás http://nagykonyvesbeavatas.hu/
Diskurzus Gyermekkönyvtári módszertani műhely
http://ediskurzus.wixsite.com/diskurzus
Használóink RRS csatornán keresztül folyamatosan értesülhetnek friss
híreinkről.

27

7. Innovatív megoldások, újítások
Megnevezés
Iskolai könyvtári
ellátás 20 iskolában

Könyvtár négy
keréken,
MindenkiNet

Leírás, ismertető
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 helyzetés igényfelmérésre, a szerződés megkötésére. A szolgáltatás e szerződés
alapján 2017 januárjától indult, és jelenleg már a tankerület összes
iskolájára kiterjed.
Az iskolai szolgáltatáscsomag tartalma:
 helyszíni felmérés, állomány rendezése, leválogatása
 csereletéti könyvcsomagok kiszállítása évi két alkalommal, min. 150
db könyv biztosításával
 tartós letéti állomány biztosítása igényfelmérés alapján
 folyóiratmegrendelés 30 eFt értékben
 integrált könyvtári rendszer használata
 szakmai tanácsadás, rendszeres képzési lehetőség
 informatikai szervizszolgáltatás helyszíni konzultációval és távoli
eléréssel
 rendszeres igény- és elégedettségmérés
Könyvtárbuszos szolgáltatás bevezetése azokon a településeken, ahol a
szolgáltató könyvtár minden erőfeszítése ellenére – a helyi
önkormányzat gazdasági, pénzügyi problémái, infrastrukturális
hiányosságok, megfelelő személy hiánya miatt – nehézségekbe ütközik a
minőségi szolgáltatás megvalósítása (a jelenlegi állapotfelmérés szerint
23 településen), élve a pályázati támogatás adta lehetőséggel,
könyvtárbuszt tervezünk a HEVESTÉKA rendszerbe beállítania megye 23
településén.
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:
Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

2017. évi tény

2018. évi terv

Az intézmény működési bevétele

33 533

28 683

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel
(nem fenntartótól származó bevételek)

33 533

28 683

- ebből a késedelmi díjbevétel (forint)

1 436

1 500

307 894

473 910

79 223

76 725

- ebből beiratkozási díjbevétel (forint)
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
– ebből fenntartói támogatás
– ebből felhasznált maradvány

8 768

– ebből központi költségvetési támogatás

132 300

132 300

– ebből kistelepülési kiegészítő támogatás

78 180

79 458

– ebből pályázati támogatás

9 423

– a Pályázati támogatásból EU-támogatás

0

Egyéb bevétel összesen

8

183 621

Bevétel Bevétel összesen

341 435

502 593

Kiadás

147 982

178 837

Munkaadókat terhelő összes járulék

34 987

36 420

Dologi kiadás

87 227

114 181

Felhalmozási kiadás

65 506

173 153

Személyi juttatás

Egyéb kiadás
Kiadás összesen

1 398
337 100

502 593

Létszám és bérgazdálkodás
2018-ban 45 fő létszámmal látjuk el feladatunkat. Ebből 1,25 főt a Szociális és Gyermekvédelmi
Főfelügyelőséggel kötött az EFOP 1.1.1-15-2015-00001 projekthez kapcsolódó támogatásból
finanszírozunk, mely könnyebbséget jelent a megnövekedett feladatok ellátásában.
Intézményünk a kulturális közfoglalkoztatási programban vesz részt, melynek koordinációját
az Országos Széchényi Könyvtárral kötött megállapodás alapján megyei szinten végezzük.
A tavalyi évhez képest jelentősen megnövekedett intézményünk személyi juttatási kerete: 5.397
eFt növekedés a minimálbér emelkedésének köszönhető, illetve a fenntartó az eredeti
költségvetésben szerepelteti az EFOP pályázataink személyi kiadásait 39.892 eFt értékben.
A dologi kiadásainkat a tavalyi szinten terveztük. Emelkedést az EFOP pályázatok tervezett
költségei jelentenek 22.845 eFt értékben.
Beruházási kiadásaink ugyan emelkedést mutatnak az EFOP pályázat költségei miatt (172.446
eFt), azonban a saját költségvetésből finanszírozott kiadásaink a tavalyi év teljesítési adataihoz
képest több mint 6.700 eFt-tal csökkennek.

Eger, 2018. február 15.

aláírás
igazgató
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