Tartalom

1.
2.

Bevezetés...........................................................................................................................4
Szervezeti kérdések......................................................................................................... 5
2.1
Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra .............................................................5
2.2
Kitüntetések, elismerések ................................................................................................ 6
3.
Szakmai működés............................................................................................................ 7
3.1
Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások ..............................................7
3.2
Intézményi terek infrastrukturális fejlesztése ................................................................. 8
4.
Megvalósult fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok ..................................... 9
4.1
Jelentősebb eszközbeszerzések: ....................................................................................... 9
4.2
Pályázatok, projektek ....................................................................................................... 9
4.3
Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök ................................................................... 10
4.4
Könyvtári programok, olvasásnépszerűsítő rendezvények ............................................ 11
4.4.1
Galéria ...................................................................................................................... 16
5.
Gyűjteménymenedzsment ........................................................................................... 16
5.1
Gyűjteményfejlesztés....................................................................................................... 16
5.1.1 Beszerzett művek iránti érdeklődés............................................................................ 18
5.2
Állománygondozás .......................................................................................................... 18
5.3
Feldolgozás, állományfeltárás ......................................................................................... 19
6.
A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása ............. 20
6.1
Tudásmegosztás ..............................................................................................................20
6.1.1 KSZR műhelynap ......................................................................................................... 21
6.1.2
Szakmai előadások ................................................................................................... 21
6.1.3
Szakmai publikációk ................................................................................................ 22
6.1.4
Továbbképzés .......................................................................................................... 23
6.1.5
Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban ............................................. 23
6.2
Használói elégedettségmérés .......................................................................................... 23
6.3
Partnerkapcsolatok..........................................................................................................24
6.4
Könyvtári Minőségi Díj pályázat .....................................................................................24
6.5
Médiamegjelenés ............................................................................................................. 25
7.
Elektronikus könyvtár .................................................................................................. 25
7.1
Digitalizálás ..................................................................................................................... 25
8.
Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján).......................... 27
8.1
ODR tevékenység ............................................................................................................ 27
8.2
Területi ellátó munka ...................................................................................................... 27
8.3
Módszertani tanácsadás, konzultáció ............................................................................28
8.4
Képzés, továbbképzés .....................................................................................................28
8.5
Megyei szakmai napok ....................................................................................................28
8.6
Könyvtári szakfelügyeletet, szakértői tevékenység ........................................................29
8.7
Érdekeltségnövelő támogatás .........................................................................................29
8.8
Országos kampányok, olvasásnépszerűsítő programok ................................................29
8.9
Megyei szolgáltatások az önálló települési könyvtárak tevékenységének segítésére ... 30
8.9.1
HEVESTÉKA Heves Megyei Könyvtári Portál ........................................................ 30
8.9.2
Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében ....................................... 30
8.9.3
Informatikai szolgáltatások ..................................................................................... 31
8.10 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése ............................................................ 31
8.10.1
Dokumentumszolgáltatás ....................................................................................... 32
8.10.2 Információs szolgáltatások ...................................................................................... 33
8.10.3 Közösségi szolgáltatások ......................................................................................... 33
8.10.4 Számítógépes szolgáltatások ................................................................................... 34
2

8.10.5 Könyvtárszakmai munkák koordinálása................................................................. 35
8.10.6 Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás............................................... 35
8.10.7 Pályázati koordináció és együttműködés ............................................................... 35
8.11 Nemzetiségi könyvtári ellátás ......................................................................................... 37
8.12 Statisztikai adatszolgáltatás ............................................................................................ 37
9.
Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük ...................................... 38
9.1
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása .................................................................... 38
9.2
Létszám és bérgazdálkodás ............................................................................................. 38
9.3
Kiadások alakulása ..........................................................................................................39
9.4
Bevételek alakulása......................................................................................................... 40
9.5
FEUVE működése ............................................................................................................ 41
10.
Partnerség és önkéntesség........................................................................................... 41
10.1 Iskolai Közösségi Szolgálat ............................................................................................. 41
10.2 Önkéntes tevékenység ....................................................................................................42
10.3 A könyv házhoz megy! ....................................................................................................42
10.4 Eurodesk ..........................................................................................................................42
11.
Mutatók ...........................................................................................................................44
11.1
Szolgáltatási feladatok.................................................................................................... 44
11.2
Könyvtári szolgáltatások ................................................................................................ 44
11.3
Állománygyarapítás .........................................................................................................47
11.4 Gyűjteményfejlesztés.......................................................................................................47
11.5
Gyűjteményfeltárás ........................................................................................................ 48
11.6 Tudományos kutatás ...................................................................................................... 49
11.7
Könyvtári programok ..................................................................................................... 49
11.8 Állományvédelem ............................................................................................................50
12.
Sajtómegjelenés ..............................................................................................................51
12.1
Nyomtatott sajtó.............................................................................................................. 51
12.2 Online megjelenés ........................................................................................................... 55
12.3 Televízió ........................................................................................................................... 61
13.
Eseménynaptár 2015. .................................................................................................... 66

3

1.

Bevezetés

A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) határozza
meg. A megyei könyvtár ellátja:
a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,
b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és
c) a megyei könyvtár – Kultv. 66. §-ában meghatározott – állami feladatait, továbbá
d) országos szolgáltatásként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára
meghatározott feladatokat,
e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI
rendeletben meghatározott feladatokat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság 2015.
évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó intézményi programok rövid szöveges
bemutatása
2015. évi munkánkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős
Államtitkárság 2015. évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódva terveztük meg.
a)

a „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése, melynek célja
a határon innen és túl élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez szükséges
értékekhez való hozzáférés biztosítása; a kulturális szolgáltatások révén a kulturális
értékekhez való hozzáférés növelése;

b)

a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek
részeként többek között
a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséért támogató közösségi programok
megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség színvonalának
emeléséért.

A szakpolitikai célok a könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési könyvtárak
és könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igénylik. E feladatok megjelentek a
nyilvános könyvtárak alapfeladataira és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban. Mindezek a feladatok intézményi
munkatervünkben hangsúlyosan jelentek meg.
Könyvtárunk nem csupán arra törekszik, hogy jó könyvtár legyen, hanem arra, hogy a
minőségmenedzsment módszereit és gyakorlatát alkalmazva, folyamatosan egyre jobb legyen.
A 2015. évben intézményünk a már eddig is széles körben elismert és megbecsült munkáját
még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva, új megoldási lehetőségeket
keresve végezte. Intézményünk törekszik az eddig elért eredmények megőrzésére, minőségi
könyvtári szolgáltatások nyújtására.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok
határozzák meg a tárgyévben:
 a Könyvtári Minőségi Díj pályázatának előkészítése, kidolgozása. A Minősített
könyvtári címmel járó kötelezettségek teljesítése
 a teljes külső raktári állomány költöztetésének előkészítése, lebonyolítása határidő
szerint. A külső raktári állomány selejtezési munkáinak lezárása, a törlési
adminisztráció lezárása.
 a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer megyei működtetése, a kapcsolatrendszer
szélesítése, megerősítése. 11 település könyvtárának megújítása, pályázatok előkészítése,
bútorozás.
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az egységes integrált könyvtári rendszer adminisztrációs moduljának bevezetése a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer adatbázissal rendelkező települési könyvtáraiban
a Nagypréposti Palota és a volt Helyőrségi Klub épületei tervezési, akadálymentesítési
munkáinak szakmai segítése
helyismereti dokumentumok digitalizálása, hozzáférhetővé tétele
TÁMOP 3.2.12 pályázat lezárása, elszámolása
a TIOP 1.2.3 fenntartási időszakának lezárása
a TÁMOP 3.2.4, TÁMOP 3.2.11, TÁMOP 3.2.4.A, TÁMOP 3.2.4.B, TÁMOP 3.2.13
pályázatok fenntartási időszakában elvárt tevékenységeinek koordinálása

Szervezeti kérdések
Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra

Az intézmény engedélyezett létszáma 48,75 fő, nyitó munkajogi állományi létszáma 49,75 fő. A
közmunkaprogramban résztvevőkön kívül is viszonylag nagy fluktuáció volt 2015-ben. 2 fő
nyugdíjba vonult, további 5 fő közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg, helyettük 5 fő felvételre
került. Év végi munkajogi állományi létszámunk 49,75 fő.
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 megnövekedett feladatellátás támogatására Eger
MJV Közgyűlése 605/2015.(XII.17) közgyűlési határozatában 2 fő szakmai létszámbővítést
engedélyezett 2016. január 1-től.
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. A külső raktári
állomány zökkenőmentes költöztetésében jelentős pluszfeladatot tudtunk elvégezni a
közmunkaprogramban résztvevő kollégákkal.
2014. évi tény
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő)
Ebből vezető vagy magasabb vezető

Könyvtáros
munkakörben
foglalkoztatottak

összesen
Könyvtáros
átszámítva teljes
szakképesítéssel
munkaidőre
összesen
Egyéb
átszámítva teljes
munkaidőre
összesen

2015. évi terv 2015. évi tény

48,75

48,75

48,75

7

7

8

40

38

38

37,75

36,75

36,75

1

2

2

1

2

2

41

40

40

38,75

38,75

38,75

Mindösszesen

átszámítva teljes
munkaidőre (4+6)

az Egyébből
felsőfokú
végzettségű

összesen

1

1

1

átszámítva teljes
munkaidőre

1

1

1
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2014. évi tény
Egyéb alkalmazott
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága
(könyvtárosok száma/megye lakosságának száma)

2.1

2015. évi terv 2015. évi tény

10
4
22
0,00012

10
5
17
0,00012

10
11
14
0,00013

Kitüntetések, elismerések

A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott városi díszünnepségen, 2015. január 19-én Tőzsér
Istvánné Pro Agria szakmai díjban részesült. A díj évente egyszer adományozható a
közművelődés területén kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú tevékenységet végző
közművelődési
szakembernek,
könyvtárosnak,
művelődésszervezőnek,
művelődési
menedzsernek.

1. ábra Szervezeti felépítés 2016.01.01.
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2. ábra Organogram 2016.01.01.

3.
3.1

Szakmai működés
Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítását Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésén tárgyalta meg, és 177/2015.(IV.30.)
számú közgyűlési határozatával döntött az intézmény alapító okiratának módosításáról. A
módosítással a könyvtár telephelyei bővültek a Strandkönyvtárral, a Plázakönyvtárral és a Bem
tábornok utca 3. szám alatti raktár épülettel. A könyvtár alapfeladatai kiegészültek
rendezvényszervezéssel,
könyvértékesítéssel,
a
rövid
és
hosszú
időtartamú
közfoglalkoztatással.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 68.§ (3) a) pontja előírásának megfelelően a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat és a módosító okirat tervezetét az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága véleményezte.
A törzskönyvi nyilvántartás adatainak változás bejelentésére a Magyar Államkincstár Heves
Megyei Igazgatósága hiánypótlási felhívással élt az önkormányzat felé, mely 2015. július 14-én
érkezett meg. A Végzés szerint az intézmény alapító okiratában az alapítás dátumra vonatkozó
pontot ki kell hagyni, mert a tényleges alapítási dátum (1952) közhitelesen nem állapítható
meg. A törzskönyvi nyilvántartásban szereplő (1978.07.01) dátum technikai alapítási dátumnak
tekinthető, ami vélhetően a törzskönyvi nyilvántartásba vétel dátuma. Továbbá törölni
szükséges az alapításról rendelkező korábban megjelölt jogszabályt is. Mindezek miatt a
177/2015.(IV.30.) számú közgyűlési határozat visszavonása és az alapító okirat alapítási dátumra
vonatkozó újabb módosítása vált szükségessé.
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A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratát módosító okiratot Eger MJV
Közgyűlése a 367/2015. (VIII.27.) sz. határozatában hagyta jóvá.

3.2

Intézményi terek infrastrukturális fejlesztése

A hagyományos és kreatív könyvtári szolgáltatások és programok, a partnerközpontú
gondolkodás, a minőségirányítás, az egész városban jól ismert szervezeti kultúra munkánk
értékeit jelentik. Mindamellett sajnos vannak olyan kritikus pontok, melyek megoldást
igényelnek: a szűkös terek, az állandó helyhiány, a zsúfoltság.
A 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. 2015-ben a teljes raktári állomány, közel 70
ezer kötet költöztetésére került sor a Bem tábornok u. 3. sz. alá. A két hónap alatt elvégzett
munka szervezése, megvalósítása mintaszerűen történt.
Szolgáltató helyeink közül teljeskörűen akadálymentesített a Gyermekkönyvtár, s mindkét
fiókkönyvtárunk. A Központi Könyvtár, a Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény és a
Közigazgatási Szakkönyvtár fizikai akadálymentesítése megoldatlan, pedig az akadálymentes
bejutás biztosítása széles társadalmi igényként jelentkezik. Egyénenként megoldható egy-egy
programra segítő személyzet alkalmazásával a mozgáskorlátozottak feljutása az emeletre, de a
napi igények kiszolgálása megoldatlan. A földszinti Digitális Esélyegyenlőség Terem
létrehozásával, a Galériában tartott gyakori közösségi programokkal, a földszinti mosdó
átépítésével a kerekesszékkel közlekedő látogatóinkat is komfortosabb környezet fogadja.
A továbblépés egyetlen lehetősége a szűkös terek, az állandó helyhiány megszüntetése.
Szolgáltatási környezetünk elaprózott, széttagolt, gazdaságtalan, s szervezetileg merev,
rugalmatlan. A Könyvtárellátási Szolgáltatás kiszolgáló tevékenységeit elsősorban bérelt
helyiségekben, nem ideális munkafeltételek mellett tudjuk ellátni.
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.

8

2014-ben a Grafit 37 Építész Iroda elkészítette a főépület teljes akadálymentesítésének tervét,
melyet 2015 első negyedévében az engedélyezési eljárás benyújtása követett.
Az alaposan és körültekintően elkészített terv alapján a főépület egésze látványos, igényes
szolgáltató térként funkcionálhat, a zenei és idegen nyelvi gyűjtemény, s a most kialakított
ifjúsági TiniZug, mint közösségi tér szerves egészként kapcsolódhat egymáshoz. A tervek
megoldást jelentenek a szolgáltatások akadálymentesítésére és korszerűsítésére. Az
átalakítással kényszermegoldások is keletkeznek, 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.
Az építési munkálatok elvégzése alatt a könyvtár működtetését ideiglenes helyen kell
megoldanunk. 2016-ban a Helyőrségi Tiszti Klub felújítási-átalakítási munkáinak tervezése
folyik, melyhez „Varázskönyvtár” munkacímmel elkészítettük szakmai javaslatunkat.

4. Megvalósult fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok
4.1

Jelentősebb eszközbeszerzések:
Megnevezés

Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
Szkenner
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe
kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb: Projektorok, kisértékű informatikai eszközök,
bútorok, könyvbeszerzés
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

4.2

darab
1
1
33
19
4
1
1

forint
3.569.322
3.569.322
12.279.371
4.313.752
5.573.315
416.504
1.797.000

megjegyzés
Opel Corsa
Opel Corsa

8 Tb.

35.637.379
53.699.576

Pályázatok, projektek

Hazai
pályázatok
megnevezése

1.500.000

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
1.500.000

405.450

405.450

200.000

200.000

Muzeális értékű helyi
sajtótermék digitalizálása
és internetes közzététele
Európai Ifjúsági Hét

6.124.300

6.124.300

150.000

150.000

Európai
Uniós
pályázatok
megnevezése
TÁMOP 3.2.12-12/1-0010

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
16.146.275

A Nagy Könyvtári Show
Minőségmenedzsment
oktatói tréning
Kamaszokra hangolva

Pályázott
összeg

16.146.275

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Kelemenné
Csuhay Zsuzsanna
Sohajdáné Bajnok
Katalin
Kelemenné
Csuhay Zsuzsanna
Szécsényi Orsolya
és Vasné Varga
Zita
Oroszi Katalin

2015.06.02

2015.12.29

2015.08.13

2015.12.29

2015.08.04

2016.03.30.

2015.09.14.

2016.02.29.

2015.04.27.

2015.05.20.

Felelős

Indulás
ideje

Befejezés
ideje

Tőzsér Istvánné

2013.01.01

2015.03.31.
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4.3

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök

A könyvtárlátogatók tájékoztatása a könyvtárak elsődleges feladatai közé tartozik.
Az általános és középiskolai csoportok, osztályok könyvtári látogatása bevezetésre ad alkalmat
a könyvtár és a dokumentumok használatába, a könyvtári szolgáltatások megismertetésére.
A leggyakoribb faktográfiai és bibliográfiai adatszolgáltatásaink informatikai, pedagógiai,
szociológiai, gazdasági, történelmi, földrajzi témakörökre irányultak. Tevékenységünkben
egyre nagyobb szerepet kapott a közösségi információk nyújtása is. Elsősorban helyi
szervezetek munkájáról, helyi eseményekről, önszerveződő csoportokról, egyesületekről, helyi
turizmusról közvetítettünk információkat, különösen nagy hangsúlyt kapott a helytörténet
iránti érdeklődés.
A hagyományos faktográfiai adattárak és bibliográfiai adatszolgáltatás valamint az elektronikus
katalógusunk mellett kiemelkedő jelentőségű fejlesztés valósult meg a Helyismereti
Gyűjtemény napilapjainak digitalizálásával. A teljes szövegben történő keresés révén lehetőség
nyílik a felhasználók számára a névre, helyre és témára fókuszált keresésre, melyek segítségével
felidézhetjük az elmúlt évtizedek történéseit, szüleink, nagyszüleink, ismerőseink vagy akár
saját életünk fontosabb eseményeit.
Az igények folyamatosan nőnek az irodalomkutatás iránt. Pár téma a teljesség igénye nélkül: az
1956-os forradalom Heves megyében, a Pénzügyi Palota története, Az Agria Játékok története, a
nemzetiségek Heves megyében. A helyi médiának is rendszeresen és nagy számban
szolgáltattunk dokumentumokat és információkat.
A szakdolgozatot készítők, a kutatásban kevésbé járatosak rendszeresen számíthatnak
kutatásmódszertani segítségünkre, a források közötti szakszerű eligazításra, a saját adatbázisok
használatán túl az online elérhető adatbázisok lehetőségeinek megismerésére.
Tájékoztató könyvtárosaink rendszeresen kutatnak olvasóink kérésére más könyvtárak
katalógusaiban, kezelik az integrált könyvtári rendszerek moduljait, ismerik az online
hostokon elérhető adatbázisokat, a CD-ROM kiadványokat, az interneten hozzáférhető
forrásokat, elektronikus és digitális könyvtárakat, adatbázisokat.
A napi tájékoztató munka során az EISZ adatbáziscsomagba tartozó, előfizetéshez kötött
Akadémiai Folyóirat-gyűjteményből, az EBSCOhost csomagba tartozó kötetekből valamint az
ettől független Arcanum Digitális Tudástár és Hungaricana közgyűjteményi portál adatbázisait
használjuk. Olvasóink 2015 májusától már otthonról is kereshetik az EBSCOhost szakirodalmi,
elsősorban angol nyelvű tanulmányait, mely így kényelmes használatot, gyors információhoz
való hozzáférést valamint hiteles forrást biztosít a kutatók számára.
A MOKKA-ODR portál használatával teljes körű tájékoztatást nyújtunk a magyarországi
tagkönyvtárak állományában történő kereséssel.
Audiovizuális forrásanyagok keresésekor a NAVA – Nemzeti Audiovizuális Archívum
gyűjteményét ajánljuk olvasóinknak. Amennyiben magyar nyelvű szakirodalmi tanulmányokat,
cikkeket igényel a látogató, úgy az EPA (Elektronikus Periodika Archívum) valamint a
MATARKA (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisa) tartalmában
végzünk keresést.
Új szegmense tájékoztató tevékenységünknek az államilag támogatott társadalmi szolidaritás
jegyében zajló szociális pályázatokról nyújtott felvilágosítás, ill. az ezek adminisztrációjában
való aktív részvételünk (Erzsébet-program, Otthon Melege Program)
Könyvtárunk a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Szakmai Portálja által koordinált
EURODESK hálózat partnere. Olyan oktatásokról és képzésekről tudunk tájékoztatást adni,
amelyek a fiatalok európai programokban való részvételét segítik elő, ill. Európai Uniós és
hazai támogatási lehetőségekről, pályázatokról, szervezetekről nyújtunk információt.
A LIBINFO Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatásában való részvételünkkel
az interneten keresztül is segítséget tudunk adni az információt keresőknek. Bár ez nem
pótolja a könyvtárak hagyományos tájékoztató szolgálatát, de gyors és mindig hozzáférhető
segítséget adhat legalább az elinduláshoz.
Kismamák számára készült képes ajánló jegyzékünk Babazene címmel.
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"Ezen a napon a zenében" című új kiemelésünk egyrészt az adott napra vonatkozó zenei
születésnapról, lemezmegjelenésről, emlékezetes zenei eseményről, ünnepről, évfordulóról
adott tájékoztatást, másrészt a kiemelt dokumentumok kölcsönzésének számát növelte.
Új online referensz szolgáltatás zenei gyűjteményünk ask.fm csatornája, ahol a közösségi
szolgáltatás használatával az év folyamán 49 kérdésre válaszolt a nap 24 órájában a zenei
könyvtáros.
A helyi zenészekről való tájékoztatást kiemelt feladatként kezeljük, folyamatosan beszereztük
a róluk szóló és általuk előadott zeneművek dokumentumait, frissítettük a könyvtárunkban
fellelhető egri és Heves megyei zenekarok, egri vonatkozású előadók, zeneszerzők lemezeinek
listáját.
Helyben igénybe vehető, korlátozottan hozzáférhető adatbázisok (4)
A Bródy Sándor Könyvtár valamennyi részlegében elérhetőek korlátozottan hozzáférhető
szakirodalmi adatbázisok, melyek használata a beiratkozott olvasók számára, a könyvtári
gépeken, ingyenes: Akadémiai folyóirat gyűjtemény, Akadémiai szótárak, Arcanum Digitális
Tudománytár, EBSCOhost
Távolról elérhető, nyilvánosan hozzáférhető
adatbázisok (14)
ERIC – Education Resources Information Center
EPA - Elektronikus Periodika Archívum
Európai Digitális Könyvtár
HUMANUS - Humántudományi Tanulmányok és
Cikkek Adatbázisa
Hungaricana - Közgyűjteményi portál
LC – Library of Congress
MATARKA - Magyar Folyóiratok
Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa
MatEK - Matematikai Egyesített Katalógus
MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár
MERLOT - Multimedia Educational Resources for
Learning and Online Teaching
MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus
MTMT - Magyar Tudományos Művek Tára
NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum
ODR - Országos Dokumentum-ellátási Rendszer

4.4

Távolról elérhető, helyismereti adatbázisok (8)
Eger folyóirat
Ezen a napon. Heves megye jeles személyiségeinek
naptára
Gyöngyösi Elektronikus Könyvtár
Heves megyei cikk- és analitika adatbázis
Heves Megyei Elektronikus Könyvtár
Képes levelezőlapok, fényképek
TV Eger hírműsorai 1998-2002
Vachott Sándor Városi Könyvtár
képeslapgyűjteménye

Könyvtári programok, olvasásnépszerűsítő rendezvények

2015-ben a célunk olyan olvasásnépszerűsítő könyvtári programok megvalósítása volt, amelyek
az emberi értékek megbecsülését, a kapcsolatok méltóságának megőrzését és egymás segítését
közvetítették könyvtári eszközökkel.
A programok tervezésekor valamennyi korosztályra gondoltunk. Együttműködő partnereink
közreműködésével újdonságokkal szolgáltunk azoknak is, akik régóta igénybe veszik
szolgáltatásainkat. Eközben próbáltunk kapcsolatba kerülni azokkal az ingerszegény
környezetben élőkkel, akiknél az igényfelkeltés jelenti a legnagyobb kihívást.
Országos Könyvtári Napok
Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi
Kollégiumának támogatásával minden korosztályt megszólítottak. Ebben az évben a Nagy
Könyvtári Show keretében is az volt a célunk, hogy a hét során bemutatásra kerüljenek a
könyvtárak sokszínű szolgáltatásai, azok a korszerű, praktikus, mindenki számára
hozzáférhető lehetőségek, amelyek az emberek tájékozódásához, tanulásához, kulturált
szabadidős és közösségi tevékenységéhez nyújtanak komoly segítséget, kapaszkodót. A
programokon vendégeink voltak Nyáry Krisztián író, Pál Feri atya, Rigó István
természetgyógyász, Kiss Péter levéltáros. Zenei programunkon a fiatal egri Hungariddim
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zenekar reggae, ska, folk, hip-hop elemekkel átitatott muzsikája táncoltatta meg a jelenlévőket,
sőt egyik dalukban a könyvtárat is megrappelték. Nagy sikert arattak egészségnapi
programjaink, tini Könyves Vasárnapunk.
TiniZug
A TiniZug kialakításával szeretnénk átvezetni a fiatal olvasóinkat a gyermekkönyvtárból a
felnőtt könyvek világába. Új állományrészünkben tiniknek szóló szépirodalmi és szakirodalmi
könyvek mellett DVD-ket és folyóiratokat helyeztünk el. Hónapról hónapra itt találkozhattak a
fiatalok író kedvenceikkel: Mészöly Ágnessel, Szálinger Balázzsal, Kalapos Évával és Lázár
Ildikóval (a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiumának támogatásával).
Könyvmoly Party
Ősszel indítottuk el a tinik számára szervezett könyvklubunkat, Könyvmoly Party néven,
ahol kéthavonta találkozhatnak a könyveket szerető tinédzserek. Marcus Zusak: A
könyvtolvaj és Böszörményi Gyula: Leányrablás Budapesten című regénye kapcsán osztották
meg élményeiket a könyvekről a klubtagok. A résztvevőkkel való kapcsolattartás
blogfelületen és egy Facebook csoportban zajlik.
Nagy Könyves Beavatás
A tiniket szólítja meg a Nagy Könyves Beavatás olvasásnépszerűsítő játékunk is, mely
Veronica Roth A beavatott című trilógiájához kapcsolódik. 29 fő 7 csapatban fél éven át
versenyez egymással: a 12-18 éves tinik a saját élményeiket, tapasztalataikat írják le
könyvajánló formájában az általuk választott könyvekről, és ezekhez kapcsolódó kreatív
feladatokat oldanak meg.
Az online játék blogján hétről-hétre friss bejegyzések, hírek, rendezvények meghívói, a játék
eredményei kerülnek megosztásra, innen érhetőek el a „beavató lapok” valamint a
TiniZugról és A Nagy Könyves Beavatásról szóló sajtóanyagok.
Posztolj verset a térre!
Ünnepi könyvhét
Az országos könyvtári programhéten túl a Költészet napi Posztolj verset a térre! és az Ünnepi
Könyvhét közönségtalálkozói is a városi rendezvénynaptár kiemelkedő eseményei voltak. A
Könyves reggelin és az Írók sátrában beszélgettek neves helyi személyiségek, a Gárdonyi-kuckó
és a könyvbemutatók (Lisztóczky László, Fejős Éva) a könyvsátrakba vonzottak kicsiket,
nagyokat egyaránt. A fiatalok körében nagyon népszerű Simon Márton költő, slammer
Polaroidok, meg minden címmel olvasott fel régi és új verseiből. Könyvtári bennalvós
programunkon, a Könyvek Éjszakáján Incze Zsuzsával, a Csellengők műsorvezetőjével,
könyvtárosokkal tölthettek el egy vidám, kalandos akadálytúrát.
Tematikus programsorozataink:
A Sorsfordulók – Sorsfordítók: történelmi szemelvények sorozatunk 2012 óta töretlen
népszerűségnek örvend, idén már a 27. előadáson is túl vagyunk. Az Eszterházy Károly
Főiskola Történelemtudományi Intézetének oktatói olyan történeteket mondanak el a város
érdeklődő polgárságának, melyek a történelemtudomány legújabb kutatási eredményeit
mutatják be. Az idén megtartott 9 előadás helytörténeti és egyetemes történeti témákat járt
körül.
Az Olvassunk, beszélgessünk a Dsida Jenő Baráti Körrel sorozat irodalmi találkozóit, a
közönségtalálkozókat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának
tagjaival Eger Város Kulturális Alapja is pályázati támogatásban részesítette.
Egyik legfontosabb feladatunk tekintjük, hogy a helyismereti rendezvényekkel ráirányítsuk a
figyelmet azokra a személyekre, akik munkásságukkal méltán hozzájárultak Eger és Heves
megye kulturális értékeinek gazdagításához (Béres Magda, Horváth Éva, Erdész Judit Mária,
Papp Kata, Korpás Károly). A kötetbemutatók lehetőséget adtak nemcsak a szűkebb környezet,
hanem a nagyközönség előtt történő bemutatkozásra is. Több alkalommal kiállítást is
kapcsoltunk egy-egy találkozóhoz.
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Folytattuk Tudós tanárok – tanár tudósok elnevezésű előadássorozatunkat is. Jeles
személyiségeket is köszöntöttünk: Anga Mária óvónőt, intézményvezetőt egy
kötetbemutatóval egybekötött ünnepi jubileumi esten, Cseh Károlyra versmondó versennyel
emlékeztünk.
Könyvtári előadásaink, könyvbemutatóink többsége egri, illetve megyei témákat érintett.
Előadást hallhattunk palóc karácsonyi népszokásokról, az egri fényírókról és fényirdákról, de
az év során bemutatkoztak kisebb Heves megyei települések is.
Programkínálatunkat az Egri Megújuló Klub előadásai színesítették, akik mindennapi
életünket érintő témákkal foglalkoztak: épületek energiafelhasználása, környezettudatos
lakóépületek, stb.
Új programelemet fogadott be intézményünk. A Gárdonyi-emlékülésen jeles előadók
elevenítették fel Gárdonyi Géza utolsó éveit. Idén két kiemelt – helyi értékben gazdag –
rendezvény valósult meg. A Kaláka fesztivál keretében nyílt meg az a saját állományból
válogatott képeslap-kiállítás, amely Eger épületeit elevenítette meg, felidézve történetüket.
Kálnoky László – Egerben született – költő, műfordító könyvhagyatéka került birtokunkba. A
hivatalos átadás kapcsán Kálnoky dedikált könyveiből és személyes tárgyaiból rendeztünk
kiállítást.
Az Egy könyv-egy csésze kakaó – felnőtt irodalmi olvasóklub pedagógus résztvevői nemcsak
megbeszélték a feldolgozásra szánt könyveket, hanem azok szerzőivel is felvették a kapcsolatot
(Spiró György), néhányat közülük vendégül is láttak klubfoglalkozásaikon (Dragomán György,
Egressy Zoltán). Az olvasóklubot ebben az évben a Könyvet Házhoz akciónk szolgáltatásaként
kivittük az Idősek Berva-völgyi Otthonába is.
A Pedagógus Nyugdíjas Klub tagjai is állandó vendégeink, minden hétfőn helyet adunk
angoloktatásuknak, havi egy alkalommal pedig klubfoglalkozásaiknak.
A közönségtalálkozókon bemutatott könyvek tematikája egyre jobban bővült: az irodalom
mellett helyet kaptak az ezotéria, a sport, a túra és a szabadidős tevékenységek világába
kalauzoló szak-, kézi- és zsebkönyvek bemutatói (Székely Árpád túrakönyvbemutatója). Egyre
több szerző járja az országot „roadshowszerűen” városról városra írói tevékenységük legújabb
alkotásait mi is bemutattuk (a Leszkoven házaspár pedagógusoknak szóló népmese elemzése,
Bán Mór és Bíró Szabolcs irodalmi délutánja a várudvaron).
Internethasználati klubfoglalkozásainkon elsősorban az idősebb generáció tagjai vettek részt,
melyen elsajátították a számítógépes elektronikus kommunikáció alapjait. NetHelp – kezdő, tíz
napon át zajló tanfolyamainkat 5 alkalommal vették igénybe az érdeklődők, Netchat – haladó
foglalkozásainkat pedig 2 alkalommal. NetChat Plusz tanfolyamot is indítottunk pedagógusok,
óvónők kérésére, ahol fejleszthették ismereteiket az irodai programcsomagok használatában.
A könyvtárat bemutató, könyvtárhasználati ismereteket feldolgozó játékos akadályversennyel
egybekötött könyvtárlátogatásokon, a könyvtártúrákon 7 Heves megyei település kisdiákjai és
egy település felnőtt lakosai vettek részt. A kétórás programokon lehetőség nyílik az
adatkeresésre, anyaggyűjtésre nyomtatott és elektronikus források segítségével, a könyvtár
katalógusának és internetes keresőrendszerek használatára, miközben helyismeretre tesznek
szert a tanulók könyvtárunkban. Hangsúlyt kap a kulturált könyvtár-, a tudatos és biztonságos
internethasználat, a digitális kompetencia-fejlesztés.
A felnémeti (2. sz.) fiókkönyvtárunkban is egyre bővülő látogatókörrel zajlottak programjaink.
A Mondókázó foglalkozásokon kismamák gyermekeikkel ismerkedtek a mondókák, dalok,
játékok széles tárházával havonta 2 alkalommal.
A Könyvtári órák a Gondozási Központ nyugdíjasainak részvételével zajlott havonta,
hangulatos felolvasó-délutánokon, aktuális irodalmi témákkal.
Új kezdeményezés volt az irodalmi olvasóklub, mely idősbarát, közösséget fejlesztő, a műfaji
változatosságra, más témák, más típusú irodalom iránti nyitottságra vezető, az olvasást
népszerűsítő program.
A 3. sz. Fiókkönyvtárban 2015-ben is bővült rendezvényeink tematikája. A városrész kedvelt
programja a Lapozó, mely fogyatékkal élők számára a Felsővárosi Fogyatékkal Élők Napközi
Otthona együttműködésével havonta megrendezett könyvtári délelőtt. Már a felsővárosi
kismamák is megalakították Ciróka klubjukat. Kéthetente, a foglalkozáson résztvevő anyukák
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megismerkedhetnek a mondókakincsünk különféle típusaival, a cirógatókkal, altatókkal és
ringatókkal, elsajátíthatják az ezekhez fűződő játékokat is.
Gyermekkönyvtárunk mindennapi munkájának fontos alkotóelemei a csoportos foglalkozások,
rendezvények, továbbképzések szervezése és megtartása. Családi könyvtár jellegéből adódóan
alapfeladat a családok ellátása; gyermekkönyvtár jellegéből fakadóan a legkülönfélébb életkorú
gyerekek igényeinek kielégítése; "megyei" jellegéből adódóan a megye könyvtárosainak
képzése, segítése; "városi" jellegéből adódóan a város lakosságának igényeit kielégítő
programok szervezése; látogatóink összetételét tekintve a felnőttek - szülők, nagyszülők,
pedagógusok, gyermekekkel foglalkozó szakemberek - ellátása is.
A könyvtár látogatottságához mérten nagyon kis alapterületű. A helyszűke miatt
mozgathatóvá alakított polcoknak köszönhetően azonban viszonylag nagyobb létszámú
közönséget is be tud fogadni, a résztvevőknek többnyire nincs zsúfoltság érzése. Sokat segített
az év során az olvasóteremben végzett szakmailag és térszerkezetileg (polcok átrendezése,
csökkentése) egyaránt átgondolt átalakítás.
Könyvtárunk megtartotta eddig jól bevált, nagyon kedvelt, látogatók által számon tartott
rendezvényeit, programjait. Ezek színes palettáját 2015-ben tovább gazdagítottuk.
Ez évben rendezvényeink résztvevőinek lehetőséget nyújtottunk támogatói jegyek vásárlására
is.
Csoportfoglalkozások gyermekeknek
Csoportjaink sokfélék. Jönnek óvodákból, iskolákból egyaránt. Gyakran, rendszeresen
látogatják a könyvtárat, a sokszínű foglalkozások után pedig mindig van lehetőség a
kölcsönzésre. A foglalkozások programja részben a gyermekkönyvtár ajánlása alapján,
másrészt a pedagógusok speciális kéréseinek megfelelően alakul. Minden alkalmat személyes
egyeztetés előz meg, így lehet, hogy a könyvtári foglalkozásokra biztosan támaszkodhat a
pedagógus a későbbi oktatási-nevelési munka során. Az óvodai csoportokkal érkező gyerekek
már korán megbarátkoznak a gyermekkönyvtárral. Az élménydús együttlét hatására
családjukat is "elhozzák". Iskolai csoportjaink látogatásai kettős irányúak. Egyrészt az iskolai
tanórák anyagaihoz kapcsolódó foglalkozások osztályoknak, másrészt szabadidős
foglalkozások napközis csoportoknak. A foglalkozások ötvözik a biblioterápia, a meseterápia, a
drámapedagógia eszközeit egyaránt, mesemondásra, interaktív játékokra, a gyerekek nagyfokú
aktivitására, a pedagógusok közreműködésére is építenek.
Ször(p)arti - biblioterápiás kamaszcsoport középiskolásoknak, havi egy alkalommal.
Varázskönyvtár néven komplex, játékos, sokszínű foglalkozás 8 óvoda együttes részvételével
Egyéb csoportok
Időskorúak: rendszeresen jönnek mesefoglalkozásra idősek is. Az ő jelenlétük mindenki
számára üdvös, a gyermekeknek fontos, hogy természetes módon találkoznak idős emberekkel,
az idősek számára pedig a gyerekekkel kinyílik a világ. Röviden fogalmazva: ezzel is omlanak a
generációs gettók falai.
Sárkánykör - mesekör felnőtteknek. Havonta szombatonként szervezett egész napos
rendezvény, amely a legváltozatosabb életkorú és társadalmi állású embereket szervezi egy
csoportba. Az itt szerzett ismeretek egy részét munkájukban, családjukban egyaránt
hasznosítják.
Családi rendezvények
Bébillér családi mesekör, havonta egy alkalommal. Nyitott rendezvény, ahol szülők,
nagyszülők, gyerekek együttesen vesznek részt egy komplex, mesére, dalra, játékra, alkotó
munkára, kulturális ismeretterjesztésre épülő programban.
Családi ünnepek a költészet napja, a zene, a mese, a közös alkotás jegyében, a könyvtár
látogatóinak aktív közreműködésével, részvételével. Ők adják a programok mesélőit,
versmondóit, zenészeit, táncosait, alkotóit. A program negyedévi rendszerességgel fut.
Ciróka kör - baba-mama program, melyet kivittünk egyik fiókkönyvtárunkba is. Mindkét
helyen havi két alkalommal.
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Hátrányos helyzetűeknek
Új elemként gazdagította munkánkat a nagyon hátrányos helyzetben élő roma
kisgyermekeknek tartott rendszeres foglalkozások a Szalai Közösségi Házban. (havi 2
alkalommal)
Roma - magyar felnőtt csoportnak meseterápiás foglalkozások Kerecsenden
Rendszeres foglalkozások a Móra iskola fogyatékkal élő kisdiákjai számára.
„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.
Meseprogram a börtönben. A Heves Megyei Büntetés Végrehajtási Intézet és a Bródy
Sándor Könyvtár közös programja a "Mesélő anyák" mese-szakkör a büntetésüket töltő anyák
számára. A heti rendszerességgel tartott program része a mesemondás, mondókázás, ének,
játékismeret, melyet szabadulásuk után családi körben adhatnak tovább a programba bevont
fogvatartottak.
Sátorfalva tábor: 2015-ben ismét megszerveztük az EKMK-val közösen Sátorfalva táborunkat.
A 31 éve folyamatosan megrendezésre kerülő bentlakásos nyári tábor felejthetetlen 10 napot
biztosított a Bán patak völgyében a résztvevők számára a mesék, versek, irodalmi alkotások
társaságában, Dániel András író - grafikus jelenléte pedig különleges színfoltja volt
táborunknak.
A Meta-műhely (Metamorphoses Meseterápiás Egyesület műhelynapja) megszervezése,
lebonyolítása, a szakmai program biztosítása.
Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény
Az Olvass Macinak! foglalkozás során a gyerekek könyvtári környezetben, csoportfoglalkozás
keretében könnyű, az olvasó gyerekek tudásszintjéhez igazodó angol nyelvű szövegeket
használtak. A program szakképzett könyvtáros-tanár vezetésével játékos módon erősítette a
gyerekek önbizalmát, segítette az angol nyelvű folyékony olvasás gyakorlását, a helyes kiejtés
készségszintű elsajátítását.
Az angolszász ünnepekhez kapcsolódó programsorozatunkban igen sikeres volt pl. a
"Halloween" és "Christmas" foglalkozásaink általános- és középiskolásokkal is. Rendhagyó
ének-zene óráinkat a tini korosztály számára aktualizáltuk. A két, Goethe Intézet által
szervezett vándorkiállítás iránt: 2014 legsikeresebb német könyvei és a Trans/zit 89 – A berlini
fal lebontása Dr. Guszmann Gergely előadásával összekapcsolva szintén a tini korosztály
érdeklődött.
A családi rendezvények is hangsúlyosabbak lettek. Családi angol és német címmel 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.
Magyar Dal Napja: Egyetlen egri intézményként 2015-ben is csatlakoztunk a Magyar Dal
Napja rendezvénysorozatához, amely 2015. szeptember 13-án (vasárnap) került megrendezésre,
a kegyes időjárás folytán zenei könyvtárunk udvarán. A nap folyamán több mint 225 látogatónk
volt, 175-en iratkoztak be könyvtárunkba, tekintették meg Magyar Balázs fotókiállítását,
élvezték az estébe nyúló egri és egri vonatkozású zenekarok műsorát: Turpi és barátai, The
Feelgood, Superego3 és a Colorado Maffia szórakoztatta a lelkes közönséget.
Zeneterápia a könyvtárban A Zeneterápia Európai Napja tiszteletére a Zenei és Idegen
Nyelvi Gyűjteményében megtartott bemutató foglalkozást Dézsma Györgyné Muraközi Ágnes,
a Magyar Zeneterápiás Egyesület regionális referense, zeneterapeuta vezette, a gyerekek és
szüleik ismerkedtek a hangszerekkel, mondókáztak, énekeltek, mozogtak, táncoltak, közösen
zenéltek.
A közösségfejlesztés, a klubélet erősítése, támogatása kiemelten fontos gyűjteményünkben,
szárnyal az Angol Társalgási Klub, rendszeresek az Egri Orosz Nyelvi Klub, s a Magyar
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Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportjának rendezvényei.
Könyvbemutatóink (Az oroszlán, akit Christiannak hívtak, Dina, a kíváncsi kisnyuszi, Könyves
reggeli – ízek és irodalom, Szabóné Tamila versei), az Egri Orosz Nyelvi Klub szervezte Orosz
irodalom fogadtatása Magyarországon irodalmi est is igyekezett minél szélesebb rétegeket
megszólítani.
A könyvtárban megtalálható szellemi értékek terjesztését értük el új partnerünkkel, a
Fordításcentrum nagy sikerű sorozatot indított el Beszélgetések a Fordításcentrumban címmel,
ahol Kövesdi Miklós Gábor: SpongyaBobtól Wodehouse-ig: A humor fordítása a gyakorlatban
című előadását élvezték a megjelentek.
4.4.1

Galéria

S.sz. Kiállítás kezdete

Kiállítás vége

Kiállító neve

Kiállítás
műfaja

1.

2015. január 2.

2015. január 14.

Rostás Bea

grafika

2.

2015. január 15.

2015. január 31.

Takács Eszter

grafika

3.

2015. február 4.

2015. február 26.

EVENTUS

grafika

4.

2015. március 2.

2015. március 14.

Illés Áron

képregény

5.

2015. március 23.

2015. április 4.

Balassi Bálint kiállítás

fotó-szöveg

6.

2015. április 7.

2015. április 23.

Diós Magda

grafika

7.

2015. április 24.

2015. május 9.

Dr. Dóbus György

festmény

8.

2015. május 11.

2015. május 30.

Kállay László/Demeter Pál

fotó

9.

2015. június 1.

2015. június 25.

Dr.Szemerkényi László

akvarell

10.

2015. június 26.

2015. július 11.

Kaláka fesztivál / Bródy 150

fotó-szöveg

11.

2015. augusztus 17.

2015. szeptember 3.

Kállai Margó

fotó/szobor

12.

2015. szeptember 4.

2015. szeptember 22.

Lóránt János Demeter

festmény

13.

2015. szeptember 23.

2015. október 7.

Ádám Anita

grafika

14.

2015. október 8.

2015. október 27.

Goethe Intézet Tranzit '89

fotó

15.

2015. október 28.

2015. november 14.

Vakok és Gyengénlátók Szövets. fotó-szöveg

16.

2015. november 16.

2015. december 4.

Folttündérek

foltvarrás

17.

2015. december 7.

2015. december 26.

Várműhely

tűzzománc

18.

2015. december 29.

2016. január 16.

Rostás Bea

grafika

5.
5.1

Gyűjteménymenedzsment
Gyűjteményfejlesztés

Könyvtárunk állománygyarapítása 2015-ben 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.
Az állománygyarapítás forrásai:
Költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás)
KSZR költségvetési támogatás
ODR támogatás
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 részleg, idegen
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nyelvi részleg, gyermekkönyvtár, KSZR szolgáltatás) maguk felelősek a felhasználásért, az
olvasói elégedettséget szolgáló folyamatos, tervszerű gyarapításért.
A KSZR szolgáltatás állománygyarapítása is folyamatosan, a rendszer gyűjtőköri szabályzatának
elvei szerint történt. A cserélendő állomány mellett továbbra 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. ODR állományunkat az előző évekre jellemző elvek szerint
gyarapítottuk, továbbra is figyelembe véve az útmutatók irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét
és a felhasználók igényeit. A 2015-re átnyúló, EMMI 22589/2014/KOZGYUJT számú 3.200.000
Ft ODR támogatásról 2015. május 20-án küldtük el a pénzügyi és szakmai beszámolót a
támogatónak. Az 2015. évi 1 250.000 Ft összegű ODR támogatásból a tárgyévben 204 310 Ft
került felhasználásra, a többit 2016. április végéig kell elköltenünk.
A Márai-program célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar
kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai
és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar
szerzők támogatása és megismertetése.
A Márai IV. program keretében 750.000 Ft értékben 375 dokumentumot rendeltünk 2014.
augusztus hónapban. A dokumentumok kiszállítása és állományba vétele 2015. januárban
valósult meg. A Márai V. program keretében 1 500 000 Ft értékben rendeltünk 672 db könyvet.
A 2015 nyarán feladott rendelés 2016. február 2-án érkezett meg.
Jelentős gyarapodási forrás volt 2015-ben is a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA)
könyvtámogatási programja. Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdetett a
könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek
létrehozására. 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 747.250 Ft értékben 375 db könyvvel
gyarapodott könyvtárunk állománya.
Könyvtárunkba folyamatosan érkeznek az ajándékkönyvek. Ezek többnyire a szerzők vagy a
kiadók ajándékai, más könyvtárak, társintézmények, civil szervezetek pályázati támogatással
készült kiadványai. Ebből a beszerzési forrásból 1278 db könyv került a birtokunkba.
A kötelespéldányok beszerzése változatlanul nagy figyelmet, hosszas utánajárást igényel.
Kötelespéldányként 72 db dokumentummal gazdagodtunk.
Állománygyarapításra fordított összeg 2015-ben a kifizetett számlák alapján
Felhasználás helye
Leltárba vett állomány Ft
Kurrens folyóirat Ft
Központi könyvtár + önállóan
16 665 455
3 418 972
gyarapító részlegek
KSZR
19 553 830
5 735 198
Összesen
39 219 285
9 154 170

Összesen
20 084 427
25 298028
45 373 455

A 2015-ben állományba vett dokumentumok darabszáma és összege a beszerzés módja szerint
Beszerzés módja
db
Ft
Vétel
20 607
43 239 918
Ajándék
1 278
2 005 976
Kötelespéldány
72
122 600
Egyéb
99
126 691
Saját előállítás
18
27 000
Összesen
22 074
45 522 185
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A 2015-ben állományba vett dokumentumok megoszlása a beszerzett dokumentumok típusa
és a beszerzés összege szerint
Dokumentumtípus
db
Ft
könyv
19 798
35 687 561
hangzó
956
2 138 165
kotta
218
428 599
elektronikus
76
49 168
térkép
18
11 304
vizuális
1008
7 207 388
Összesen
22 074
45 522 185
A kurrens folyóirat állomány alakulása 2015-ben
A kurrens időszaki kiadványok száma

Cím

Példány

Összesen
ebből központi könyvtár
ebből KSZR szolgáltatás

396
324
108

1194
406
788

Az állománygyarapítás kiemelt feladatai
2015 tavaszán kapta meg könyvtárunk az örökösöktől Kálnoky László egri születésű, kétszeres
József Attila-díjas költő, műfordító könyvhagyatékát. A szeptemberi átadó ünnepség idejére
megtörtént a közel 3000 db-os gyűjtemény listázása, az értékes dedikációk számba vétele.
2015. októberben nyílt meg könyvtárunk új gyűjteményrésze - a tizenévesek érdeklődésének
megfelelő dokumentumállománnyal -, a TiniZug. Megnyitása előtt kialakítottuk a részleg
gyűjtőkörét, meghatároztuk a beszerzendő dokumentumok típusát, tartalmi arányait,
példányszámát. Állománygyarapítás során fokozottan figyeltünk arra, hogy az új
gyűjteményrészbe illő könyvek, folyóiratok, DVD-k az eddiginél nagyobb arányban kerüljenek
beszerzésre.
Gondoskodtunk a Strandkönyvtár folyóirat-kínálatának bővítésérről, mivel a használók egyre
jobban igénylik ezt a szolgáltatást. A Plázakönyvtár esetében az olvasói elégedettség- és
igényfelmérés elemzése alapján került sor a folyóiratok féleségének bővítésére.
5.1.1

Beszerzett művek iránti érdeklődés

Egy-egy adott szállítmány mozgását figyelő mintavétel alapján a következő adatokat kaptuk.
105 szépirodalmi mű 2015.06.10 – 2015.12.31. közötti kölcsönzését figyelve nagy szóródást
figyelhetünk meg. A fél éves időtartam alatt legalább egyszer minden művet kölcsönöztek. Az
egy dokumentumra eső legtöbb kölcsönzés száma 10. A megfigyelt könyveknek átlag 5
kölcsönzése volt. Tipikus a sikerkönyvek iránti érdeklődés a több példányos beszerzés esetén is
gyakori az évi 12-14 kölcsönzés, folyamatos az előjegyzés.
Szintén fél éves mozgását figyelve egy szakkönyvszállítmánynak láthattuk, hogy a 0 – 4
alkalom, az átlag 1,5 kölcsönzés a jellemző. Legjobban az aktuálpolitikával, pszichológiával,
személyiségfejlesztéssel, ezotériával kapcsolatos könyvek forognak.
Április hónaptól az olvasók számára hozzáférhető DVD-k kölcsönzésének szóródása 1 – 7
alkalom, ez átlag 3,2 kölcsönzést jelent.
5.2

Állománygondozás

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. Részlegeinkben és
fiókkönyvtárainkban folyamatos volt a tervszerű állományapasztás, a tartalmi elavulás és
fizikai elrongálódás miatti selejtezés.
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Törlések alakulása 2015-ben
Részleg

Dokumentumtípus (db)
Könyv
és
Hangzó
bekötött folyóirat

Összesen

Elektronikus

Audiovizuális

(db)

(Ft)

5 720

0

48

3

5 771

2 514 190

Idegennyelvi

67

25

0

0

92

79 505

Zenei

39

0

0

0

39

101 957

Gyermekkönyvtár

1 976

1

0

0

1 977

456 702

2 sz. fiókkönyvtár

617

0

0

0

617

88 789

3 sz. fiókkönyvtár

152

0

0

0

152

45 580

KSZR

459

2

0

3

464

798 932

9 030

28

48

6

9 112

4 085 655

Központi könyvtár

Összesen

Könyvtárunk állománya 2015. december 31-én
Könyv és
bekötött Kartog
NyomtaHangKépdok.
tékázott ráfiai
tott zenei dok.
db,
folyóirat dok.
dok.
db,
tekercs
kötet,
db
db
tekercs
téka
251 668

863

2174

20 530

5 427

Elektroni
kus
(digitális)
dok.
db
1 609

Egyéb
dok.
db

20 119

Összes

302 390

Érték
ezer
Ft-ban

347 848

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:
A Széchenyi utcai raktárunk bérlési lehetősége megszűnt. Alapos előkészítő munka után
március hónapban 80.000 kötetet költöztettünk az új helyre. Itt megfelelőek a körülmények a
rendszeres munkavégzésre, így több elmaradt rendezési feladatot el tudtunk végezni.
A tápraktári állomány raktári jelzetei a használat során megkoptak, elrongálódtak. Az
alkalmazásban lévő közfoglalkoztatottak és a közösségi szolgálatos diákok egyik feladata volt
ezeknek a jelzeteknek a kicserélése, pótlása.
Megtörtént a tápraktárban lévő rendezetlen helyismereti anyag átvizsgálása, rendezése,
duplum szűrése.
Az olvasói igények, a könyvtárhasználati szokások megváltozása okán megtörtént az
olvasótermi állomány nagy részének átosztása a kölcsönözhető állományba. Az állomány
mozgatásának fő célja az volt, hogy az olvasótermi „holt anyag” is élővé, kölcsönözhetővé
váljon. Az átirányítás után megmaradt olvasótermi állomány jóval kisebb helyen elfér, a
felszabadult térbe a legkeresettebb szépirodalmi kiemeléseket helyeztük el.
5.3

Feldolgozás, állományfeltárás

A 2015-ben állományba vett 22 074 db dokumentum feldolgozása a tárgyévben megtörtént. A
könyvek rekordjainak kb. 60%-a más adatbázisokból betölthető volt, de a tartalmi és formai
feltárás megfelelőségét minden esetben ellenőriztük, szükség esetén korrigáltuk. Kb. 20-20%
volt a többszörözés illetve a saját feldolgozás aránya.
A tervszerű és folyamatos állománygyarapítást folyamatos feldolgozás kíséri. 2015-ben jelentős
többletfeladatot jelentett a Márai IV. és az NKA II. támogatásból kapott 577 db könyv rövid
határidőre történő állományba vétele és feldolgozása. Az ajándékba illetve kötelespéldányként
kapott dokumentumok feldolgozási sorrendjében előnyt élveztek a helyismereti tárgyúak.
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A helyismereti témájú folyóirat figyelés eredményeként 2033 cikk rekordja került az
adatbázisba. Ebből 1672 rekord a Heves megyei hírlap feldolgozásából származik. A kiadóval
történt megállapodás alapján rendszeresen kapjuk majd a Hírlap előző évi digitalizált
változatát, ezért az év közepétől nem tárjuk fel teljes egészében a Hírlap cikkanyagát,
figyelésünk és feltárásunk a könyvtárra vonatkozó sajtómegjelenésre korlátozódik.
Szintén nagyon jelentős Eger Megyei Jogú Város Közgyűlés anyagának analitikus feldolgozása.
335 analitikus tétel – rendelettervezet, rendeletmódosítás, határozat stb. – került be és vált
visszakereshetővé az adatbázisban.
A TV EGER hírműsoraiból 2015-ben 430 riport került feldolgozásra. Ez a mennyiség csak a
negyede a 2014-es teljesítésnek. Oka az adatbázis működésének gyakori akadozása és a
feladatot végző munkatárs munkakörének bővülése.
A Corvina adatbázis gondozásával kapcsolatosan 2015-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk az
authority rekordok egységesítésére, visszamenőleges javítására. Ezen kívül javítottuk a más
adatbázisokból átemelt rekordok tárgyszavait, végeztük a régebbi hiányos rekordjaink
kiegészítését.

6. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása
6.1

Tudásmegosztás

Továbbképzéssel segítettük a megye könyvtárosait, hogy felkészüljenek a 120/2014. (IV.8)
Kormányrendeletben előírt minőségi követelményekre. Ennek érdekében megpályáztuk az
NKA minőségmenedzsment témában kiírt pályázatát regionális minőségmenedzsment
továbbképzés szervezésére.
A képzésben résztvevők létszáma 31 fő volt. Elsődleges célcsoportnak tekintettük a városi és
önállóan működő települési könyvtárak dolgozóit Heves megyében. A fő célcsoporton kívül 2-2
fővel képviseltette magát a Főegyházmegyei Könyvtár és az Eszterházy Károly Főiskola Tittel
Pál Könyvtár és Médiacentrum. A felsoroltakon kívül 1 fő saját dolgozónkkal egészült ki a
létszám. A képzés a TQM alapjaitól a könyvtári önértékelésig hét témakörben tárgyalta a
témát, megfelelő arányban tartalmazta az elméleti ismereteket és ezek azonnali feldolgozását
segítő gyakorlati lehetőségeket.
Az oktatói gárdát könyvtárunk képzett, a minőségbiztosítás terén gyakorlattal rendelkező
munkatársai alkották.
Név
Farkas Márta
Kovács Dóra

Minőségügyi tevékenység
MIT tag
MIT tag

Oroszi Katalin

MIT tag

Pauer Erika

MIT tag

Sohajdáné Bajnok
Katalin

MIT vezető,
Könyvtári Minőségügyi
Bizottsági tag,
oktatás
MIT tag, oktatás, pályázati
projektek vezetése

Tőzsér Istvánné

Oktatási téma
Folyamatközpontúság, folyamatos javítás
Bevezetés a minőségmenedzsmentbe. A Total
Quality Management (TQM), a teljes körű
minőségirányítás módszerei és eszközei
A szolgáltatások minőségének fejlesztése,
biztosítása, értékelése
Stratégiai terv. A stratégiai tervezés, mint a
minőségmenedzsment eszköze
A minőségmenedzsment tevékenység
dokumentálása, a Minőségi Kézikönyv,
Önértékelés a Könyvtári Közös Értékelési
Keretrendszer alapján
Szervezetmenedzsment. Partnerkapcsolatok,
kommunikáció.

A képzés utolsó napján a résztvevők elégedettségmérő lapot töltöttek ki. A hallgatók a
tematikával, az előadók felkészültségével, a képzés technikai körülményeivel a tanultak
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hasznosíthatóságával egyaránt elégedettek voltak. A tanfolyam egészére nézve nagyon pozitív
visszajelzés, hogy a résztvevők ajánlanák könyvtáros kollégáik számára.
A megyei szinten meghirdetett képzések mellett a belső továbbképzésekre is figyelmet
fordítunk. Fontosnak tartjuk a jó gyakorlatok átadását, szakmai tapasztalatcserét a könyvtár
munkatársai számára is. 2015-ben az alábbi témákban hangozottak el előadások:
Előadó

Téma
Olvasásnépszerűsítés
kamaszmódra, avagy
generáció eszköze

Komló-Szabó Ágnes

Időpont
a

Z

2015. február 9.

1. Olvasásnépszerűsítés kamaszmódra, avagy
az "z" generáció eszközei – a téma netektívje:
Komló- Szabó Ágnes
2. Égnek állnak hajaink! – ami ma klasszikus,
tegnap
még
zenebona
volt.
Zenés
kalandozások a kamaszidőben. Kalandor:
Pauer Erika
3. Para, majré, szorongás – rém-üldöző
játékok Luzsi Margóval

Kamasz(s)ok(k)

2015. március 2.

Kovács Dóra

Adatbázisok bemutatása
EISZ, Akadémiai Folyóiratok
EBSCO, NAVA,
HUNGARICANA

2015.
14.

szeptember

Palicz Zsuzsanna

Az authority rekordok kezelése
a Corvina rendszerben

2015.
23.

szeptember

Horváth Judit pszichológus biblioterepauta

Krupliszsák és virág:
kamaszokról felnőtteknek

2015.
23.

november.

6.1.1

KSZR műhelynap

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) jegyében kétnapos országos
műhelytanácskozásnak adtunk otthont 2015. január 14-15-én. Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség, a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával; a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szervezésében megrendezésre került könyvtáros
műhelynapon 72 fő, a megyei könyvtárak vezetői és vezető munkatársai vettek részt.
6.1.2

Szakmai előadások

Kollégáink az ország minden részéből kapnak felkérést konferenciák, műhelynapok,
továbbképzések szakmai előadásainak megtartására. 2015-ben az alábbi témákban tartottunk
előadásokat:
Előadó
Farkas Márta

Komló-Szabó
Ágnes
Luzsi Margit

Előadás címe
Területi együttműködési
lehetőségek a nyilvános könyvtárak
minőségfejlesztésében
Fröccsműhely és Ször(p)arti avagy
irodalmi kamaszdélután a
könyvtárban.
"Meseterápia a gyakorlatban" workshop a „Családi kapcsolatok
újjá-építése” nyitókonferencián
"Közösségépítés mesékkel" -a 20
órás tanfolyamának tartása

Helyszín
MKE
47.
Országos
Vándorgyűlés. Szolnok

Időpont
2015. július 17.

MKE
Heves
Megyei
Szervezte megyei szakmai
nap. Eger
Heves Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet, Eger

2015.
23.

Metamorphoses
Meseterápiás Egyesület,

2015. június 13-14.

november

2015. január. 23.
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"Tükröződések" - workshop

Könyvtár és közösség - a
mesemondás és meseterápia
lehetőségei

"Közösségépítés mesékkel" tanfolyam
Görcsoldó mesék, mondókák,
közösségépítő játékok a
meseterápia gyakorlatában. Oktatás az "Alkotó - fejlesztő
meseterápia a
gyermekvédelemben" tanfolyamon
Mese a családban - workshop
Mondókák és játékok másképpen.
Workshop

Oroszi Katalin
Sohajdáné
Bajnok Katalin

Tőzsér
Istvánné

Lélekfrissítő mesék
A minőségmenedzsment
bevezetésének hatása a szervezetre
A minőségmenedzsment
bevezetésének hatása a szervezetre
A minőségmenedzsment
bevezetésének hatása a szervezetre
Ment-e a minőségügy által a
könyvtár elébb?
A minőségmenedzsment
tevékenység dokumentálása.
A Minőségi Kézikönyv.
Önértékelés a Könyvtári Közös
Értékelési Keretrendszer alapján
A tintanyalóktól a lélekfrissítőkig
avagy olvasásnépszerűsítés,
közösségépítés a kistelepüléseken.
Tintanyalóktól a blogolókig : a
Bródy Sándor Könyvtár jó
gyakorlata. Könyvtár-pedagógiai jó
gyakorlatok tudástranszfere.
Add el a könyvtárad! :
kommunikáció, PR, marketing a
könyvtárban.
Partnerkapcsolatok,
kommunikációs kérdések

6.1.3

Eger
Metamorphoses
Meseterápiás Egyesület,
Eger
Semmelweis
Egyetem
által akkreditált 120 órás
meseterápia-tanfolyam,
International
Business
School, Budapest
Metamorphoses
Meseterápiás Egyesület,
Eger
Mónosbéli
Gyermekotthon,
Mónosbél

2015. szeptember
24.
2015. október 3.

2015. október 17 18.
2015. november 4.

2015.
25.

november

Összhang Egyesület, Eger
Metamorphoses
Meseterápiás Egyesület Noha Stúdió és
Alkotóműhely, Budapest
KSZR Műhelynap. Eger
Vörösmarty
Mihály
Könyvtár. Székesfehérvár
Méliusz Juhász Péter
Könyvtár. Debrecen
Csuka
Zoltán
Városi
Könyvtár. Érd
MKE 47. Vándorgyűlése.
Szolnok. Tudományos és
Szakkönyvtári Szekció
Országos
Idegennyelvű
Könyvtár. Budapest

2015. november 6.
2015. november
26.

KSZR Műhelynap. Eger

2015. január 14.

Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet.
Köznevelési
reformok
operatív
megvalósítása. Eger
„Könyvtárak a változó
világban” Szeged szakmai
konferencia
Országos
Idegennyelvű
Könyvtár. Budapest

2015. július 2.

2015. január 14.
2015. május.04
2015. május.18.
2015. június.17.
2015. július.17.

2015. november 11.

2015. szeptember
24.
2015.
18.

november

Szakmai publikációk

A „Bibliotéka – Infotéka” című jó gyakorlat kidolgozása, megvalósítása a Bródy Sándor
Könyvtárban / Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Tőzsér Istvánné. – Budapest, Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet. TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 sz. projekt keretében jó gyakorlatok kidolgozása a
Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztéséhez.
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Tőzsér Istvánné
Felhő-technológiák tantárgy gyakorlati oktatási kézikönyve gyakorlatvezetők/hallgatók
számára / Racsko Réka ; Tőzsér Istvánné. – Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015. Elektronikus tananyag
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer : ajánlás / az ajánlást készítették Ramháb Mária, Tőzsér
Istvánné ; közrem. Fehér Miklós [et al.]. - [Kecskemét] : KJMK ; [Budapest] IKSZ, 2015.
Zsoldos Marianna
Zsoldos Marianna (2015): Tanulást támogató, kulturális és lelki segítséget nyújtó módszerek a
könyvtárban. Zeneterápia : tanulmány [elektronikus dok.]
URL: http://www.mokk.skanzen.hu/konyvtari-terulet.html?cid=253 (regisztrációhoz kötött)
6.1.4
1.
2.
3.
4.

Továbbképzés

Név
Szécsényi Orsolya
Zentai Réka
Csépányi Zoltán
Szecskó Bernadett

6.1.5

Farkas Márta
Guszmanné Nagy Ágnes
Oroszi Katalin
Pintérné Pordány Mária
Sohajdáné Bajnok Katalin

Varga Lászlóné

6.2

idő
2014-2015
2014-2015
2015-2016
2015-2016

tanúsítvány
96701/24/2015 Könyvtári Intézet
96701/34/2015 Könyvtári Intézet
folyamatban
folyamatban

Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban

Bodor Katalin

Tőzsér Istvánné

Tanfolyam
Segédkönyvtáros
Segédkönyvtáros
Segédkönyvtáros
Segédkönyvtáros

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete
elnöke
Könyvtári szakértő, szakfelügyelő
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 oktató a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain
Minőségi díj könyvtáraknak munkacsoport tagja (EMMI)
Könyvtári szakértő, szakfelügyelő
meghívott oktató a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain
Könyvtári Akkreditációs Bizottság tagja (EMMI)
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma vezetője
KSZR munkabizottság tagja (EMMI)
Informatikai és Könyvtári Szövetség alelnöke
EISZ Programbizottság tagja
meghívott oktató a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain

Használói elégedettségmérés

A „Könyvtár a falakon túl” programban szereplő szolgáltatóhelyek közül a Plázakönyvtárban
végeztünk felmérést. A mintavétel időszaka: 2015. július 1-31. A kitöltött kérdőívek száma: 106
db. Az adatok elemzése után kijelöltük a fejlesztendő területeket. Őszre megújult a
Plázakönyvtár bútorzata, s ezáltal lehetővé vált még több könyv és még több folyóirat
elhelyezése.

23

Májusban 30 órás szakmai alapképzést szerveztünk a Heves megyei könyvtári szolgáltató
helyek munkatársai számára. A tanfolyam sikerét 24 kitöltött elégedettségmérő lap igazolta
vissza.
2015-ben került először sor a KSZR szolgáltató helyek használóinak elégedettségmérésére. 42
településről 701 kitöltött kérdőívet kaptunk vissza, kiértékelésük majd 2016-ban történik.
6.3

Partnerkapcsolatok

Gazdag partneri hálózatunk 2015-ben tovább bővült.
 Könyvet házhoz szolgáltatáshoz kapcsolódóan 6 szociális intézménnyel vettük fel a
kapcsolatot.
 Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszerünk 6 új településsel bővült.
 Iskolai Közösségi Szolgálat kapcsán 11 középfokú oktatási intézménnyel működünk
együtt.
 Magyarországi Orvosmuzsikusok Egyesülete „Zenével a békéért” XXIV. Orvosmuzsikus
Találkozóját 2015. április 24-26. között rendezte Egerben. A partnerség keretén belül
segítettünk a szervezésben és helyt adtunk egy kiállításnak.
 Az Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrummal 2015. október 8án kötöttünk együttműködési szerződést. A megállapodás számos olyan területet érint,
ahol fejlesztéseket és változtatásokat kell alkalmazni. Ilyen például a könyvtári
szolgáltatások fejlesztése, a könyvtári rendezvények bővítése, a gyűjtemények formai és
tartalmi feldolgozása, a felhasználók képzése és a könyvtári PR – tevékenységek
megújítása.
6.4

Könyvtári Minőségi Díj pályázat

2015. legjelentősebb célkitűzése volt, hogy felkészülünk és megpályázzuk az EMMI Könyvtári
Minőségi Díj elnyerésére kiírt pályázatát.
A Könyvtári Minőségi Díj pályázat fő eleme az innováció. A Díjat az könyvtár nyerheti el,
amelynek kiemelkedően magas minőségi szintű újszerű szolgáltatásait a használók, a
partnerek és a fenntartó sokoldalúan visszaigazolja, értékeli.
Könyvtárunk szervezeti kultúrájának erőssége, hogy a vezetés motiválja a munkatársakat, teret
enged a kreativitásnak, az innovatív ötletek megvalósításának. A szervezet sikerei legtöbbször
egy-egy kolléga ötletéből bontakoznak ki, annak alapján válnak eredményes, keresett
szolgáltatásokká vagy követendő jó gyakorlattá. Könyvtári Minőségi Díj pályázatunkat erre a
szellemi tőkére alapozva nyújtottuk be a kiírásnak megfelelően három témakörben.
Pályázatunkban elsőként azt Könyvtár a falakon túl elnevezésű innovációt mutattuk be. Az
ebben szereplő Plázakönyvtár működtetése egyedül álló kezdeményezés a hazai
könyvtárügyben. Strandkönyvtár és Parkkönyvtár szolgáltatásunk is sok egyediséggel bír,
folyamatosan alakul, egyre tartalmasabb és látványosabb lesz. Célunk, hogy kilépve a könyvtár
épületéből oda vigyük szolgáltatásainkat, ahol sok ember megfordul, és egyéb tevékenységeik
mellett szívesen fogadják a könyvtár kínálatát, a könnyen elérhető olvasnivalót és információt.
Második pályázati témánk az Élmény alapú könyvtári programok a HEVESTÉKÁ-ban. Azt
mutattuk be, hogyan tudunk 84 Heves megyei könyvtári szolgáltató helyen izgalmas
programokat megvalósítani a saját dolgozóinkban rejlő plusz képességek kibontakoztatásával.
Olyan egyedi programokat ajánlunk, melyek ötletgazdája és megvalósítója a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár 16 munkatársa.
Harmadik témánk A könyvtár a felhőben innováció és egyben példát adó jó gyakorlat.
Bemutattuk, hogy egy új technológia alkalmazása hogyan tudja erősíteni a számunkra oly
fontos szervezeti kultúrát, a belső kommunikációt, a térben és időben távol lévő kollégák
munkájának koordinálását, együttes munkavégzését.
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Pályázatunkat elismerte a Könyvtári Minőségügyi Bizottság, javaslatukkal egyet értett az
emberi erőforrások minisztere. A Díj elnyeréséről 2015 utolsó napjaiban értesültünk, a
díjátadásra 2016-ban a Magyar Kultúra Napján került sor.
6.5

Médiamegjelenés

Az írott és az elektronikus sajtóval és egyéb médiumokkal az elmúlt években jó
partnerkapcsolatot alakítottunk ki, ez megalapozta a 2015. évi elvárásainkat. Továbbra is
értesítjük őket a könyvtárral kapcsolatos újdonságokról, fejlesztésekről, jeles eseményekről. A
történések számától függően igyekeztünk tartani a 2014. évi megjelenések számát:

Írott sajtó
Helyi e-sajtó
Helyi TV megjelenés

7.
7.1

2014
63
33
26

2015
78
45
27

Elektronikus könyvtár
Digitalizálás

2015-ben eredményesen pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények
Kollégiumához. A pályázati a helyismereti vonatkozású és tematikus gyűjtemények tömeges
digitalizálását és internetes közzétételét tűzte ki célul. Intézményünk „Muzeális értékű helyi
sajtótermékek digitalizálása és internetes közzététele” címmel nyújtott be pályázatot, melynek
eredményeképpen a Heves megyei napilapok (Népújság, Heves Megyei Hírlap) 1953-2010
közötti évfolyamok lapszámainak digitalizálása valósult meg. A digitalizálással növelni tudjuk a
helyi események iránti érdeklődést, erősíteni tudjuk a helyi identitást.
A Heves Megyei Hírlap (korábban: Népújság) digitalizált lapszámai a Hungaricana
Közgyűjteményi Portál adatbázisban találhatók meg, több elérési út is a rendelkezésre áll:
http://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_hevesmegye_hevesmegyei_nepujsag/
http://hungaricana.hu/hu/
http://library.hungaricana.hu/hu/
http://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_helytortenet/
Digitalizált dokumentumok 2015
Népújság 1953-1989
Heves Megyei Hírlap 1990-2010
Eger – hetilap 1863-1914
Eger – napilap 1915-1944 (Egri Ujság, Egri Vörös Újság, Egri Népújság)
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár aprónyomtatványai 1960-1966
Iskolai értesítők:
Ciszterci Rendi Katolikus Gimnázium 1822-1948
Állami Gimnázium 1890-1948
Angolkisasszonyok Intézete 1916-1917
Angolkisasszonyok Leánylíceuma és Felsőkereskedelmi Iskolája 1924-1933
Angolkisasszonyok Katolikus Leánygimnáziuma 1925-1946
Összes oldalszám:

oldalszám
168 210
15 549
32 756
98 961
13 969

329 445

A digitalizált dokumentumok archiválási céllal a könyvtár helyismereti gyűjteményében is
megtalálhatóak.
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Szolgáltatás
Honlap

2015-ös
fejlesztése I/N
N

OPAC

N

Adatbázisok

I

Referensz szolgáltatás

I

Közösségi oldalak

I

Hírlevél

I

Blog

I

Részletek
Honlapunk 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.
Katalógusunk távoli elérése az eCorvina Integrált Könyvtári
Rendszerben biztosított.

Regisztrációval rendelkezünk az ask.fm online referensz
oldalon. Az ask.fm közösségi weboldalon a felhasználók
egymásnak tehetnek fel kérdéseket, valamint válaszolhatnak a
nekik feltett kérdésekre. Könyvtárunkhoz 2015-ben 49
megkeresés érkezett.
Folyamatos jelenlétünk a Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr,
Slideshare, Instagram, YouTube oldalakon.
Hírlevelünk 2015-ben megújult, színes, vonzó külsővel jut el
felhasználóinkhoz.
2015-ben a rendszeresen frissülő Hangtárnok blogunk mellett
új fejlesztésű olvasásnépszerűsítő blogokat indítottunk:
A Nagy Könyves Beavatás
http://anagykonyvesbeavatas.blog.hu/
A Nagy Könyves Beavatás egy olvasásnépszerűsítő online játék,
mely kapcsolódik Veronica Roth A beavatott című trilógiájához.
A 12-18 éves tinik a saját élményeiket, tapasztalataikat írják le
könyvajánló formájában az általuk választott könyvekről, illetve
készítenek kreatív feladatokat a művekhez. Hétről-hétre friss
bejegyzések, hírek, rendezvények meghívói, a játék eredményei
kerülnek megosztásra, melyek segítségül szolgálnak a tiniknek a
feladatok zavartalan megoldásában.
Könyvmoly Party
http://konyvmolyparty.blogspot.hu/
A blog igényes fórumot biztosít a résztvevőknek
olvasmányélményeik megosztására, valamint a TiniZug
különgyűjtemény rendezvényeinek publikálására.. A blog
hasznos linkjei segítségével a fiatalok tájékozódhatnak a
legfrissebb tiniknek szóló irodalomról, képes híreivel a gyors
tájékozódás eszköze.
Bródy Könyvklub
http://brodykonyvklub.blogspot.hu/
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban működő
Könyvklub könyves blogja, amelyen a résztvevők megosztják
könyves élményeiket és irodalmi híreiket.
E’MESE VÁR
http://emesevar.wix.com/emesevar
A Bródy Sándor Könyvtár élménylapú olvasásnépszerűsítő
programja a Heves megyei könyvtári szolgáltató helyek
kisiskolásainak.
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RSS

I

Digitalizálás

I

Használóink
RRS
csatornán
keresztül
folyamatosan
értesülhetnek friss híreinkről.
329 445 oldal helyismereti tartalom digitalizálása valósult meg

8. Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján)
8.1

ODR tevékenység

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.
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 kérések 10% -a érkezett ODR-en keresztül, a
4338 db kérésből 438. KSZR könyvtáraink 60% vette igénybe a szolgáltatást, 47 szolgáltató
helyre 366 db kérést elektronikus úton, 1259 kérést eredetiben teljesítettünk.
8.2

Területi ellátó munka

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.
Heves megye településeinek száma: 121
Önálló nyilvános könyvtárat tart fenn: 43 (10 önálló városi, 33 önálló községi könyvtár)
Önálló nyilvános könyvtárból kiegészítő könyvtári szolgáltatást is rendel: 2
Könyvtári szolgáltató hely: 78

3.
ábra
A
települési
könyvtárak áttekintése Heves
megyében a 2015. december
31-i állapot szerint
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8.3

Módszertani tanácsadás, konzultáció

Módszertani tanácsadást, pályázati konzultációt biztosítottunk az év során folyamatosan a
megye valamennyi településén dolgozó kollégának e-mailben, telefonon és személyesen.
Dokumentált módszertani konzultációk száma: 114
Módszertani látogatások száma nyilvános könyvtárban: 15 település
KSZR módszertani látogatások száma: 105 alkalom.
8.4

Képzés, továbbképzés

CORVINA – továbbképzések
Számítógépes képzés a Heves megyei egységes könyvtári informatikai rendszer használatáról.
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
2015.02.05. Corvina OPAC-modul. Résztvevő: 12 fő
2015.02.12. Corvina CAT-modul. Résztvevő: 11 fő
2015.03.05. Corvina ACQ-modul. Résztvevő: 15 fő
Könyvtári alapképzések – 3 napos könyvtári alapképzés szakképzettség nélküli
munkatársaknak
Téma: A mai magyar könyvtári rendszer működése és szolgáltatásai. A könyvtár és a helyi
társadalom: kapcsolat a fenntartóval, a kulturális és oktatási intézményekkel, a civil
szervezetekkel és a használókkal. Olvasásnépszerűsítő rendezvények. Könyvtárosi hivatás,
könyvtárosi etika.
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
2015.06.26-27-28. Könyvtári alapismeretek. Résztvevők száma: 14 fő
2015.06.15; 06.22;06.29. Könyvtári alapismeretek. Résztvevők száma: 13 fő
8.5

Megyei szakmai napok

DIS-KURZUS. Gyermekkönyvtári Módszertani műhely
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger
2015.02. 17. Téma: Kamasz(sokk) avagy mit nem tudunk a kamaszokról.
Résztvevők száma: 21 fő
2015.06. 01. Téma: Szemmel verés - avagy mindennapjaink vizuális és virtuális agressziója
és szemete. Meghívott vendég: Komló Csaba tanár, EKF, Eger
Résztvevők száma. 20 fő
2015.10.05. Téma: KÖR-FORGÁS. Közösség és együttműködés, avagy a közösség és
együttműködés ereje és tudása. Meghívott vendég dr. Horváth Judit pszichológus,
Szentendre
Résztvevők száma: 30 fő
E’MESE VÁR - Megyei szakmai nap
2015. szeptember 10.
Helyszín: Könyvtári Információs és Közösségi Hely, Maklár.
Téma: A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár E'mese vár című új élményalapú
olvasásnépszerűsítő programsorozatának bemutatása.
Résztvevők száma: 55 fő.
MINŐSÉGFEJLESZTÉS – Minőségmenedzsment a könyvtárban
2015. szeptember 17.; 2015. szeptember 24.; 2015. október 1.
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Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
3 napos megyei továbbképzés az önállóan működő Heves megyei nyilvános könyvtárak
minőségfejlesztéséért. Téma: TQM, a teljes körű minőségirányítás módszereinek
megismerése: stratégiai tervezés, a partnerek azonosítása, kommunikáció,
folyamatszabályozás, önértékelés a KKÉK alapján. A képzést a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta.
Résztvevők száma: 32 fő
8.6

Könyvtári szakfelügyeletet, szakértői tevékenység

A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően végzünk szakértői tevékenységet.
2015-ben az EMMI Kulturális Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály felkérése alapján
könyvtárunk 4 könyvtári szakértő munkatársa 40 szakértői vizsgálat elvégzésére kapott
megbízást az ország területén. Heves megyében az év során 10 könyvtári szakértői vizsgálat
zajlott le.
8.7

Érdekeltségnövelő támogatás

A 4/2004. (II. 20.) a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló NKÖM rendelet alapján felhívtuk a megye nyilvános könyvtárainak
figyelmét az érdekeltségnövelő támogatás igénylésében bekövetkezett változásokra. A 2015.
júniusban közzétett eredmények alapján 30 Heves megyei település kapott érdekeltségnövelő
támogatást 8.575.589,- Ft értékben.
8.8

Országos kampányok, olvasásnépszerűsítő programok

2015. március Internet Fiesta Heves megyében
2015-ben Heves megyéből 18 település 43 programmal vett részt az internet mindennapi
használatának népszerűsítésében. Résztvevő települések: Bekölce, Domoszló, Eger, Feldebrő,
Füzesabony, Gyöngyös, Gyöngyöstarján, Hatvan, Heves, Maklár, Mezőtárkány, Nagyréde,
Novaj, Sarud, Tarnaméra, Tófalu, Vécs.
2015. október 5-12. Országos Könyvtári Napok Heves megyében
Az Országos Könyvtári Napok eseményeire az Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával eredményesen szerveztük és
koordináltuk
a
települési
könyvtárak
programjait. Programsorozatunk sikerességét
a statisztikai adatok is mutatják:
Heves megye 68 településén 77 könyvtárban
240 program valósult meg.
A programokon összesen 9800 fő vett részt,
melyek életkori megoszlását az alábbi
diagram mutatja.
2015-ben Heves megye településeinek 56%-a
vett részt az országos olvasásnépszerűsítő kampányban (2014-ben 46%), a tavalyihoz képest
összességében jóval nagyobb volt a programokon résztvevők száma, 20 %-kal több résztvevőt
tudtunk megszólítani, mint tavaly, elsősorban a 14 éven aluli gyermekek köréből (42%), illetve
a 18-50 éves korosztályból (30%). Heves megye 68 településén, 77 könyvtárban 240 program
valósult meg, 9800 fő részvételével.
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8.9

Megyei szolgáltatások az önálló települési könyvtárak tevékenységének
segítésére

8.9.1 HEVESTÉKA Heves Megyei Könyvtári Portál
Honlapunkon egységes webes megjelenést biztosítottunk a megye könyvtárai számára. 2015ben 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).
8.9.2 Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében
Biztosítottuk a megye települési könyvtárai számára a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer
használatát. A rendszer egységes Heves megyei katalógussal és adatbázissal biztosítja a
tagkönyvtárak szolgáltatásainak távoli elérését, állományuk webes felületen való keresését, az
adminisztrációs folyamatokat segítését.
Az e-Corvina rendszerben dolgozó könyvtárak munkáját 2015-ben folyamatosan koordináltuk,
az adatbevitel, rekordjavítás munkafolyamatait irányítottuk, az új csatlakozókat betanítottuk.
2015-ben újabb 8 könyvtári szolgáltató hely állománya, összesen 26 734 db dokumentum került
rögzítésre a Heves megyei adatbázisban: Bükkszék, Fedémes, Ludas, Mátraderecske, Pély,
Petőfibánya, Sarud, Szűcsi. Corvina Integrált Rendszerben dolgozó nyilvános települési
könyvtárak száma: 31, a könyvtári szolgáltató helyek száma: 67. Ezzel a Heves megyei
települések 81 %-a (121 településből 99) használja az egységes megyei rendszert. 27
könyvtárban a kölcsönzés is a Corvina CIRC moduljával történik.
Corvina Integrált Rendszerben dolgozó Heves megyei könyvtárak
Könyvtári
szolgáltató hely

Feldolgo- Kölcsönzés
zottság
2015

Könyvtári
szolgáltató hely

Feldolgo- Kölcsönzés
zottság
2015

22.

Gyöngyöstarján

kész

23.

Heréd

kész

1.

Adács

2.

Andornaktálya

kész

3.

Átány

kész

24.

Hevesaranyos

4.

Balaton

kész

25.

Hevesvezekény

kész

kész

26.

Istenmezeje

kész

27.

Kerekharaszt

kész

kész

28.

Kisfüzes

kész

kész

29.

Kömlő

kész

5.
6.
7.
8.

Bátor
Bekölce
Bodony
Bükkszék

5%

kész

igen

igen

5%

9.

Bükkszenterzsébet

kész

30.

Ludas

kész

10.

Bükkszentmárton

kész

31.

Maklár

kész

igen

11.

Csány

kész

32.

Mátraballa

kész

igen

12.

Demjén

kész

33.

Mátraderecske

kész

kész

34.

Mátraszentimre

kész

kész

35.

Mezőszemere

kész

kész

igen

36.

Mezőtárkány

kész

igen

37.

Mikófalva

kész

13.
14.
15.

Dormánd
Egerfarmos
Egerszalók

16.

Egerszólát

kész

17.

Erk

kész

38.

Mónosbél

kész

18.

Fedémes

kész

39.

Nagyfüged

kész

19.

Feldebrő

kész

igen

40.

Nagykökényes

kész

20.

Felsőtárkány

kész

igen

41.

Nagytálya

kész

kész

igen

42.

Nagyút

kész

21.

Gyöngyöspata

igen

igen
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Könyvtári
szolgáltató hely

Feldolgo- Kölcsönzés
zottság
2015

Könyvtári
szolgáltató hely

Feldolgo- Kölcsönzés
zottság
2015

43.

Nagyvisnyó

kész

igen

57.

Tarnaszentmária

kész

44.

Novaj

kész

igen

58.

Tarnaszentmiklós

20%

45.

Ostoros

kész

59.

Tarnazsadány

10%

kész

60.

Tenk

kész

kész

61.

Terpes

kész

kész

62.

Tófalu

kész

63.

Újlőrincfalva

kész

kész

64.

Vámosgyörk

kész

46.
47.
48.
49.
50.

Pálosvörösmart
Parádsasvár
Pély
Petőfibánya
Rózsaszentmárton

kész

igen

51.

Sarud

kész

65.

Váraszó

kész

52.

Sirok

kész

66.

Vécs

kész

53.

Szajla

kész

67.

Visznek

kész

54.

Szarvaskő

kész

55.

Szilvásvárad

kész

56.

Tarnaméra

kész

FeldolÖnálló
nyilvános
gozottsá
könyvtár
g
1.

Abasár

kész

2.

Atkár

15%

3.

Bélapátfalva

kész

5.

Boconád

6.

Boldog

7.

Detk

kész

8.

Domoszló

kész

9.

Erdőtelek

95%

10.

Füzesabony

80%

11.

Gyöngyös

kész

12.

Gyöngyöshalász

13.
14.
15.
16.

FeldolÖnálló
nyilvános
gozottsá
könyvtár
g

Kölcsönzés
igen

Kölcsönzés

17.

Heves

kész

igen

18.

Hort

80%

igen

19.

Kál

70%

5%

20.

Karácsond

kész

kész

21.

Kerecsend

30%

22.

Kisköre

kész

igen

23.

Kompolt

kész

igen

24.

Markaz

15%

25.

Noszvaj

70%

26.

Recsk

kész

igen

20%

27.

Szihalom

90%

igen

Gyöngyösoroszi

5%

28.

Tiszanána

60%

Gyöngyössolymos

1%

29.

Verpelét

50%

Halmajugra

80%

30.

Visonta

85%

Hatvan

kész

31.

Zagyvaszántó

70%

igen

igen

igen

igen

igen

8.9.3 Informatikai szolgáltatások
Informatikai hálózatellenőrzést, rendszergondozást,
végeztünk a megye területén.
Informatikai kiszállások száma: 113 alkalom
Önálló nyilvános könyvtári kiszállás: 40 alkalom
Könyvtári szolgáltató hely: 79 alkalom

karbantartást

és

igen

segítségnyújtást

8.10 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
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.
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A szolgáltatást igénylő partner önkormányzatok száma évről évre folyamatosan növekszik.
2015-ben 78 települési önkormányzattal kötöttünk szerződést.

Könyvtári szolgáltató helyek száma
2007-2015
78
61
51

52

2008

2009

66

72

69

55

43

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8.10.1 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

13 766 db
842 példány
468 db

16 597 318, - Ft
5 735 198, - Ft
2 956 512, - Ft
25 289 028, - 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
cserélődő
dokumentumok száma összesen
(db)
70 325 db

A
kiszállított
dokumentumok értéke
összesen (Ft)
96 504 865,- Ft

Tartós
(db)

letét

Tartós
letét
értéke (Ft)

6 395 db

7 320 241,- Ft

Cserék és kiszállítások összes száma: 312
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.
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Napi-, hetilapokat és folyóiratokat rendeltünk előzetes igényfelmérés szerint, a
rendeléseket monitoroztuk, a reklamációk ügyintézését szükség szerint végeztük.
8.10.2 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.
8.10.3 Közösségi szolgáltatások
Célunk, hogy a könyvtári foglalkozások, programok – az országos szakmai stratégiai célokkal
összhangban – a helyi könyvtár iránti érdeklődés felkeltését, az olvasás népszerűsítését,
közvetlen élményszerzést, a helyi lakosság életminőségének javítását, a társadalmi kohézió
erősítését szolgálják.
A kulturális piacnak a könyvtárak profiljába illő kínálatán kívül élményszerű, különleges,
kreatív és interaktív könyvtári foglalkozásokat kínáltunk a kistelepüléseknek. Olyan egyedi
programokat ajánlottunk, melyek ötletgazdája és megvalósítója a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár 16 munkatársa. A tematikákat könyvtárszakmai tudásuk alkalmazásával,
személyes érdeklődésük, speciális tudásuk és egyéni motivációjuk szerint dolgozták ki és
valósítják meg. Az egyes témák a helyi igényekhez és a lakosság összetételéhez
alkalmazkodnak, a legkisebbektől az időskorúakig. A megyei könyvtár munkatársai bemutatják
a helyi kollégáknak a könyvtári foglalkozások jó gyakorlatát, segítséget nyújtanak önálló
ötleteik, képességeik, készségeik felismeréséhez, támogatást és ösztönzést adnak azok
megvalósításához.
A programok szervezésében és lebonyolításában a megyei könyvtár minden könyvtáros
szakembere részt vett. Biztosítottuk a foglalkozások anyagköltségét, eszközigényét, a
könyvtáros kollégák kiszállítását.
Legnagyobb számban és legnagyobb sikerrel a könyvtári gyermekfoglalkozások szerveződtek.
Településenként átlagosan 4 programot szerveztünk, átlagos látogatottság 23 fő/program volt.
Kínálati listánkból a következő programok valósultak meg:
Olvasásnépszerűsítő program-típusok
MESEVILÁG - Gyermekfoglalkozások
Ölbeli játékok (Ciróka, Bócikáló) – kisbabáknak
Mesekosár - kézműves gyermekfoglalkozások
„Mese-zenede" - multimédiás zenei foglalkozás
M-ESÉLY – Meseterápiás foglalkozás
JÁTÉKOS IRODALOM
Csodaszemüveg (Játékos interaktív könyvtári foglalkozás a kortárs
gyermekirodalomból Pl. Szörnyvadászat)
Csókolom, pókmajom! – rendhagyó irodalomóra. Olvasásnépszerűsítő felfedezőút a kortárs gyermek- és ifjúsági
irodalomban
Mozdulj rá! Könyvespolctúra – könyvajánlók kamasz szemmel
Gárdonyi Géza könyvtára. Rendhagyó könyvtártörténeti óra
általános iskolásoknak
INTERAKTÍV, ISMERETTERJESZTŐ FOGLAKOZÁSOK

Rendezvény
-ek száma

Résztvevők
száma

65 db

1 278 fő

40 db

930 fő

57 db

959 fő
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Olvasásnépszerűsítő program-típusok
Miazami – játékos interaktív könyvtári foglalkozás
Csodanet – játékos internet használati foglalkozás
Digitális mesevilág - Kalandozás a mesék, versek, dalok, olvasás,
szabadidős tevékenységek internetes világában
Keress, találj, tanulj! – Könyvtárhasználati foglalkozás 7-8. osztály
A kódextől az e-book-ig – Könyvtárhasználati foglalkozás 5-6.
osztály
NET-CHAT - digitális információszerzést segítő foglalkozás-sorozat
felnőtteknek
Multimédiás ének-zene óra – általános iskolásoknak
Hagyományőrző – gyerekeknek, felnőtteknek
Könyvekbe zárt egészség – felnőtteknek
Tények és eredmények a kutatás világában – Kárpáti János régész
előadásai
Diabéteszesen is egészségesen! – életmód tanácsadás
E’ MESE VÁR
A Bródy Sándor Könyvtár élményalapú olvasásnépszerűsítő
programsorozata
VENDÉGEKET HÍVUNK
Pódium előadások, előadók, írók gyerekek vagy felnőttek részére
EGERBE UTAZUNK!
Litera-túra - Könyvtártúra (könyvtárismertető délután játékos
könyvtári akadályverseny keretében
Fun and Games – játékos angol nyelvi program
VÁNDORKIÁLLÍTÁSOK
KÖNYVTÁRMOZI
Összesen

Rendezvény
-ek száma

Résztvevők
száma

14 db

140 fő

104 db

4 261 fő

14 db

245 fő

3 db
(+25+16)

139 fő

17 db

332 fő

355 db

8 284 fő

Rendezvényeink szervezésénél a partnerkönyvtáraink igényeit maximálisan figyelembe
vesszük, igényeikről tájékozódunk, és elégedettségüket rendszeresen mérjük. A 2014.
decemberben végzett elégedettségmérésünk alapján a Bródy Sándor Könyvtár könyvtáros
munkatársai által megtartott könyvtári foglalkozásokat partnereink 91,84 %-ra értékelték, a
programok szervezésével és lebonyolításával elégedettek voltak.
8.10.4 Számítógépes szolgáltatások
Rendszergondozás,
szervízszolgáltatás,
karbantartás,
vírusvédelem
szolgáltatásokat
nyújtottunk 58 szolgáltató helyen, 79 kiszállással. Munkatársaink 20 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.
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, 2015-ben 10 szolgáltató helyre
notebook számítógépet teljes konfigurációval és vírusvédelemmel. (Bükkszék, Egerfarmos,
Fedémes, Kerekharaszt, Kisfüzes, Kömlő, Mátraszentimre, Szarvaskő, Tarnaszentmária, Tófalu.)
A gépeket informatikusaink kiszállították, beszerelték, elvégezték a szükséges beállításokat.
Prioritást élveztek azok a települések, akiknek állománya a Corvina adatbázisban rögzítésre
került.
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8.10.5 Könyvtárszakmai munkák koordinálása
Leválogatás, selejtezés
Szakmai munkákat végeztünk előzetes igényfelmérés és helyszíni szemle alapján 12
településen: Bükkszék, Egerfarmos, Fedémes, Ludas, Mátraderecske, Nagykökényes, Nagyréde,
Pálosvörösmart, Pély, Petőfibánya, Sarud, Szűcsi.
Állományrendezés
A Corvina adatbázis építés után visszaszállított könyvek rendezését végeztük 9 szolgáltató
helyen: Bükkszék, Egerfarmos, Fedémes, Ludas, Mátraderecske, Pély, Petőfibánya, Sarud,
Szűcsi községben.
8.10.6 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 312 alkalommal adtunk
lehetőséget, módszertani látogatás 105 esetben történt.
A szakmai munkák elvégzése esetén a megbeszélésekre igény szerint, többször is sor került.
8.10.7 Pályázati koordináció és együttműködés
Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma szakmai eszközfejlesztés pályázatán 7 sikeres pályázat
előkészítésében, szakmai koordinációjában vettünk részt. Támogatást nyertek:
Egerfarmos
1 392 289,- Ft
Erdőkövesd
1 754 104,- Ft
Gyöngyöspata
1 949 787,- Ft
Heréd
2 016 423,- Ft
Ludas
1 518 133,- Ft
Nagyréde
2 225 790,- Ft
Nagyút
1 371 548,- Ft
Egységes arculat alapján, egységes bútorozással 2015-ben 11 Heves megyei könyvtári szolgáltató
hely belső környezete újult meg. Az NKA által támogatott településeken kívül további 4
településen (Fedémes, Kisfüzes, Mátraderecske, Mátraszentimre) megyei könyvtári 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: 11 szolgáltató hely.
Egységes, arculatba illő belső feliratokat kapott: 14 szolgáltató hely.
Ezzel szolgáltató helyeink 50%-ában várja megújult, modern szolgáltatási környezet a
könyvtárhasználókat.
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Felújított KSZR könyvtárak 2015

EGERFARMOS

NAGYRÉDE

ÚJLŐRINCFALVA KÍVÜL-BELÜL

HERÉD

LUDAS
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8.11

Nemzetiségi könyvtári ellátás

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 41. § 1-2. bekezdése alapján
könyvtárunk is végzi a Heves megyében élő nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását,
szoros együttműködésben az Országos Idegennyelvű Könyvtárral. Állománygyarapításunkat az
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.
8.12 Statisztikai adatszolgáltatás
A 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezzük a Heves megyei
könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának megszervezését. 2015. március 1 - április 30. között
- a statisztikai adatszolgáltatás biztosítása érdekében – gyűjtöttük, rögzítettük, ellenőriztük a
2014. évi adatokat:
72 könyvtári szolgáltató hely adatszolgáltatása lezajlott, az adatok feldolgozása megtörtént; 46
nyilvános könyvtár által beküldött adatokat – mint megyei feldolgozó központ – ellenőriztük
és javítottuk; 14 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 (2014. évi adatok alapján):
Heves megye 304 273 fő lakosságából közkönyvtárban regisztrált könyvtárhasználó 53 825 fő,
vagyis a megye lakosságának 17,7%, amely megfelel az országos átlagnak. Az egy főre jutó
kölcsönzések éves átlaga 11,5 kötet, amely az országos tendenciákkal megegyezően (12,4
kölcsönzött kötet) tavalyhoz képest kisebb csökkenést mutat, az 1 főre jutó helyben használat
tavalyhoz képest növekedést mutat, 7,6 db dokumentum. 2015-ben a regisztrált használók
átlagosan 8,1 alkalommal keresték föl a könyvtárakat.
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9. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
9.1

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása
2014. évi
tény

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)
Az intézmény működési bevétele
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel
(nem fenntartótól származó bevételek)
- ebből a késedelmi díjbevétel (forint)
- ebből beiratkozási díjbevétel (forint)
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
– ebből fenntartói támogatás
Bevétel
– ebből központi költségvetési támogatás
- ebből kistelepülési kiegészítő 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

9.2

30.226
30.226
599.065
2.177.682
328.561
77.436
193.646
61.346
34.108
31.784
21.543
380.330
169.726
41.575
129.646
23.417
364.364

2015. évi 2015. évi tény
terv
24.040
29.711
29.711
24.040
577.075
600.000
2.038.306
3.000.000
281.738
328.661
77.740
99.616
198.668
198.668
66.368
66.368
5.330
30.377
868
305.812
137.014
37.369
108.166
23.263
305.812

eltérés %-ban
2014-hez
képest
-1,8
-1,8
-3,7
-6,4
+0,03
+28,6
+2,6
+8,2
-10,9
-97,3

358.372
156.632
41.449
86.337
62.855
347.273

-5,7
-7,7
-0,3
-33,4
268,4
-4,7

Létszám és bérgazdálkodás

Az átlagos statisztikai létszámunk 48,53 fő volt 2015. évben. A havi rendszeres személyi
juttatáson felül 3.823 eFt jutalom kifizetésére került sor. Helyettesítési díjat, műszakpótlékot és
túlórát 1.249 eFt értékben fizettünk ki.
3 fő részére adtunk jubileumi jutalmat 3.625 eFt értékben. Munkába járáshoz közlekedési
költségtérítést fizettünk. Bérmegtakarítás terhére 4.818 eFt étkezési hozzájárulást
biztosítottunk a dolgozóink részére.
Személyi juttatások alakulása:
Személyi juttatás
1 főre jutó személyi juttatás

2014

2015

változás

169.726 eFt

156.632 eFt

-7,7%

3.528 eFt

3.227 eFt

-8,5%

Állományba nem tartozó dolgozók részére, illetve saját dolgozók részére 12.773 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.
Személyi juttatásra összesen 156.632 eFt került kifizetésre. Az előző évhez képest jelentős
csökkenés következett be, amely abból adódik, hogy 2014-ben jelentős mértékű volt a TÁMOP
pályázatokból a személyi juttatás, 2015-ben pedig csak minimális mértékű volt ezen a címen
elszámolt összeg.
K2 Munkaadókat terhelő járulékok
A munkaadói járulékokra 41.449 eFt-ot fizettünk ki. A járulékok mértékének csökkenése az
előző évhez képest 0,3 %-a személyi juttatásokban bekövetkezett csökkenés, valamint a
közfoglalkoztatás járulékkedvezménye miatt. A rehabilitációs hozzájárulás viszont bekerült
erre a rovatra, amely kompenzálta a csökkenés mértékét.
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9.3 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.
K3 Dologi kiadások
A dologi kiadásaink 86.337 eFt-tot tettek ki, előző évhez képest jelentősen, 33%-kal
csökkentek. A csökkenést az Uniós pályázatok kifutása, valamint a könyvbeszerzés beruházási
kiadások közé történő átcsoportosítása indokolja. Irodaszer és hajtó kenőanyag beszerzésünk
némileg növekedett, elsősorban a KSZR települések számának emelkedése és az oda
kihelyezett anyagok értékének emelkedése, illetve a kiszállítások számának emelkedése miatt.
K31 Készletbeszerzés
Szakmai anyag beszerzésünk az előző évhez képest növekedett, mivel több települést kell
ellátnunk a KSZR-ben, valamint teljesítenünk kell a támogatás 10%-ának megfelelő mértékű
dokumentum-beszerzést is. Emellett pályázatok keretében is sikerült fejlesztenünk a
dokumentum állományunkat. Ezen a rovaton kizárólag a folyóirat beszerzésünk szerepel,
melynek összértéke: 16.581 eFt.
Az egyéb karbantartási célú eszközökre 5.199 eFt-ot fordítottunk, amely jelentősen meghaladja
az előző évi szintet.
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 mobilinternet szolgáltatásra, a települések számával arányosan. A
magántelefon beszélgetések befizetésének levonásával további megtakarításokat értünk el.
Összességében erre a célra 7.745 eFt került kifizetésre.
K33 Szolgáltatási kiadások
Közüzemi díjaink alatta maradtak a tervezett szintnek, amely a fűtési költségek
megtakarításából adódott.
Bérleti díjakban az infláció mértékének megfelelő emelkedés tapasztalható. Karbantartásra
fordított kiadásaink jelentősen csökkentek, ugyanis az előző évben 10 millió feletti összeget
fordítottunk ingatlanjaink karbantartására.
Kiküldetési, reklám, propaganda költségeink a tavalyi évhez képest alacsonyabb szinten
teljesültek. Ezen a címen elsősorban a KSZR telephelyeire történő eljutás, valamint annak
propaganda költségei szerepelnek.
Rendezvényköltségeink lényegesen alatta maradtak az előző évinek, amely szintén a TÁMOPos rendezvények csökkenése miatt következett be. A KSZR szolgáltatás keretében számos
rendezvény került megvalósításra. Ezen a címen 7.738 eFt került felhasználásra.
K5 Egyéb működési célú kiadások
Az egyéb folyó kiadásaink 39 eFt-ot tettek ki, amely töredéke az előző évinek, miután a
legjelentősebb összeg a rehabilitációs hozzájárulás a költségvetési törvény alapján átkerült a
munkaadókat terhelő járulékok közé.
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 lényegesen többet fordítottunk, összesen 62.855
eFt-ot. Ebből az összegből 30.026 eFt a könyvbeszerzés értéke, amely átkerült a szakmai
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anyagok közül a beruházásba. Forrása a saját költségvetési előirányzat, valamint a KSZR és az
SZJA 1%.
K61 Immateriális javak beszerzése
Kisértékű vagyoni értékű jogokra 555 eFt-ot fordítottunk, amely a KSZR-ben felhasznált
szoftvereket tartalmazza.
K63 Informatikai eszközök beszerzése
Informatikai eszközökre 16.131 eFt-ot költöttünk. A KSZR-ben szerverek, 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 7.873 eFt-ot fordítottunk. KSZR településeken bútor,
könyvkocsik vásárlására, míg a településekre történő kiszállítás érdekében egy új gépjármű
beszerzése történt meg.
A szolgáltatásunk tartalmi színvonala nőtt, a működés legszükségesebb feltételei biztosítottak
voltak.
9.4 Bevételek alakulása
Intézményünk 2015-ben 358.372 eFt bevételt realizált.
B1 Működési célú támogatások
Intézményünk 2015. évben 26.798 eFt-ot kapott a közfoglalkoztatott dolgozók béreire,
járulékaira. Az adó 1%-ából 143 eFt folyt be. Európai Uniós pályázataink elszámolásaiból 868
eFt bevételünk származott. Az NKA-tól 8.230 eFt pályázati összeget kaptunk.
B4 Működési bevételek
Készletértékesítésből 932 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 központi
könyvtár bevételei teszik ki, míg a legkevesebb bevétel a fiókkönyvtárban realizálódott. ÁFA
visszatérülésből 17.845 eFt képződött.
Saját bevételeink az előző évhez képest 1,8 %-kal csökkentek, elsősorban a pályázatokhoz
kapcsolódó kiadások ÁFÁ-jának visszatérülésének csökkenéséből adódik.
A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei a dolgozók által befizetett magáncélú
telefonbeszélgetések díjából (2.893 eFt), valamint a KSZR műhelynap bevételéből (244 eFt)
adódtak.
B5 Felhalmozási bevételek
Ezen a rovaton nem keletkezett bevételünk
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
Könyv örökbefogadás címén 23 eFt bevételt realizáltunk.
B8 Finanszírozási bevételek
Intézményünk bevételének legjelentősebb részét a támogatás alkotja 91,7%-ban. Az előző
évihez képest 10 %-kal nőtt az aránya az összbevételhez viszonyítva.
2014. évi pénzmaradványunk 15.966 eFt volt, melyet teljes egészében felhasználtunk.
Felhalmozási célra 23.263 eFt-ot kaptunk, működésre pedig 259.032 eFt-ot.
Ezen a rovaton összesen 282.295 eFt bevételünk keletkezett, melyből a KSZR szolgáltatás
bevétele 66.368 eFt, az államtól kapott támogatás 132.300 eFt, az önkormányzattól kapott
támogatás összege pedig 83.627 eFt.
40

9.5 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 2015. évi 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 a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részéről voltak ellenőrzések, melyek
megállapítás nélkül zárultak.

10. Partnerség és önkéntesség
10.1 Iskolai Közösségi Szolgálat
A Bródy Sándor Könyvtár, mint regisztrált fogadószervezet 2013. óta biztosít lehetőséget a
diákok számára, hogy az érettségi bizonyítvány kiállításának feltételeként meghatározott ötven
órás közösségi szolgálatot az intézményben tölthessék.
Azokat a diákokat tudtuk fogadni, akiknek iskolája együttműködési megállapodást kötött a
könyvtárral. A foglalkoztatás idején az iskola és a könyvtár e feladattal megbízott munkatársai
folyamatos kapcsolatot tartottak annak érdekében, hogy a teljesítés problémamentes legyen, és
a
jogszabályi
előírásoknak
megfeleljen. A diákokat minden
helyszínen egy - egy kijelölt
mentor segítette.
A jelentkezőket a könyvtár egyes
szakrészlegei
által
igényelt
létszámban és időpontokban
fogadtuk.
A
közösségi
szolgálatra jelentkező diákok
számos területen segítették az
intézmény munkáját.

Iskolai Közösségi Szolgálat számokban
Iskola neve
Andrássy
Katolikus
Közgazdasági
Középiskola
Dobó István Gimnázium
EKF Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium
Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola
Gárdonyi Géza Gimnázium
Kereskedelmi Szakközépiskola
Neumann Gimnázium
Pásztorvölgyi Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Temesvári
Pelbárt
Gimnázium
Esztergom
Egri Ward Mária Gimnázium
Összesen

Diákok száma

Alkalmak száma

Óraszám

7

38

99

11

81

256

4

30

90

2
6
1
5
4
6

10
53
5
48
50
57

30
172
11
119
186
150

1

8

32

5
52

17
397

37
1182
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10.2 Önkéntes tevékenység

Az önkéntes munka gyakran az egyetlen lehetőség és esély a bekapcsolódásra, a közösségi
életben való részvételre. Az önkéntesek csoportjában nemcsak a segítő kezeket látjuk, hanem
egy olyan segítő kört, akiken keresztül tovább mélyül jó kapcsolatunk környezetünkkel.
Célunk:
 az önkéntes munka minél szélesebb körben történő népszerűsítése,
 a fiatal generáció megnyerése,
 az önkéntes munka értékének és fontosságának tudatosítása,
 törekvés még több önkéntes bevonására a mindennapi életünkbe, könyvtári
feladatainkba, tevékenységeinkbe.
2015-ben az intézmény 11 felnőtt önkéntesnek biztosított lehetőséget az önkéntes
munkavégzésre. 56 alkalommal, 281 órát dolgoztak a Központi Könyvtár Olvasószolgálatán, a
helyismereti gyűjteményben, a külső raktárban és a módszertani osztályon.
Mutatók

2015. évi terv

2015. tény
11 fő,
56
alkalom,
281 óra
52 diák, 397
alkalom,1182
óra

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma

10 fő
40 óra

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők tervezett
számának

98 diák
1410 óra

A köznevelési intézményekkel kötött megállapodások tervezett
száma

8 középiskola

11 középiskola

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

3 intézmény

13 intézmény

10.3 A könyv házhoz megy!
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2014-ben indította el a „Könyvet házhoz”
szolgáltatását, amellyel azoknak az otthonukhoz kötött, mozgásukban korlátozott, beteg, idős
olvasóinak szeretne segíteni, akik fizikai állapotuk miatt nem tudják a könyvtárat felkeresni. A
könyvtár a szolgáltatással számukra is szeretné biztosítani az olvasás nyújtotta kikapcsolódást,
művelődést, a dokumentumokhoz való hozzájutás lehetőségét. A „Könyvet házhoz”
szolgáltatást ingyenesen vehetik igénybe.
2015-ben hat szociális intézménnyel kötöttünk szerződést, két intézmény a fiókkönyvtárakkal
tart kapcsolatot. A kért dokumentumokat – 730 db könyvet, 144 db hangoskönyvet
negyedévente vagy kérésre szállítottuk az intézményekbe. Két alkalommal könyvtárlátogatást
szerveztünk számukra. Nagy sikere volt az Ómama - filléres emlékeim felolvasó délutánnak is.
Együttműködő partnerek:
- Bervavölgyi Egyesület
- Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó Központja
- Északi Városrész Gondozási Központ
- Felnémeti Gondozási Központ
- Fiatal Értelmi Fogyatékosok Klubja
- Idősek Berva-völgyi Otthona
- Lajosvárosi Gondozási Központ
- Zellervári Közösségi Ház
10.4 Eurodesk
Könyvtárunk EURODESK partnerként információt nyújt az érdeklődőknek az ifjúságot
érintő Európai Uniós lehetőségekről és az Erasmus+ ifjúsági programról (Európai Önkéntes
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Szolgálat, ifjúsági cserék). Partnereinkkel megosztjuk a legfrissebb lehetőségeket, amelyek
fiataloknak vagy a velük foglalkozó szakembereknek szólnak.
Az Európai Ifjúsági Hét idején együttműködve az Erasmus Student Network Eger
szervezettel megvalósítottuk a „Fiatalok Egerért” című pályázatot, melynek célja a hátrányos
helyzetű fiatalok életének bemutatása, integrálása és segítése volt, valamint a fiatalok
informálása az Európai Unión belüli lehetőségeikről: álláskeresés, tanulás. Emellett
előadásokon, csoportfoglalkozásokon mutattuk be az olvasásnépszerűsítés néhány módszerét
és az olvasás fontosságát.
Együttműködésben az IfiPonttal és az Új Nemzedék Kontaktpont Irodával Élő könyvtárat
szerveztünk. Programunkon a fiatalok siket és vak emberekkel, „élő könyvekkel” találkoztak,
beszélgettek. A programon átélt élmények segítenek közelebb kerülni a hátránnyal élők
elfogadásához, megértéséhez.
A magyarországi Eurodesk hálózat Egerben rendezte meg őszi Országos Találkozóját.
Könyvtárunk a találkozó városismereti játékának egyik helyszíne volt.
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11. Mutatók
11.1

Szolgáltatási feladatok

Nyitva tartás

Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma
(a könyvtár székhelyén) (óra)
Hétvégi nyitva tartás (óra)
Munkaidőn túli nyitva tartás
(óra)
Nyári zárva tartási idő
(munkanap)

2014. tény

2015. terv

2015. tény

változás %-ban
előző évhez képest

51

51

51

0

14

8

14

0

18

18

18

0

0

0

0

0

Könyvtárunk nyitva tartási idejét a könyvtárhasználók körében végzett igényfelmérések
alapján alakítottuk ki. Az ünnepnapok kivételével az év során folyamatosan, a szolgáltatási
időintervallum maximális kihasználásával – zárva tartás nélkül – vasárnap is tudunk könyvtári
szolgáltatásokat biztosítani. Részlegeink többsége hétfőtől szombatig tart nyitva.
Különlegesnek számít az országban elsőként megnyitott PLÁZA Könyvtárunk, amely
kifejezetten hétvégén, péntektől vasárnapig várja a látogatókat, igen nagy sikerrel. A PLÁZA
Könyvtár 2015. évi forgalmára nem jelentett veszélyt a pláza üzleteinek vasárnapi zárva tartása,
amely számunkra is kérdésként jelentkezett a nyitva tartás tervezésénél. A könyvtári forgalom
vasárnap is élénk, a látogatottság megfelelő, a használói elégedettség mérések alapján a
könyvtárhasználók szívesen veszik igénybe a PLÁZA könyvtár szolgáltatásait. STRAND
Könyvtárunkat nyári szezonális nyitva tartással 2013-ban nyitottuk meg, kísérleti jelleggel. A
strandkönyvtár népszerűsége folyamatos, 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. Fontosnak tartjuk a
nyitottságot és a szolgáltatások „kitelepítését a falakon kívül”, a település különböző pontjaira.
A látogatottság alapján mondhatjuk, hogy a hétvégén biztosított szolgáltatásokra egyre
nagyobb igény jelentkezik.

2014. tény

2015. terv

2015. évi
tény

változás
%-ban
előző
évhez
képest

10 302

10 302

12 103

+17,5 %

516 840

520 000

697 410

+35%

5

5

5

28

28

30

332

330

361
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11.2

Könyvtári szolgáltatások

Szolgáltatási
feladatok
–
Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók
száma (fő)
A könyvtári honlap-látogatások száma
(kattintás a honlapra)
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány
nyelven érhető el
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének
száma összesen

+8,3%
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2014. tény

2015. terv

2015. évi
tény

változás
%-ban
előző
évhez
képest

3043

3100

4338

+143%

15

15

18

4

4

9

+122%

381 346

400 000

403 097

+5,7%

985 000

1 000 000

1 182 000

+20%

2

2

2

154 399

150 000

129 711

50

50

90

71

80

114

2

2

2

4

4

4

30

10

104

317

60

2093

19

20

70

150

150

574

0

0

0

0

0

0

144

150

132

2 519

2 600

1 599

Mutatók

11.2

Könyvtári szolgáltatások

A
könyvtár
által
az
Országos
Dokumentumellátási
Rendszerben
szolgáltatott dokumentumok száma
A könyvtárban használható adatbázisok
száma
A
Web
2.0
interaktív
könyvtári
szolgáltatások száma (db)
A
Web
2.0
interaktív
könyvtári
szolgáltatásokat igénybe vevő használók
száma (fő)
A
könyvtári
OPAC
használatának
gyakorisága (használat/év) (kattintás az
OPAC-ra)
Tárgyévben
a
könyvtár
által
nyílt
hozzáférésű publikációként elérhetővé tett
dokumentumok száma
A
kölcsönzések
száma
dokumentumtípusonként
Irodalomkutatások, témafigyelések száma
A
megyei
könyvtár
által
nyújtott,
dokumentált szakmai (megyei, illetve
országos szintű) tanácsadások száma
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát
segítő IKT eszközök száma
Fogyatékossággal
élők
számára
akadálymentes szolgáltatások száma
A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést,
szövegértés
fejlesztését támogató nem formális képzések
száma
A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést,
szövegértés
fejlesztését
támogató
nem
formális
képzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési, információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzések
száma
A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési, információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzéseken
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett akkreditált
képzések, továbbképzések száma
A könyvtár által szervezett akkreditált
képzéseken, továbbképzéseken résztvevők
száma
A
könyvtár
által
szervezett
könyvtárhasználati foglalkozások száma
A
könyvtár
által
szervezett
könyvtárhasználati
foglalkozásokon
résztvevők száma
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Könyvtári szolgáltatások

A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi
együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális programok száma
A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi
együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális programokon résztvevők
száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programok
száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal
élők könyvtárhasználatát segítő képzések,
programok száma
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal
élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken,
programokon résztvevők száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály
számára
szervezett
programokon,
képzéseken résztvevők száma,
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály
számára szervezett programok, képzések
száma,
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári
tevékenységeket támogató kiadványainak
száma
Saját könyvtári hírlevél megjelenésének
száma
A könyvtár megjelenésének száma a
médiában
A használói elégedettség-mérések száma, a
válaszadó használók száma/alkalom (átlag)

A használói elégedettség-mérések során a
válaszadó használók száma/alkalom (átlag)
A
megyei
könyvtár
koordinációjával
minősítésre készülő települési könyvtárak
száma
Az
iskolai
közösségi
szolgálatot
a
könyvtárban teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a
köznevelési
intézményekkel
kötött
megállapodások száma

2014. tény

2015. terv

2015. évi
tény

40

40

26

402

400

349

6

6

1

180

180

60

5

5

40

40

változás
%-ban
előző
évhez
képest

4

44

54

54

67

1 080

1 500

1 290

2

4

2

8

8

2

120

120

150

3 alkalom 216
db kérdőív
válaszadók
száma: 174 db

3 alkalom 216
db kérdőív
válaszadók
száma: 174 db

4 alkalom,
1162 db
kérdőív,
válaszadók
száma: 862

58

58

215

0

0

0

67

67

52

7

8

11
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Könyvtári szolgáltatások

2014. tény

2015. terv

2015. évi
tény

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek
száma

4

5

11

5

5

13

0,0012

0,0012

0,00125

0,000784

0,000784

0,00072

500

500

580

0,62

0,67

0,67

11.2

A könyvtárral írásos együttműködést kötő
civil, határon túli, vállalkozói, stb. partnerek
száma
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága
(könyvtárosok száma/megye lakosságának
száma)
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést
biztosító számítógéppel való ellátottsága
(számítógépek
száma/a
megyeszékhely
lakosságának száma)
A megyei könyvtár által biztosított
nemzetiségi dokumentumok száma
A megyei könyvtár által a kistelepülési
önkormányzattal kötött megállapodások
számának aránya (a megyében lévő
kistelepülések száma/megállapodást kötött
települések száma)

Mutatók

11.3

Állománygyarapítás

Költségvetés
Érdekeltségnövelő támogatás
ODR támogatás dokumentumok
beszerzésére
Egyéb
Források összesen
Ajándék, kötelespéldány értéke
Összesen

2014. évi
tény

2015. évi terv

2015. évi tény

Változás 20142015 (%)

37 249 560

39 000 000

41 857 699

+ 12%

320 000

250 000

111 446

-65%

1.240.000

2 500 000

3 404 310

+175%

8 705 275

3 000 000

1 329 335

-85%

47 514 835

44 470 000

46 702 790

-1,7%

1 903 014

1 900 000

2 128 576

+12%

49 417 849

46 370 000

48 831 366

-1,2%

2015. terv

2015. évi
tény

43 664 869
7 623 000

46 000 000
8 000 000

45 373 455
9 154 170

változás
%-ban
előző
évhez
képest
+4 %
+20%

6 777 520

7 000 000

9 394 721

+39%

21 991

23 240

22 074

+0,4%

16 174

16 555

9 122

-43%

38

50

72

+89%

1 227

1 300

992

-19%
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változás
%-ban
előző
évhez
képest

Gyűjteményfejlesztés

Gyarapításra fordított összeg (Ft)
ebből folyóirat (Ft)
ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum
(Ft)
A könyvtári állomány éves gyarapodása
dokumentumtípusonként (db és méter)
A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma dokumentumtípusonként
Kötelespéldányként
kapott
és
nyilvántartásba vett dokumentumok száma
(db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe
bekerült

2014. tény
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Gyűjteményfejlesztés

dokumentumok száma (db)
Helytörténeti
gyűjteménybe
bekerült
dokumentumok száma (db)
Nemzetiségi
gyűjteménybe
bekerült
dokumentumok száma (db)
Zenei
gyűjteménybe
bekerült
dokumentumok száma (db)
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben
beszerzett egy lakosra jutó könyvtári
dokumentumok száma (dokumentumok
száma/megye lakossága)

Mutatók

11.5

Gyűjteményfeltárás

Épített elektronikus
katalógusokban/adatbázisokban rögzített
rekordok száma
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA)
betöltött tételek száma
Országos
gyűjtőkörű
cikkadatbázisba
betöltött rekordok száma
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama órában
kifejezve)
Beérkező új dokumentumok olvasók számára
történő hozzáférhetővé válásának időtartama
napokban kifejezve (átlagosan)
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága
(az
elektronikus
katalógusban
feltárt
dokumentumok
száma
a
gyűjtemény
egészének %-ában)

2014. tény

2015. terv

2015. évi
tény

változás
%-ban
előző
évhez
képest

304

320

635

+108%

38

45

80

+111%

521

550

1000

+92%

0,07

0,08

0,07

0%

változás
%-ban
előző
évhez
képest

2014. tény

2015. terv

2015. évi
tény

10 118

10 350

16 725

+65%

0

0

0

0%

92

120

205

+112%

0,5

0,3

0,5

0%

10

8

14

-40%

100%

100%

100%

0%
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11.6 Tudományos kutatás

2014. tény

2015. terv

2015. évi tény

változás %ban előző
évhez képest

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

2

-44%

34

34

25

-27%

0

21

39

+390%

1

1

1

0

50

70

72

+44%

5

5

18

+260%

39

5

4

-90%
Változás %ban az előző
évhez képest

Kutatómunka
éves
időalapja
(munkaóra/év)
Tudományos kutatások száma
A könyvtár összes publikációinak száma
és ebből a könyvtár szakemberei által
készített, nyomatott vagy elektronikus
formában megjelent publikációk száma
Idegen nyelvű publikációk száma
Nemzetiségi
nyelvű
kiadványok,
publikációk száma
A könyvtár által kiadott kiadványok
száma
A könyvtár szakemberei által tartott
előadások száma
A könyvtár szakemberei által elvégzett
szakértői tevékenységek száma
A könyvtár által szervezett konferenciák
száma
A
könyvtár
által
szervezett
konferenciákon
résztvevők száma
A
könyvtár
szakembereinek
konferencián való részvételének száma
A képzésben, továbbképzésen részt vett
dolgozók száma
Mutatók

11.7

Könyvtári programok

A könyvtárban a tárgyévben
szervezett helyi, megyei és országos
szintű közösségi programok,
rendezvények száma összesen
A könyvtárban a tárgyévben
szervezett helyi, megyei és országos
szintű közösségi programok,
rendezvényeken
résztvevők száma
Tárgyévben szervezett konferenciák
száma
Tárgyévben szervezett
konferenciákon
résztvevők száma
A könyvtárban szervezett időszaki
kiállítások száma
A könyvtárban szervezett időszaki
kiállítások látogatóinak száma
Tárgyévben a családok számára
meghirdetett rendezvények száma

2014. tény

2015. évi terv

2015. évi tény

525

520

538

22 577

22 500

13 541

1

1

1

50

70

72

24

24

50

7 892

7 000

9 225

+17%

232

+673%

30

50

2,5%

-40%

0
+44%
+108%
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Könyvtári programok

2014. tény

2015. évi terv

2015. évi tény

Változás %ban az előző
évhez képest

1 050

1 300

8 901

+747%

309

312

355

8 718

8 800

8 284

-5%

0

0

0

0

Tárgyévben a családok számára
meghirdetett rendezvényeken
résztvevők száma
A megyei könyvtár esetében az általa
ellátott kistelepüléseken szervezett
rendezvények száma
A megyei könyvtár esetében az általa
ellátott kistelepüléseken szervezett
rendezvényeken résztvevők száma
Egyéb rendezvényeken résztvevők
száma

Mutatók

11.8

Állományvédelem

+15%

változás
%-ban
előző
évhez
képest

2014. tény

2015. terv

2015. évi tény

5

8

0

181

181

181

0%

0

0

0

0

3000

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Állományvédelem
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás,
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív
állományvédelmi intézkedésben részesült
dokumentumok száma
Muzeális dokumentumok száma
Restaurált muzeális dokumentumok száma
Az állományvédelmi célból digitalizált és a
konvertált dokumentumok száma
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok
száma
A könyvtári dokumentumok állagának
védelmét szolgáló gépek száma

-100%

5483

+83%

Eger, 2016. február 11.

………………………….
aláírás
igazgató
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http://www.heol.hu/heves/kozelet/meglepo-milyenfurcsasagokkal-talalkoznak-konyvtarosaink-618074
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HEOL
A város múltja a tárlaton
2015-06-30
http://www.heol.hu/heves/kultura/a-varos-multja-a-tarlaton618239

HEOL
A könyvvásárokban különlegességekre bukkanhatunk
2015-07-08
http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-konyvvasarokbankulonlegessegekre-bukkanhatunk-619390

HEOL
Kálnoky hagyatéka: méltó helyre került
2015-09-05
http://www.heol.hu/heves/kozelet/kalnoky-hagyateka-meltohelyre-kerult-627979

HEOL
Tarnamérai az év könyvtárosa
2015-09-11
http://www.heol.hu/heves/kozelet/tarnamerai-az-evkonyvtarosa-628927

HEOL
Igazi ünneppé avanzsált a Magyar Dal Napja
2015-09-15
http://www.heol.hu/heves/kultura/igazi-unneppe-avanzsalt-amagyar-dal-napja-629568

HEOL
Tizenkét könyvet olvassanak a bátrak
2015-09-28
http://www.heol.hu/heves/kozelet/tizenket-konyvetolvassanak-a-batrak-631444

HEOL
Rabok meséltek az egri börtönben
2015-10-01
http://www.heol.hu/heves/kozelet/rabok-meseltek-az-egribortonben-632009
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HEOL
Kincsek a kiárusításon
2015-10-02
http://www.heol.hu/heves/kultura/kincsek-a-kiarusitason632195

HEOL
Rendkívüli programok és sok meglepetés
2015-10-05
http://www.heol.hu/heves/kozelet/rendkivuli-programok-essok-meglepetes-632540

HEOL
Nyáry Krisztián könyvkiadó nem csak olvas, ír is
2015-10-19
http://www.heol.hu/heves/kultura/nyary-krisztian-konyvkiadonem-csak-olvas-ir-is-634684

HEOL
Folyamatosan cserélődik a könyvtári kínálat
2015-11-01
http://www.heol.hu/heves/kozelet/folyamatosan-cserelodik-akonyvtari-kinalat-636396

HEOL
Szolgáltató könyvtár Egerfarmoson
2015-11-10
http://www.heol.hu/heves/kozelet/szolgaltato-konyvtaregerfarmoson-637914

HEOL
Játsszunk zenét!
2015-11-17
http://www.heol.hu/heves/kozelet/jatsszunk-zenet-638870

HEOL
Örömvarrásból született csodák
2015-11-26
http://www.heol.hu/heves/kozelet/oromvarrasbol-szuletettcsodak-640300

58

HEOL
Tarolnak a D.A.C. könyvek
2015-12-07
http://www.heol.hu/heves/kultura/tarolnak-a-dac-konyvek641895

HEOL
A könyvtárak igényei szerint tervezik a berendezést
2015-12-20
http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-konyvtarak-igenyeiszerint-tervezik-a-berendezest-643742

HEOL
Elveszett Paradicsom
2015-12-29.
http://www.heol.hu/heves/kultura/elveszett-paradicsom644743

Paletta Online
2015. június 17.
http://www.palettaonline.hu/arter/ertekek-tara-a-liceumban

Paletta Online
2015. október 03.
http://www.palettaonline.hu/kulter/sorsfordulok-sorsforditoktortenelmi-szemelvenyek

Paletta Online
2015. október 09.
http://www.palettaonline.hu/belter/egyuttmukodes-es-10orszagos-konyvtari-napok

Paletta Online
2015. október 18.
http://www.palettaonline.hu/kulter/sorsfordulok-sorsforditoka-hos-dobo-istvan
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Paletta Online
2015. december 12
http://www.palettaonline.hu/kulter/tied-a-varos-eger

Egri szín
2015. január 09.
http://www.egriszin.hu/tartalom/cikk/11613_szakmai_muhelyna
pot_tartanak_egerben_az_orszag_konyvtari_szakemberei

Egri szín
2015. január 26.
http://www.egriszin.hu/tartalom/cikk/11718_lelekmento_tudato
ssag_a_konyvtarban

Egri szín
2015. március 16.
http://www.egriszin.hu/tartalom/cikk/11849_dragoman_gyorgy
_es_szabo_t._anna_a_konyvtarban

Egri szín
2015. március 18.
http://www.egriszin.hu/tartalom/cikk/11857_8232elolanc_a_kon
yvekert_atkoltozik_a_kulso_raktar

Egri szín
2015. március 21.
http://www.egriszin.hu/tartalom/cikk/11862_weores_sandor_re
mekmuverol_szolt_a_fama

Egri szín
2015. április 20.
http://www.egriszin.hu/tartalom/cikk/11893_szavalj_cseh_karol
y_tiszteletere
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Egri szín
2015. április 21.
http://www.egriszin.hu/tartalom/cikk/11895_legbol_kapott_tort
enet_a_konyvtarban

Egri szín
2015. április 30.
http://www.egriszin.hu/tartalom/cikk/11902_nosztalgia_vasar_a
_brody_satorban

Egri szín
2015. július 02.
http://www.egriszin.hu/tartalom/cikk/12038_kiarusit_a_konyvt
ar

12.3 Televízió
Tv Eger
2015. január 14.
http://www.tveger.hu/muhelymunka-a-konyvtarosoknak/

Tv Eger
2015. február 5.
http://www.tveger.hu/kiserleti-melankolia/

Tv Eger
2015. február 12.
http://www.tveger.hu/szerelmes-het-a-konyvtarban/
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Tv Eger
2015. április 13.
http://www.tveger.hu/kolteszet-napja-3/

Tv Eger
2015. június 3.
http://www.tveger.hu/86-unnepi-konyvhet/

Tv Eger
2015. június 5.
http://www.tveger.hu/megnyilt-a-konyvhet/

Tv Eger
2015.június 26.
http://www.tveger.hu/egri-anzix/

Tv Eger
2015. július 1.
http://www.tveger.hu/strandkonyvtar/

Tv Eger
2015. július 9.
http://www.tveger.hu/kincskeresoknek-ajanlott-konyvborze-abrody-sandor-konyvtarban/

Tv Eger
2015. július 23.
http://www.tveger.hu/park-konyvtar-az-ersekkertben/

62

Tv Eger
2015. szeptember 9.
http://www.tveger.hu/kalnoky-laszlo-hagyateka/

Tv Eger
2015. szeptember 11.
http://www.tveger.hu/szakmai-nap-2/

Tv Eger
2015. szeptember 23.
http://www.tveger.hu/zarandokido/

Tv Eger
2015. szeptember 28.
http://www.tveger.hu/agria-bemutato/

Tv Eger
2015. szeptember 28.
http://www.tveger.hu/nepmese-napja-3/

Tv Eger
2015. szeptember 28.
http://www.tveger.hu/magyar-dal-napja-6/

Tv Eger
2015. október 6.
http://www.tveger.hu/konyvtari-napok/
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Tv Eger
2015. október 8.
http://www.tveger.hu/a-diaksport-szovetseggel-es-a-brodysandor-konyvtarral-is-egyuttmukodik-az-ekf/

Tv Eger
2015. október 9.
http://www.tveger.hu/a-konyvtar-ami-osszekot/

Tv Eger
2015. október 12.
http://www.tveger.hu/megnyilt-a-tinizug/

Tv Eger
2015. október 15.
http://www.tveger.hu/jubilalo-sorsforditok/

Tv Eger
2015. október 29.
http://www.tveger.hu/kiallitas-a-brodyban/

Tv Eger
2015. november 6.
http://www.tveger.hu/gardonyi-emlekules/

Tv Eger
2015. november 17.
http://www.tveger.hu/a-zene-gyogyit/
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Tv Eger
2015. november 18.
http://www.tveger.hu/lackfi-janos-egerszalokon/

Tv Eger
2015. december 10.
http://www.tveger.hu/eger-gyerekeknek/

Tv Eger
2015. december 11.
http://www.tveger.hu/varjak-a-ciposdobozokat-az-egribaptistak/
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13. Eseménynaptár 2015.
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