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1

Bevezetés
1.1

Az év során történt meghatározó jelentőségű változások

2013. január 22-én, a Magyar Kultúra napján vehette át könyvtárunk a Minősített Könyvtár
címet. A cím több éves minőségfejlesztő munkánk eredménye, olyan elismerés, mely további
sikerekre ösztönöz bennünket. Egyben kifejezi azokat az értékeket, melyekről nagyon sok
pozitív visszajelzést kapunk közvetlen környezetünkben és országos szakmai szinten is.
1.2

A 2014. évi főbb munkatervi pontok teljesülése

A 2014. évi munkaterv kiemelt feladataiként az alábbiak megvalósítására került sor:
• a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer településszámának bővítése, az új csatlakozók
felzárkóztatása, a szolgáltatás elindítása
• a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer egyes könyvtárainak megújítása, bútorozása,
informatikai fejlesztése, egységes adatbázisépítés
• a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 sz. Kulturális szakemberek továbbképzése a
szolgáltatásfejlesztés érdekében Heves megyében című pályázat konzorciumvezetési
feladatainak ellátása, 38 szakalkalmazott részvételének biztosítása a folyamatos
szolgáltatás fenntartása mellett
• a külső raktárban elhelyezett gyűjtemény átvizsgálása, nagyarányú leválogatása
• a TÁMOP 3.2.4.A, TÁMOP 3.2.4.B, TÁMOP 3.2.13 sz. pályázatok lezárása, elszámolása,
fenntartási kötelezettségek koordinálása
• a TIOP 1.2.3, a TÁMOP 3.2.4, a TÁMOP 3.2.11 sz. pályázatok fenntartási időszakában
elvárt tevékenységeinek koordinálása
• a Nagypréposti Palota épülete akadálymentesítési tervezési munkáinak szakmai segítése.
Az épület sürgető karbantartási munkáinak elvégzése, az állagromlás késleltetése
• a közfoglalkoztatási program stabil, üzemszerű működésének megvalósítása
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Szervezeti kérdések:

2.1

Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra

Az intézmény engedélyezett létszáma 48,75 fő, nyitó munkajogi állományi létszáma 49,75 fő.
2013. január 1-jétől a könyvtár gazdasági szervezete látja el a Dobó István Vármúzeum
gazdasági feladatait is. Év közben 3 fő jogviszonya szűnt meg, a megüresedett álláshelyekre 3
fő került felvételre. A gazdasági feladat-ellátók létszámából 1 főt a szakalkalmazottak
létszámába csoportosítottunk át.
Év végi munkajogi állományi létszámunk 49,75 fő. Ezen felül téli közmunka-programban
2014. december 1-től 22 főt foglalkoztattunk.
Az intézmény feladatai az elmúlt években folyamatosan növekedtek: a Könyvtárellátási
Szolgáltatás keretében ellátott települések számának növekedésével, a közönségigénynek
megfelelő széles körű olvasásnépszerűsítő programok megvalósításával. A jelenlegi
intézményi létszám a humán erőforrásigény folyamatos felülvizsgálatával és átszervezésével,
fokozott munkahelyi terheléssel tudott eleget tenni mindezen feladatoknak. A
megnövekedett feladatok a szervezeti struktúra átalakítását, a személyzet folyamatos, évről
évre történő átcsoportosítását igényelték. A munkaerő optimális felhasználási lehetőségeinek
határát elértük. A probléma kezelését kisebb mértékű munkaerő-átcsoportosítással tudtuk
orvosolni, mely így más munkaterületeken elvégzendő feladatok csökkentésével járt.
2013. november 11 – 2014. február 28. között 15 főt, 2014. január 1 – 2014. április 30. között 10
főt foglalkoztattunk, 2014. június 1 - 2015. február 28. között 22 fő foglalkoztatására került sor
közmunkaprogram keretében. (Ebből 5 fő képzésen, ECDL tanfolyamon vett részt.)
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A közmunkaprogramba bevont kollégák mentorálása szervezett, jól működő rendszer. Az új
kollégák két napos tréninget követően szakképzettséget nem igénylő, rövid betanítással
elvégezhető feladatokat látnak el: kép- és hangdokumentumok digitalizálása, számítógépes
installálási feladatok, jelzetelés, vonalkódozás, helyismereti dokumentumok rendezése,
válogatása, könyvek visszasorolása, kiadványszerkesztés, egyszerű adatrögzítési,
adminisztrációs feladatok, takarítás, dokumentumok szállítása és mozgatása.

1. ábra Szervezeti felépítés 2015.01.01.

2.2

Kitüntetések, elismerések

A Magyar Köztársaság állami ünnepe – augusztus 20-a – alkalmából Balog Zoltán miniszter
úr az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Szinnyei József díjban
részesítette Sohajdáné Bajnok Katalint, a Bródy Sándor Könyvtár igazgatóhelyettesét, több
évtizedes vezetői és szakmai munkássága elismeréseként. Igazgatóhelyettes asszony a
kitüntetést a központilag szervezett állami ünnepség keretében Budapesten vette át. Ez
alkalomból Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a városi ünnepség keretében köszöntötte.
A Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérmet vehette át Tőzsér Istvánné Géczi Andrea, a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetője 2014. július 17-én a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének soproni vándorgyűlésén. Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a városi
közgyűlésen is köszöntötte.
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A Magyar Irodalomtörténeti Társaság által alapított Toldy-díjat Dr. Gintli Tibor ELTE BTK,
tszv. irodalomtörténész, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke adta át kiemelkedő
szervezői munkájáért Farkas Márta, a MIT Heves Megyei Tagozata 2009-2013 közötti titkára
számára.

2. ábra Organogram 2015.01.01.

2.3

Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások

A 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók rendje szerinti besorolása alapján
az Alapító Okirat és a Törzskönyvi bejegyzés módosításra és átvezetésre került.
A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 69/2013. (XII. 10) döntése alapján a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata átdolgozásra került, melyet Eger Megyei
Jogú Város Közgyűlése a 34/2014. (I.30.) közgyűlési határozattal elfogadott.
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3

A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása
3.1

Gyűjteményszervezés – állományépítés
2014. terv

gyarapítási összeg (Ft)
ebből könyv (Ft)
ebből folyóirat (Ft)
ebből
CD/DVD/elektronikus
dokumentum (Ft)
Gyarapodás (db)
ebből kötelespéldány (db)
ebből nemzetiségi dokumentum (db)
megyei
könyvtár
által
digitalizált
dokumentumok száma (– könyvtári egység)

2014. tény

38 024 000
24 250 000
7 000 000
6 500 000

43 664 869
28 110 606
7 623 000
6 777 520

változás %-ban
előző
évhez
(2013) képest
+ 22 %
+ 32 %
+ 15 %
+ 15 %

16 700
21
29
2 500

21 991
38
38
15 830

+ 40 %
+ 81 %
+ 31 %
+ 559 %

Könyvtárunk állománygyarapítása 2014-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a
gyűjtőköri szabályzatban előírtak valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe
vételével történt. A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító
partner kínálatát, árkedvezményét, gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó
szempontnak. Beszerzéseink legnagyobb részét a Libri-Shopline internetes könyváruháznál
bonyolítjuk. A velük kötött szerződés kiemelt partneri pozíciót és kedvezményes árakat
biztosít számunkra. Másik nagy szerződéses beszállítónk a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Az állománygyarapítás forrásai:
• költségvetés (állami támogatás min. 10 %-a + érdekeltségnövelő támogatás)
• KSZR költségvetési támogatás
• egyéb támogatások
- ODR támogatás
- Márai III. program
- Márai IV. program
- NKA könyvtámogatási program
• kötelespéldány, ajándékok
A költségvetésből a dokumentumok beszerzésére biztosított keret részlegenkénti elosztása év
elején megtörtént, az önállóan gyarapító részlegeink (felnőtt részleg, zenei és idegen nyelvi
gyűjtemény, gyermekkönyvtár, KSZR szolgáltatás) maguk felelősek a felhasználásért, az
olvasói elégedettséget szolgáló folyamatos, tervszerű gyarapításért.
A KSZR szolgáltatás állománygyarapítása is tervszerűen, a rendszer gyűjtőköri
szabályzatának elvei szerint történt. A cserélendő állomány mellett 2014-ben is törekedtünk
arra, hogy különböző sorozatokat tartós letétként helyezzük el a települések könyvtáraiban.
Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben vállalt feladatok ellátására
évenként támogatást kap. A felhasználás nem naptári évhez, hanem a szerződésben
meghatározott, egyik évről a másikra áthúzódó dátumhoz kötődik. ODR állományunkat az
előző évekre jellemző elvek szerint gyarapítottuk, továbbra is figyelembe véve az útmutatók
irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét és a felhasználók igényeit. A 2014-re átnyúló, EMMI
34765/2013/KOZGYUJT számú 1 440 000 Ft ODR támogatásról 2014. május 21-én küldtük el a
pénzügyi és szakmai beszámolót a támogatónak.
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A Márai-program III. fordulójának 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. Könyvtárunk a program keretében
1.500 eFt támogatásban részesült. A 699 db könyv kiszállítására 2014. január végén került sor.
A könyveket 15 napon belül állományba kellett vennünk, leltári számmal visszaigazolnunk a
Könyvtárellátó felé.
A Márai IV. program keretében 750 eFt értékben 375 dokumentumot rendeltünk 2014.
augusztus hónapban. A dokumentumok kiszállítása és állományba vétele 2015. januárban
valósul meg.
Igen jelentős gyarapodási forrás volt 2014-ben a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA)
könyvtámogatási programja. Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdetett a
könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek
létrehozására. E pályázat eredményeként a kiadók a támogatást nyert művekből
meghatározott példányszámot az NKA részére adtak át, melyeket könyvtárakban kíván
elérhetővé tenni a széles olvasóközönség számára. Ebből a forrásból 7.271.925 Ft értékben
1.281 db könyvvel gyarapodott könyvtárunk állománya.
Ajándékozás és kötelespéldány révén 1.002 dokumentum került a birtokunkba.
Könyvtárunk részlegeinek állománygyarapításra fordított összege 2014-ben a kifizetett
számlák alapján az alábbiak szerint alakult:
Felhasználás helye
Központi könyvtár + önállóan gyarapító részlegek
KSZR
Összesen

12 997 000 Ft
25 913 000 Ft
38 810 000 Ft

Egyéb forrásokból származó gyarapítási összegek
Libri-Shopline előleg (2013-as kötelezettségvállalás terhére)
LibroTrade előleg (2013-as kötelezettségvállalás terhére)
Ajándék
Kötelespéldány
Egyéb
Összesen

1 850 000 Ft
1 029 000 Ft
1 839 412 Ft
63 602 Ft
2 800 Ft
4 787 814 Ft

A 2014-ben állományba vett dokumentumok darabszáma és összege a beszerzés módja
szerint:
Beszerzés módja
Vétel
Ajándék
Kötelespéldány
Egyéb
Összesen

20 986 db
964 db
38 db
3 db
21 991 db

41 759 055 Ft
1 839 412 Ft
63 602 Ft
2 800 Ft
43 664 869 Ft

A 2014-ben állományba vett dokumentumok megoszlása a beszerzett dokumentumok típusa
és a beszerzés összege szerint:
Dokumentumtípus
könyv
hangdokumentum
képdokumentum
elektronikus dokumentum
térkép
Összesen
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20 239 db
880 db
703 db
134 db
35 db
21 991 db

36 843 225 Ft
1 557 224 Ft
5 024 296 Ft
196 000 Ft
44 124 Ft
43 664 869 Ft

Könyvtárunk kurrens folyóirat állományának alakulása
példányszámok terén 26%-os emelkedést értünk el.

2014-ben,

A kurrens időszaki kiadványok száma

Cím

szerint

a

Példány

Összesen
ebből központi könyvtár
ebből KSZR szolgáltatás

3.1.1

mely

386
348
121

1 184
383
802

Gyűjteményszervezés - Állományapasztás, törlés

2014-ben a belső és a külső raktárainkban nagy volumenű állományleválogatást végeztünk. A
leválogatás fő célja a külső raktár költöztetésének előkészítése volt. Selejtezésre kerültek az
elhasználódott valamint a tartalmilag elavult dokumentumok.
Könyvtárunk hangkazettán lévő hangoskönyv-állománya iránt az utóbbi években már nem
volt érdeklődés. Ezeket a dokumentumokat mind leselejteztük és átadtuk a Vakok és
Gyengénlátók Heves Megyei Szövetségének.
A törlések alakulása 2014-ben:
Részleg
Dokumentumtípus (db)
Könyv és
bekötött Hangzó
folyóirat
Központi könyvtár
Idegennyelvi
Gyermekkönyvtár
3 sz. fiókkönyvtár
KSZR
Közigazgatási
Összesen

11 225
963
1 611
281
330
734
15 144

Elektronikus

158
168
1

Audiovizuális
7
32

Összesen
(db)

8
38

11
338

39

46

11 390
1 171
1 612
319
341
734
15 567

Összesen
(Ft)
3 049 588
1 097 520
632 157
261 962
547 935
1 530 836
7 119 998

Az éves gyarapodás és törlés nyilvántartása után könyvtárunk állománya 2014. december
31-én a statisztikai adatszolgáltatás szerinti megbontásban
Könyv
és
bekötött
tékázott
folyóirat
kötet, téka

Kartog
ráfiai
dok.
db

Nyomtatott zenei
dok.
db

Hangdok.
db,
tekercs

Képdok.
db,
tekercs

Elektronikus
(digitális)
dok.
db

Egyéb
dok.
db

Összes
db

Érték
ezer
Ft-ban

240 900

845

1 956

19 602

4 425

1 581

20 119

289.428

306 412

3.1.2

Gyűjteményszervezés - Állománygondozás

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. Ennek érdekében a következő feladatokat végeztük.
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3.1.3

Könyvállományunk raktári jelzetei a használat során megkoptak, elrongálódtak. Az
alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak egyik fő feladata ezeknek a jelzeteknek a
kicserélése.
Az olvasói igények, az olvasók könyvtári tereken belül történő mozgásának
figyelembe vételével más helyre kerültek bizonyos kiemelések.
2014. június 15 - augusztus 30 között működtettük a strandkönyvtárt. A nyitásra az
újonnan beszerzett dokumentumok mellett több száz könyvet válogattunk le a
könyvtár különböző részlegeiből, amelyeknek a lelőhely módosítását el kellett
végeznünk. A zárást követően a könyveket ismételt lelőhely módosítással vissza
kellett irányítani az eredeti helyükre. Gondoskodnunk kellett a strandkönyvtár
folyóirat kínálatának bővítéséről is, mivel a használók egyre jobban igénylik ezt a
szolgáltatást.
Az informatikai oktatóterem átalakítása, alapterületének csökkentése miatt meg
kellett oldanunk az itt raktározott állományrészek átmozgatását, besorolását a belső
raktár állományába.
Gyűjteményszervezés - Feldolgozás

A tervszerű és folyamatos állománygyarapítást folyamatos feldolgozás kíséri. 2014-ben
jelentős többletfeladatot jelentett a Márai III. és az NKA támogatásból kapott 1980 db könyv
rövid határidőre történő állományba vétele és feldolgozása. Az ajándékba illetve
kötelespéldányként kapott dokumentumok feldolgozási sorrendjében előnyt élveztek a
helyismereti tárgyúak.
A helyismereti témájú folyóirat-figyelés eredményeként 3642 cikk rekordja került az
adatbázisba. Ebből 2578 rekord a Heves Megyei Hírlap feldolgozásából származik.
Szintén nagyon jelentős Eger Megyei Jogú Város Közgyűlés anyagának analitikus
feldolgozása. 343 analitikus tétel – rendelettervezet, rendeletmódosítás, határozat stb. –
került be és vált visszakereshetővé az adatbázisban. Nagy hangsúlyt fektetünk egri és Heves
megyei vonatkozású hangdokumentumok gyűjtésére, megőrzésére, feltárására.
A TV EGER hírműsoraiból 2014-ben 1934 riport került feldolgozásra. A korábbi feldolgozással
együtt jelenleg már 3140 híranyag kereshető vissza alkotók, közreműködők, helyszín,
riportalanyok és kulcsszavak alapján.
Corvina adatbázis gondozás
A Heves megyei adatbázis nagy léptékű építése 2013-ban és 2014-ben zajlott, majd megtörtént
az egyes települések könyvtárainak és a BSK adatbázisának összetöltése. A munka során sok
duplum rekord keletkezett. A többkötetes könyveknél nemcsak a duplumok, hanem a
kötetadatok különböző adatmezőbe történő rögzítése is sok hibát eredményezett. A hibák
javítását, a duplumszűrést, a többkötetes könyvek rekordjainak egységesítését az e-Corvina
Kft. munkatársa végezte. A munka során sokszor került sor telefonon vagy e-mail-ben
történő egyeztetésre, az átküldött minták ellenőrzésére véleményezésére.
Az összetöltés során a pontatlan authority rekordok száma is jelentősen megnövekedett, ezek
egységesítése folyamatosan zajlott. Ezen kívül javítottuk a más adatbázisokból átemelt
rekordok tárgyszavait, végeztük a régebbi hiányos rekordjaink kiegészítését.
3.2

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök

Tájékoztató könyvtárosként eszközként kell kezelnünk a hagyományos és az új forrásokat, az
internetet; dolgozunk "hibrid" könyvtárosként, aki amellett, hogy a könyvtári források
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ismerője, az Interneten is képes szelektálni, begyűjteni és teríteni az információs vagyont.
Feladatunk változatlan, de eszközeink és módszereink merőben mások.
Ennek egyik mutatója, hogy olvasótermi kézikönyveink helyben használata háttérbe szorult,
ezért egyre többször kölcsönözzük őket, sőt tervezzük a kölcsönözhető állományba való
beolvasztásukat.
A webopac működtetésével használóink könnyen meggyőződhetnek arról, hogy megtalálhatóe egy bizonyos dokumentum a könyvtárban, akár a több ezer kilométer távolságban élő
internetező is megtalál minket. Leomlottak azok a falak, amelyeket a könyvtárak emeltek
maguk köré, amivel saját állományukat akarták megvédeni, eltűnni látszik az "én olvasóm - te
olvasód, én könyvem - te könyved" megkülönböztetés. A megőrző funkció helyébe a
szolgáltatói feladat lépett. Napjainkban ez a folyamat erősen felgyorsult - összhangban az
országos könyvtárfejlesztési stratégiai elképzelésekkel (Országos Dokumentumellátó
Rendszer). Egyre hatékonyabban működik nálunk is a könyvtárközi kölcsönzés, ami az előbbi
mellett az Internetnek, a közös katalógusoknak is köszönhető, valamint az e-mailnek, mint
kommunikációs eszköznek, amely lehetővé tette, hogy a könyvtárak és használóik helytől és
időtől függetlenül kapcsolatba kerüljenek egymással.
Hatékonyan részt veszünk a LIBINFO, azaz a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató
Szolgálatának munkájában, mely egy ún. online referensz szolgáltatás, ahol a könyvtárosoknak
feltett kérdésekre az adott témakörrel megbízott könyvtárak munkatársai válaszolnak
maximum 48 órán belül elektronikus formában, könyvtárunk a Heves megyére, idegen nyelvre
és a zenére vonatkozó kérdésekben nyújt segítséget.
Munkatársaink továbbra is részt vesznek az irodalomkutatás, tájékoztatás során egyik
széleskörűen elérhető, alapvető információs forrás, a MATARKA (Magyar Folyóiratok
Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) országos adatbázisának készítésében. Az Új
Művészet, a Helikon Irodalomtudományi Szemle, a Művészettörténeti Értesítő, a Folkmagazin,
a Gramofon és a Magyar Egyházzene című folyóiratok tartalomjegyzékének feldolgozásával
bővítjük az országos kínálatot.
Tájékoztató munkánk során rendszeresen használjuk az interneten hozzáférhető
adatbázisokat, elektronikus könyvtárakat. Leggyakrabban a MEK, DIA, Humanus, PAD, EPA,
Irodalomtudományi cikkek adatbázisa, valamint a NAVA, a STADT az EBSCO és Akadémiai
folyóirat-gyűjtemény adatai használatosak. Az utóbbi két gyűjtemény használatakor magyar,
illetve idegen nyelvű szakirodalmi cikkeket tartalmazó adatbázisban végeznek keresést a
kollégák. A STADT a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa, mely különböző kutatási
témákhoz, szakdolgozatokhoz szolgáltat statisztikai adatokat.
A fenti adatbázisokat igyekszünk olvasóinkkal is megismertetni: középiskolásoknak adatbázisbemutató órákat tartunk, személyre szabottan, olvasói igényre minden korosztálynak
egyénenként is megmutatjuk használatukat.
A főiskola közelsége az irodalomkutatás, bibliográfiakészítés feladatát is ránk rója. E feladatot
megbízás alapján magunk is elvégezzük, ill. évfolyam- és szakdolgozatok elkészítéséhez ezek
módszertanát, technikáját a főiskolásoknak is megmutatjuk.
Online szolgáltatásaink körét bővíti a 2014-től újra kereshető EBSCO host adatbázis
gyűjtemény, valamint az Akadémiai folyóirat-gyűjtemény is. Mindkét szakirodalmi adatbázis a
magyar és idegen nyelvű szakirodalmi cikk repertóriumával az intézményi számítógépekről
elérhető.
3.2.1 Helyismereti Gyűjtemény
Eger MJV közgyűlésének (705/2013. (XII.19.) döntést követően megalakult az Egri Települési
Értéktár Bizottság. Az új grémium feladata többek között, hogy döntsön az egri nemzeti
értékek felvételéről a Települési Értéktárba, illetve hogy az arra érdemeseknek a további
szinteken működő Heves Megyei Értéktárba, és a Magyar Értéktárba való felvételét
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kezdeményezze. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosainak lehetősége nyílt
ajánlást tenni: Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét és könyvtárunk helyismereti
gyűjteményét javasoltuk az egri Települési Értéktárba. Nagy örömünkre a bizottság 13/
2014.(06.05) döntése, egyhangú szavazással elfogadta mindkét ajánlásunkat.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye az alábbi ajánlás
alapján került felvételre:
„A könyvtár 1952 óta gyűjti Heves megye helyismeret irodalmát. A gyűjtemény közel 20 000
könyvből, bekötött és kurrens folyóiratból ezen kívül aprónyomtatványokból (plakát,
meghívó, gyászjelentés, műsorfüzet, fénykép, képeslap), cikk-kivágatból, mikrofilmből,
elektronikus dokumentumból áll. Napjainkban felerősödött az igény a helyi értékek
megismerése, kutatása iránt. Városunk, megyénk múltja, jelene, jövője iránti érdeklődést a
könyvtár helyismereti gyűjteménye igyekszik kielégíteni. Folyamatosan gyűjti, feldolgozza,
megőrzi és szolgáltatja a helyi témájú dokumentumokat, információkat. Ezzel a
tevékenységgel pótolhatatlan tárgyi és szellemi érték teremtődik.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményének Települési
Értéktárba történő felvételét az intézmény könyvtárosai célszerűnek és támogatandónak
tartják.”
Az elmúlt év egyik legfontosabb munkája a fotó-és képeslapgyűjtemény rendszerezése
(numerus currens), albumokba helyezése volt. A munkát a közfoglalkoztatásban alkalmazott
kollégák végezték szakmai irányítás mellett. Az aprónyomtatványok, azon belül a
gyászjelentések szkennelése is megtörtént, feldolgozásuk folyamatban van.
A digitalizálást olvasói kérésekre és más könyvtárak kérésére rendszeresen végeztünk.
Helyi írók, költők köteteinek megjelentetéséhez szakmai segítséget nyújtottunk.
Murawski Magdolna: Papirusztitok c. könyvét elektronikus formában szerkesztettük és
jelentettük meg. Új szolgáltatásként bevezettük a „Születésnapi újság” összeállítását, amely
egy adott nap sajtójából kínált összeállítást.
A 2014-es évben is számos helytörténeti kutatás folyt a gyűjteményünkben, melyekhez
irodalomkutatásokat, és dokumentumokat is szolgáltattunk. Ezek a témák - válogatással szófelhőben ábrázolva:

Kiemelt feladatunknak tekintjük a helyi zenészekről való tájékoztatást, ennek támogatására
közzétettünk egy listát könyvtárunkban fellelhető egri és Heves megyei zenekarok, egri
vonatkozású előadók, zeneszerzők lemezeiről.
A gyermekkönyvtár az anyaépülettől távol helyezkedik el. Önálló olvasóterme van, amely a
hagyományos funkció mellett többféle feladatnak tesz eleget:
13

•
•

•
•
•

3.3

tanulószoba: a gyerekek itt tanulnak, készülnek versenyekre, írják meg házi
feladataikat. Gyakran kisebb csoportokban, együttműködve, egymást inspirálva,
számtalan esetben szakkörök, különórák közötti „holtidejüket” kihasználva.
családi böngésző és folyóiratolvasó: az épületben működő különféle szakkörökre,
programokra érkező gyermekek szülei a várakozás ideje alatt a könyvtárat választják
várakozási helynek. Ismerkednek a könyvtár állományával, hosszú időt töltenek az
olvasással nálunk. A családok délutánonként illetve hétvégén a kölcsönzés mellett
hosszabb időt szánnak a könyvtárra. Együttes böngészés során gyakran a családok
egymással is megismerkednek, ajánlanak egymásnak olvasnivalókat, felhívják egymás
figyelmét sok mindenre.
játéktér: családok, gyermekközösségek, baráti társaságok számára. Könyvtárunk
számos, nagyon jó társasjátékkal rendelkezik minden korosztály számára. A közös
játék a családok számára a kapcsolatépítés és a társasági élet egyfajta terepe
csoportos foglalkozások (óvodai, iskolai csoportok, felnőttek számára) egyéb
rendezvények elsődleges színtere, aminek oka, hogy nem akarjuk a kölcsönzési teret
lezárni az olvasók elől.
A gyermekkönyvtárban folyó tájékoztatás sokrétű. A kicsi gyermekek „egyszerű”
kérdéseitől a pedagógusok, főiskolások szakmai segítségkérése mellett a szülők
számára végzett tanácsadáson keresztül sok mindent felölel.
Könyvtári szolgáltatások és a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra

Éves nyitva tartás/2014/ évi 359 nap
Központi Könyvtár
BSK részlegek:

Gyermekkönyvtár
Zenei és idegen nyelvi részleg
Közigazgatási szakkönyvtár

BSK
fiókkönyvtárak:

1-2. sz. fiókkönyvtár

BSK Pláza Könyvtár, AGRIA PARK, Eger
Szezonális: BSK Strandkönyvtár, Strandfürdő, Eger

heti 7 nap

hétvégén
is

heti 51 óra

heti 6 nap
hé, ke, sze, csü, pé,
szo

szombat

heti 43 óra

heti 5 nap

-

heti 37 óra
heti 30 óra

heti 5 nap
ke, sze, csü, pé, szo

szombat

heti 36 óra

szombat,
vasárnap

heti 22 óra

szombat,
vasárnap

heti 56 óra

heti 3 nap;
pé, szo, vas
Július,
augusztus
hónapban
heti 7 nap

Könyvtárunk nyitva tartási idejét a könyvtárhasználók körében végzett igényfelmérések
alapján alakítottuk ki, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodunk. Részlegeink többsége
hétvégén is - elsősorban szombati napokon - nyitva tart. Különlegesnek számít az országban
elsőként megnyitott PLÁZA Könyvtárunk, amely kifejezetten hétvégén, péntektől vasárnapig
tart nyitva, igen nagy sikerrel. STRAND Könyvtárunkat nyári szezonális nyitva tartással 2013ban nyitottuk meg, kísérleti jelleggel. A strandkönyvtár rendkívül nagy sikert aratott, a
kezdeti hétvégi nyitva tartást a látogatók kérésére teljes heti nyitva tartásra kellett
kibővítenünk. Nyári időszakban gyermekkönyvtárunk heti 2 alkalommal kitelepül a város
legnagyobb játszótere mellé az Érsekkertbe, ahová – egy piros napernyő alá - színes triciklivel
érkeznek a szebbnél szebb gyermekkönyvek, s amely szintén nagyon népszerű a gyerekek és
az őket kísérő felnőttek körében. A látogatottság alapján mondhatjuk, hogy a hétvégén
biztosított szolgáltatásokra egyre nagyobb igény jelentkezik. Fontosnak tartjuk a nyitottságot
és a szolgáltatások „kitelepítését” a település különböző pontjaira.
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3.3.1 Infrastruktúra
3.3.1.1 Intézményi terek
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, ennek ideiglenes elhelyezése megoldott,
de tartós bérleti szerződéssel nem rendelkezünk, így 2015. március 31-ig a teljes raktári
állomány költöztetésére kerül sor a Bem tábornok u. 3. sz. alá. A külső raktár napi ki- és
beszállítási munkafolyamata folyamatosan történik. 2014-ben negyedéves ütemezés szerint
történt a külső raktári állomány leválogatása, s e mellett a belső raktár felszabadítása, mely
igen sok energiát igényel a belső terek zsúfoltsága miatt. A kiszállításnál figyelemmel kell
lennünk a lelőhelyek módosítására, a rendszeres adminisztrációra, hiszen ennek elmaradása
esetén egy adott dokumentum megtalálhatatlanná válik.
Az elmúlt időszakban 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.
2014-ben az Egészségház úti romossá vált kerítés falát lebontattuk, helyette parkoló és kis
levendula-kert került kialakításra. A kertsáv megvalósításában a Városüzemeltetési Iroda
nyújtott hathatós segítséget.
2014 novemberében sürgős karbantartási munka elvégzésére került sor: a fűtési rendszer
földben futó vezetékeinek elöregedése miatt ideiglenes jelleggel e vezetékszakaszok
kiváltásával kellett a fűtésről gondoskodnunk. A kivitelezési munkák alatt csak az épület
utcafrontján tudtunk fűteni, s a hátsó rész irodáiban a munkavégzést szüneteltetnünk kellett.

15

A hátsó olvasói terekben temperáló fűtést tudtunk biztosítani. A kivitelezési munkák alatt a
szolgáltatás kisebb kényelmetlenségekkel folyamatosan működött.
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. Dokumentumállományunk közel felének raktározása bizonytalan.
A Könyvtárellátási Szolgáltatás kiszolgáló tevékenységeit elsősorban bérelt helyiségekben,
nem ideális munkafeltételek mellett tudjuk ellátni.
Könyvtárunk jelenleg korszerűtlen és szolgáltatási kínálatában beszűkült. Az egységes
szolgáltatási rendszer megvalósításának módja a központi könyvtárépület bővítése a
Kertmozi területének vagy az Egererdő irodaépületének (Kossuth utca 18.) innovatív,
frappáns, a környezetbe illő hasznosítása erre a célra vagy a már elkészült tervek alapján,
vagy egy új tervpályázat kiírásával - esetleg más belvárosi épület könyvtári célra történő
hasznosítása.
A Nagypréposti Palota gyönyörű épülete alkalmas az elmélyült kutatásra, a
különgyűjtemények elérésére, de az új olvasóréteg megszólítására e mellett szükséges lenne
egy nyitott, könnyen – akár az utcáról megközelíthető – családi közösségi térre; látványos,
kreatív, gyermekek számára alkalmas meseolvasó-könyvkiválasztó helyre, akár az épület
udvarán elhelyezhető olvasó-ligetre. Terveink illeszthetőek a város rendezési tervéhez, a
Kertmozi üres telke ill. a Kossuth utca 18. sz. udvari részének megnyitása látványos fejlesztést
tenne lehetővé.
A 2014-2020 programozási időszakának tervezéséhez elkészítettük szakmai javaslatunkat,
melyet partnerségi fórumon benyújtottunk „Egy megújuló könyvtár - a Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár szakmai fejlesztési programja” címmel.
A dokumentumból a Beavatkozási területek c. részt emeljük ki:
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár csak jelentős infrastruktúra-fejlesztést követően
lesz alkalmas a fejlesztési koncepciónak megfelelő szolgáltatások nyújtására. Ennek
keretében szükséges az alábbi fejlesztések tervezése:
• A műemléki jelentőségű épület külsejének, homlokzatának, közvetlen környezetének
felújítása, korszerűsítése a szolgáltatáscentrikus elrendezés és az energiatakarékos
üzemeltetés szempontjait figyelembe véve
• Az épület külső-belső akadálymentesítése
• Épületbővítés új szárny építésével a jelenlegi épülethez történő közvetlen csatlakozással,
min. 1200 m2-en a következő funkciók elhelyezésével:
pinceszint, garázs, kiszolgáló gépészeti berendezések
tömörraktár (~100e kötet elhelyezési lehetőségével)
nyitott, portál-jellegű fogadótér
közvetlenül elérhető folyóirat-olvasó
tágas könyvkiválasztó terek
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•
•
•

gyermekfoglalkoztató és gyermekkönyvtár kialakítása
különgyűjtemények szabadpolcos terei
többfunkciós oktatóterem, előadóterem
kiszolgáló helyiségek, irodák
könyvtár-kert, szabadtéri olvasórész, mesesziget kialakítása
irodalmi teaház-kávéház
Korszerű berendezés, barátságos, felhasználóközpontú terek kialakítása
Energiahatékony megoldások, megújuló energiaforrások alkalmazása
Közösségi célú szolgáltatási pontok működtetéséhez szükséges fejlesztések, információs
infrastruktúra fejlesztése, info-kommunikációs eszközök beszerzése az együttműködés, a
forrásmegosztás jegyében

2014-ben a Grafit 37 Építész Iroda elkészítette a főépület teljes akadálymentesítésének tervét,
melyet 2015 első negyedévében az engedélyezési eljárás benyújtása követ.
Az alaposan és körültekintően elkészített terv alapján a főépület egésze látványos, igényes
szolgáltató térként funkcionálhat, a zenei és idegen nyelvi gyűjtemény, s a most kialakítandó
ifjúsági „Alfa generációs” közösségi tér szerves egészként kapcsolódhat egymáshoz. A tervek
megoldást jelentenek a szolgáltatások akadálymentesítésére és korszerűsítésére. Az
átalakítással kényszermegoldások is keletkeznek: minden kiszolgáló funkció a szomszédos
épületben kaphat helyet: a feldolgozó osztály, az informatika, a hálózati-módszertani osztály,
az igazgatás. A jelenlegi belső raktári állomány külső raktárba költözik, így a helyben,
azonnal elérhető dokumentumok száma újabb 30 ezer kötettel lesz kevesebb.
3.3.1.2 Informatikai infrastruktúra
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyvtári integrált rendszerét a megye összes
könyvtára vékony kliens kapcsolaton keresztül képes használni, és ezen kívül web felületet
szolgáltatunk számukra. 3 db szerver és 2 db nagykapacitású storage szolgálja ki 24 órán
keresztül a megye könyvtárait és a megyei könyvtári honlapok látogatóit. A
szerverszámítógépek IKR moduljainak frissítése is megtörtént, egy teljes verzió ugrással, ami
segítségével a könyvtárosok pontosabb és gyorsabb munkára képesek.
Jelenleg 139 db számítógépünk van, minden számítógép a 100Mbit–es hálózathoz
kapcsolódik. A nyáron megtörtént a számítógépes hálózat teljes átvizsgálása és felmerült
problémákat költséghatékonyan javítottuk. Új informatikai végpontok kialakítására került
sor a közfoglalkoztatásban elvégzett munka segítésére és az informatikai osztály
áthelyezésére. Ezzel együtt lezajlott a Digitális Esélyegyenlőség Terem átalakítása is.
Hálózatunk könnyebb elérhetőségét és használatát wireless routerek is segítik, amelyek az
oktatóteremben, az olvasóteremben valamint egyes irodákban elérhetők.
2014-ben 20 vidéki könyvtár informatikai korszerűsítése történt meg, új számítógépet,
szupport szolgáltatást és korszerű informatikai hálózati elérést biztosítottunk számukra.
Több településen a teljes informatikai hálózat felújításában és átalakításában segítettünk, ill.
számítógépeket telepítettünk át új helyre. Az előző évben kitelepített számítógépek
karbantartását és esetleges garanciális feladatait is elláttuk. Ezen felül a rendezvények
informatikai feltételeit is tudjuk biztosítani a könyvtárak számára.
Web felületünkön folyamatosan bővülő tartalmakat biztosítunk a videó- és cikk adatbázis,
webPAC számára dedikált felhasználói felületen keresztül.
Könyvtárunkban 43 db nyilvános internetes számítógép van, ebből 19 db PC
akadálymentesen elérhető, ezen felül 2 db PC a vakok és gyengénlátók számára használható
szoftverekkel van installálva. A halláskárosultaknak indukciós hurok pontok vannak
kialakítva. Videó-, hang-, dia-, cikk- és képarchiválási szolgáltatást is biztosítunk a
könyvtárhasználóknak.
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Oktatási és prezentációs céllal állományunkban van 4 db notebook és 3 db projektor, az
ehhez szükséges állvány és vászon. 5 db nagykapacitású fénymásolónk van, ebből 2 db színes.
3.4

Innovatív megoldások

Közösségi szolgálat a pláza- és strandkönyvtárakban
2014-ben már második éve nagy sikerrel működtetjük részlegeinket az Agria Parkban és az
egri Termálfürdőben. Kezdeti terveinkben csak hétvégi szolgáltatást szerettünk volna
nyújtani, ám a strandkönyvtárban a szezonális (nyári) nyitva tartás miatt igény mutatkozott
mindennapi jelenlétünkre a strandon. Az iskolai ifjúsági közösségi szolgálattal egybekötve
meg tudtuk oldani az egész hetes szolgálatot, mégpedig úgy, hogy egy könyvtáros kolléga
mellett délelőtt és délután felváltva diákok segédkeztek az olvasói igények kielégítésében, az
információkeresésben és –szolgáltatásban, a szórólapok terjesztésében.
Happy
A könyvtárosok hetén két nap alatt forgattuk le Pharrell Williams világhírű Happy számára
saját könyvtári verziónkat a könyvtár különböző helyszínein éppen dolgozó munkatársakkal
és olvasókkal. Úgy érezzük, az olvasók újra szívükbe zárták a táncos oldaláról is bemutatkozó
könyvtárat.
https://www.youtube.com/watch?v=1evLp-ycbuQ
3.4.1

Honlap

Könyvtárunk honlapjának alapinformációi 5 nyelven érhetők el: magyar, angol, német,
francia, lovári. A tartalmakat magyar nyelven naponta frissítjük. Kollégák 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.
Híreink napi frissítéssel jelennek meg a könyvtár saját rendezvényeiről illetve a kistelepülési
könyvtári ellátásban szerződött partnerkönyvtárak eseményeiről. Honlapunkon bárki
számára elérhetővé vált a helyismereti elektronikus könyvtárunk, s benne
képeslapgyűjteményünk és az Eger című lap (1863-1944) 81 évfolyama fellapozható
elektronikus formában is.
Sokan látogatják a weblapunkon elérhető „Ezen a napon...” című saját építésű elektronikus
adatbázisunkat.
Ez egy olyan elektronikus kiadvány, amelyben Heves megye jeles
személyiségeinek (írók, költők, tudósok, politikusok, feltalálók, művészek, gazdasági
szakemberek stb.) rövid életrajzait, portréit tartalmazza. Az Filmdokumentumok
menüpontban az Eger Televízió által készített, 1998 és 2000 közötti filmhíradók kereshetők,
ezzel is hozzájárulva a honismereti kutatók munkájához, valamint Eger és környéke
történéseinek dokumentálásához.
Nagy sikernek örvend e-mailes újdonságértesítőnk is. Jelentősen növekedett az elektronikus
információkérések száma. A könyvtár info@brody.iif.hu címen érkező kérdések
megválaszolásával számos kutató munkáját segítjük.
Honlap részünkön folyamatosan frissítjük CD és tematikus listáinkat, lemezújdonságainkat.
Nagy hangsúlyt fektetünk könyvtárunk online megjelenésére, közösségi oldalakon való
részvételére. Igénybe vesszük a web 2.0 nyújtotta eszközöket is könyvtárunk
népszerűsítésére, rendszeresen frissül a Hangtárnok blog, folyamatos a jelenlétünk a
Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, YouTube oldalakon. A honlapon rendszeresen frissülnek
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CD és tematikus ajánló listáink, lemezújdonságaink között havonta böngészhetnek, ezt éves
online, letölthető gyarapodási jegyzék formájában is elkészítettük. Rendszeresen közzé tettük
a hónap versét, könyvajánlóinkat és tematikus kiállításaink ismertetőit is.
A könyvtár jelentős egyesületi tevékenységet is folytat a Magyar Könyvtárosok Egyesületének
Heves Megyei Szervezetében. Honlapunkon 2014 óta elérhető a szervezet tevékenységével
kapcsolatos dokumentáció.
A Hevestéka online elérhetőségéről a 6.3. Heves megyei könyvtárak együttműködése pontban
számolunk be.
3.5

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználata

Sikerült fejleszteni és bővíteni a vakok és csökkentlátóak számára nyújtott könyvtári
szolgáltatásainkat és dokumentumállományunkat: pályázaton nyert olvasó- és nagyítógép áll
rendelkezésre, rendszeresen bővítjük hangoskönyv állományunkat CD-n. A hangoskönyvkazetta állományunkat ez évben egy Mikulás jótékonysági gála keretében a Heves Megyei
VGYOSZ helyi szervezetének ajándékoztuk, hiszen sok olyan szociális helyzetű tagjuk van,
akik számára még mindig csak ez a forma elérhető. Öregbetűs könyveinket külön tesszük
könnyen kereshetővé és elérhetővé.
Jóval kevesebb eredménnyel dicsekedhetünk a mozgássérültek ellátása terén. Bár
fiókkönyvtáraink és gyermekkönyvtárunk akadálymentes, a Központi Könyvtár és a Zenei és
Idegen nyelvi gyűjtemény állománya elérhetővé tételéhez a házhoz szállításra van most
csupán lehetőségünk. E szolgáltatásra egyéni igények alapján kerül sor. Az ifjúsági közösségi
szolgálat is új lehetőségeket tartogat ezen a téren: a jövő évtől megszervezzük a szélesebb
körű házhoz szállítást a nálunk szolgálatot teljesítő diákok bevonásával.
Programjaink rendszeresen a hátránnyal élők számára is, folyamatos kapcsolatunk van a
Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Diákotthon
diákjaival és pedagógusaival.
3.6

Közhasznú információs szolgáltatások

Könyvtárunk az információszolgáltatást kiterjeszti a mindennapi, praktikus információkra is .
Ezek az adatok igen gyorsan avulnak. A közkönyvtárak feladata nem ezeknek az
adattáraknak az összeállítása, hanem az általános tájékoztatást biztosítják, segítenek
elindulni, eligazodni az információs források rendszerében, rendszertelenségében.
A mindennapi gyakorlatot segítő szolgáltatásunk kiterjed a könyvtár minden részlegére,
különösen népszerű strand- és plázakönytárunkban. A nyári két hónapi nyitva tartás idején
érdeklődők tucatjai keresik fel olvasói számítógéppel is rendelkező kis könyvkuckónkat
aktuális információkért. Az ide látogató turisták számára rendszeresen nyújtunk nemcsak
magyar, de idegen nyelveken is tájékoztatást a városról, a környező településekről,
látnivalókról, programokról, közlekedési lehetőségekről.
Könyvtárosaink részt vettek az Erzsébet-program pályázati kiírásának figyelésében, pályázati
adminisztrációjában, nyugdíjasok tucatjainak segítettek az elektronikus adatlapok,
nyilatkozatok kitöltésében. Leggyakrabban a nyugdíjasok az üdülési és fürdőpályázatok
benyújtásában, illetve szállásfoglalásban kérték segítségünket, de a nagycsaládosok
üdültetésében valamint a fogyatékkal élő gyermekek táboroztatásának adminisztrációjában is
nyújtottunk technikai segítséget.
Nemcsak könyvtárosaink, de az iskolai közösségi szolgálatos diákok is részesei a könyvtárban
zajló IT-mentorálásnak, ezzel is segítve az idősebbek és a rászorulók digitális
kompetenciáinak fejlesztését. Itt külön figyelmet szentelünk a munkanélküliek
támogatásának: e-ügyintézés elsajátításában, pályázatok figyelésében, álláskeresésekben,
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önéletrajzminták prezentálásában, e-tanulási lehetőségek felkutatásában, e-kormányzati
portál szolgáltatásainak megismerésében, elektronikus adatlapok kitöltésében, segélykérő
lapok elérésében, kitöltésében, nyomtatványok elküldésében, adatbázisok használatában,
törvények, rendeletek, jogsegély megismertetésében támogatjuk őket.
Intézményünk 6 részlege működik e-Magyarország Pontként, melynek célja, hogy minél több
állampolgárt vonjon be az internethasználók táborába, ezáltal hozzájárulva a különböző
társadalmi rétegek közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez.
3.7

Könyvtárhasználat bemutatása

2013.

2014.

Beiratkozott olvasók száma (fő)

17 149

17 353

153 998

175 501

33 188
185 362
184 560
2 101
128
5 000
4 500
22 760
0

33 475
154 399
175 501
3 043
147

helybenhasználat (db)
távhasználat (db)
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)
Helyben használt dokumentumok (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)
Irodalomszolgáltatás (db)
Helytörténeti gyűjtemény használata (fő)
Zenei gyűjtemény használata (fő)
E-dokumentumok kölcsönzése (db)

4

Honnan Azonosító

2012. évben elnyert pályázatok
TÁMOP 3.2.4.B.-11/1-Nyisd
1
ki a világot!
ESZA

3
4

21 666
0

-4,8%

Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok

2014. évet érintő pályázatok

2

változás %ban
előző
évhez képest

Könyvtárhasználat (KSzR nélkül)

TÁMOP 3.2.13.12.-Sulitéka ESZA
TÁMOP
3.2.4.A-11
Hevestéka
ESZA
TÁMOP
3.2..12-12
Szakemberképzés
ESZA

3.2.4-B-11/12012-0005
3-2.13-12/12012-0136
3.2.4-A-11/12012-0007
3.2..12-12/12012-0010

Elszámolás
Pályázott
határidő
összeg

Elnyert össz.

2014.04.30

46 749 988

46 749 988

2014.04.01

29 137 490

29 137 490

2014.04.30

48 734 696

48 734 696

2015.03.31

29 999 985

29 999 985

154 622 159

154 622 159

2012. évi pályázat összesen:

2013-2014. évben elnyert pályázatok

1

IFJ-GY-13-D-14240-Két
évszázad Gábor Áronnal

NCSSZI

IFJ-GY-13-D14240

2014.06.30

800 000

800 000

2

Bródy 150. Vándorkiállítás

NKA

3561/00022

2014.07.30

4 557 816

4 200 000
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3

Murawski
Magdolna:
Papírusz-Titkok
NKA

3436/00724

2015.03.02

694 300

400 000

4

Őszi Könyvtári Napok

NKA

3508/01165

2014.12.11

1 500 000

1 500 000

5

ODR 2013

EEM

34765/2013

2014.04.30

1 440 000

1 440 000

6

ODR 2014

EEM

22589/2014

2015.05.30

3 500 000

3 500 000

7

Örökbefogadás

LAK.

8

British Council
Érdekeltségnövelő
2013.
Érdekeltségnövelő
2014.

9
10
11

2 000
60 000

tám.
EMJV

2014.02.28

3 449 000

3 449 000

EMJV

2015.02.28

457 000

457 000

tám.

Kállai Margit kiállítás
EMJV
Magyar irodalomtörténeti
Társaság Heves megyei
tagozata
2014.
őszi
programjaira
EMJV

15879-6/2014

2014.11.30

90 000

90 000

15879-6/2014

2014.11.30

250 000

250 000

6660-14/2014

2014.09.30

50 000

50 000

15

Bartus Csaba kiállítása
EMJV
"Klasszikusok és kortársak
irodalmi esték"
EMJV

6660-14/2014

2014.07.30

270 000

270 000

16

Szja 1%

12
14

Összesen:

NAV

127 000
17 058 116

16 595 000

4.1 Hazai támogatású pályázatok
4.1.1 Bródy 150. Vándorkiállítás
Pályázati azonosító: 3561/00022
Támogatás összege: 4 200 000,-Ft
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, Alexander Brodynak, az író unokájának támogató
közreműködésével, a Kaláka Fesztivál, a Dobó István Vármúzeum, az Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai
együttműködésében Bródy Sándor (1863-1924) munkásságát bemutató emlékkiállítással
emlékeztünk meg könyvtárunk névadójáról, Eger szülöttéről születésének 150. évfordulóján.
A vándorkiállítás további helyszínei Bródy Sándor életútjához, munkásságához kapcsolódtak
2014-ben is:
Gyula, Várszínház (2014. január 8 - 2014. március 10.)
Budapest, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (2014. március 20 - 2014. június 30.)
Esztergom, Vármúzeum (2014. július 7 – 2014. augusztus 8.)
Hatvan, Ady Endre Könyvtár (2014. szeptember 15 - október 17.)
4.1.2

Országos könyvtári napok programsorozat megvalósítása Heves megye
könyvtáraiban és könyvtári szolgáltató helyein
Pályázati azonosító: 3508/01165
Támogatás összege: 1 500 000,-Ft
Országos Könyvtári Napok – 2014. október 13-20.
Az Országos Könyvtári Napok programsorozata ma már szervesen hozzátartozik az októberi
napok hangulatához. 2014-ben október 13-20. között hangzott el országszerte a hívogatás:
Találkozzunk a könyvtárban!
Az Országos Könyvtári Napok alatt azt igyekeztek megmutatni a szervezők, hogy milyen
sokféle tanulási, tájékozódási, kulturális, szociális lehetőség rejlik a könyvtári
találkozásokban. Az akció egyik fő célkitűzése a rendszeres könyvtárhasználók segítségével
minél több olyan személy elérése volt, akik mindennapjaihoz eddig nem tartozott hozzá a
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könyvtárlátogatás. Ezt segítette a témakörök változatossága is: Élő emlékezet, Múltunk
értékei, Okoskönyvtár, Együtt az egészségünkért!, Olvas az ország! Megosztott örömök.
Október 19-én, a Könyves Vasárnapon a könyvtárunk rendkívüli nyitva tartással, rendhagyó
programokkal, sokféle meglepetéssel várta olvasóit. Heves megye 56 településén, 64
könyvtárban 185 program valósult meg, 8080 fő részvételével
4.1.3

Két évszázad Gábor Áronnal - határtalan emlékezés

Pályázati azonosító: IFJ-GY-13-D-14240
Támogatás összege: 800 000,-Ft
Pályázati önrész vállalása: Heves Megyei Önkormányzat
Kovászna megyével közös pályázatunk 2 témát ölelt fel: az 1949-es Tavaszi Hadjáratot és a
szabadságharc kiemelkedő alakjának, Gábor Áronnak életét és munkásságát. A székely
ágyúöntő születésének 200. évfordulóján, e nevezetes történelmi esemény jegyében
valósítottuk meg pályázati programsorozatunkat.
Három fordulós vetélkedőt hirdettünk a fenti témákban Heves megye 5-8. osztályos
tanulóinak, melynek fődíjaként a 3 legjobban teljesítő (5 fős) csapat utazhatott Kovászna
megyébe, Sepsiszentgyörgyre és környékére.
Az első forduló online tesztfeladatai Gábor Áron életét és munkásságát dolgozták fel a
könyvtárakban és az interneten is elérhető ajánlott irodalomra támaszkodva. Ennek
megfejtéseként mintegy 65 megfejtés érkezett be csapat és egyéni formában.
A második forduló összetett feladat volt: egyfelől a megszerzett tudásanyagra és a tanulók
kreativitására építettünk, amikor multimédiás bemutató készítését kértük tőlük az alábbi
témák valamelyikében: Gábor Áron élete és munkássága vagy A Tavaszi Hadjárat.
Kovászna megyei Europe Direct és Bod Péter Megyei Könyvtár szervezésében hasonló játékra
került sor Könyvkaland címmel, melynek nyertesei, magyar és román kisdiákok kísérőikkel
(25 fő) látogattak el Egerbe 2014 áprilisában.
A két program közös pontja volt a Kovászna és Heves megyei diákok találkozója: erre az
eseményre a három fordulós vetélkedő döntőjén kerülhetett sor könyvtári akadálytúra, BookNight keretében. A székelyföldi jutalomútra 2014 májusában került sor. A kölcsönös
látogatások lehetővé tették, hogy megismerkedjenek a gyerekek a határon túl élő magyarok
életével, kultúrájával, hagyományaival.
4.2 Uniós forrású pályázatok
4.2.1 Nyisd ki a világot!
Pályázati azonosító: TÁMOP 3.2.4-B-11/1-2012-0005
Támogatás összege: 46 749 988,-Ft
A Nyisd ki a világot! pályázatban 2014 januárjában és februárjában lezártuk összes régiós
programunkat. A pályázat másfél éve alatt 892 alkalommal 17.757 főt szólítottunk meg
olvasásnépszerűsítő programsorozatainkkal és egyedi programjainkkal, valamint 245
alkalommal további 5594 olvasó vette igénybe pláza- és strandkönyvtári szolgáltatásainkat.
Február 28-án projektzáró napot tartottunk Egerben a hevesi, borsodi és nógrádi
könyvtárosok, és a pályázati programokon legjobb teljesítményt nyújtó felnőttek és diákok
részvételével mintegy 170 fővel. Délelőtt haditorna-bemutató és 3D-mozi várták
vendégeinket a várban, érdekességek a Város a város alatt kiállításon, délután az ÉszakMagyarország, szeretlek! vetélkedő zajlott a három megye között. Az estét vacsora és palóc
lakodalmassal összekötött táncház zárta.
A rendezvény keretében eredményt hirdettünk A régió legtöbbet olvasó települése/iskolája
versenyben: a régió legtöbbet olvasó települése Feldebrő lett. A legtöbbet olvasó iskola címet
holtversenyben az ózdi Vasvár Úti Általános Iskola és a litkei Etesi Általános Iskola nyerte el.
A pályázatot 2014. július 21-én sikeres szakmai és pénzügyi ellenőrzés zárta le.
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4.2.2 Sulitéka
Pályázati azonosító: TÁMOP 3-2.13-12/1-2012-0136
Támogatás összege: 29 137 490,-Ft
Sulitéka pályázatunk másfél éve során 15 nevelési-oktatási intézmény diákjaival
együttműködve 58 féle havi szakkör, 1 tehetséggondozó foglalkozássorozat, 6 féle témanaptémahét, 15 féle verseny-vetélkedő került megrendezésre. Ez a projekt megvalósulása során
339 foglalkozási alkalmat jelentett, 1733 gyerek részvételével. A pályázatot 2014. július 3-án
sikeres szakmai és pénzügyi ellenőrzés zárta le.
4.2.3 Hevestéka
Pályázati azonosító: TÁMOP 3.2.4-A-11/1-2012-0007
Támogatás összege: 48 734 696,-Ft
A pályázat megvalósításának másfél éve során 7 nevelési-oktatási intézménnyel
együttműködve szerveztünk szövegértés-fejlesztési képzéseket 168 diák részvételével, 315
alkalommal. A kiscsoportos foglalkozásokat fejlesztő pedagógusok, könyvtáros szakemberek
bevonásával terveztük, tematikáját a tanulók életkorához, érdeklődési köréhez igazítottuk,
iskolánként 3x15 alkalmas képzésekkel.
10 digitális kompetenciafejlesztő 20 órás foglalkozássorozatot szerveztünk érettségivel nem
rendelkező, hátrányos helyzetű felnőttek számára 90 fő részvételével.
A pályázat lehetővé tette a Hevestéka szolgáltató rendszer adatbázisfejlesztését, 41 település
könyvtárában 152.653 dokumentum bibliográfiai adatának online elérhetővé tételével. A
pályázatot 2014. június 28-án sikeres szakmai és pénzügyi ellenőrzés zárta le.
4.2.4 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében
Pályázati azonosító: TÁMOP 3.2..12-12/1-2012-0010
Támogatás összege: 29 999 985,-Ft, ebből BSK 16 146 275,- Ft
A
pályázatot
8
konzorciumi
partner
együttműködésével
valósítjuk
meg,
konzorciumvezetőként. A már elvégzett tanfolyamokról az 5.1.1 pontban számolunk be.

5

Képzési, menedzsment, közművelődési és PR

5.1 Képzés, továbbképzés
5.1.1 Dolgozók képzése
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján minden szakalkalmazott
számára kötelező hétévenként a rendeletben meghatározott képzésen való részvétel. A
kulturális szakemberképzés célja új tanulási formák alkalmazása a szolgáltatásokban a
gyermek-, ifjúsági korosztály és a hátrányos helyzetű használói csoportok számára. A
képzések hozzájárulnak az élethosszig tartó tanulást segítéséhez, a szolgáltatási színvonal
emeléséhez, a formális oktatás hatékonyságának növekedéséhez. A képzési kötelezettség
teljesítését segítette a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú Kulturális szakemberek
továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében Heves megyében című pályázaton való
részvétel. A pályázatot 8 konzorciumi partner együttműködésével valósítjuk meg,
konzorciumvezetőként.
Név

Tanfolyam

Idő

1

Bálintné
Eszter

2

Bede Adrienn

Segédkönyvtáros

2014

Angol
C1/9/1/001/2013
Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat
81199/2/2014 Országos Széchényi
Könyvtár Könyvtári Intézet

3

Bodor Katalin

Könyvtári vezetői ismeretek III.

2014

3915/1112/2014 Könyvtári Intézet

23

TIT-TELC Angol nyelvi képzés
Fadgyas minimumszinttől
mesterszintig
2014

Tanusítvány

4

Bodor Katalin

Könyvtári vezetői ismeretek IV.
2014
Felkészülés
az
iskolai
közösségi szolgálat fogadására
a közgyűjteményekben
2014
Kiadványszerkesztési
és
prezentációkészítési feladatok
megoldása a könyvtárban
2014

3918/1113/2014 Könyvtári Intézet

5

Bodor Katalin

6

Farkas Márta

7

Farkas Márta

Minőségmenedzsment
a
könyvtárban
2014
Konfliktushelyzetek hatékony
kezelése
könyvtári
környezetben
2014

848/5/2015
Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár

8

Fekete Ildikó

9

TIT-TELC Angol nyelvi képzés
minimumszinttől
Kárpátiné Ézsiás Edit mesterszintig
2014

4821/1134/2014 Könyvtári Intézet

3626/1089/2014 Könyvtári Intézet

4265/1091/2014 Könytári Intézet
Angol B1 1/2/001/2014 Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat

13

Kelemenné
Zsuzsanna
Kelemenné
Zsuzsanna
Kelemenné
Zsuzsanna
Kelemenné
Zsuzsanna

14

Komlóné
Ágnes

Szabó Webes
kompetenciák
könyvtáros szakmában

2014

4258/1106/2014 Könyvtári Intézet

15

Komlóné
Ágnes

A
fejlesztő
biblioterápia
Szabó alkalmazásának lehetőségei a
gyerekkönyvtári munkában
2014

4250/1095/2014 Könyvtári Intézet

16

Kovács Dóra

10
11
12

17

Kovács Dóra

18

Kovács Dóra

19

Luzsi Margit

Csuhay
Könyvtári vezetői ismeretek I.

2014

3911/1110/2014 Könyvtári Intézet

Könyvtári vezetői ismeretek II. 2014
Csuhay Könyvtári vezetői ismeretek
III.
2014
Csuhay Könyvtári vezetői ismeretek
IV.
2014

3914/1111/2014 Könyvtári Intézet

Csuhay

20

Mihály Andrea

21

Molnár Krisztina

22

Molnár Krisztina

23

Nagy F. Mária

24
25

Webes
kompetenciák
könyvtáros szakmában

3916/1112/2014 Könyvtári Intézet
3917/1113/2014 Könyvtári Intézet

a

a
2014

TIT-TELC Angol nyelvi képzés
minimumszinttől
mesterszintig
2014
Minőségmenedzsment
a
könyvtárban
2014
metamorphoses meseterapiás
módszer
2014
TIT-TELC Angol nyelvi képzés
minimumszinttől
mesterszintig
2014
Kiadványszerkesztési
és
prezentációkészítési feladatok
megoldása a könyvtárban
2014
Konfliktushelyzetek hatékony
kezelése
könyvtári
környezetben
2014

4347/1106/2014 Könyvtári Intézet
Angol
C1/9/1/002/2013
Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat
Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár
T/2014/26 Semmelweis Egyetem
Angol B1 1/2/002/2014 Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat

3627/1089/2014 Könyvtári Intézet

4244/1091/2014 Könyvtári Intézet

Oroszi Katalin

TIT-TELC Angol nyelvi képzés
minimumszinttől mesterszintig
2014
TIT-TELC Angol nyelvi képzés
minimumszinttől
mesterszintig
2014

Angol B1 1/2/003/2014 Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat
Angol
C1/9/1/003/2013
Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat

Oroszi Katalin

Kulturális menedzser

OKL-Bp-81/2014 Edutus Főiskola

2014

24

26

Oroszi Katalin

27

Palicz Zsuzsanna

28

Pauer Erika

29

Pauer Erika

30

Pintérné
Mária

Minőségmenedzsment
a
könyvtárban
2014
TIT-TELC Angol nyelvi képzés
minimumszinttől
mesterszintig
2014

856/13/2015 Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár
Angol
B1
1/2/004/2014
Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat

TIT-TELC Angol nyelvi képzés
minimumszinttől
mesterszintig
2014
Minőségmenedzsment
a
könyvtárban
2014

Angol
C1/9/1/004/2013
Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat
Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár

32

TIT-TELC Angol nyelvi képzés
Pordány minimumszinttől
mesterszintig
2014
TIT-TELC Angol nyelvi képzés
Schmidtné
Vitai minimumszinttől
Bernadett
mesterszintig
2014
A helytörténetírás módszerei,
Schmidtné
Vitai segédeszközei, a publikálás
Bernadett
formái és lehetőségei
2014

33

Tőzsér Istvánné

Kulturális menedzser

2014

34

Tumbász István

Linux operációs rendszer

2014

OKL-Bp-84/2014 Edutus Főiskola
13/6/2014 Informatika a Nemzeti
Közszolgálatban és Könyvtárakban
Alapítvány

35

Varga Béláné

Könyvtári vezetői ismeretek I.

2014

3912/1110/2014 Könyvtári Intézet

36

Varga Béláné

37

Vas Gábor Tamás

Könyvtári vezetői ismeretek II. 2014
TIT-TELC Angol nyelvi képzés
minimumszinttől
mesterszintig
2014

31

38

Vasné Varga Zita

39

Zsoldos Marianna

A helytörténetírás módszerei,
segédeszközei, a publikálás
formái és lehetőségei
2014
TIT-TELC Angol nyelvi képzés
minimumszinttől
mesterszintig
2014

Angol B1 1/2/005/2014 Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat
Angol
C1/9/1/005/2013
Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat

4683/1125/2014 Könyvtári Intézet

3913/1111/2014 Könyvtári Intézet
Angol
B1
1/2/006/2014
Tudományos
Ismeretterjesztő
Társulat

4682/1125/2014 Könyvtári Intézet
Angol B1 1/2/007/2014 Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat

Belső továbbképzések szakalkalmazotti és összdolgozói értekezletek keretében 2014. április
28-án, szeptember 1-jén, november 24-én, december 8-án:
• A könyvtári adatbázis lekérdezési lehetőségei haladóknak
• Az Eger Tv híranyaga távoli lekérdezéssel és eléréssel - új szolgáltatás bevezetése
• Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód
• Zöld könyvtár - mit tehetünk a fenntartható fejlődésért
• Helyzetkép a KSZR szolgáltatásról
• Corvina adatbázis egységesítésének folyamata
• Új szakirodalmi adatbázisok bemutatása
• Tudnivalók az ELDORADO projektről
• WEB2-es szolgáltatások a Bródy Sándor Könyvtárban
Intézményünk minden évben támogatja a szakalkalmazottak konferenciákon,
műhelybeszélgetéseken való részvételét. Kiemelt támogatást kap e mellett a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése, melyet 2014-ben Sopronban rendeztek meg
Intelligens szolgáltatások – a szolgáltatások intelligenciája címmel, melyen 23 kolléga vett
részt.
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5.1.2

Használóképzés

Használóképzés

akkreditált továbbképzés
digitális
kompetenciafejlesztés
olvasási kompetenciafejlesztés
szövegértés fejlesztés

képzés
részt vettek előző /2013/ évhez képest a
száma 2014- száma (fő)
képzésben
részt
vevők
ben
számának eltérése %
0
0
0
4
44
-70 %
33
30

1 047
317

+112 %
+200 %

Célunk a minőségi oktatáshoz történő hozzáférés területi különbségeinek csökkentése a
könyvtárak tanulási célú hozzáférhetőségének javításán keresztül. Nagy hangsúlyt kaptak az
otthonról is elérhető web-alapú szolgáltatások, valamint az olvasók különböző csoportjait
megcélzó, olvasási és digitális kompetenciákat támogató programok. A 2013-ban
megvalósított Európai Uniós finanszírozású képzéseinket természetesen nem ugyanolyan
intenzitással tudjuk megvalósítani. A gyakorlatban megszerzett képzési kompetenciáink és a
2014-ben végzett intenzív képzési programok jó alapot adnak rövidebb, kisugárzó jellegű
képzések megvalósítására.
Ezek címszavakban: könyvtárismertetők, irodalomhasználati képzések, adatbázis-bemutatók,
játékos könyvtári akadálytúrák, idegennyelvi kompetenciafejlesztő, multimédiás ének-zene
foglalkozások, az élőszóval elmondott mese köré épített foglalkozások óvodásoknak és
kisiskolásoknak.
Gyermekkönyvtárunk a csoportos foglalkozások, rendezvények, továbbképzések kiemelt
helyszíne. A könyvtár az igényekhez képest nagyon kis alapterületű, de a később beépített,
szükséghelyzetet jelentő mozgatható polcoknak köszönhetően viszonylag nagyobb létszámú
közönséget is be tud fogadni, a résztvevőknek többnyire nincs zsúfoltság érzése. Itt is hiányát
érezzük a gyermekkönyvtár tervezési hiányosságainak, a tartalmi-szakmai szempontokat
háttérbe szorító előkészítésnek.
A gyermekkönyvtári csoportok egy része óvodákból, más része iskolákból érkezik. Jellemző
és örvendetes, hogy a csoportok gyakran, rendszeresen látogatják a könyvtárat, sokszínű
foglalkozásokon vesznek részt, ez után pedig mindig van lehetőség a kölcsönzésre. A
foglalkozások programja részben a gyermekkönyvtár ajánlása alapján alakul, de gyakran a
pedagógusok speciális kéréseinek megfelelően történik. Minden alkalmat személyes
egyeztetés előz meg, ennek köszönhető, hogy a könyvtári foglalkozásokra gyakran
támaszkodik a pedagógus a későbbi oktatási-nevelési munka során.
Az óvodai csoportokkal érkező gyerekek már korán megbarátkoznak a gyermekkönyvtárral, s
mivel óvodai életük során több éven át havonta legalább egyszer megfordulnak itt, a
könyvtári környezet természetes közeg számukra. A mesehallgatás, mondókázás, ének, játék
együttese, a foglalkozásokat követő szabad könyvválogatás, könyvnézegetés együttesen és
hangsúlyosan személyes, jó élménnyé teszi számukra a könyveket.
Iskolai csoportjaink látogatásai kettős irányúak. Egyrészt az iskolai tanórák anyagaihoz
kapcsolódó foglalkozások osztályoknak, másrészt szabadidős foglalkozások napközis
csoportoknak. Mivel zömmel alsó tagozatos gyerekeket érint, nagyon hangsúlyos a mese, a
mesemondás, ami az olvasás megalapozásának, megkedvelésének kulcsfontosságú eszköze. A
foglalkozások ötvözik a biblioterápia, a meseterápia, a drámapedagógia eszközeit egyaránt.
Minden esetben interaktív, a gyerekek nagyfokú aktivitására épülő, lehetőség szerint a
pedagógusokat is bevonó, élménydús, emlékezetes, további munkára inspiráló alkalmak.
A palettát színesíti, hogy a város egyik gondozási központjából rendszeresen jönnek
mesefoglalkozásra idősek is. Az ő jelenlétük mindenki számára üdvös, a gyermekeknek
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fontos, hogy itt is találkoznak idős emberekkel, az idősek számára pedig a gyerekekkel
kinyílik a világ. Röviden fogalmazva: ezzel is omlanak a generációs gettók falai.
A kezdők és haladók számára szervezett digitális kompetenciafejlesztő foglalkozások az év
második felében indultak újra, változatlan érdeklődés mellett, melyet a 2015. évben
folyamatosan valósítunk meg.
5.2
5.2.1

Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek
Menedzsment tevékenység

Személyi változások miatt 2014-ben 4 új taggal alakult újjá Minőség Irányító Tanács. A 9 fős
munkacsoportban a könyvtár minden szervezeti egysége képviselteti magát, illetve bevontuk
a minőségmenedzsment tanfolyamon frissen képzett kollégákat. Meghatároztuk
legfontosabb céljainkat: a szolgáltatások színvonalának emelése – kommunikáció,
konfliktuskezelés, tudásfejlesztés, tudásmegosztás - rendszeres belső szakmai
továbbképzések, új SWOT és PGGTTJ elemzés készítése, használói elégedettségmérés,
munkatársi elégedettségmérés.
A tervek egy része megvalósult: Megszerveztünk egy 60 órás akkreditált konfliktuskezelő
tréninget 2015. januári-februári időszakra. Három alkalommal tartottunk belső
továbbképzést aktuális szakmai kérdésekről. Elkészült egy aktuális PGTTJ analízis, az egyes
osztályok SWOT elemzése, illetve ennek alapján az intézményi SWOT. Az elvégzett
elemzések kellő alapot szolgálnak a következő stratégiai terv elkészítéséhez.
5.2.2 Minőségirányítás
2014-ben minőségirányítás szempontjából kiemelten fontos területek voltak:
Szolgáltatás színvonalának biztosítása
2013-14-ben több új dolgozó került a szolgáltatásba. Folyamatos odafigyeléssel,
tudásmegosztással, viselkedési minta átadásával törekszünk arra, hogy
szolgáltatásainkat a megszokott és elvárt színvonalon tudjuk teljesíteni.
Partnerkapcsolatok bővülése
Aktuális feladataink során alkalmunk nyílt új partnerekkel való együttműködésre. pl.:
csatlakoztunk a Baptista Szeretetszolgálat karácsonyi „Cipős doboz akciójához”,
kapcsolatba kerültünk a helyi és megyei Települési Értéktárral a Rotary Club Egerrel.
Kiállítást nyitott meg és lengyel nyelvű könyveket ajándékozott a könyvtárnak a
budapesti Lengyel Intézet igazgatója. Itt jártuk alkalmával megismerkedtünk finn és
lengyel testvérvárosaink könyvtárosaival.
Humán erőforrás gazdálkodás
Pályázati forrásból 39 dolgozónak nyílt lehetősége szakmai, nyelvi, informatikai
képzésre.
Továbbra is nagy gondot fordítunk a közmunkaprogram kapcsán könyvtárunkba
közvetített jelentős létszámú dolgozóra. Elégedettségüket, beilleszkedésük
sikerességét kérdőíves felméréssel vizsgáltuk.
Szervezetfejlesztés
2014 őszén nyugdíjazás miatt vezetőváltás történt az olvasószolgálati osztály élén.
Ezzel párhuzamosan sor került néhány kolléga munkakörének változására,
munkakörbővülésre. Ennek megfelelően elkészültek az új munkaköri leírások.
Munkakörnyezet fejlesztése
Könyvtárunk folyamatos helyhiánnyal küzd. 2014-ben a belső terek funkcióinak
újragondolásával sikerült megfelelő elhelyezést biztosítani az informatikai és a módszertani
osztálynak, valamint az étkezőnek. A dolgozók parkolási gondjainak enyhítésére új
parkolóhely került kialakításra.
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A szolgáltatás vizsgálata SERVQUAL kérdőívvel
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kölcsönzői szolgáltatásának értékelése. A
dolgozat a kölcsönzői szolgáltatással, s az ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb könyvtári tárgyi
és humánerőforrással kapcsolatos elégedettséget vizsgálja meg.
5.3

Rendezvények

Közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is igyekszünk erősíteni,
támogatókat nyerni. Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az éves
kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Arra törekszünk, hogy a különböző korosztályok és
olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, zenei, irodalmi
és ismeretterjesztő rendezvényeket kínáljunk nem csak a regisztrált könyvtárhasználók,
hanem minden érdeklődő számára. Könyvtárunk aulája városunk rangos kiállítóhelye;
igényes, szép környezetet biztosít a helyi és országos hírű alkotók műveinek bemutatására.
Számos szállal kapcsolódunk Eger színes kulturális életéhez, ahhoz a gazdag
programajánlathoz, amit a város a lakosság és az ide látogató turisták számára kínál.
Rendezvények száma
Rendezvények
Kiállítások
Összesen
A használóképzést szolgáló rendezvények
5.3.1

845
43
868
216

Résztvevők száma
26 297
14 163
40 460
2 950

Országos programok helyi megjelenése

Internet Fiesta
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2014. március 20. és 27. között immár 15. alkalommal
rendezte meg az Internet Fiesta országos programsorozatát. Az Internet általános
használatának bemutatása mellett külön hangsúlyt kapott a magyar kultúra – a magyar
népzene, a magyar képzőművészet, a magyar irodalom – weboldalainak bemutatása.
A következő témakörök jegyében zajlottak programjaink:
• internetes játékok, totók (Net-bújócska a Felnémeti fiókkönyvtárban, online kvízjáték
Gábor Áron életéből, Mese-Net – interaktív mesefoglalkozás a gyermekkönyvtárban)
• online tudástárak, alkalmazások, tárhelyek bemutatása (Net-bőrönd, Kalandozások a
videók világában a 3. sz. fiókkönyvtárban, A virtuális pendrive – adatmegosztás
lehetőségei, Volt egyszer egy a könyv)
• internetes klubfoglalkozások (Net-Help – internethasználat kezdőknek; Net-Chat –
internethasználat haladóknak)
• Nagyik és a net – barangolás a neten a 3. sz. fiókkönyvtárban
• Kapcsolattartás a neten (A blogírás rejtelmei)
• Művészetek a neten (Mátyás király könyvtára a gyermekkönyvtárban, Word doksiból
igazi könyv)
• Álláskeresés a neten
85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok
A háromnapos programsorozat rendezvényei az Eszterházy Károly Főiskolával közös szervezésben
zajlottak.
Az egri programsorozatot dr. Kusper Judit irodalomtörténész nyitotta meg, ezt követően Gárdonyi
Emőke és Keller Péter emlékérmet adott át dr. Nagy Sándor irodalomtörténésznek. A megnyitó
ünnepség a Jazz Faces együttes koncertjével zárult.
A nyitónapon került sor a Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából megjelent
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emlékkönyv bemutatójára, az író unokájának és dédunokájának részvételével. A pénteki és szombati
napon helyi költők, írók, alkotók találkoztak, emellett könyvvásár, dedikálás és könyvbemutatók
zajlottak a könyvtéren a könyves boltok sátraiban.
Egész héten könyvbemutatók kísérték az ünnepi eseményt, az olvasók megismerhették Szíki Károly:
Az elme zavar c. verseskötetét, Murawski Magdolna Az Adeptus ébredése weben elérhető szonettjeit,
Barna Bélának az Alacsony-Tátráról szóló útikönyvét és Lukács Endréné, az egri füvesasszony
gyógynövényekről szóló mesekönyvét. Az Eszterházy Károly Főiskola tanárainak könyvbemutatói is
színesítették a rendezvényt: dr. Czeglédi László a Líceum Kiadó tevékenységéről tartott tájékoztatót, a
Kulturális örökség tanulmányok könyvet dr. Verók Attila mutatta be. Az „Eszterházy 250” jubileumi
tanév alkalmából megjelent kiadványt dr. Petercsák Tivadar ismertette meg a jelenlévőkkel.
A Dobó István Vármúzeum munkatársainak kiadványai is bemutatásra kerültek: Gárdonyi Gézáról Sz.
Király Júlia, az egri képtárról és a Vármúzeum kortárs akvarell gyűjteményéről H. Szilas Ágota tartott
rövid ismertetőt.
Országos Könyvtári Napok
A program keretében olyan könyvtári rendezvényeket valósítottunk meg, amelyek az emberi
értékek megbecsülését, a találkozások: a kapcsolatok méltóságának megőrzését és egymás
segítését közvetítik könyvtári eszközökkel.
A családi programok népszerűek, lehetőséget adtak a szülőknek, hogy gyermekeikkel közösen
éljenek át irodalmi, kézműves, játékos élményeket, mese-délutánokat. A gyermekek
családtagjaikkal (szülők, nagyszülők, testvérek), generációk találkozásával, más családokkal,
más felnőttek társaságában vidám, érdekes és értékközvetítő szabadidős programok részesei
lehettek. A kismamák és kisbabák közös élményekhez jutottak a könyvtárban megtanult
mondókák, ringatók, dúdoló versikék segítségével megvalósuló foglalkozásokon.
Az Angol társalgási klub, DISKURZUS módszertani műhely, teadélutánok, rejtvényfejtő klubok,
olvasókörök, egészség megőrző délutánok (fiókkönyvtárainkban is) a Heves Megyei Diabétesz
Szövetség közreműködésével, jóga klubok, virágterápiás csoportok, grafológia iránt érdeklődők
számára nyújtottak értékes perceket.
Civil szervezeteknek szóló programjaink lehetőséget adtak a hasonló érdeklődésű emberek
találkozására: irodalmi találkozók a Dsida-kör tagjaival, könyvbemutató a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság Heves megyei tagozat tagjaival, Pedagógus nyugdíjas klub
foglalkozásai: Textilbe szőtt örömök, Olvassunk, beszélgessünk sorozat, Sorsfordulók sorsfordítók történelmi ismeretterjesztő előadássorozat.
A társadalmi, irodalmi, történelmi tabuk oldásában sokat tehettünk: Sárkány-kör felnőtteknek,
Egy világutazó emlékei c. programok célja egymásra figyelve, egymás segítése elfogadás
érdekében.
Ezt a célt szolgálják olvasásnépszerűsítő játékaink, vetélkedőink, rendezvényeink: Puszirablók,
Álomfogó, Mesekosár, Mesetarisznya, Szörnyvadászat, Egyszer volt, Őszi mesemorzsák.
Rendezvényeinken az európai, egyetemes és a magyar nemzeti irodalmi értékek tudatosítása
érdekében többféle zenés, irodalmi adaptáció, műsor szerveződött. Előadások hangzottak el
környezeti és természeti értékeink bemutatásával minden érdeklődő és minden korosztály
számára. A hagyományok ápolása mellett (Hagyományőrző, Kincsek Eger szívéből) az új értékek
teremtésének bemutatása - helyi írók megismertetésével, találkozók, felolvasóestek
szervezésével (Csatáné Bartha Irénke).
A Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény programjai között szerepelt a Látod, hogy olvasok? című
kortárs irodalmi olvasóklub és Olvass Macinak! – az angol nyelvi olvasás fejlesztését célzó
program. Vendégünk volt Kubiszyn Viktor író, újságíró, filmkritikus, aki Drognapló című
önéletrajzi-dokumentumregényében saját élményei alapján írta le a kábítószerek hatását az
emberre, kapcsolatainak alakulására, s ennek szépirodalmi visszatükröződését. Őszinte
vallomásában bemutatta függőségét és a tisztává válás gyötrelmeit a fiataloknak, akik között az
EKF Szociálpedagógia Tanszékének hallgatói is nagy számban jelen voltak.
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Závada Péter egy ikon a fiatalok körében, kamaszkorától fogva az Akkezdet Phiai rap és slam
poetry csapat tagja, 2009 óta publikál verseket, első verseskötete Ahol megszakad címmel jelent
meg 2012-ben. Ebből is hallhattunk részleteket Vakforma című verses felolvasóestjén, ahol
rendhagyó formában, interaktívan, a közönség teljes bevonásával értelmezte költeményeit.
Játékos, vidám, szórakoztató, meghökkentő/érdekes rendezvényeken keresztül a fiatalokat, a
középkorosztályt is meg tudtuk szólítani az olvasás örömének átélése, az irodalom
népszerűsítése, irodalmi és anyanyelvi és zenei műveltségünk fejlesztése céljából, máskor
egészségünk megőrzése, a testkultúra fontossága érdekében.
Törekedtünk arra, hogy programjaink minden korosztályhoz eljussanak, melyre különösen jó
alkalmat biztosítottak az egész megyére kiterjedő rendezvények a Könyves Vasárnapon, így az
országos mintának megfelelően megvalósítottuk Heves megye könyvtárainak széles körű
társadalmi összefogását.
Kapcsolódtunk az országosan meghirdetésre kerülő internetes játékokhoz, a tervezésbe
bevontuk a térségeket, az egész megyére kiterjedő programokat is szerveztünk, ugyanakkor a
megyei könyvtár, a városi könyvtárak, a könyvtári szolgáltató pontok helyi programokat is
biztosítottak. Meghívtuk a településen működő rendvédelmi és egészségügyi szervezeteket,
felvettük a kapcsolatot a településeken működő oktatási intézményekkel, óvodákkal, babamama és nyugdíjas körökkel, hagyományőrző csoportokkal, természetjáró-, sport- és kulturális
egyesületekkel.
Múzeumok Éjszakája
Könyvtárunk a legrövidebb nyári éjszakán könnyed, nyáresti kulturális programokkal várta a
tartalmas szórakozásra vágyó látogatókat. Délelőtt és délután lehetőség volt palota- és
könyvtártúrára, ahol a séta során megismerkedhettek a barokk műemléképületek történetével,
szépségeivel. Lehetőség volt kedvezményes beiratkozásra is. Egri Anzix címmel kiállítást
tekinthettek meg a látogatók digitális képeslapgyűjteményünkből, könyvritkaságainkból. A
látogatók kedvezményesen iratkozhattak be, és színes programkínálatunkból válogathattak: este
Szigeti Karina és Bögös Dániel kamarakoncertjét, majd a Jazz Faces zenekar örömzenéjét
hallgathatták meg a látogatók. A családok olvasótermeinkben kézműves foglalkozáson és
kamishibai papírszínházban tölthették Szent Iván éjjelét.
Kulturális Örökség Napja
Eger műemlékekben gazdag belvárosában a Kossuth Lajos utca egyik legszebb barokk épülete a
Nagypréposti palota, melyben könyvtárunk helyet kapott a múlt század ötvenes éveiben.
Szakavatott vezető, a történész Kárpáti János segítségével ismerkedhettek meg a sétára érkezők
a barokk műemléképület és környezete történetével, a palota építészeti részleteivel, eredeti és
mai funkciójával. A sétát követően ellátogattak a Közigazgatási Szakkönyvtárba, a Megyeházára,
az eredeti tölgyfa berendezésével párját ritkító műemlékkönyvtárba. A művészettörténeti séta
közben lehetőség nyílt könyvtárunk szolgáltatásainak igénybevételére, kedvezményes
beiratkozásra is.
5.3.2

Olvasásnépszerűsítés, ismeretterjesztés

Az olvasásszociológiai kutatások és kérdőíves felméréseink által kimutatott romló tendencia a
felnőttek és az ifjúság olvasási szokásaiban, az olvasmányszerkezetre jellemző
kommercializálódás is indokolják, hogy a könyvtár új módszerekkel és programokkal járuljon
hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez. Programsorozataink a gyermek- és ifjúsági korosztály
számára a korai szocializáció és az iskoláskor alatti nevelés, kompetenciaalapú képzés
támogatását teremtik meg.
A kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét, a kulturális
alapellátás stabil bástyáját jelenti a könyvtár. A könyvtár adottságai révén tökéletesen alkalmas
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az olvasás népszerűsítésére, illetve a programjainkban résztvevők számára képes maradandó
esztétikai élményt nyújtani.
Folyamatosan törekszünk arra, hogy újabb és újabb emberek ismerjék meg a könyvtár kínálta
lehetőségeket. Szokatlan eszközökkel, szokatlannak tűnő helyszíneken, időben olyan embereket
is megszólítunk, akik nem tagjai a könyvtárnak. Különleges alkalmakhoz kötődően
kedvezményes beiratkozási lehetőséget, egyénre szabott könyvtárbemutatókat, változatos
szolgáltatásokat kínálunk.
Sorsfordulók – Sorsfordítók – Történelmi szemelvények
Eger a Te történeted - szól városunk új jelmondata. Az Eszterházy Károly Főiskola
Történelemtudományi Intézetének oktatói olyan történeteket szeretnének elmondani a város
érdeklődő polgárságának, melyből megismerhetővé válik a közös történetünk. A havonta
ismétlődő alkalmakkor elhangzó előadásokkal a történelemtudomány legújabb kutatási
eredményeit közérthető módon szeretnék a nagyközönség számára közvetíteni. 2014.
januárjában lezártuk a magyar történelem nagy sorsfordulóit bemutató sorozatunkat Dr. Kalmár
János a török uralom végéről szóló előadásával.
Februártól az egyetemes történelem jelesebb eseményei kerültek sorra dr. Kertész István, dr.
Makai János, dr. Kiss László, dr. Pap József és dr. Bartók Béla előadásában.
Szó esett Macedóniai Nagy Sándor uralkodásának főbb mozzanatairól, Amerika felfedezéséről és
annak jelentőségéről, a napóleoni Franciaországról, a Szent Szövetségi Európáról és a BalkánEurópáról az 1. világháború előestéjén.
2014. októberétől kezdődött a Sorsfordulók történelmi sorozat 3. évadja, ahol a magyar
történelem nevezetes évfordulói kerültek bemutatásra:
dr. Miskei Antal egyetemi docens Hunyadi Mátyás megkoronázásáról mesélt az 550. évforduló
kapcsán, novemberben dr. Kristóf Ilona főiskolai adjunktus „Dózsa népe, bontsd ki zászlód”
címmel a parasztfelkelést körülölelő legendáról beszélt az 500 éves évforduló alkalmából,
decemberben pedig dr. Kalmár János egyetemi docens Eszéktől Vasvárig követte nyomon az
1664-ben zajló eseményeket 350 év távlatából.
5.3.2.1 Lokális értékeink megbecsülése
Az egyik legfontosabb küldetésünk, hogy rendezvényeinkkel ráirányítsuk a figyelmet közvetlen
környezetünk értékeire, legyenek ezek múltunkhoz vagy jelenünkhöz fűződők. Az elmúlt
években tudatosan kerestük azokat a lehetőségeket, hogy a helyi szerzők, alkotók megbecsült
bemutatkozási lehetőséget adó helyszínévé váljunk. Nyitottak vagyunk a helyi szerzők
megkereséseire, s örömmel adunk helyet, s biztosítjuk a szervezést számukra. E mellett napi
kapcsolatban állunk a városban működő civil szerveződésű irodalmi társaságokkal, akik
rendszeresen a könyvtárban tartják rendezvényeiket.
Olvassunk, beszélgessünk a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei
Tagozatával!
2014 februárjában a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagjai műhelybeszélgetést folytattak
dr. Kusper Judit és Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész vezetésével. Hamarosan útnak is
indult a Klasszikusok mai szemmel sorozat a következő előadásokkal:
2014. márciusában Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem eposzának bemutatóján az emberideál
megjelenítése állt az irodalmi elemzések középpontjában dr. Pintér Márta Zsuzsanna
egyetemi docens előadásában.
Áprilisban a groteszk látásmódot bontotta ki Örkény István Tóték drámájából dr. Szentesi
Zsolt tanszékvezető főiskolai tanár.
A sorozat zárásaként a szerkezet és a konfliktusrendszer sajátosságait elemezte dr. Kusper
Judit főiskolai docens Katona József Bánk bán c. tragédiájában. A sorozat nemcsak az
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érettségi előtt álló diákoknak kívánt segítséget nyújtani a felkészülésben, hanem felnőtt
olvasóközönségünk tetszését is elnyerte.
2014-ben jubileumi Bródy-emlékkiállítással, konferenciákkal, ünnepi rendezvényekkel és
emlékkönyvvel tisztelegett Eger szülötte előtt születésének 150. évfordulója alkalmából
könyvtárunk és a MIT Heves Megyei Tagozata. Ennek részeként került bemutatásra
márciusban a „Születtem Egerben, amire büszke vagyok” c. kötet. A bemutatón a Cs. Varga
István által szerkesztett emlékkönyvről irodalomtörténészek (dr. Fráter Zoltán, dr. Gintli
Tibor, dr. Bengi László) folytattak beszélgetést az író unokájával, a rendezvény
díszvendégével, Alexander Brodyval.
Áprilisban Cseh Károly Versmondó verseny zajlott középiskolásoknak a költő halálának
emlékére a Cseh és Bódi család közreműködésével a célból, hogy a versszerető közönség
minél szélesebb körben ismerje meg a Bükkalja kiváló költője művészetét, költészetének
sokszínűségét, az életmű értékeit. A költő verset 3 életkori kategóriában 35 versmondó
tolmácsolásában hallgathatták a megjelentek.
A MIT újabb könyvbemutatóján „A róna, ahol születtem…” címmel Molnár Péterné Kálmán
Aranka helytörténeti kutató a modern kori magyar irodalomtörténet máig tisztázatlan
kérdésére kereste a választ: Hol született Petőfi Sándor?
A májusi MIT-rendezvényen Kabán Annamária nyelvész és Mózes Huba irodalomtörténész
könyvbemutatóval egybekötött előadása zajlott Dsida Jenőről és életművéről Nyár esti áhítat
címmel. Az est házigazdája Csatáné Bartha Irénke volt.
Októberben ismét vendégül láttuk Csatáné Bartha Irénke költőt, aki a Vissza a forráshoz c.
kötetében arra kereste a választ, honnan indult, hol van a forrás. Az esten közreműködtek
Lázár Attila és Daróczi Ilona bábszínészek. A kötetet dr. Fülöp Lajos méltatta.
November elején a vándorapostolra, Teodóz atyára emlékeztünk a róla szóló antológia
bemutatásával az Egri Fertálymesteri Testület, Eger Város Hegyközsége és a Bencés
Diákszövetség egri csoportja közreműködésével.
Decemberben A lélek lázadása elbeszéléskötetről dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész
tartott ismertetőt Kaiser László költő, író társaságában, az est művészvendégei voltak:
Saárossy Kinga, Hegyesi Hudik Margit és Patkós Attila előadóművészek, az est házigazdája
Murawski Magdolna.
Ugyanebben a hónapban Murawski Magdolna Papirusz-titok c. szonett kötete várta az
érdeklődőket. Az est vendége Fridél Lajos grafikus, a kötet illusztrátora volt. A könyvet dr.
Pomogáts Béla irodalomtörténész méltatta. A versek Saárossy Kinga és Bodó Boglárka
tolmácsolásában hangzottak el.
Olvassunk, beszélgessünk a Dsida Jenő Baráti Körrel!
Az Olvassunk, beszélgessünk a Dsida Jenő Baráti Körrel c. programsorozat folytatásaként
bemutatásra kerültek olyan irodalmi alkotások, melyekben újra és újra fellehető a Dsida Jenő
Baráti Kör hitvallása: tagjai meghatározó élménynek tekintik a "poeta angelicus" emberi és
költői magatartását, "szelíd mosollyal" néznek földre és égre, életre és halálra, rendületlenül
hisznek az erdélyi magyarság értékteremtő hivatásában, a szépség és a jóság missziójában.
2014 februárjában megismerhettük Fülöp Lajos Mátrai monológ c. verses kötetét, mely a
szerzőnek az elmúlt évtizedek során kiadatlan, mégis velős, tömör lírai gondolatait adja
közre.
Májusban Az egyházi költészet Petőfije: Pájer Antal c. kötetbemutatón Kladiva Imre jászapáti
lelkész közreműködésével újra felfedezhettük a neves papköltőként számon tartott Pájer
Antalt is, akinek plébániája számos „48-as bujdosó” menedékhelyéül szolgált.
Az Út a Héthavasra c. könyvbemutatón Gál Elemért idéztük meg, az erdélyi származású írót,
aki életében előadásainak, írásainak köszönhetően szemléletformáló közéleti személyiséggé
vált az anyaországban és Egerben is.
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Októberben dr. Lisztóczky László A múló idő mérlegén c. irodalmi délutánon a szerző
kuriózumokat mutatott be Eger irodalmi örökségéből, a szerző legjobb egri írásaiból.
Decemberben megismerkedhettünk a Hegyhimnusz – a Mátra a magyar költészetben c.
könyvvel.
Megjelenését irodalomtörténeti jelentőségű pillanatnak nevezhetjük:
Magyarországon soha eddig nem jelent meg olyan verses antológia, mely egy földrajzi
tájegység előtt tisztelgett volna. A Hegyhimnusz a Mátra dicséretére készült két, a tájhoz ezer
szállal kötődő tudós, Fülöp Lajos és Lisztóczky László munkája nyomán.
A Dsida Körrel közösen szervezett előadásaink, könyvbemutatóink állandó közreműködői
voltak a Kör neves előadóművészei: Ungvári P. Tamás és Okos Tibor, a Népművészet Ifjú
mestere.
Az irodalmi társaságok mellett helyi írók, költők, előadóművészek, szakírók
bemutatkozásának is helyt adtunk rendezvényeinken:
• Januárban Szíki Károly Erzsébet és Sándor c. színjátéka került középpontba helyi
előadóművészek közreműködésével (Bodor Sarolta, Patkós Attila, Zám Andrea). A darab
Házy Erzsébet és Széki Sándor barátságáról szól, beleszőve a cselekménybe a színházi
szakmát körülölelő kulisszát.
• Elveszett álmok vonatán címmel jelent meg tavasszal Kiss Kálmánné Németh Irén új
könyve. A szerző új kötetében saját történetét írta meg, amely a II. világháborúban
játszódik. Akkor találkozott ápolóként hadikórházban egy sebesült katonával, ebből
pedig szerelem született. A 90 éves Irénke nénivel Szuromi Rita újságíró beszélgetett a
közönség előtt.
• A Budapesti Lengyel Intézettel együttműködve a Magyar-lengyel barátság hetén került
sor a könyvtárépület falán elhelyezett Dembinski emléktábla megkoszorúzására. A
könyvtár galériájában a Budapesti Lengyel Intézet története plakátokon c. kiállítás
megnyitójára után Pálfalvi Lajos egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
tartott előadást a Kortárs lengyel irodalom magyarul címmel.
• A Magyar Fotográfia Napja alkalmából augusztus végén ismét előadónk volt Demeter Pál
egri fotóművész, aki ez alkalommal sok-sok fotó segítségével mutatta be az egri
fényképezés kezdeteit.
• Szeptemberben a jog világába kalauzolt el bennünket dr. Bisztriczki László, aki könyve
kapcsán a szabálysértési jog gyakorlati és elméleti kérdéseit vitatta meg az olvasókkal és
a jelenlévő szakemberekkel, dr. Kántás Péterrel és dr. Hegedűs Ákossal.
• Novemberben ismerkedhettünk meg Szecskó Károly Megújult Eger belvárosa c.
kötetével, mely az egri belváros rehabilitációja során megszépült történelmi belvárost
mutatja be. A rendezvényen részt vettek a kötet társszerzői: Molnár István Géza, aki a
könyv fotóillusztrációit készítette, ill. Tóth László képeslapgyűjtő. A kötet a Heves
Megyei Mérnöki Kamara adta ki.
• „Így gyűjtök én…” – hangzott Németh Erzsébet előadásának címe. Az önkéntes
néprajzgyűjtő bemutatta díjnyertes munkáit, melynek témája Felsőtárkány és
Gyöngyöspata népviselete volt a 20. században.
• A Természetvédelem a könyvek tükrében előadáson Baráz Csaba, Fitala Csaba, Holló
Sándor, Schmotzer András és Tóth László köteteit ismerhették meg látogatóink: a Bükki
Nemzeti Park növény- és állatvilágát, védett élőlényeit, természetvédelmét és
tájhasználatát.
• „Amerre a vágyam száll…” – énekelte Lázár Attila CD-bemutatóján. A bábszínészként is
jól ismert szerző első albumát nyújtotta át a közönségnek, amelyet áthat a költészet,
muzsika, szeretet, szerelem. Az est háziasszonya, az előadóművész beszélgetőtársa
Saárossy Kinga színművész volt. Még az év elején ellátogatott Lázár Attila Felnémeti
Fiókkönyvtárunkba, ahol sok-sok kisgyerek megcsodálhatta a bábszínész varázslatos
előadását.
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5.3.2.2 Kortárs könyvbemutatók és felolvasás
Kortárs, élő szerző jelenléte mindig nagy élmény, hiszen lehetőség van kérdezni és
beszélgetni. A személyes jelenlétnek mindig megvan a varázsa. Az elmúlt évben még kevéssé
ismert, első könyves szerzők köteteit mutattuk be: Murányi Róbert A szabadság összetört
tükrei című, a rendszerváltás témakörével foglalkozó önéletrajzi ihletésű novelláskötetét.
• 2014 márciusában a természetfelettiről, kalandról, szerelemről, összetartozásról, a jó és a
rossz harcáról szóló Victoria – A jóslat c. könyvét mutatta be Alice C. Tarian Fekete
Ildikó könyvtáros kolléganőnk moderálásával.
• Májusban Bíró Szabolcs kötetbemutatójára került sor könyvtárunkban, akinek
beszélgetőpartnere Póda Erzsébet író-újságíró volt, a Net Barátnő magazin
főszerkesztője. Bíró Szabolcs, a magyar középkor megszállottja ezúttal tőle szokatlan
témával lepte meg olvasóit: a Ragnarök történelmi alapokon nyugvó középkori fantasy,
egy véres saga a bosszúról, a tűzről, és arról, hogy észak fiai gyakran keményebbek és
kikezdhetetlenebbek, mint a skandináv acél. Megismertük a skandináv mitológiát kicsit
könnyedebb stílusban, mintha magát az Eddát vagy Sagákat olvastam volna.
• Novemberben „Szembenézni a földön futó idővel…” címmel zajlott Serfőző Simon József
Attila díjas, Balassi Emlékkarddal kitüntetett költő, drámaíró szerzői estje. Az est
fővédnöke Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke volt, a költő versei Jónás Zoltán
előadóművész tolmácsolásában hangzottak el.
• Plázakönyvtárunkban is egyre többször kerül sor író-olvasó találkozókra: Mikuláskor az
Agria Parkkal közös szervezés eredményeképpen ellátogatott hozzánk Varró Dani ifjú
költő. A felolvasó-délutánhoz kézműves foglalkozás kapcsolódott, ahol elkészítettük a
költő mesefiguráit, a legkisebbek kamishibai meséket láthattak, hallhattak. Az irodalmi
programot vidám zenés műsor zárta.
• A könyvekről és az olvasásról a legtöbb gyereknek az iskola és a tanulás jut az eszébe,
nem pedig a szórakozás. Talán, ha közösen beszélgetünk egy könyvről, ha megosztjuk
egymással a gondolatainkat, egy olyan magányos tevékenység, mint az olvasás, láthatóvá
válik, és kedvet is csinál a további olvasáshoz. Kortárs irodalmi olvasóklub keretében
tartott foglalkozás és beszélgetés témája Mark Haddon A kutya különös esete az
éjszakában című (majdnem) felnőtt regénye volt, a beszélgetőtársak a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium 16 éves diákjai.
• Majd/nem versfelolvasás a magyar költészet napján: a zenei gyűjteményben otthonra
talált a Majdnemeseknek aposztrofált kis csapat, amely az egri slam poetry jeles
képviselőiből áll. A Magyar Költészet Napján a könyvtár falain kívül, családias
légkörben, otthonos hangulatban az udvaron hangoztak fel a klasszikus, kortárs és saját
versek. Bárki elmondhatta kedvenc versét, legmegrendítőbb pillanatok azok voltak,
mikor Takács Péter a Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványának tagja Dsida Jenő
verseit tolmácsolta. Az üvegfal eközben megtelt, ide posztolták kedvenc vagy saját
verseiket a látogatók.
• Országosan ismert slammerek: Csider István Zoltán, Melykó Richárd és Szabó Márton
István Fehér kéreg címmel izgalmas verses felolvasóesten vezettek be világukba.
• Papp Dénes miskolci dalszövegíró, zenész és költő, a Kisavas Zenekar oszlopos tagja.
Vedlés címmel jelent meg első verseskötete s könyvbemutató turnéja keretében
gyűjteményünkbe is eljutott, ahol Barcsai László miskolci slammer beszélgetett vele.
Az irodalmi kitekintések mellett más tudományterületekre is elkalandoztunk olvasóinkkal:
• Februárban Jan van Rickenborgh és Catharose de Petri A kínai gnózis c. kötetét Gaál
Zsuzsa, Major Éva és Nagy Lajos mutatták be. A gnózis ott rejlik minden nép
bölcsességének nyelvében, ennek nyomait kutatták az est közreműködői Tao Te King
műveiben.
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•

Szeptemberben Ablonczy Balázs történész, a Párizsi Magyar Intézet igazgatója A
visszatért Erdély 1940-1944 c. kötetét mutatta be A kötet elsőként keresi a magyarázatot
arra a magyar történetírásban, hogy miként lett újra magyar Észak-Erdély a második
világháborúban.

5.3.3

Könyvtári hétköznapok – ünnepi pillanatok

Bálint-nap
A néphagyomány szerint ezen a napon a szerelemesek ajándékokkal kedveskednek
egymásnak, így már nálunk is hagyománnyá vált, hogy megajándékozzuk a könyvtárunkba
betérő szerelmes párokat, házaspárokat, barátokat kedvezményes könyvtári tagsággal,
romantikus olvasnivalókkal, kvízjátékokkal.
Mikulás, Karácsony
Felsővárosi kis könyvtárunkban ünnepi dalestet szerveztünk Simon Zsóka és Kmetzné
Gömöri Mónika közreműködésével Mikulás ajándékként olvasóinknak.
2014-ben sem maradhatott el immár hagyományos decemberi felhívásunk: „Ajándékozzon
könyvtárat!”. A minden részlegre kiterjedő akció lehetővé tette könyvtárlátogatóinknak, hogy
a kedvezményes beiratkozással egy kis virtuális könyvtárat helyezzenek el a karácsonyfa alá a
meglepetések közé szeretteiknek.
5.3.4

Klubok, közösségek a könyvtárban

Mások az érzések, mások a gondoltok, de a beszélgetés élménye közös! E gondolat jegyében
működik már harmadik éve a könyvtár „Egy könyv és egy csésze kakaó” olvasóklubja. A
klub tagjai negyedévente találkoznak, hogy elcsevegjenek egy könyvről, amit a klub
vezetőjével együtt közösen választanak ki. A könyvtár minden résztvevő számára biztosít egy
példányt az olvasáshoz. A megbeszélendő kiválasztásban előnyt élveznek a kortárs szerzők.
Az olvasóklub novemberi összejövetelén pl. Joanna Bator Homokhegy című regényéről
beszélgettünk és örömmel üdvözöltük körünkben Hermann Pétert, Joanna Bator könyveinek
magyar fordítóját is.
2014 júniusától indította útjára felnémeti könyvtáros kolléganőnk Mondókázó címmel a
baba-mama összejöveteleket, melyek azóta havi 1-2 alkalommal zajlanak. A foglalkozásoknak
az a fő célja, hogy a részt vevők megismerkedjenek mondókakincsünk és a hozzájuk fűződő
játékok egy szeletével, el tudjanak mélyülni a játékokban, gyermekeikkel együtt eljussanak az
átélés öröméhez.
Havi rendszerességgel vettek részt kreatív napokon a felnémeti gyerekek, ahol szalvétát
hajtogattak, papírkarkötőt készítettek, gyöngyöt fűztek.
Múlt év decemberében elindult Bálintné Fadgyas Eszter vezetésével a Ciróka-Kör
Felsővárosi Fiókkönyvtárunkban.
Több éves múltra tekintenek vissza az intézményünkhöz kötődő Nyugdíjas Pedagógus
Klub összejövetelei. Havonta nyújtunk lehetőséget a változatos programokat megvalósító
találkozók számára, tagjai közül néhányan heti egy alkalommal tartják angol nyelvű
társalgási foglalkozásaikat.
A Gondozási Központ idősei minden hónapban ellátogatnak a könyvtárba, évfordulókhoz
alkalmakhoz kötődő felolvasásokon vesznek részt, majd kölcsönöznek fiókkönyvtárunk
gyűjteményéből.
A környezettudatos életmódot népszerűsítő Öko-filmklub tagjai 2014-ben is rendszeresen
találkoztak intézményünkben. Filmvetítéseik, izgalmas kérdéseket felvető interaktív
beszélgetéseik mindenki számára nyitottak és egyre több érdeklődőt vonzanak.
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A Jóga Klub heti rendszerességgel megtartott elméleti és gyakorlati foglalkozásai szintén
egyre szélesebb körben népszerűek.
A Zumba Klub ugyancsak hetente tartott táncórái a törzstagokon felül időről időre újabb
embereket ösztönöznek a bekapcsolódásra, az egészséges életmódhoz szükséges testmozgás
gyakorlására.
Öt alkalommal zajlott filmvetítés fogyatékkal élők számára Felsővárosi Fiókkönyvtárunkban.
A résztvevők a természetfilmek kapcsán beszélgettek természetvédelemről, környezetünk
védelméről.
Az Egri Orosz Nyelvi klub a Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjteményben is több rendezvénnyel
várta az orosz irodalom és nyelv iránt érdeklődőket: egy különleges irodalmi találkozó
keretében vendégünk volt Alexandr Siskin orosz költő és kiadó, az Art House Media
független kiadó alapítója, amely modern költészeti, prózai és gyermekirodalmi műveket ad
ki.
Az Orosz Kulturális Napok Egerben rendezvénysorozat keretében került sor Az örök
Jeszenyin című irodalmi estre. A rendezvényen Erdélyi Z. János "...kéklő holdas fénytükörben" című műfordításkötetét mutattuk be. A kétnyelvű kötet szövegét gondozta, és az
előszót írta: Dr. habil. Lőrincz Julianna, az Eszterházy Károly Főiskola tanára.
Közreműködtek a könyvtár munkatársai és az Egri Orosz Nyelvi klub tagjai.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportja 2014. évi
közgyűlését gyűjteményünkben tartotta, ahol beszámoltak szakmai és közösségi
programjaikról, ismertették tervezett programjaikat. Az egyesület munkáját gyűjteményünk
is támogatja adománygyűjtéssel.
Angol társalgási klubunk azoknak nyújt segítséget, akik az élő nyelvet szeretnék kötetlen
módon, anyanyelvű beszélő irányításával gyakorolni, nyelvtudásukat szinten tartani vagy
fejleszteni. Az angol társalgási klub alkalmai ingyenesek a részvevők számára. A klub vezetője
Paul Illand nyelvtanár volt. A témák változatosak, a résztvevők nem határozzák meg előre
miről fognak beszélgetni, a csoportvezető irányításával olyan témakörök kerülnek
megbeszélésre, amik érdekesek a résztvevők számára, vagy éppen valamilyen szempontból
aktuálisak. A már működő klub mellett, az év közepétől lehetőségünk volt egy amerikai
angol társalgási klubot is indítani, szintén anyanyelvű beszélgetőtársakkal – Jonathannal és
Lindseyvel.
„Misszió a könyvtárban”
Egyre többször keresnek meg minket egyházak, felekezetek, gyülekezetek a célból, hogy
bekapcsolódhassanak ismeretterjesztő tevékenységünkbe rendezvénysorozataikkal és
jótékonysági akcióikkal.
Szeptemberben tartották a felnémeti könyvtárban találkozójukat a Vasárnapi Iskolai
Szövetség, bibliai alapokon álló protestáns hitvallású felekezetközi gyermekmisszió
hitoktatói.
Bekapcsolódott a Baptista Szeretetszolgálat által meghirdetett Cipősdoboz akcióba „kettes
fiókunk”, ennek keretében adományokat gyűjtöttek és osztottak a könyvtárosok a rászoruló
gyerekeknek.
Október végén indult útjára a Központi Könyvtárban egy 9 alkalomból álló, a Bibliáról szóló
felekezetközi programsorozat Hegyes-Horváth Géza adventista lelkész szervezésében és
előadásában.
Az
alkalmak
izgalmas
felfedezéseket
tartalmaztak
azok
számára, akik eddig még nem foglalkoztak Istennel, de azoknak is, akik már régóta
keresztények, legyenek bármely felekezet ill. egyház tagjai.
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5.3.5

Könyvtár a falakon túl

Bródy Piknik Bolykinál, avagy Átjárók Egerben
A tavalyi hatalmas siker alapján 2014. május 10-én újra megrendeztük piknikünket a könyvtár
olvasóival, barátaival közösen. A műsor bevonta az irodalom, a versek és a zene rajongóit, és
a kísérő programokkal (játszó-tér, kézműves foglalkozások, DJ, borozgatás) kiegészült
rendezvény minden korosztályt megragadott. Módot teremtettünk arra is, hogy a
látogatóknak bemutassuk és népszerűsítsük a Bródy Sándor Könyvtár épületeiben zajló
tevékenységet, hogy a későbbiekben rendszeres könyvtárhasználókká váljanak.
A Szabó Balázs Bandája estjén Pilinszky János és Radnóti Miklós megzenésített verseivel
megszűnnek a műfaji határok a folk és a funk, a zene és a költészet között, összeolvad és
teljesen új univerzumot teremt az irodalom, a színház és a könnyűzene egysége.
Március 15.
A felnémeti civil szervezetekkel közösen fiókkönyvtárunk is részt vett nemzeti ünnepünk
megszervezésében, háttérmunkálataiban, az ünnep méltó lebonyolításában. Hasonlóképpen
október elején, a szüreti felvonulás idején közreműködött könyvtárosunk a hagyományos
szüreti vigasságok megrendezésében.
Föld Napja
2014. áprilisában a Föld Napján hagyományosan a könyvtári sátrat is sokan felkeresték az
Érsekkerti tó mellett. Az egri egyesületekkel és közintézményekkel együttműködve került
megszervezésre ez a városi program, ahol a Bródy Könyvtár könyvtárosa (Kovács Dóra) volt a
megnyitó ünnepség moderátora. A programot játékos fejtörők, tesztek valamint kamishibai
mesék színesítették. A Papírszínházban Pauer Erika mondott mesét több alkalommal a
délelőtt folyamán.
„A mi utcánk a mi jövőnk” - Autómentes nap
Könyvtárunk - együttműködésben az egri egyesületekkel és közintézményekkel – tavaly is
részt vett az Európai Mobilitási Hét záró programján, az Autómentes Napon. A résztvevők
kipróbálhatták a könyvtári triciklit, mesemondással kedveskedtünk a legkisebbeknek, totó,
fejtörő, buszfestés is várta az érdeklődőket, valamint a közlekedéssel, a fenntartható
fejlődéssel kapcsolatos kiadványainkat ajánlottuk a látogatók figyelmébe.
Eger Ünnepe
A hagyományoknak megfelelően 2014-ben is megrendezésre került az Eger Ünnepe
rendezvény, melynek fő célkitűzése, hogy teret és bemutatkozási lehetőséget nyújtson az
Egerben működő civil szervezeteknek, egyesületeknek.
2014. szeptember 20-21-én az Érsekkertben volt a Civil Ünnep központi helyszíne, de emellett
a városban több helyszínen is mutatkoztak be a helyi szervezetek, kulturális és művészeti
egyesületek. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete könyv- könyvtárés olvasásnépszerűsítő programokkal, kvíz játékokkal, játszóházzal, kamishibai
papírszínházzal, könyvbörzével és ingyenes könyvtári tagsággal várták az Eger Ünnepe
látogatóit.
Rotary – nap
Az első Rotary-nap néven tartott rendezvényen megtudhattuk, mit jelent a cselekvő
humanizmus. Az egri Rotary Klub tíz éve alakult, s ez alatt az idő alatt több mint 12 millió
forint értékben támogattak rászorulókat. A Rotary-napra meghívták az eddigi
támogatottakat, és mindenkit, aki kíváncsi a munkájukra. Úgynevezett érzékenyítő
programokon, például a vakok és gyengénlátók életével, mindennapjaival is
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megismerkedhettünk. Beszámoltak a cserediák-programról, lehetőség nyílt véradásra,
lehetett tanulni az elsősegélynyújtást, gyakorolni a terítési praktikákat, közben a színpadon
folyamatosan váltották egymást a fellépők.
A Kultúrsarokban könyvtárunk kapott bemutatkozási lehetőséget. Könyvtári
rendezvényeinket nagy kivetítővel mutattuk be a jelenlévőknek, kis könyvsarkunk pedig
beiratkozási és kölcsönzési lehetőséget biztosított az oda látogatóknak.
Advent Felnémeten
A Pásztorvölgyi Általános Iskola meghívására könyvtáros kollégáink részt vettek az adventi
meseolvasó sorozaton. A meseolvasás mellett megismerkedhettek a tanulók felnémeti
könyvtári részlegünk könyveivel, szolgáltatásaival, programjaival.
Iratkozz be a fák alatt!
Csatlakoztunk az Érsekkertben megrendezett városi gyermeknap programjaihoz mesélőskézműves játékos foglalkozásainkkal.
„Tricikli-könyvtár” - avagy parkkönyvtár, az érsekkerti játszótéren nyári szünetben. A város
közkedvelt játszóterén, az Érsekkertben biztosít lehetőséget rendszeres olvasásra,
kölcsönzésre. Ez a lehetőség olyanokat is bekapcsol a gyermekkönyvtár vérkeringésébe, akik
közül sokan azt sem tudták, hogy létezik gyermekkönyvtár, vagy tudták ugyan, de e nélkül
soha el nem jutottak volna könyvtárunkba.
Csilingelő könyvtár
Advent idején a városi programokhoz kapcsolódva „tricikli-könyvtárunk” látványos eleme
volt a forgatagnak.
Meseprogram a börtönben
A Heves Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet és a Bródy Sándor Könyvtár közös programja a
meseszakkör a büntetésüket töltő anyák számára, heti rendszerességgel. A program része a
mesemondás, mondókázás, ének, játékismeret, melyet szabadulásuk után családi körben
adhatnak tovább a programba bevont fogvatartottak. Fogvatartásuk ideje alatt a program
részeként a szalaparti Egri Gyermekotthon és Fogyatékosak Otthonába járnak ki mesélni a
csoport tagjai.
Mesék mindenkinek
Mesélős, kézműves foglalkozásaink, a hozzá kapcsolódó beszélgetések, játékok a családok
ideiglenes otthonában, a Mónosbéli Gyermekotthonban élők számára, a kerecsendi nehéz
sorban élő gyermekek és felnőttek számára segítik a helyzetükből adódó lemaradásokat
csökkenteni.
Magyar Dal Napja
A hagyományokhoz híven 2014-ben is csatlakoztunk a Magyar Dal Napja
rendezvénysorozatához, amely 2014. szeptember 14-én (vasárnap) került megrendezésre. A
nap folyamán 160 látogatót regisztráltunk, ingyenes beiratkozást biztosítottunk és
megtekintették látogatóink Válóczi Krisztina (Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskola)
növendékeinek magyar zenészeket ábrázoló rajzait, digitális rajztáblával készült
számítógépes grafikáit is. Első programunk a Majd/nem versfelolvasás volt, az egri kortárs
költészeti szcéna jeles képviselőiből álló csapat tagjai rendszeresen felolvasnak a
könyvtárban, ez alkalommal magyar dalszövegeket, átiratokat tolmácsoltak nekünk.
Az ezt követő Colorado Maffia koncertjén a zenekar a magyar blues rock klasszikusait
tolmácsolta szívvel-lélekkel, megénekeltetve a közönséget is. Az énekes azt mondta, hogy
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olyan mintha egy nagyszobában lépnének fel és padlószőnyegen sem játszottak még, de
nagyon megtetszett nekik a helyszín, ígérték, jönnek még.
A zene világnapján könyvtárunkban a Farkas Ferenc Zeneiskola növendékei két flash mobbal
tisztelegtek a zene előtt.
5.3.6

Állandó és családi programok

Olvass Macinak! foglalkozás 9-12 éves gyerekek számára
A program során könyvtári környezetben, csoportfoglalkozás keretében könnyű, az olvasó
gyerekek tudásszintjéhez igazodó angol nyelvű szövegeket használtunk. A program
szakképzett könyvtáros-tanár vezetésével játékos módon erősítette a gyerekek önbizalmát,
segítette az angol nyelvű folyékony olvasás gyakorlását, a helyes kiejtés készségszintű
elsajátítását.
„Varázskönyvtár” programunk már hagyományosnak tekinthető, hiszen sokadszorra
rendeztük meg az Arany János úti óvodával közösen: ez 8 óvoda óvodásainak részvételével
zajlik. Mese – zene – játék – kézművesség adja az élményt, a résztvevők hírét viszik a
gyermekkönyvtárnak, számos új látogatót hozva a későbbiek során.
Sátorfalva 2014-ben ismét megszerveztük az EKMK-val közösen Sátorfalva táborunkat. Az ez
évben jubiláló, immár 30 éve folyamatosan megrendezésre kerülő bentlakásos nyári tábor
felejthetetlen 10 napot biztosított a Bán patak völgyében a résztvevők számára a mesék,
versek, irodalmi alkotások társaságában.
A családi programok szervezése kiemelten fontos a gyermekkönyvtárban. Ha a családok
együtt tölthetnek el minőségi időt a könyvtárban élménydús, emlékezetes programokon, az
nem csak a családok számára ad minőségi többletet az életükhöz, de a könyvtár számára is
olyan hozadékkal rendelkezik, ami mással nem pótolható. A közös élmény, a barátságos
környezet, a programokon az aktív részvétel egyrészt inspirálja őket a további látogatásokra,
másrészt új olvasókat, családokat is bevonz a könyvtárunkba. A rendezvények zárásaként
minden esetben lehetőség van a könyvtár egyéni használatára, beiratkozásra, kölcsönzésre,
amivel a családok élnek is.
Ilyen jellegű rendezvényeink többfélék. Ezek egyike a negyedévente megrendezett négy nagy
könyvtári ünnep, Kapcsolódunk országosan ismert ünnepekhez, mint a Költészet napja
amelyet „Vidám költők társasága” címen, vagy a Népmese Napja amelyet „Gyere, mondok
mesét neked” címen szervezünk, amelyeket saját arculatunkhoz, olvasóink várakozásához,
igényeihez illesztünk. Vannak saját ünnepeink, mint a nyárnyitogató „Famíliamóka”, vagy az
advent-kezdő „Pilinkázó”. Mindnek jól megkülönböztethető saját arca van – költészet, mese,
játék, zene -, s alkalmanként 20-25 család jelenik meg, ami alkalmanként 60-80 fő részvételét
jelenti, babakorúaktól a nagyszülőkig bezárólag. Az ünnepek programját pedig olvasóink
adják: együtt mesélnek, zenélnek, verselnek, játszanak szülők és gyerekek, ifjak és felnőttek.
Családi rendezvényeink során a szülők mintát kapnak, módszereket tanulnak,
tapasztalatokat szereznek mindennapjaikba jól beépíthető tevékenységekről: úgy, mint a
mondókázás, mesemondás, közös fabrikálás a gyermekkel. Ezek együttesen az olvasás
természetes igényének felkeltéséhez, megerősítéséhez és az olvasás örömének birtoklásához
(is) vezetnek.
Ciróka – kör (hetente) A program során rég elfeledett játékok tanítása történik egy
örömteljes együttlét során. Egy-egy alkalommal 15-20 anyuka – gyakran nagymama,
alkalmanként édesapa - pici gyermekével együtt játszik, mondókázik, énekel. A picik rövid
idő alatt aktív „olvasóvá” is válnak, kölcsönöznek. A rendkívül kedvelt programot kivittük a
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város legnagyobb lakótelepén működő fiókkönyvtárunkba. Ily módon a város egy eddig ilyen szempontból - ellátatlan rétegének biztosítottunk hiánypótló programot rendszeresen.
Bébillér – családi mesekör (minden hónap második hétfőjén) A rendezvényen a
hagyományos mesemondás mondókázással, énektanulással is párosul. A jelenlévők
mindegyike együtt dalol. Ez után a régi fonók hangulatát felidézve munkálkodik a családok
apraja nagyja. A 9 alkalom során 50-60 család látogatja rendszeresen a könyvtárat.
A Sárkánykör – mesekör felnőtteknek a legváltozatosabb életkorú és társadalmi állású
embereket szervezi egy csoportba. Az itt szerzett ismeretek egy részét munkájukban,
családjukban egyaránt hasznosítják. Hétvégi, egész napos program, állandó résztvevőkkel.
Családi angol és német
Külön foglalkozásokat szerveztünk a korai nyelvoktatás támogatására kialakított családi
angol és családi német állományrészeink használatára és bemutatására, ahol a könyvek
mellett helyet kaptak olyan nem hagyományos dokumentumok, amelyek otthon és a
nyelvórán is jól használhatók, pl. társasjátékok, szókártyák, plakátok, képes és hangzó
könyvek, leporellók.
5.3.7 Galéria
Intézményünk galériája a város kedvelt kiállítóhelye. A Galéria kialakításakor törekedtünk
arra, hogy a művészeti alkotásokat ne csak bemutassunk, hanem kiállítás-megnyitókkal is
felhívjuk a figyelmet azokra. A könyvtár elsősorban egri, Heves megyei művészeknek kíván
teret adni, elősegítve ezzel a helyi értékek bemutatását, közkinccsé tételét. A kiállítások
összeállításánál nem szabunk határokat, a legkülönbözőbb műfajú tárlatokat szervezzük –
lehetőség van grafikák, fotók, festmények, kisplasztikák, textíliák, képeslapok, könyvek,
illetve egyeztetés alapján más műalkotások kiállítására.
Kiállításainkkal kapcsolódtunk Eger város hivatalos programjaihoz (Magyar-lengyel barátság
hete, Kaláka Fesztivál). A Pósa Lajos emlékév alkalmából megrendezett kiállításunk
megnyitóján részt vett Gárdonyi Emőke és Alexander Brody, városunk díszpolgára is.
Kiállítás kezdete

Kiállítás vége

Kiállító neve

Kiállítás műfaja

2013. december 27.
2014. január 16.
2014. február 6.
2014. március 3.
2014. március 17.
2014. április 7.
2014. május 8.
2014. május 23.
2014. június 10.

2014. január 15.
2014. február 5.
2014. március 1.
2014. március 16.
2014. március 29.
2014. április 29.
2014. május 21.
2014. június 7.
2014. június 28.

grafika
akvarell
vegyes
tűzzománc
poszter
akvarell
tűzzománc-textil
fotó
grafika

2014. június 30.

2014. július 5.

2014. július 7.
2014. augusztus 22.
2014. szeptember 18.
2014. október 1.
2014. október 17.
2014. november 10.

2014. augusztus 20.
2014. szeptember 16.
2014. szeptember 30.
2014. október 16.
2014. november 8.
2014. december 31.

Rostás Bea
Patrick Tayler
Mónosbéli Gyermekotthon
Karászi Judit
Budapesti Lengyel Intézet
Bodnár Ágnes
Bulla Márta
Gál Cecília
Katblanka
Balassi Bálint kiállítás (Bródy
S. Könyvtár - Kaláka Fesztivál)
Kelemen Istvánné
Vígné Sarkadi Ágnes
Egri Lengyel Önkormányzat
Pósa Lajos emlékkiállítás
Kállai Margó
Bartus Csaba

poszter
olaj
tűzzománc
fotó, poszter
poszter
szobor/fotó
olaj

Balassi Bálint kiállítás
Balassi Bálint születésének 460., halálának 420. évfordulója alkalmából rendezett kiállításunk
a költő életművét és hatását mutatja be. Kurátorul Kusper Judit főiskolai docenst (EKF)
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kértük fel, akivel azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ne csupán újramondjuk a tankönyvek
anyagát, hanem megpróbáljuk újraalakítani a Balassi-képet. Szó, kép és zene egységében
kerestük azt a hagyományt, mely a mai olvasóhoz, hallgatóhoz, nézőhöz is közelebb tudja
hozni irodalmunk egyik első mesterét.
Az egriek és a 35. Kaláka Fesztiválra Egerbe látogató közönség 2014. júniusában láthatta
Galériánkban a Balassit és műveit új oldalról megmutató tárlatot. A vándorkiállítás 2014.
augusztusában a Kolozsvári Magyar Napok idején a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetemen,
2014. december 15-től 2015. január 31-ig pedig a hatvani Ady Endre Könyvtárban volt
látogatható. 2015. február 12-től március 13-ig az Eszterházy Károly Főiskolán tekinthetik meg
az érdeklődők.

5.4
5.4.1

Kiadványok, szakmai publikációk
Kiadványok

Az adeptus ébredése : válogatott versek / Murawski Magdolna; ill. Fridél Lajos. - Eger:
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2014. - ISBN 978-963-7283-14-7
elektronikus kiadvány. http://www.brody.iif.hu/pdf/adeptus.pdf
Kapcsolat / szerk. Farkas Márta ; Komlóné Szabó Ágnes. – Eger: Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár, 1999 - . – ISSN 1416 3535
A Kapcsolat, a Heves megyei könyvtárosok lapja c. kiadványunk 2014-ben 23. évfolyamához
érkezett. 2014-ben a lap 2 összevont száma jelent meg. A szakmai információkat, módszertani
tanácsokat, ötleteket tartalmazó újságot a megye könyvtárosai nyomtatott formában kapták
meg. A lap aktuális és régebbi számai elektronikusan bárki számára elérhetők az alábbi
címen:
http://www.brody.iif.hu/hu/kapcsolat-heves-megyei-konyvtarosok-lapja
Nyisd ki a világot! : országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és
képzés támogatásának érdekében (TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0005) / szerk. Kelemenné
Csuhay [et al.].- Eger: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2014. - ISBN 978-963-7283-154
Papírusz-titkok : szonett válogatások / Murawski Magdolna ; ill. Fridél Lajos. - Eger: Bródy
Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2014. - ISBN 978-963-7283-16-1
5.4.2

Előadások szakmai rendezvényeken

Luzsi Margó
Kisgyermek napjai a mesékben – a mese fontossága szülőknek. Szülői fórum. Gyöngyös. 2014. január
22.
Luzsi Margó
Mese a börtönben, mese a fogyatékkal élőknek. Hagyományok Háza, Budapest. 2014. február 14.
Luzsi Margó
Tanítás a SOTE akkreditált Metamorphosis Meseterápia tanfolyamán Budapest. 2014. február 15., 2014.
március 1., 2014. március 29., 2014. november 8., 2014. november 9.
Luzsi Margó
Mese és evangélium - roma gyermekprogram, Mese és evangélium - roma szülőknek. Kerecsend. 2014.
március 22.
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Luzsi Margó
A mesék és a mesemondás szerepe és jelentősége a mindennapokban – Felsőtárkány, faluház 2014.
március 26.
Luzsi Margó
A mesék és a mesemondás szerepe és jelentősége a mindennapokban. Mesék és madarak a
gyermekvédelemben. Megyeháza 2014. április 8.
Luzsi Margó
Mesék, mondókák a szociális munkában. Szociális munkások képzése. Egerbakta 2014. április 17.
Luzsi Margó
Börtön - család - mesék. Magyar Családterápiás Egyesület vándorgyűlése. Eger. 2014. április 26.

Luzsi Margó
Mese és játék. Újszász Városi Könyvtár. 2014. április 30.
Luzsi Margó
Mindennapi kenyerünk a mese, avagy miért meséljünk minden nap gyermekprogram, és előadás.
Kecel, Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2014. május 15.
Luzsi Margó
Meseterápia az egri BV Intézetben. Reintegráció elősegítése a családi kapcsolatok erősítése révén,
fókuszban a gyermekek konferencia. Balassagyarmat BV Intézet 2014. június 24.
Luzsi Margó
Mindennapi kenyerünk a mese. Jó gyakorlatok sorozat. Budapest. Hagyományok Háza 2014.
szeptember 19.
Luzsi Margó
Mesélj nekem - mese és játék. Gyöngyös. Városi Könyvtár 2014. október 8.
Luzsi Margó
(M)esély - meseterápia integrált felnőtt csoportnak (roma, nem roma felnőttek) Kerecsend, 2014.
október 15, 2014. november 5, 2014. november 19.
Luzsi Margó
Mesemondás roma közösségnek. Eger. Szalaparti Közösségi ház 2014. november 22.
Luzsi Margó
Mesemondás a Fabulárium, a Metamorphosis Meseterápiás Egyesület és Boldizsár Ildikó
könyvbemutatóján. Budapest, 2014. november 26.
Luzsi Margó
Mindennapi kenyerünk a mese. Gyermekvédelmi szolgálat nevelőszülő képzés. Tenk 2014. december
2., 2014. december 4., 2014. december 5.
Luzsi Margó
Adventi mesemondás. Adventi péntekek sorozat. Eger, Pásztorvölgyi Iskola 2014. december 5.
Luzsi Margó
Mesék a börtönből. Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 36 alkalom
Sohajdáné Bajnok Katalin
Folyamatszabályozás, a folyamatok rendszere. A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös
Értékelési Keretrendszer akkreditált képzés. Könyvtári Intézet. Budapest. 2014. november 14.
Sohajdáné Bajnok Katalin
A KKÉK módszerével végzett önértékelések tapasztalatai. A könyvtárak minősítése és a Könyvtári
Közös Értékelési Keretrendszer akkreditált képzés. Könyvtári Intézet. Budapest. 2014. november 28.
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Tőzsér Istvánné
Add el a könyvtárad! : kommunikáció, PR, marketing a könyvtárban. „Helyünk a változó világban”
szakmai konferencia. Salgótarján, 2014. február 24.
Tőzsér Istvánné
Önértékelés a könyvtárban. Célok, szervezet, tevékenységi rendszer, hatékonyság. Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete. Szarvas, 2014. szeptember 16.
Tőzsér Istvánné
Közkönyvtári szerepvállalás a lakosság digitális írástudásának fejlesztésében. Könyvtárak
szerepvállalása a kis- és középvállalkozók digitális kompetenciafejlesztésben. Budapest, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem. Ludovika Campus. 2014. október 15.
Tőzsér Istvánné
Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára. Emberi
erőforrás menedzsment. Könyvtári Intézet, Budapest. 2014. május 7.
Varga Lászlóné
Könyvtári vezetői ismeretek, II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek. – akkreditált képzés. Könyvtári
Intézet. Budapest. 2014. március 13.
Varga Lászlóné
Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára. A kultúra
gazdaságtana, pénzügyi ismeretek –akkreditált képzés. Könyvtári Intézet, Könyvtári Intézet, Budapest.
2014. május 7.
Vasné Varga Zita
Kódextől az ebookig. Könyvtárismereti programsorozat keretén belül. Gárdonyi Géza könyvtára.
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2014. január 22.
Vasné Varga Zita
Lenkey-napok. Gárdonyi Géza könyvtára. Lenkey János Általános Iskola 2014. február 7.
Vasné Varga Zita
"Agyagedénybe zárt Isten-sugár" című jubileumi emlékkönyv bemutatója. Gárdonyi Géza könyvtára.
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2014. június 12.
Vasné Varga Zita
Egri tollforgatók programsorozat. Gárdonyi Géza könyvtára. Ezüstidő Szabadidős Egyesület
programsorozata. Eger. Bartakovics Béla Közösségi Ház. 2014. október 30.
Zsoldos Marianna
Zenei könyvtár és internet, digitalizálás kérdései Zenei könyvtári ismeretek. 1. Zenei könyvtári
alapismeretek akkreditált képzés. Könyvtári Intézet. Budapest. 2014. május 22.
Zsoldos Marianna
Webkettes eszközök alkalmazása az egri Bródy Sándor Könyvtárban. „Könyvtárak és a digitális
kihívás” nemzetközi és testvérvárosi konferencia. Gödöllő, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ. 2014. október 3.
Zsoldos Marianna
A Bródy Sándor Könyvtár olvasásnépszerűsítő gyakorlata. Molyos-könyves blogger találkozó.
Orosháza, Justh Zsigmond Városi Könyvtár. 2014. október 18.
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5.4.3

Részvétel intézményen kívüli és országos szakmai feladatokban

Farkas Márta
Guszmanné Nagy Ágnes

Komlóné Szabó Ágnes
Oroszi Katalin
Schmidtné Vitai Bernadett
Sohajdáné Bajnok Katalin

Könyvtári szakértő, szakfelügyelő
Könyvtári szakértő, szakfelügyelő
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete
elnöke
Könyvtári szakértő, szakfelügyelő
EURODESK kapcsolattartó, szervező
Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete
Heves megyei Könyvtári tagozatvezető, alapszervezeti titkár
Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető,
Könyvtári szakértő, szakfelügyelő
meghívott előadó a Könyvtári Intézet akkreditált

tanfolyamain
Tőzsér Istvánné

Minőségi díj könyvtáraknak munkacsoport tagja (EMMI)
Könyvtári szakértő, szakfelügyelő
meghívott előadó a Könyvtári Intézet akkreditált

tanfolyamain

Varga Lászlóné
tanfolyamain
Zsoldos Marianna
5.5

Könyvtári Akkreditációs Bizottság tagja (EMMI)
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottság tagja
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma tagja
KSZR munkabizottság tagja (EMMI)
meghívott előadó a Könyvtári Intézet akkreditált
Eszterházy Károly Főiskola óraadó

PR tevékenység

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár számára kiemelkedően fontosak a
partnerkapcsolatok, az egységes külső és belső kommunikáció, a város egységes arculatát
erősítő elemek használata, az imázsépítés. Nagy figyelmet fordítunk a szervezet külső
célcsoportjaival való írott és szóbeli kommunikációra, a szervezeti célok és értékek
kommunikálására a külvilág felé.
A külső kommunikációnk célja:
•
a lehetséges partnereink bizalmának megnyerése, a szervezet jó hírének és
ismertségének növelése;
•
eredményeink folyamatos bemutatása lehetséges partnereink számára, a szervezet
pozíciójának erősítése;
•
szolgáltatásaink megismertetése a felhasználókkal, illetve ösztönzése ezek
igénybevételére;
•
folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolattartás célcsoportjainkkal;
•
használóink mobilizálása és bevonása a társadalmi (és egyéni, helyi) problémák
megoldásába.
Fenti céljaink elérése érdekében igyekszünk napra kész állapotban tartani a partnerlistánkat,
folyamatosan küldjük a híreket a helyi médiának: a TV Egernek, az írott és online sajtónak.
2014-ben egyaránt 26 alkalommal jelentünk meg a helyi TV-ben és a Heol.hu oldalain,
rendezvényeinkről rendszeresen készültek rádióinterjúk.
Könyvtárunk weboldalán naprakészen tájékoztatjuk használóinkat. 2014-ben 268 szöveges,
illetve képanyaggal illusztrált hír került fel weboldalunkra. Könyvtárunk honlapjának
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Hevestéka menüjében 89 alkalommal történt híradás a KSZR szolgáltatás tevékenységéről,
eseményeiről. Intézményünk Facebook oldalainak 2582 regisztrált látogatója van, akik
rendszeresen kapnak, véleményeznek, illetve továbbítanak könyvtári híreket. A zenei részleg
Hangtárnok blogján keresztül napi átlag 130 visszatérő látogató kapcsolódik a könyvtárhoz.
Ismertségünk érdekében rendszeresen vagy alkalomszerűen megjelenünk külső helyszíneken
tartott rendezvényeken: Eger Ünnep - Érsekkert, Föld Napja – Érsekkert, Bródy piknik –
Bolyki borászat, Ünnepi Könyvét – Eszterházy tér, régiségvásár (leselejtezett könyvek
árusítása) – Agria Park, Autómentes Nap – Felsőváros, Nemzedékek tere, Rotary-nap –
Neumann János Középiskola. Nagy sikernek örvendett az a sorozat, ahol a zenei
könyvtárosok egri koncerteken ismert zenekarokkal, zenészekkel dedikáltatták könyvtárunk
CD-it, a Hangtárnok blogon közétett közös fotók által közvetítették a hírességek
olvasóinknak szóló üdvözleteit.
Az intézmény sajtómegjelenéseit tartalmazó bibliográfia a mellékletben található.
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Megyei könyvtár területi feladatellátása
6.1

Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok

A helyi kiadványokat előállító hivatalos és nem hivatalos kiadók sajnos nem mindig tesznek
eleget kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségüknek. A helyi kiadványok több esetben a
szerző ajándékaként és nem a kiadók illetve nyomdák szolgáltatásaként kerülnek
állományunkba. A jelentős kiadói tevékenységet folytató Líceum kiadó kiadványaira is csak
nagy időeltolódással számíthatunk.
2014-ben 38 db kötelespéldányként szolgáltatott könyvet vettünk állományba.
35 féle időszaki kiadványt kaptuk a periodicitásnak megfelelő időközönként. Pozitívan
alakult a települési önkormányzatok által kiadott lapok beküldése. Ezen kívül rendszeresen
kapjuk a Károly Róbert Főiskola Acta Carolus Robertus és az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata által kiadott Agria című folyóiratokat, a Média Eger Nonprofit Kft. Egri
Magazin és Heves Megyei Pénzvilág című kiadványait, a Heves Megyei Önkormányzat által
kiadott Heves Megyei Tükör című lapot.
Könyvtárunk kiadásában megjelent kötetek, folyóirat kötelespéldányait a jogszabályoknak
megfelelően elküldtük az Országos Széchényi Könyvtárnak.
6.2

ODR tevékenység

Intézményünk 2012-ben az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben vállalt feladatok
ellátására 1.500.000 Ft támogatásban részesült. A támogatásból 1.150 eFt-ot dokumentumok
beszerzésére költöttük, a fennmaradó összeget a könyvtárközi kérések postaköltségére
fordítottuk. ODR állományunkat az előző évekre jellemző elvek szerint gyarapítottuk,
továbbra is figyelembe véve az útmutatók irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét és a
felhasználók igényeit. A támogatásból összesen 630 dokumentumot tudtunk beszerezni,
állományba venni, feldolgozni és szolgáltatni a könyvtárközi kölcsönzés számára.
Tájékoztatást nyújtottunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről, az országos
lelőhely-nyilvántartás működéséről. Népszerűsítettük az ODR szolgáltatásokat minden
településen plakátok, ajánlások, személyes kapcsolatok segítségével. A szolgáltatások
igénybevételének hatékonyságát növeltük azzal, hogy könyvtárunk állománya a Magyar
Országos Közös Katalógusból (Mokka) közvetlenül is elérhető.
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Könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kéréseket
teljesítettük. A lebonyolítás (ki- és beszállítás) leggyakrabban a csere-szolgáltatáshoz
kötődik, postai vagy elektronikus úton történt.
Kiterjesztettük az elektronikus könyvtárközi kölcsönzést a helyismereti dokumentumok
körére, mellyel helyismereti gyűjteményünk anyaga azonnal elérhetővé válik minden
településről.
6.2.1

Könyvtárközi forgalmi adatok

2014-ben összesen 3043 dokumentumot kértek tőlünk könyvtárközi kölcsönzésben az
olvasók más könyvtárakból, a kérések mindegyikét teljesíteni tudtuk. Eredetiben 1515 db-ot
juttattunk el az igénylőkhöz, jelentősen megnőtt az elektronikus dokumentumok küldésének
aránya (1527 db). Fénymásolatban csupán egy dokumentumot kértek tőlünk, e
szolgáltatásunk egyre inkább háttérbe szorul, míg a digitális formák előtérbe kerülnek.
Könyvtárunk olvasói közül 154 dokumentumot kértek könyvtárközi kölcsönzésben, ebből 147
db teljesült. 121 db-ot eredetiben kaptak meg könyvtárhasználóink, 26-ot elektronikusan.
Könyvtárunk a legkorszerűbb eszközök segítségével biztosítja a kért dokumentumok
elérhetőségét. Igyekszünk a rendszerben résztvevő partnerkönyvtárakkal közvetlen, jó
kapcsolatot kiépíteni és fenntartani; gyors és pontos szolgáltatásunkkal növelni a partnerek
elégedettségét, részvételünk arányát az országos rendszerben.
Évről évre célunk az elküldött dokumentumok számának növelése. Ebben az évben az
elektronikusan küldött dokumentumok számát 1500 fölé emeltük.
Igyekeztünk minden, Heves megyében működő vidéki könyvtárat bevonni a könyvtárközi
kölcsönzésbe, s az eddig kialakult jó gyakorlatot fenntartani és továbbfejleszteni.
Szorgalmazzuk, hogy közülük minél többen regisztráljanak az ODR portálon, hogy ezáltal az
országos rendszer részei lehessenek. A Heves Megyei Egységes Adatbázis megkönnyíti a
vidéki könyvtárak egymás közötti kölcsönzését is. Célunk ennek gyakoribbá tétele.
6.3
6.3.1
•

Területi ellátó munka
Heves megyei területi feladatellátás

A megyei területi ellátás az 1997. évi CXL. törvény 66. § előírásai alapján végzett, széles
szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatásszervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati
segítségnyújtást jelent.

Települések száma 121
• Önálló nyilvános
könyvtár (46)
• Önálló nyilvános könyvtárból kiegészítő KSZR szolgáltatást is rendel (2)
• Könyvtári szolgáltató hely (72)
• Szünetel vagy nincs könyvtári ellátás (3)
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3. ábra A települési könyvtárak áttekintése Heves megyében a 2014. december 31-i állapot szerint

6.3.1.1

Módszertani tanácsadás, konzultáció

Módszertani tanácsadást, pályázati konzultációt biztosítottunk az év során folyamatosan a
megye valamennyi településén dolgozó kollégának e-mailben, telefonon és személyesen.
Dokumentált (írásbeli) módszertani konzultációk száma: 3 (Egerfarmos, Heréd, Recsk)
Személyes módszertani látogatások száma nyilvános könyvtárban: 10 településen (Boldog,
Gyöngyös, Kisköre, Hatvan, Heves, Hort, Parád, Recsk, Szűcsi, Tarnaörs), 14 alkalom; KSZR
módszertani látogatások száma: 44 alkalom.
6.3.1.2

Képzés, továbbképzés

A TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése Heves megyében a
szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázatunkban lehetőséget teremtettünk 5 városi és 2
községi könyvtár munkatársai számára - konzorciumi tagként – szakmai továbbképzéseken
való részvételre.
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Konzorciumi tagok

Település

GYÖNGYÖK
Kulturális
és
Közgyűjteményi Központ
Ady Endre Könyvtár
Bélapátfalvai Művelődési Ház és
Könyvtár
Szántó Vezekényi István Művelődés
Háza és Könyvtár
Községi és Iskolai Könyvtár

Gyöngyös

Résztvevők Pályázati
száma
támogatás
(Ft)
7
9
2 950 760

Hatvan
Bélapátfalva

7
2

11
2

1 439 590
440 360

Pétervására

2

2

557 360

Kerecsend

2

1

325 580

Nagyközségi Könyvtár

Recsk

2

1

701 860

22

26

6 415 510

Összesen

Képzések
száma

Megyei továbbképzések
Számítógépes képzés az egységes könyvtári informatikai rendszer használatáról CORVINA továbbképzések
• 2014. január 10. Corvina adatbázis építés. Résztvevők száma: 15 fő
• 2014. január 20. Corvina adatbázis építés. Résztvevők száma: 9 fő
• 2014. április 28. Corvina workshop. Résztvevők száma: 11 fő
Megyei szakmai napok
• 2014. június 19. Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában. Meghívott előadó:
Garamvölgyi László. Résztvevők száma: 30 fő
• 2014. szeptember 11. KSZR szakmai nap. Helyszín: Könyvtári információs és Közösségi
Hely, Egerszalók. Résztvevők száma: 42 fő
• DIS-KURZUS. Gyermekkönyvtári Módszertani műhely
- 2014. február 17. Téma: Litera-túra. Irodalmi barangolások. Résztvevők száma:
21 fő
- 2014. május 26. Téma: Nyaraló könyvtár - nyár a könyvtárban, azaz hogyan
csináljuk a „micsináljunkot”? Programok, ötletek vakációzó, csellengő
gyerekeknek. Résztvevők száma: 17 fő
- 2014. október 13. Téma: "Madarak voltunk, földre szálltunk..." . Meghívott
előadó: Faragó Csaba madárterapeuta. Résztvevők száma: 24 fő
• NET-HELP. 2014. május 19.
Számítógépes alapismeretek könyvtárosoknak.
Résztvevők száma: 6 fő
6.3.1.3

Könyvtári szakfelügyeletet, szakértői tevékenység

A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően végezzük a Heves megyei
könyvtárak szakfelügyeleti vizsgálatát, valamint szakfelügyeleti utóvizsgálatát. Megbízás
alapján véleményeztük a települési könyvtárak munkáját.
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6.3.1.4

Statisztikai adatszolgáltatás

A 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezzük a Heves megyei
könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának megszervezését. 2014. március 1 - április 30.
között - a statisztikai adatszolgáltatás biztosítása érdekében – gyűjtöttük, rögzítettük,
ellenőriztük a 2013. évi adatokat:
72 mozgókönyvtári szolgáltató hely adatszolgáltatása lezajlott, az adatok feldolgozása
megtörtént; 47 nyilvános könyvtár által beküldött adatokat – mint megyei feldolgozó
központ – ellenőriztük és javítottuk; 13 szak- és felsőoktatási könyvtár statisztikai
adatszolgáltatását ellenőriztük.
A Heves megyei könyvtárak adataiból készített összefoglaló statisztikai táblázatok éves
bontásban elérhetők honlapunkon: http://brody.iif.hu/hu/statisztikai-adatok
Heves megye könyvtári ellátásának főbb mutatószámai (2013. évi adatok alapján):
Heves megye 304 273 fő lakosságából regisztrált könyvtárhasználó 53 173 fő, vagyis a megye
lakosságának 17,5 %, amely valamivel elmarad az országos átlag 21 %-tól. Egy regisztrált
használóra átlagosan 27 könyvtári dokumentum jut, az egy főre jutó kölcsönzések éves átlaga
13,6 kötet.
6.3.1.5

Érdekeltségnövelő támogatás

A 4/2004. (II. 20.) a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló NKÖM rendelet alapján valamennyi nyilvános könyvtári jegyzékén
szereplő települési könyvtár számára kiküldtük az adatkérő lapokat. A visszaküldött lapok
alapján feldolgoztuk, összesítettük a könyvtárak állománygyarapításra fordított összegét és
táblázatos formában 2014. március 31-éig továbbítottuk a Könyvtári Intézethez. A 2014.
augusztusban közzétett eredmények alapján 39 Heves megyei település kapott
érdekeltségnövelő támogatást 7 307 000,- Ft értékben.
6.3.1.6

Pályázati együttműködés

2014-ben lezárult konzorciumi pályázatunk - olvasásnépszerűsítő programok szervezésére
Heves megye települési könyvtáraival.
TÁMOP 3.2.4 B-11/1 Nyisd ki a világot!
Együttműködő pályázati partner: 6 városi, 4 községi könyvtár
A programok az alábbi településeken valósultak meg: Andornaktálya, Bükkszenterzsébet,
Dormánd, Ecséd, Egerszólát, Füzesabony, Gyöngyös, Gyöngyöstarján, Hatvan, Heves, Kál,
Kisköre, Mátraballa, Nagyfüged, Nagyút, Noszvaj, Novaj, Recsk, Szajla, Tarnabod, Tenk,
Verpelét, Visznek.
A vetélkedők, pályázatok programfelhívásait Heves megye 121 településére eljuttattuk:
A régió legtöbbet olvasó iskolája, települése – Hírlapjáték és online vetélkedő
Tintanyalók – versköltő blog
Verspályázat a természetről
A pályázat „A régió legtöbbet olvasó települése” címét Feldebrő község nyerte el.
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6.3.1.7

Országos kampányok, olvasásnépszerűsítő programok

Internet Fiesta Heves megyében
2014-ben Heves megyéből 21 település 23 könyvtára 58 programmal vett részt az internet
mindennapi használatának népszerűsítésében. Résztvevő települések: Andornaktálya, Atkár,
Bélapátfalva, Boldog, Csány, Ecséd, Eger, Egerszalók, Feldebrő, Felsőtárkány, Gyöngyös,
Gyöngyöstarján, Hatvan, Heves, Hort, Kompolt, Lőrinci, Ludas, Mátraballa, Nagykökényes
Recsk.
Országos Könyvtári Napok Heves megyében
”Találkozzunk a könyvtárban” címmel sokszínű programsorozatot valósítottuk meg Heves
megye könyvtáraiban és szolgáltató helyein. Az Országos Könyvtári Napok eseményeire - az
Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
eredményesen szerveztük és koordináltuk a települési könyvtárak programjait.

2013
2014

A
programban
települések száma
37
56

résztvevő Programok száma
138
185

Résztvevők száma
4954
8080

2014-ben Heves megye településeinek 46%-a vett részt az országos olvasásnépszerűsítő
kampányban, a tavalyihoz képest összességében jóval nagyobb volt a programokon
résztvevők száma, 60 %-kal több résztvevőt tudtunk megszólítani, elsősorban a 14 éven aluli
gyermekek köréből (49%), illetve a 18-50 éves korosztályból (25%).
Heves megye 56 településén, 64 könyvtárban 185 program valósult meg, 8080 fő
részvételével.
6.3.1.8

Megyei szolgáltatások a települési könyvtárak tevékenységének segítésére

2014-ben két település, Kompolt és Parád rendelt kiegészítő könyvtári szolgáltatást.
Kiszállított dokumentumok száma: 2486 db
Kiszállított dokumentumok értéke: 2 033 307,- Ft
Kiszállások száma: 8
HEVESTÉKA Heves Megyei Könyvtári Portál
Honlapunkon egységes webes megjelenést biztosítottunk a megye könyvtárai számára. 2014ben 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).
6.3.1.9 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.
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Az e-Corvina rendszerben dolgozó könyvtárak munkáját 2014-ben folyamatosan
koordináltuk, az adatbevitel, rekordjavítás munkafolyamatait irányítottuk, az új
csatlakozókat betanítottuk. Corvina Integrált Rendszerben dolgozó nyilvános települési
könyvtárak száma: 31, a könyvtári szolgáltató helyek száma: 48.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Könyvtári
szolgáltató hely
Adács
Andornaktálya
Apc
Átány
Balaton
Bátor
Bekölce
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Csány
Demjén
Dormánd
Egerfarmos
Egerszalók
Egerszólát
Erk
Feldebrő
Felsőtárkány

Feldolgo
-zottság
1%
kész
95%
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Gyöngyöspata
Gyöngyöstarján
Heréd
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Istenmezeje
Kerekharaszt
Kisfüzes
Kömlő
Maklár
Mátraballa
Mezőszemere
Mezőtárkány
Mikófalva
Mónosbél
Nagyfüged
Nagykökényes
Nagytálya
Nagyút
Nagyvisnyó
Novaj

kész
kész
kész
5%
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Ostoros
Pálosvörösmart
Parádsasvár
Rózsaszentmárton
Sirok
Szajla
Szarvaskő
Szilvásvárad
Tarnaméra
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Terpes
Tófalu
Újlőrincfalva
Vámosgyörk
Váraszó
Vécs
Visznek

kész
kész
kész
10%
kész
kész
kész
kész
kész
kész
20%
10%
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész
kész

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Önálló
nyilvános
könyvtár
Abasár
Atkár
Bélapátfalva
Besenyőtelek
Boconád
Boldog
Detk
Domoszló

Feldolgozottsá
g
kész
15%
kész
0%
5%
kész
kész
kész

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Erdőtelek
Füzesabony
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Halmajugra
Hatvan
Heves
Hort
Kál
Karácsond

80%
80%
kész
20%
5%
80%
kész
kész
80%
70%
kész

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kerecsend
Kisköre
Kompolt
Markaz
Noszvaj
Recsk
Szihalom
Tiszanána
Verpelét
Visonta
Zagyvaszántó

30%
kész
kész
1%
70%
kész
50%
5%
5%
85%
70%

2014-ben újabb 7 könyvtári szolgáltató hely állománya, összesen 21 252 db dokumentum került
rögzítésre a Heves megyei adatbázisban. Ezzel a Heves megyei települések 65 %-a (121
településből 79) használja az egységes megyei rendszert.
6.3.1.10 Informatikai szolgáltatások
Informatikai hálózatellenőrzést, rendszergondozást,
végeztünk.
3 nyilvános községi könyvtárban 12 alkalommal
4 nyilvános városi könyvtárban 8 alkalommal
32 könyvtári szolgáltató helyen 52 alkalommal
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karbantartást

és

segítségnyújtást

6.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
6.4.1.1 Könyvtár-ellátási szolgáltató rendszer
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyvtár-ellátási szolgáltató tevékenysége az 1997.
évi CXL. törvény 66. § előírásai alapján végzett, széles szakmai kisugárzó tevékenység.
Rendszerünk célja, hogy a községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek olyan
hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely elsősorban a felhasználók igényeit elégíti ki.
A szolgáltatást igénylő partner önkormányzatok száma évről évre folyamatosan növekszik.
2014-ben 72 települési önkormányzattal kötöttünk szerződést.

Könyvtári szolgáltató helyek száma Heves megyében
2007-2014
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A Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer működtetése állami támogatással, a 13/2013. (II. 14.)
EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi
feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól c. rendelet, valamint az emberi
erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtár-ellátási Szolgáltató
Rendszer működéséről c. rendelet előírásai alapján történt.
6.4.2 Nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása
6.4.2.1 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)
Összesen

13 436 db
788 példány
481 db

17 432 435, - Ft
5 329 214, - Ft
3 051 351, - Ft
25 813 000, - Ft

Dokumentumszolgáltatást végeztünk évi 4 alkalommal (150 db/alkalom) csereletét
formájában, amelynek keretében az év során minden szolgáltató helyen átlagosan 600 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
dokumentumok
összesen (db)

cserélődő A
kiszállított Tartós letét Tartós
letét
száma dokumentumok értéke (db)
értéke (Ft)
összesen (Ft)
66 719
84 266 538
5 426
7 951 012
52

Cserék és kiszállítások összes száma: 288
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.
6.4.2.2 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.
6.4.2.3 Közösségi szolgáltatások
Közösségi
szolgáltatásainkkal
arra
törekedtünk,
hogy
a
szolgáltató
helyek
közönségkapcsolatait könyvtári rendezvényeinken keresztül is erősítsük. Ezért kapcsolódtunk
az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az éves kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz.
Igyekeztünk a különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és
igényes irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált
könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára. A könyvtári foglalkozások nagy részét
a megyei könyvtár tapasztalt, képzett munkatársai tartották részben módszertani céllal, hogy a
helyben dolgozó könyvtáros kollégának jól megvalósítható, könnyen eltanulható mintát
kapjanak az olvasásnépszerűsítő foglalkozások megtartására.
A foglalkozások szervezésében és lebonyolításában a megyei könyvtár minden könyvtáros
szakembere részt vett. Biztosítottuk a foglalkozások anyagköltségét, eszközigényét, a
könyvtáros kollégák kiszállítását.
Sikerült olyan könyvtári rendezvényeket, programokat szerveznünk, amelyek értékes helyi
közösségteremtő, családi kulturális programkínálatot biztosítottak, erősítették a könyvtárak
szerepét és jelentőségét a település kulturális életében. Legnagyobb számban és legnagyobb
sikerrel a könyvtári gyermekprogramok szerveződtek. A rendezvények átlagos látogatottsága
28 fő/rendezvény.
Kínálati listánkból a követező programok valósultak meg:
Olvasásnépszerűsítő program-típusok

Rendezvények Résztvevők
száma
száma
A régió legtöbbet olvasó iskolája, települése – hírlapjáték és
72
online
vetélkedő
Gyermekszínházi és bábelőadások, író-olvasó találkozók,
113
5 969
meghívott előadók közreműködésével
Mesekosár,
kamishibai
mesék
kézműves
24
493
gyermekfoglalkozások
Rendhagyó irodalomóra (Szörnyvadászat)
15
343
53

"Mese-zenede" multimédiás zenei foglalkozás

13

258

Családi meseprogramok (Mesekaptár, Barni-maci, Családi
mesék)
Ciróka-kör, Bócikáló - baba-mama foglalkozás
Ismeretterjesztő
előadások
(egészségvédelem,
környezetvédelem, testkultúra)
Volt egyszer – mesék felnőtteknek
Meselátó szemek kiállítás
NET-CHAT használó képzés felnőtteknek

17

240

4
30

42
620

8
2
3

188
306
24

4

107

4

128

309 db

8 718 fő

"Keress, találj, tanulj" Csodanet, Digitális mesevilág,
Kódextől az e-bookig - internetes használóképzés diákoknak
Könyvtártúra (könyvtárismertető délután játékos könyvtári
akadályverseny keretében)
Összesen

Rendezvényeink szervezésénél a partnerkönyvtáraink igényeit maximálisan figyelembe
vesszük, igényeikről tájékozódunk, és elégedettségüket rendszeresen mérjük.
A megkérdezett 72 vidéki szolgáltató helyből 65 % válaszolt kérdéseinkre.
Milyen korosztály számára tervez könyvtári programokat/mennyit a jövő évre?
babák
kisgyermekek
alsó tagozatosok
felső tagozatosok
felnőttek
családok
Összes tervezett program

101
149
206
139
143
64
802

12,59%
18,58%
25,69%
17,33%
17,83%
7,98%
100,00%

Az általunk szervezett programok - a válaszok alapján - megfeleltek az elvárt igényeknek.
A könyvtári rendezvények értékelése a helyi lakosság igényeinek megfelelően
5
32
65,31%
4
13
26,53%
3
3
6,12%
2
0
1
0
Nem volt náluk ilyen
1
2,04%
Összes válasz
49
100%
A Bródy Sándor Könyvtár könyvtáros munkatársai által megtartott könyvtári foglalkozások
értékelésével partnereink 91,84 %-ban voltak elégedettek.
6.4.2.4 Számítógépes szolgáltatások
Rendszergondozás,
szervízszolgáltatás,
karbantartás,
vírusvédelem
szolgáltatásokat
nyújtottunk 32 szolgáltató helyen, 52 kiszállással. Munkatársaink 30 helyszínen ellenőrizték az
informatikai hálózatot, felmérték az elektromos hálózatok állapotát is. A kisebb hibákat
kijavították, elvégezték a szükséges beállításokat, szereléseket, javításokat, rögzítették a
nagyobb, saját erőből nem biztosítható igényű fejlesztéseket.
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•
•

Notebook számítógépek kihelyezése
A lakossági digitális információhoz jutás fejlesztésének technikai feltételei
megteremtésében jelentős fejlesztéseket indítottunk el. Ötéves fejlesztési tervünk I. üteme
alapján, az elektronikus kapcsolattartáshoz és a számítógépes szolgáltatások biztosításához
szükséges eszközöket szereztünk be: 2013-ban 23 településre, 2014-ben 16 településre
notebook számítógépet teljes konfigurációval és vírusvédelemmel. A gépeket
informatikusaink kiszállították, beszerelték, elvégezték a szükséges beállításokat. Prioritást
élveztek azok a települések, akiknek állománya a Corvina adatbázisban rögzítésre került.

6.4.2.5 ODR-szolgáltatások
Tájékoztatást nyújtottunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről, az országos
lelőhely-nyilvántartás működéséről. Népszerűsítettük az ODR szolgáltatásokat minden
településen plakátok, ajánlások, személyes kapcsolatok segítségével. A szolgáltatások
igénybevételének hatékonyságát növeltük azzal, hogy könyvtárunk állománya Mokka országos
közös katalógusból közvetlenül is elérhető.
Könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kéréseket
teljesítettük. A lebonyolítás (ki- és beszállítás) leggyakrabban a csere-szolgáltatáshoz kötődik,
postai vagy elektronikus úton történt. Kiterjesztettük az elektronikus könyvtárközi kölcsönzést
a helyismereti dokumentumok körére, mellyel helyismereti gyűjteményünk anyaga azonnal
elérhetővé válik minden településről.
Könyvtárközi kölcsönzések száma: 3043 db, amely a tavalyi évhez képest 150 %-os emelkedést
mutat. Az elektronikus könyvtárközi kölcsönzések száma szintén jelentősen emelkedett: 1527
db, a tavalyi 977 db-hoz képest.
A könyvtárközi kölcsönzések 21% érkezett ODR-en keresztül. KSZR könyvtáraink több mint
fele, 51% vette igénybe a szolgáltatást, 37 szolgáltató helyre 378 db kérést elektronikus úton,
536 kérést eredetiben teljesítettünk. 9 KSZR település maga is adott könyvet más kérő
könyvtárak számára.
6.4.3 Könyvtárszakmai munkák koordinálása
6.4.3.1 Állományrendezés, leválogatás, selejtezés
Leválogatás, selejtezés
Szakmai munkákat végeztünk előzetes igényfelmérés és helyszíni szemle alapján 16
településen: Balaton, Bodony, Bükkszenterzsébet, Egerfarmos, Felsőtárkány, Kömlő, Maklár,
Ostoros, Parádsasvár, Szajla, Tarnaméra, Vámosgyörk, Váraszó, Vécs, Visznek.
Állományrendezés
A Corvina adatbázis építés után visszaszállított könyvek rendezését végeztük 18 szolgáltató
helyen: Balaton, Egerfarmos, Felsőtárkány, Kerekharaszt, Kömlő, Maklár, Mezőszemere,
Nagytálya, Nagyút, Ostoros, Parádsasvár, Szajla, Szarvaskő, Tarnaméra, Vámosgyörk, Váraszó,
Vécs, Visznek községben.
Állományellenőrzést, rekordjavítást és állományrendezést végeztünk Tarnamérán és
Bodonyban.
6.4.3.2 Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás
A szolgáltató helyek működési feltételeit és a szolgáltatások szakmai színvonalát folyamatosan
figyelemmel kísértük. Kiemelten kezeltük azokat a helyeket, ahol könyvtáros személyi változás
történt. Szakmai konzultációra a csereletét kiszállítás során 288 alkalommal adtunk
lehetőséget, módszertani látogatás 44 esetben történt.
A szakmai munkák elvégzése esetén a megbeszélésekre igény szerint, többször is sor került.
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6.4.3.3 Pályázati koordináció és együttműködés
Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma
Kollégiuma szakmai eszközfejlesztés pályázatán 5 sikeres pályázat
előkészítésében,
tésében, szakmai koordinációjában vettünk részt: Balaton, Felsőtárkány,
Felsőtárkány Kerekharaszt,
Maklár, Ostoros.
6.4.4

A könyvtári szolgáltatások biztosításához szükséges kulturált könyvtári
környezet fejlesztése
Egységes arculat alapján, egységes bútorozással 2014-ben
2014
10 Heves megyei könyvtári szolgáltató
hely belső környezete újult meg. Öt településen (Balaton,
(Balaton, Felsőtárkány, Kerekharaszt, Maklár,
Ostoros)) NKA támogatással, 5 településen (Kömlő, Nagyfüged, Parádsasvár, Újlőrincfalva,
Váraszó)) megyei könyvtári segítséggel
segítséggel szerezték be a kulturált szolgáltatási környezethez
szükséges berendezést, amelyet mindenhol nagy örömmel vettek birtokba a látogatók.
Gondoskodtunk a szolgáltató helyek épületeinek homlokzati cégtáblájáról, arculatba illő belső
feliratokat készíttetünk. Egységes, arculatba illő kültéri táblát kapott: 3 szolgáltató hely.
hely
Egységes, arculatba illő belső feliratokat kapott: 10 szolgáltató hely
6.4.5 Munkafeltételek javítása
Valamennyi szolgáltató helyre kézműves csomagot biztosítottunk a könyvtári foglalkozások
lebonyolításához. Szakmai nyomtatványokkal igény szerint láttuk el a településeket.
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6.4.5.1

Minőségirányítási tevékenységek 2014-ben

Intézményünkben a Könyvtári Minőségfejlesztés ’21 projekt keretén belül folyamatos a
partnerek azonosítása, súlyozása. Az elmúlt időszak egyik fontos eredménye, hogy olyan
szolgáltatási folyamatokat dolgoztunk ki, amelyek stratégiai tervezésen, teljesítménymérésen
alapulnak. Szolgáltató helyeinken folyamatos a KSZR szolgáltatások elégedettségének mérése
az önkormányzatok, az olvasók és a könyvtárosok körében. A vizsgálatok a fenntartó számára
is kézzelfogható tényeket, adatokat szolgáltatnak munkánkról. A vizsgálati eredmények
felhasználásával tudjuk szolgáltatásaink színvonalát emelni, felhasználóink igényeihez
alakítani.
A kérdőíven feltett kérdésekkel kizárólag 69 önkormányzati partnerünket szólítottuk meg. A
könyvtári dokumentum ellátásra vonatkozó igényeket külön elégedettségmérő kérdőíven,
évente, a könyvtári munkatársak körében vizsgáljuk. Külön mérjük a dokumentumok
mennyiségére, a letéti csere csomagok tartalmi összetételére, a megrendelhető folyóiratok
választékára vonatkozó igényeket. A javaslatok alapján maximálisan igyekszünk a helyi
igényekhez alkalmazkodni. A visszajelzések alapján évente felülvizsgáljuk rendezvénykínálatunkat, figyelembe vesszük a szakmai továbbképzések, használóképzések tematikájára
tett javaslataikat.
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy 2014. évi könyvtári szolgáltatásainkkal partnereink
elégedettek voltak. A települési önkormányzatokkal való partnerkapcsolatunkat a kölcsönös
együttműködésre való törekvés jellemezte. A szolgáltató helyek fejlesztését ötéves tervben
ütemeztük, a 2014. évre tervezett szakmai munkákat elvégeztük.
6.5

Nemzetiségi könyvtári ellátás bemutatása

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
OIK kínálatából, a gyűjteményünk beszerzési keretéből, pályázatokból valamint
magánszemélyek és szervezetek adományaiból végezzük. A Goethe Institut
partnerkönyvtáraként különösen gazdag a német nemzetiségűek ellátása.
Eger városában a 2010. évi nemzetiségi választások alapján 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 nem változott.
Továbbra is különösen jó a kapcsolat a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal. A Lengyel –
Magyar Barátság Hetét könyvtárunk is megünnepelte. Gyűjteményünkben járt a lengyel
küldöttség is. A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat tagjai ajánlanak beszerzésre könyveket,
örülnek a számukra készült ajánlásoknak, válogatásoknak, kiállításoknak. Irodájukban letétünk
található. Keresik a nyelvkönyveket lengyelül tanulók is.
Örvendetes, hogy a görög állományrészünk újra életre kelt az elmúlt évben, iratkoztak be
könyvtárunkba görög olvasók, kimondottan ezek használata miatt.
A Strandkönyvtárban nyáron a lengyel, szlovák, német stb. turisták részére elérhetővé tettünk
eredeti nyelvű könyveket és folyóiratokat.

7

Munkaterven kívüli feladatok teljesítése

2014 őszén Kerecsenden elkezdődött a „M-esély” program, amely integrált meseterápiás
lehetőség (methamorphosis meseterápia) hátrányos és nem hátrányos helyzetben élő felnőttek
számára. Az itt kipróbált módszert a megye többi településén is tervezzük felhasználni a
továbbiakban.
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8

Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

8.1 Létszám és bérgazdálkodás
K1 Személyi juttatások
Az átlagos statisztikai létszámunk 48,1 fő volt 2014. évben. A havi rendszeres személyi
juttatáson felül 5.045 eFt jutalom kifizetésre került sor. Helyettesítési díjat,
műszakpótlékot és túlórát 935 eFt értékben fizettünk ki.
3 fő részére adtunk jubileumi jutalmat 1.380 eFt értékben. Munkába járáshoz
közlekedési költségtérítést fizettünk. Bérmegtakarítás terhére 3.396 eFt étkezési
hozzájárulást biztosítottunk a dolgozóink részére.
Személyi juttatások alakulása:
Személyi juttatás
1 főre jutó személyi juttatás

2013
164.257 eFt
3.472 eFt

2014
változás
169.726 eFt
+3%
3.528 eFt
+2%

Állományba nem tartozó dolgozók részére, illetve saját dolgozók részére 28.202 eFt
megbízási díj és egyéb kifizetés történt. A kifizetésre a munkakörbe nem tartozó plusz
feladatok ellátása érdekében került sor, valamint a TÁMOP és egyéb pályázatok külső
megbízottjainak díjazása történt meg. A TÁMOP projektek megbízási díjai ebből az
összegből 16.058 e Ft-ot tesznek ki.
Személyi juttatásra összesen 169.726 eFt került kifizetésre.
K2 Munkaadókat terhelő járulékok
A munkaadói járulékokra 41.575 eFt-ot fizettünk ki. A járulékok mértékének
növekedése az előző évhez képest 4%. A növekedést a munkáltatót terhelő SZJA K2
rovatba történt áthelyezése indokolja.
8.2
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása
Intézményünk 2014-ben 380.330 eFt bevételt realizált.
B1 Működési célú támogatások
23.180 eFt-ot kaptunk a közfoglalkoztatott dolgozók béreire, járulékaira. Az adó 1%kából 127 eFt folyt be. Európai Uniós pályázataink elszámolásaiból 31.783 eFt
bevételünk származott. Az NKA-tól 2.324 eFt pályázati összeget kaptunk.
B4 Működési bevételek
Készletértékesítésből 584 eFt bevételünk származott, amely a dokumentumok
leválogatása után a leselejtezett könyvek, folyóiratok értékesítéséből adódott.
Alaptevékenységi bevételeink nagy része a beiratkozási díjakból tevődik össze,
emellett az olvasók késlekedése vagy a kölcsönvett dokumentumok megsemmisülése
esetén kötbért fizettetünk. A részlegeink bevételei ezekből a tételekből 3.457 eFt-ot
tettek ki. Legfontosabb bevételi forrást a felnőtt részleg bevételei teszik ki, míg a
legkevesebb bevétel a II. sz. fiókkönyvtárban realizálódott. ÁFA visszatérülésből
20.743 eFt képződött.
Saját bevételeink az előző évhez képest 36 %-kal csökkentek, elsősorban a
pályázatokhoz kapcsolódó kiadások ÁFÁ-jának visszatérülésének csökkenéséből
adódik, valamint abból, hogy 2013-ban a Vándorgyűlés bevétele megemelte a bázist.
A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei a dolgozók által befizetett magáncélú
telefonbeszélgetések díjából (2.783 eFt), valamint 2 rendezvényünk bevételéből (331
eFt) adódtak.
B5 Felhalmozási bevételek
Egy gépjárművet értékesítettünk 800 eFt értékben.
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B6 Működési célú átvett pénzeszközök
A British Counciltól, valamint könyv örökbeadásból 62 eFt bevétel keletkezett.
B8 Finanszírozási bevételek
Intézményünk bevételének legjelentősebb részét a támogatás alkotja 77%-ban. Az
előző évihez képest 18 %-kal nőtt az aránya az összbevételhez viszonyítva.
2013 évi pénzmaradványunk 20.743 eFt volt, melyet teljes egészében felhasználtunk.
Felhalmozási célra 23.741 eFt-ot kaptunk, működésre pedig 247.341 eFt-ot.
Ezen a rovaton összesen 291.825 eFt bevételünk keletkezett, melyből a KSZR
szolgáltatás bevétele 61.346 eFt, az államtól kapott támogatás 132.300 eFt, az
önkormányzattól kapott támogatás összege pedig 98.179 eFt.
Kiadások alakulása
Kiadásaink alakulásánál a takarékos, költséghatékony gazdálkodást tekintettük
elsődleges szempontnak. Az uniós pályázatok torzítják kiadásaink nagyságát, ezek a
pályázatok 2014. évben zömmel lebonyolításra és elszámolásra kerültek, 2015. évre
csupán egy pályázat húzódik át.

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

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

8.3

29.399
600.000
328.561
271.082
23.309
2.324
31.784
21.543
379.503
173.497
42.471
136.186
27.349
379.503

30.226
2.177.682
599.065
328.561
271.082
23.309
2.324
31.784
21.543
380.330
169.726
41.575
129646
23.417
364.364

92%

88%
103%
104%
80%
87%
93%

Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés
Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
Szkenner
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változás
2014. évi %-ban
2014. évi
tény
előző
terv
(2013.)
évhez
képest
30.226
71%
29.399

darab
1
1
32
21
0
0
6

forint
2.388.550
2.388.550
5.555.346
3.370.481
0
0
149.500

Storage, egyéb adattároló
IKR fejlesztés
egyéb: projektor
számítógépes hálózat
vonalkódolvasók, nyomtatók
szoftverek
Monitor
Szünetmentes táp, egyéb kisebb inf.eszk.
Gépterem klíma
könyvkocsi, paraván, könyvsátor egyéb kisebb berendezési tárgy
7 falu bútor
Módszertan, Helyismeret bútor, fiókok, hűtő
Hangrendszer, fejhallgató
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

8.4

0
0
1
1
6

0
187.000
317.000
429.274
1.709.120
124.400
124.150
136.990
490.371
3.665.876
666.695
328.220
16.272.492

2
1
7
4
4

Dologi kiadások

A dologi kiadásaink 129.646 eFt-ot tettek ki, előző évhez képest jelentősen, 20%-kal
csökkentek. A csökkenést a kisértékű tárgyi eszközök felhalmozási kiadások közé
történt áthelyezése, valamint az Uniós pályázatok kifutása indokolja. Irodaszer és
hajtó kenőanyag beszerzésünk némileg növekedett, elsősorban a KSZR települések és
a kiszállítások számának emelkedése, illetve az oda kihelyezett anyagok értékének
emelkedése indokolja.
Dologi kiadások
Szakmai anyag
Üzemeltetési anyag (benzin, jármű költség, tisztítószer, egyéb)
Informatikai költség
Kommunikációs költség
Közüzemi díjak (villany: 1.843.476, gáz: 1.483.618, távhő: 393.882, víz:
234.655)
Bérleti díjak
Karbantartás, kisjavítás, rendezvények, postaköltség, egyéb üzemeltetés
Kiküldetés, reklám, propaganda
Díjak, költségek
Áfa
Dologi összesen

kiadás
/Ft/

összege
41.048.572
8.359.560
3.033.667
3.190.211
3.955.631

9.711.433
39.048.324
2.503.440
1.889.146
16.906.125
129.646.109

K31 Készletbeszerzés
Szakmai anyag beszerzésünk az előző évhez képest 14%-kal növekedett, mivel több
települést kell ellátnunk a KSZR-ben, valamint teljesítenünk kell a támogatás 10%kának megfelelő mértékű dokumentum-beszerzést is. Emellett pályázatok keretében
is sikerült fejlesztenünk a dokumentum-állományunkat. Dokumentum beszerzésünk
összértéke: 41.049 eFt.
Az egyéb karbantartási célú eszközökre 3.644 eFt-ot fordítottunk, amely jelentősen
alatta maradt az előző évi szintnek.
K32 Kommunikációs szolgáltatások
Az adatátviteli célú szolgáltatási szerződéseinket minden évben átvizsgáljuk és a
minimálisan szükséges sávszélességű Internet előfizetéseket rendeljük meg, ezzel
díjmegtakarítást értünk el az előző évekhez képest. Emellett is növekedett
összességében az adatátvitelre fordított összeg, mert növekszik az igény a
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mobilinternet szolgáltatásra, a települések számával arányosan. A magántelefon
beszélgetések befizetésének levonásával további megtakarításokat értünk el.
Összességében erre a célra 6.224 eFt került kifizetésre.
K33 Szolgáltatási kiadások
Bérleti díjakban az infláció mértékének megfelelő emelkedés tapasztalható, valamint a
gazdasági osztály elhelyezése miatt keletkezett többletkiadásunk. Karbantartásra
fordított kiadásaink csökkentek. Az energia költségek 10%-kal emelkedtek.
Kiküldetési, reklám, propaganda költségeink a tavalyi évhez hasonlóan alakultak,
amely elsősorban a KSZR telephelyeire történő eljutás, valamint annak propaganda
költségei miatt keletkezett.
Rendezvényköltségeink lényegesen alatta maradtak az előző évinek, amely szintén a
TÁMOP-os rendezvények csökkenése miatt következett be. A KSZR szolgáltatás
keretében számos rendezvény került megvalósításra, melynek költsége 3.047 eFt,
Uniós pályázatok rendezvényköltségei 11.519 eFt, saját költség pedig 4.694 eFt.
K5 Egyéb működési célú kiadások
Az egyéb folyó kiadásaink 2.769 eFt-ot tettek ki, amely közel fele az előző évinek,
miután a legjelentősebb összegek a költségvetési törvény alapján munkáltató által
fizetett SZJA átkerült a munkaadókat terhelő járulékok közé. Ezen a tételen a
legjelentősebb összeg a rehabilitációs hozzájárulás.
Kiadásaink alakulására továbbra is kedvezően hat, hogy 2008-tól bevezettük, hogy
nem csak az 50 ezer forint feletti, hanem a teljes kötelezettségvállalás és annak
ellenjegyzése előre írásban történik és a beszerzésre annak írásba történő
engedélyezése után kerülhet sor.
K6 beruházások
Beruházási kiadásokra az előző évhez képest némileg kevesebbet fordítottunk,
összesen 20.649 eFt-ot. Forrása a saját költségvetési előirányzat, valamint a KSZR és az
SZJA 1%.
K61 Immateriális javak beszerzése
Kisértékű vagyoni értékű jogokra 1.709 eFt-ot fordítottunk, amely a KSZR-ben
felhasznált szoftvereket tartalmazza.
K63 Informatikai eszközök beszerzése
Informatikai eszközökre 6.917 e Ft-ot költöttünk. A KSZR-ben laptopok, számítógép
alkatrészek kerültek a települések részére beszerzésre. Saját forrásból laptopot,
szünetmentes tápegységeket, vonalkód olvasót, illetve vonalkód nyomtatót szereztünk
be.
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Gépek, berendezések beszerzésére 7.647 eFt-ot fordítottunk. KSZR településeken
bútor, könyvkocsik vásárlására, míg a településekre történő kiszállítás érdekében az
eladott jármű helyett egy új gépjármű beszerzése történt meg.
Vagyonváltozás értékelése
Intézményünk vagyona 134.672 e Ft-ról 121.358 e Ft-ra csökkent az előző évhez képest.
Immateriális javak esetében beszerzése 1.709 eFt-ban történt meg, azonban
értékcsökkenés miatt az állomány 6.833 eFt-ra csökkent.
Tárgyi eszközök esetében a fent felsorolt beszerzések sem ellensúlyozták az
értékcsökkenést, így ezek állomány is csökkent az év során. 98.554 eFt a tárgyi
eszközök év végi állománya.
61

Vevőállományunk 320 eFt, amelyből 60 napon túli követelés nincs. Pénzeszközeink
értéke év végén 15.651 eFt.
Költségvetési tartalékunk 15.139 eFt. Szállítói állományunk 4.110 eFt.
Pénzmaradvány – változás tartalma, okai
Intézményünk előző évi pénzmaradványa 20.743 eFt volt, melyet 2014. év folyamán
teljes egészében felhasználtunk.
FEUVE működése
Az intézménynél a FEUVE szabályzat kidolgozása és hitelesítése, annak beillesztése a
Szervezeti és Működési Szabályzatba 2008 I. negyedév folyamán megtörtént, a többi
szabályzat aktualizálása folyamatosan megtörténik.
A 2014-es ellenőrzésekről feljegyzések készültek. Az intézménynél működik a
folyamatba épített és utólagos vezetői ellenőrzés.
A belső kontroll rendszerek működését 3 évre visszamenőleg az Egri Kistérség
Többcélú Társulása munkatársa 2013. év folyamán ellenőrizte. Az ellenőrzés nem
állapított meg hibát. Az intézményt érintően NAV és Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
részéről voltak ellenőrzések, melyek megállapítás nélkül zárultak.
A kötelező állományellenőrzést 2011. évben hajtottunk végre, 2012-ben a helyismereti
gyűjtemény rendbetételét és költöztetését végeztük el. Ezzel az állomány védelmét,
másrészt a meglévő dokumentumok átvizsgálását is megoldottuk egyben. A
szolgáltatásunk tartalmi színvonala nőtt, a működés legszükségesebb feltételei
biztosítottak voltak.

9

Partnerség és önkéntesség

9.1.1.1 Iskolai Közösségi Szolgálat
Könyvtárunk, mint regisztrált fogadószervezet már évek óta lehetőséget biztosít önkéntesek
számára, hogy az ötven órás közösségi szolgálatot az intézményben tölthessék, ezáltal szakmai
gyakorlatot szerezhessenek.
Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a diákok felderíthetik lehetőségeiket a rászorulók
megsegítésére vagy az aktív állampolgárság egyéb tevékenységeire. Egyben esélyt ad arra, hogy
mindenki fejlessze a képességeit, bővítse az ismereteit, keresse az önkifejezés, az alkotás útjait
saját maga számára. Segít kialakítani a fiatalokban a szociális érzékenységet, a demokratikus
készségeiket, megtapasztalva, hogy nem csak jogaik, hanem kötelezettségeik is vannak - amibe
beletartozik a közösség és a környezetük iránti felelősségvállalás – megtanulhatnak odafigyelni
környezetükre, a körülöttük élőkre.
A munka során a diákok olyan újonnan szerzett kompetenciákat, készségeket (tolerancia,
empátia, kapcsolatteremtés, kreativitás, együttműködés, csapatmunka, szervezőképesség)
fejleszthetnek és sajátíthatnak el, amelyek a későbbi munkakeresés során is hasznosak
lehetnek számukra.
Az önkéntes munkát végző diákok mellé a munka teljes időtartama alatt biztosítjuk
szakképzett felnőtt munkatársak odafigyelését, a munkavégzés figyelemmel kísérését, az
elvégzett munka értékelését.
A diákok segítsége nagyban hozzájárul az intézmény hatékony működéséhez is,
kreativitásukkal, innovatív meglátásaikkal új színezettel gazdagítják az olvasókban kialakult
könyvtári képet.
2014 szeptemberében szakmai fórumot tartottunk a közösségi szolgálat koordinálásával
megbízott pedagógusoknak, ahol ismertettük az intézményünk által felkínált tevékenységeket.
Az év során több alkalommal tartottunk az iskolákban bemutató előadást diákoknak, hogy
felkeltsük érdeklődésüket és lehetővé tegyük, hogy a kötelező szolgálat után, az ifjú- vagy
felnőttkor éveiben szabadon, belső motivációtól vezérelve kapcsolódhassanak be az önkéntes
munkába.
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A Közösségi Szolgálatra jelentkező diákok valamennyi részlegünkben, számos területen segítik
az intézmény munkáját:

Iskolai Közösségi Szolgálat a számokban
Iskola neve
Andrássy Katolikus Közgazdasági Középiskola
Dobó István Gimnázium
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium
Neumann János Középiskola és Kollégium
Pásztorvölgyi Általános és Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Warld Mária Ált. Iskola, Gimnázium
Összesen:
9.1.1.2

Diákok száma Alkalmak száma Óraszám
26
73
215
2
30
90
3
3
9
15
61
324
15
99
297
4
30
79
2
16
36
67
312
1050

Önkéntes tevékenység

Lelkes önkéntesek. Fiatalok, középkorúak, idősek. Diákok, álláskeresők, nyugdíjasok.
Közös bennünk, hogy motiváltak, lelkesek és szívesen dolgoznak a könyvtárban.
2014-ben 4 fő önkéntes segítette munkánkat, volt aki ad hoc jelleggel, volt aki állandó, aktív
önkéntesként. 70 alkalommal, 333 órát dolgoztak a központi könyvtár Olvasószolgálatában, a
módszertani osztályon, a zenei gyűjteményben. Vállalt feladataikat lelkiismeretesen és
felelősség teljesen hajtották végre.
Eger, 2015. február 28.

……………………………………..
aláírás
(Intézményvezető)
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Amerre csak vágya száll...: különleges albummal jelentkezett a bábszínész-zenész / Pócsik Attila. In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 293.sz. (2014. dec. 17.), p. 4. ill., fotó

2.

A kicsik és a nagyok is örömüket lelhetik a fejlesztésben: példás összefogás eredményeképpen újult
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megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 293.sz. (2014. dec. 17.), p. 4. ill., fotó

3.
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7.

Egész héten tartott a programkavalkád : az egészséges életmóddal foglalkoztak a könyvtárban /
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színes, fotó
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Henrietta; fotó Berán Dániel. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 233.sz. (2014. okt.
6.), p. 1. ill., fotó
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Könyvtári napok: a vendég dr. Papp Lajos szívsebész / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap,
ISSN 0865-9109. - 25. évf. 241.sz. (2014. okt. 15.), p. 2.
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Nyugat-Magyarországi Egyetem és Sopron városa hív és vár benneteket 2014-ben /Kelemenné
Csuhay Zsuzsanna. - In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 23. évf. 2. sz. (2014. nyár), p. 4-6. ill., színes,
fotó

17.

Hevestéka : a kistelepülési könyvtári ellátás Heves megyében : összefoglaló 2013-évi adatok
tükrében / Farkas Márta. - In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 23. évf. 1. sz. (2014. tavasz), p. 7-9. ill.,
színes, fotó, diagram

18.

Diskurzus / Deméné Novák Zsuzsa. - In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 23. évf. 1. sz. (2014. tavasz), p.
6-7. ill., színes, fotó

19.

Murányi Róbert: A szabadság összetört tükrei: könyvbemutató a Bródy Sándor Könyvtárban /
Fekete Ildikó. - In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 23. évf. 1. sz. (2014. tavasz), p. 5-6. ill., színes, fotó
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21.
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23. Zenés performansz a magyar dal napján / Nagy Tibor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. 25. évf. 212.sz. (2014. szept. 11.), p. 3.
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történeteikért / Juhász Henrietta; fotó Berán Dániel. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. 25. évf. 164.sz. (2014. július 16.), p. 3. ill., fotó
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29. "Felboldogulni": a Heves Megyei Büntetés-végrehajtó Intézetben büntetésüket tölt asszonyok és
gyermekeik reintegrációs meseterápiás programja / Boldizsár Ildikó, Luzsi Margó, Juhász Attila. In: Fordulópont, ISSN 977-1585-247005. - 16. évf. 1. sz. (2014.), p. 66-80 ill., ff., rajz
30. Válogatás az elmúlt hónap egri eseményeiből / fotó Bilku Krisztián, Fehér Viktor, Nemes Róbert,
Vozáry Róbert. - In: Egri magazin, ISSN 2060- 3738. - 7. évf. 6. sz. (2014. június), p. 6-8. ill., színes,
fotó
31.

Múzeumi kalandok éjjele: megnyílt szombaton a török fürdőrom, a Valide Sultana /Szomszéd
Eszter; fotó Gál Gábor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865- 9109. - 25. évf. 144.sz. (2014. jún. 23.),
p. 1-2. ill., színes fotó

32. Az alvó lelkek ébredése az interneten: különleges verseskönyvvel ismerkedhettek meg az
irodalomkedvelők / Mazurka Zita. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 143.sz. (2014.
jún. 21.), p. 2. ill., fotó
33. Mesékkel a változásért: börtöncsodák Egerben / Rist Lilla írása; fotó Kallós Bea. - In: Nők lapja,
ISSN 1419-5488. - 65. évf. 24. sz. (2014.), p . 22-25. ill., színes, fotó
34. Bemutatják majd a Gárdonyi-emlékkötetet / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN
0865-9109. - 25. évf. 135.sz. (2014. jún. 12.), p. 3.
35. Ismét lapozgatás a fák alatt / Sz. E. ; fotó Lénárt Márton. - In: Heves megyei hírlap ISSN 0865-9109.
- 25. évf. 130. sz. (2014. jún. 5.), p. 3. ill., fotó
36. "Aki Egerbe hozta Erdély szellemét..." : Gál Elemérnek állít emléket az Út a Héthavasra című kötet /
Pócsik Attila; fotó Gál Gábor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 129.sz. (2014. jún.
4.), p. 2. ill., fotó
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37. Beszélő, drámai pillanatok: Gál Cecília fotói június 7-ig láthatóak Egerben / Szomszéd Eszter. ; fotó
Víg Lajos. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865- 9109. - 25. évf. 125.sz. (2014. máj. 30.), p. 2. ill., fotó
38. Őszre új épületbe költözhet a könyvtár / Tóth Balázs. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. 25. évf. 117.sz. (2014. máj. 21.), p. 3. ill., fotó
39. Múltunk varázslatos világa: Bulla Márta kiállítása a megyei könyvtárban / Szomszéd Eszter ; fotó
Gál Gábor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 115.sz. (2014. máj. 15.), p. 3. ill., fotó
40. "Gyermekkori álmom volt, hogy egyszer a vikingekről írjak" : beszélgetés Bíró Szabolcs
dunaszerdahelyi íróval az egri Bródy Sándor Könyvtárban bemutatott kötete apropóján / [riporter]
Szomszéd Eszter; fotó Gál Gábor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 111.sz. (2014.
máj. 14.), p. 2. ill., fotó
41.

A tizenötödik Internet Fiesta / Téchy Tünde. - In: Könyvtári Levelező/lap, ISSN 0865-1329. - 25. évf.
4. sz. (2014.), p. 18-25. ill., fotó

42. Bródy Piknik, már másodszor: Szabó Balázs és Bandája szórakoztatta a közönséget / Szomszéd
Eszter; fotó Gál Gábor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 110.sz. (2014. máj. 13.), p.
3. ill., fotó
43. Piknikre hívnak a könyvtárosok / [riporter] Szomszéd Eszter. . - In: Heves megyei hírlap, ISSN
0865-9109. - 25. évf. 108.sz. (2014. máj. 10.), p. 5. ill., fotó
44. Kovászna megyei diákok is versengtek a könyvtárban / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap,
ISSN 0865-9109. - 25. évf. 96.sz. (2014. ápr. 25.), p. 2.
45. A mese eltakarítja a félelmeket: gyermekkönyvtárosként könyveket és történeteket ad... nem csak
kölcsönbe / [riporter] Guti Rita ; fotó Gál Gábor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25.
évf. 97.sz. (2014. ápr. 26.), p. 5. ill., fotó. A Hét Embere c. rovat
46. Vikingek Egerben: Bíró Szabolcs könyvbemutatója. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. 25.évf. 106.sz. (2014. máj. 8.), p. 2.
47. Textilmunkákból nyílik kiállítás / Sz. E. ; fotó Gál Gábor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109.
- 25. évf. 104.sz. (2014. máj. 6.), p. 3.
48. Lélekemelő szilágyis évek: az egykori egri diák azt kutatta, hol született Petőfi / Pócsik Attila; fotó
Lénárt Márton. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 104.sz. (2014. máj 6.), p. 3. ill.,
fotó
49. Versek utcán, teraszon és a szívünkben: számos izgalmas, érdekes program várt mindenkit az
ünnepen / Pócsik Attila ; fotó Gál Gábor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 86.sz.
(2014. ápr. 12.), p. 3. ill., fotó
50. Ajándékot kaptak a Lengyel Intézettől / [riporter] Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN
0865-9109. - 25. évf. 80.sz. (2014. ápr. 5.), p. 5. ill., fotó. Egyperces interjú c. rovat
51.

Büszke arra, hogy Egerben született: a könyvtárban tartották a Bródy Sándorról készült könyv
bemutatóját / Sz. E. ; fotó Lénárt Márton. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. -25. évf. 75.sz.
(2014. márc. 31.), p. 3. ill., fotó

52. Hevestéka: A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár hálózati nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. - In: Heves megyei pénzvilág ISSN
2062-3054. - 5. évf. 3. sz. (2014. március), p. 14. ill., színes, fotó
53. Hevestéka : A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár hálózati nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. - In: Heves megyei pénzvilág ISSN
2062-3054. - 5. évf. 3. sz. (2014. március), p. 14. ill., színes, fotó
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54. Képekkel mesélnek a gyerekotthonban: művészettörténeti barangolásra is hívnak a mónosbéli
lurkók / Pócsik Attila; fotó Lénárt Márton. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 39.
sz. (2014. febr. 15.), p. 3. ill., fotó
55. Udvari varázslókká váltak az óvodások: nyolc belvárosi óvoda csapata állta ki a mesés próbákat /
Szomszéd Eszter; fotó Lénárt Márton. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 51.sz.
(2014. márc. 1.), p. 2. ill., fotó
56. Számot adtak a megszerzett tudásukról: régiós vetélkedővel s városnéző túrával végződött a másfél
év / Szomszéd Eszter; fotó Gál Gábor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 53.sz.
(2014. márc. 4.), p. 2. ill., fotó
57. A nő nem a gyengébb nem: sok helyen már nem a férfiak ülnek a vezetői székben / Szomszéd
Eszter; fotó Gál Gábor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 48.sz. (2014. febr. 26.), p.
1-2. ill., fotó
58. Versmondó verseny a tavaly elhunyt költő emlékére / Szomszéd Eszter.. - In: Heves megyei hírlap,
ISSN 0865-9109. - 25. évf. 44.sz. (2014. febr. 21.), p. 2.
59. Az olvasást népszerűsítik élményszerű programokkal / Szomszéd Eszter - In: Heves megyei hírlap,
ISSN 0865-9109. - 25. évf. 37. sz. (2014. febr. 13.), p. 3.
60. A kultúrára is áldozhattak: birtokba vették a megye könyvtárosai is a felújított épületet / Guti Rita;
fotó AS. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 25. évf. 27. sz. (2014. febr. 1.), p. 4. ill., fotó
61.

Takaró Mihály előadása Márairól a mai napon / Szomszéd Eszter - In: Heves megyei hírlap, ISSN
0865-9109. - 25. évf. 24. sz. (2014. jan. 29.), p. 3.

10.1.1

Televíziós megjelenések (válogatás)

2014. január 23.
http://www.tveger.hu/kodextol-az-ebookig/

2014. február 4.
http://www.tveger.hu/lejatszo.php?eleres=media/video
/140201_Margo.mp4

2014. február 14.
http://www.tveger.hu/ertekkozvetites-estehetseggondozas-maskepp/
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2014. február 28.
http://www.tveger.hu/nyisd-ki-a-vilagot-3/

2014. március 18.
http://www.tveger.hu/magyar-lengyel-baratsag-hete/

2014. március 28.
http://www.tveger.hu/kovacs-kati-egerben/

2014. március 31.
http://www.tveger.hu/brody-egerrol/

2014. április 1.
http://www.tveger.hu/konyv-es-folyoirat-vasar/

2014. április 4.
http://www.tveger.hu/lengyel-adomany/
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2014. április 25.
http://www.tveger.hu/book-night/

2014. május 12.
http://www.tveger.hu/brody-piknik/

2014. május 19.
http://www.tveger.hu/sorsfordulok-sorsforditok-2/

2014. május 19.
http://www.tveger.hu/felnemeti-estek-akonyvtarosukat-bucsuztattak-el/

2014. május 21.
http://www.tveger.hu/elveszett-almok-vonatan/

2014. június 13.
http://www.tveger.hu/megnyilt-az-unnepi-konyvhet/
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2014. június 16.
http://www.tveger.hu/konyvtar-a-szabadban/

2014. június 24.
http://www.tveger.hu/a-szolidaritas-tiz-eve/

2014. augusztus 19.
http://www.tveger.hu/uj-helyen-a-maklari-konyvtar/

2014. szeptember 19.
http://www.tveger.hu/lengyel-menekultek-egerben/

2014. október 1.
http://www.tveger.hu/konyvborze-2/

2014. október 3.
http://www.tveger.hu/posa-lajosra-emlekeznek-2/
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2014. október 15.
http://www.tveger.hu/talalkozzunk-a-konyvtarban/

2014. november 12.
http://www.tveger.hu/festmenykiallitas-hortobagyrol/

2014. november 12.
http://www.tveger.hu/ajandek-a-konyvtaraknak/

2014. november 28.
Könyvek a természetvédelemért

2014. december 10.
http://www.tveger.hu/megujult-a-felsotarkanyikonyvtar/
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10.1.2 Online megjelenés (válogatás)
2014. február 8.
http://www.heol.hu/heves/kultura/kepekkel
http://www.heol.hu/heves/kultura/kepekkelmeselnek-a-gyermekotthonban
gyermekotthonban-537906

2014. február.14.
http://www.heol.hu/heves/kultura/elmenyszeru
http://www.heol.hu/heves/kultura/elmenyszeruprogramok-az-olvasas-nepszerusiteseert
nepszerusiteseert-538889

2014. február 23.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/versmondo
heol.hu/heves/kozelet/versmondoverseny-a-tavaly-elhunyt-kolto
kolto-emlekere-540027

2014. március 3.
http://www.palettaonline.hu/arter/egerben
http://www.palettaonline.hu/arter/egerben-jart-brodysandor-unokaja

2014. április 1.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/lengyel
http://www.heol.hu/heves/kozelet/lengyel-szerzokmuvei-magyarul-546371

2014. április 1
http://www.egriszin.hu/index.php?c=cikk&searchthis=
br%F3dy%20s%E1ndor%20k%F6nyvt%E1r&id=10774
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2014. április 10.
http://www.egriszin.hu/index.php?c=cikk&searchthis=
br%F3dy%20s%E1ndor%20k%F6nyvt%E1r&id=10797

2014. április 11.
http://www.heol.hu/heves/kultura/a-bukkalja-kivalokoltojere-emlekeztek-az-egri-versenyen-547987

2014. április 14.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/szeretnek-hamindenkihez-eljutna-ez-a-fontos-uzenet-548392

2014. április 14.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/az-egrikonyvtarosok-akcioja-mindenkit-lenyugozott-video549661

2014. április 22.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/az-egrikonyvtarosok-akcioja-mindenkit-lenyugozott-video549661

2014. április 22.
http://palettaonline.hu/szinter/egerben-mar-akonyvtarosok-is-boldogan-tancra-perdultek-video
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2014. április 27.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/kovaszna-megyeidiakok-is-versengtek-a-konyvtarban-550438

2014. április 28.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-gyerekek-nem-amese-ellen-tiltakoznak-550607

2014. május 3.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/buszke-arra-hogyegerben-szuletett-546275

2014. május 7.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/az-egykori-egridiak-azt-kutatta-hol-szuletett-petofi-552058

2014. május 7.
http://www.heol.hu/heves/kultura/vikingek-egerbenbiro-szabolcs-konyvbemutatoja-552012

2014. május 14.
http://www.heol.hu/heves/kultura/konyvtarosokpiknikeztek-553336
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2014. május 15.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/gyermekkorialmom-volt-hogy-egyszer-a-vikingekrol-irjak-553512

2014. június 11.
http://www.heol.hu/heves/kultura/szemelyesen-istalalkozhatnak-kedvenc-iroikkal-a-konyvheten-557671

2014. június 19.
http://www.heol.hu/heves/kultura/kulonlegeskotetbemutato-a-konyvtarban-558938

2014. július 11.
http://www.heol.hu/heves/kultura/szabadterikonyvtar-a-jatszoter-mellett-562262

2014. július 23.
http://www.heol.hu/heves/kultura/elismeres-az-egrikonyvtar-vezetojenek-564114

2014. augusztus 11.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-veletlen-muvevolt-hogy-a-konyvtarban-kezdett-el-dolgozni-566903
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2014. szeptember 12.
http://www.heol.hu/heves/kultura/zenesversperformansz-a-magyar-dal-napjan-572004

2014. szeptember 22.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/menekultekneknyujtottak-segito-kezet-573448

2014. október 1.
http://www.egriszin.hu/index.php?c=cikk&searchthis=
br%F3dy%20s%E1ndor%20k%F6nyvt%E1r&id=11144

2014. október 13.
http://www.heol.hu/heves/kultura/ezen-a-hetenkedveznek-a-feledekeny-olvasoknak-576791

2014. október 16.
http://www.egriszin.hu/index.php?c=cikk&searchthis=
br%F3dy%20s%E1ndor%20k%F6nyvt%E1r&id=11179

2014. november 18.
http://www.egriszin.hu/index.php?c=cikk&searchthis=
br%F3dy%20s%E1ndor%20k%F6nyvt%E1r&id=11305
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2014. december 12.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/egrifiokkonyvtarak-is-csatlakoztak-a-ciposdoboz-akciohoz585903

2014. december 18.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/kolteszet-muzsikaszeretet-szerelem-egy-korongba-zarva-586927

2014. december 18.
http://www.heol.hu/heves/kozelet/peldas-osszefogaseredmenyekeppen-ujult-meg-a-konyvtar-586931
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