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I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény határozza meg. A megyei hatókörű
városi könyvtár a megye egész területére vonatkozóan a nyilvános könyvtár alapfeladatainak teljesítésén túl állami feladatként
a) ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
c) végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
e) szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
g) működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, információs és
közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében,
h) megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzatok számára a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatainak ellátását a 64. § (3) bekezdése szerinti könyvtári, információs és közösségi helyen,
i) koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a megyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a
könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott szakmai követelmények
érvényesítése érdekében,
j) koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
k) ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat,
l) évente két alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs szakmai műhelynapot szervez a megyében lévő városi könyvtárak könyvtárosai számára,
m) ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos
feladatokat,
n) elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét.
A szakpolitikai célok a könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési könyvtárak
és könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igénylik. E feladatok megjelentek a
nyilvános könyvtárak alapfeladataira és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban.
Mindezek a feladatok intézményi munkatervünkben hangsúlyosan szerepelnek.
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1. ábra: Infografika a Bródy Sándor Könyvtár 2019. évi statisztikai adatai alapján
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ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE
Intézményünk számára fontos az eddig elért eredmények megőrzése, a
minőségi könyvtári szolgáltatások nyújtása, új innovatív elemek alkalmazása az olvasás népszerűsítésére; a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túlmutató – de a könyvtári alapszolgáltatásokra építő – programok megvalósítása. Törekszünk arra, hogy városunk egyik fontos
kulturális intézményeként célkitűzéseinket a szakmai értékek és stratégiák mentén, elkötelezetten vihessük véghez.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok
határozzák meg a tárgyévben:


a könyvtár állományának, szolgáltatásainak és munkafolyamatainak átszervezése, a könyvtár ideiglenes szolgáltatásainak megtervezése, az állományrészek leválogatása, költözés lebonyolítása, üzemszerű működés elindítása



automata kölcsönzési szolgáltatás elindítása



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



a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése 98 településen, a könyvtárinformatikai szolgáltatások bővítése



„Könyvtár négy keréken, MindenkiNet” című projekt második ütemének megvalósítása,
könyvtárbusz beszerzése, könyvtárbuszos szolgáltatás elindítása. Informatikai labor eszközeinek beszerzése, szolgáltatások kialakítása. EFOP-4.1.8-16-2017-00120 sz.„



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



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



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



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



a TÁMOP 3.2.4.A, TÁMOP 3.2.4.B, TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 3.2.12 pályázatok Záró Projektfenntartási jelentéseinek elkészítése, a fenntartási időszakban elvárt tevékenységek lebonyolítása.

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK
2019-ben intézményünk az Informatikai és Könyvtári Szövetség által alapított „A könyvtárügyért díj”-ban részesült. Az elhangzott laudációban kiemelték, hogy a Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár hosszú évek óta kiemelkedő eredményeket ér el kreatív szakmai kezdeményezéseivel, a minőségmenedzsment iránti elkötelezettségével, a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerben nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményével. Innovatív szemlélete olyan vezérfonál,
mely egyaránt épít a szakmai tapasztalatokra, a társadalmi elvárásokra, a lakosság igényeire és a
partnerségre. A munkatársak innovatív és kreatív szakmai ötletei országszerte ismertek az olvasásnépszerűsítő könyvtári programok megvalósításában.
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A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott városi díszünnepségen, 2019. január 21-én Luzsi
Margó, a Gyermekkönyvtár osztályvezetője 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.

II.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK

Az intézmény engedélyezett létszáma 45,75 fő, melyből 44,75 fő szakmai, 1 fő pedig egyéb dolgozó. Az engedélyezett létszám + 2 fő szakmai dolgozóval emelkedett.
2018. évben az EFOP-4.1.8-16-2017-00120 sz. „Könyvtár négy keréken, MindenkiNet” című projekt
keretében egy könyvtárbusz beszerzésének folyamata elindult, mely 23 partnertelepülés KSZR
szolgáltatásában vesz részt. A könyvtárbusz 5/1990 KöHÉM rendelet szerinti N3 járműkategóriába tartozó C kategóriás jogosítvánnyal vezethető, új jármű. A könyvtárbusz rendszerbe állításához egy fő főállású sofőr foglalkoztatása a plusz státuszból megtörtént, illetve egy fő könyvtáros szakmai dolgozó is felvételre került.
2019. évben egy főt kellett felmondás miatt pótolnunk, 2 fő nyugdíjba vonult. A megüresedett
álláshelyeket betöltöttük, bár az évek óta változatlan közalkalmazotti bértábla alapján a garantált bérminimumon történő foglalkoztatás évről évre nehezebbé teszi megfelelően kvalifikált
kollégák felvételét.
Az év folyamán az Országos Széchényi Könyvtár állományába tartozó, a kulturális közfoglalkoztatásban résztvevő átlag 4 fő segítette a munkánkat, valamint 3 fő önkéntesként vett részt a
könyvtár egyik legmozgalmasabb évének sikeres teljesítésében.

2018. tény 2019. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)
Könyvtáros szak- összesen
átszámítva teljes munkaidőre
Könyvtári szak- képesítéssel
mai munkakör- Középfokú szakké- összesen
ben foglalkozta- pesítéssel
átszámítva teljes munkaidőre
tottak
összesen
Egyéb felsőfokú
átszámítva teljes munkaidőre
összesen
Mindösszesen könyvtári szakmai
munkakörben
átszámítva teljes munkaidőre
Egyéb alkalmazott
Egyéb alkalma- felsőfokú
zott
Egyéb alkalmazott
középfokú
Mindösszesen egyéb alkalmazott
Összes létszám:
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma

2019. évi
tény

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

43,75
10
28
27,75
12
12
2
2
42
41,75

45,75
10
28
27,75
13
13
3
3
44
43,5

összesen

1

1

1

átszámítva teljes munkaidőre
összesen

1
0

1
0

1
1

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

1

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

1
1

1
1

2
2

43,75

43,75

45,5

2
10

2
10

2
5
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2. ábra: Szervezeti felépítés 2019. december 31.

3. ábra: Organogram 2020. január 1.
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III.
1.

SZAKMAI MŰKÖDÉS
NYITVATARTÁS
2019-ben a Nagypréposti palota felújítása és a könyvtár
költöztetésének ütemezése miatt nyitvatartásunk az alábbiak szerint változott:
A Zenei és idegen nyelvi gyűjteményt a Kossuth Lajos utca
18. sz. alól 2019. április 23-ától folyamatosan költöztettük
át a Központi könyvtárba, ahol a szolgáltatások június 15éig elérhetők maradtak. Június 17-én Sátorfaszedés c. programunkkal, nagysikerű városi megmozdulás keretében a
könyvtárpártolók zenés, élőláncos, sajtónyilvános megmozdulásával vette kezdetét a Nagy Könyves Költözés a
Kossuth Lajos utca 16. sz. alól a volt Helyőrségi Művelődési
Ház felújított épületébe. A költözés és az új terek kialakítása szeptember 2-áig tartott, ez idő alatt a központi
könyvtár szolgáltatásait szüneteltettük. Ez idő alatt a
STRAND-, PLÁZA-, PARK-könyvtárunk, valamint a Felnémeti és Felsővárosi Fiókkönyvtáraink biztosították a
könyvtári szolgáltatásokat. 2019. szeptember 3-ától vidám,
fiatalos, megújult környezetben vártuk látogatóinkat. Az
ünnepnapok kivételével az év során folyamatosan, a szolgáltatási időintervallum maximális kihasználásával – a költözés 3 hónapja kivételével - zárva tartás nélkül, vasárnap
is tudunk könyvtári szolgáltatásokat biztosítani. Részlegeink többsége hétfőtől szombatig tart nyitva.

Különlegesnek számít PLÁZA Könyvtárunk, amely kifejezetten hétvégén, péntektől vasárnapig várja a látogatókat,
igen nagy sikerrel. A könyvtári forgalom vasárnap is élénk,
a látogatottság megfelelő, a használói elégedettségmérések alapján a könyvtárhasználók szívesen veszik igénybe e
telephelyünk szolgáltatásait. A Strandkönyvtárat nyári
szezonális nyitva tartással 2013-ban nyitottuk meg. A
strandkönyvtár népszerűsége folyamatos, a kezdeti hét4. ábra: Infografika a Bródy Sándor Me- végi nyitvatartást a látogatók kérésére teljes heti nyitva
gyei és Városi Könyvtár költözésének létartásra kellett kibővítenünk.
péseiről
A nyári időszakban gyermekkönyvtárunk minden hétköznap délelőtt jelen van a Szmrecsányi Lajos Érsekkert játszótere mellett (PARK-könyvtár), ahová
színes triciklivel érkeznek a szebbnél szebb gyermekkönyvek, s amely szintén nagyon népszerű
a gyerekek és az őket kísérő felnőttek körében. Fontosnak tartjuk a nyitottságot és a szolgáltatások „kitelepítését a falakon kívül”, a település különböző pontjaira. A látogatottság alapján
mondhatjuk, hogy a hétvégén biztosított szolgáltatásokra egyre nagyobb igény jelentkezik.
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Nyitva tartás a (központi) könyvtárban
2018. évi tény
Mutatók

2019. évi
terv

2019. évi
tény

Változás %-ban
az előző évhez
képest

Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)

51 óra

51 óra

43 óra

-16%

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)

46 óra

46 óra

86 óra

+86%

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás (óra)

14 óra

14 óra

14 óra

0%

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (óra)

12 óra

12 óra

12 óra

0%

Nyári zárvatartási idő (a könyvtár székhelyén)
Munkanapok száma:

92 nap

92 nap

65 nap

-30%

Ebből nyitvatartási napok száma

91 nap

20 nap

65 nap

-30%

Téli zárvatartási idő (a könyvtár székhelyén)
Munkanapok száma:

91 nap

91 nap

6 nap

-

Ebből nyitvatartási napok száma

88 nap

85 nap

5 nap

-

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben
(a könyvtár székhelyén):

351 nap

351 nap

237 nap

-23%

Nyitva tartás a fiókkönyvtárakban:
A fiókkönyvtárak száma: 3. A Felnémeti és a Felsővárosi Fiókkönyvtár keddtől szombatig heti
32-32 órában tart nyitva, a Pláza Könyvtár péntektől vasárnapig heti 22 órában várja a látogatókat.

2.

AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI SZERVEZETI EGYSÉGEI ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

2.1 Gyűjteményfejlesztés
Könyvtárunk állománygyarapítása 2019-ban is tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történt. A
2015. évi CXLIII. törvény alapján a könyvek beszerzése ebben az évben is közbeszerzés útján
zajlott. Beszállító partnerünk a pályázat nyertes ajánlattevője, a Líra Zrt. volt.
Az állománygyarapítás forrásai:
 költségvetés
 KSZR költségvetési támogatás
 egyéb támogatások (ODR, Márai-program, NKA-könyvtámogatás)
 kötelespéldányok, ajándékok
A költségvetésből a dokumentumok beszerzésére biztosított keret részlegenkénti elosztása év
elején megtörtént, az önállóan gyarapító részlegeink (felnőtt részleg, gyermekkönyvtár, zenei
részleg, idegen nyelvi részleg, KSZR szolgáltatás) maguk felelősek a felhasználásért, az olvasói
elégedettséget szolgáló folyamatos, tervszerű gyarapításért.
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2019-ben 4 új település csatlakozott a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszerhez (KSZR), így öszszesen 98 település számára biztosítottunk dokumentum-ellátást. A KSZR állománygyarapítása
is folyamatosan, a rendszer gyűjtőköri szabályzatának elvei szerint történt. Az éves gyarapodás
összesen 11.359 db dokumentum volt, 24.415.990,- Forint értékben. A szolgáltatás keretében a
tagkönyvtárak egyrészt tartós letétbe kihelyezett könyveket, másrészt a frissítés biztosítására
negyedévente cserélődő állományrészt, ún. forgó letétet kaptak. A beszerzett dokumentumok
példányszáma tartós letétbe kerülés esetén 98 db volt, forgó letétbe kerülés esetén pedig 4-5 db.
A szolgáltatás része a településenként 100.000,- Forint értékű folyóirat-előfizetés is, mely az
adott település igényeinek felmérése után kerül megrendelésre.
Az iskolai könyvtárak számára (20 db) külön együttműködési megállapodás alapján évente 2
könyvkiszállítást biztosítottunk, és iskolánként 30.000,- Ft értékben rendeltünk folyóiratokat.
Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben vállalt feladatok ellátására évenként támogatást kap. ODR állományunkat az előző évekre jellemző elvek szerint gyarapítottuk,
továbbra is figyelembe véve az útmutatók irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét és a felhasználók
igényeit. A 2019-re átnyúló ODR-támogatás dokumentum-beszerzésre fordítható összege
1.200.000,- Ft volt, melyről 2019 júniusában számoltunk el. Tárgyév novemberében aláírásra került a 2020. évre vonatkozó ODR-szerződésünk is, mely 2.660.000,- Ft értékben, 2020-ra átnyúlóan használható fel.
A Márai-program célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók
által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése. A Márai IX. program keretében 2019. november elején 849.980,- Ft
értékben 324 db dokumentumot kaptunk, melynek állományba vétele, feldolgozása a tárgyévben
megtörtént.
Ajándékként 1767 db könyv került a birtokunkba 4.427.622,- Ft értékben, kötelespéldányként 26
db könyvvel gyarapodtunk 39.900,- Ft értékben. A könyveken felül 19 féle folyóirat érkezett kötelespéldányként. Ajándék- és kötelespéldányok révén a dokumentumgyarapodás összesen
4.467.522 Ft értékű volt.

2018. évi
tény

2019. évi
terv

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)

48 405 736

47 000 000

51 492.791

+6,4

ebből folyóirat (br. Ft)

13 407 312

13 000 000

14 717 953

+10

4 759 611

1 200 000

2 151 490

-54,8

112

100

26

-76,8

1406

1500

1512

+7,5

338

300

432

+27,8

336

300

350

+4,2

443

300

282

-36,4

Mutatók

-

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba
vett dokumentumok száma (db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db )
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)
-

2019. évi
tény

változás
%-ban
előző
évhez
képest
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A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen
A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma

20444

20000

18067

-11,6

12238

7000

15906

+30

Könyvtárunk részlegeinek állománygyarapításra fordított összege 2019-ben az alábbiak szerint
alakult:
Felhasználás helye

Leltárba vett állomány Ft

Kurrens folyóirat
Ft

Összesen
Ft

Központi könyvtár+ önállóan gyarapító részlegek
KSZR

17 075 150

3 896 871

20 972 021

24 415 990

9 356 787

33 772 777

Összesen

41 491 140

13 253 658

54 744 798

A 2019-ben állományba vett dokumentumok darabszáma és összege a beszerzés módja szerint:
Beszerzés módja
Vétel
Ajándék
Kötelespéldány
Egyéb
Saját előállítás
Összesen

db

Ft
16 148
1 767
26
26
126
18 067

36 774 838
4 427 622
39 900
39 900
248 780
41 491 140

A 2019-ben állományba vett dokumentumok megoszlása a beszerzett dokumentumok típusa és
a beszerzés összege szerint.
Dokumentumtípus
könyv
hangzó
kotta
elektronikus
térkép
vizuális
Összesen

db

Ft
17 428
430
13
24
1
171
18 067

39 328 883
915 867
9 767
296 900
1 000
938 723
41 491 140

Könyvtárunk kurrens folyóirat állományának alakulása 2019-ben:
A kurrens időszaki kiadványok száma
Összesen
ebből központi könyvtár és részlegei
ebből KSZR szolgáltatás
ebből iskolai könyvtári ellátás

Féleség

Példány
321
289
109
8

1 974
371
1 487
116

Gyűjteményszervezés
2019. évi kiemelt feladatok:
 Tárgyévi kiemelt feladat volt a Nagypréposti palota felújítása miatti költözés előkészítése
és lebonyolítása. Az egyes gyűjteményrészek elhelyezését meg kellett tervezni, felmérni a
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rendelkezésre álló új helyszín befogadóképességét. A költözést megelőző munkák két lépésben zajlottak:
1. A Zenei – és Idegennyelvi gyűjtemény állományát beolvasztottuk a Központi Könyvtáréba. A rendelkezésre álló szűkös hely miatt a könyvtárhasználók kölcsönzési igényeit
figyelembe véve megvizsgáltuk a könyvtári dokumentumokat. Ennek következtében a tartalmilag elavult, régóta nem kölcsönzött könyveket, továbbá a fizikailag rongálódott dokumentumokat a tervszerű állományapasztás során kiselejteztük. Minden zenei és idegennyelvi dokumentumnak módosítanunk kellett a lelőhelyét az elhelyezés függvényében
Központi könyvtárira, vagy Külső raktárira, ahová a dokumentumok nagy része került.
2. Ezután következett a Központi Könyvtár és a teljes belső raktár állományának átvizsgálása, tervszerű állományapasztása. A selejtezés mellett módosítottuk mindazon dokumentumok lelőhelyét, amelyek a kisebb épületbe költözés miatt Külső raktárba kényszerültek.
Az új könyvek beszerzését közbeszerzés keretében végeztük a Líra Zrt. közreműködésével.
A 2019. dec. 31-ig tartó pályázati ciklus végéhez közeledve új eljárást indítottunk a 2020.
évi könyvbeszerzésre vonatkozóan.
Az időszaki kiadványok beszerzése kapcsán a következő tevékenységeket végeztük:
a Központi könyvtár és egyes részlegeinek, fiókkönyvtárainak valamint az új tagokkal bővült KSZR tagkönyvtárak és iskolai könyvtárak folyóiratigényeinek összegyűjtése, táblázatban történő rögzítése, a megszűnt kiadványok hasonló jellegűvel történő helyettesítése,
a folyóirat-megrendelések racionalizálása az elektronikus megjelenések és a használói igények függvényében, a meglévő megrendelések lejáratának nyomon követése, a megrendelések leadása, számlaügyek intézése.
A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja keretében a pályázatot nyert kiadók egész évben folyamatosan eljuttatták könyveiket könyvtárunkba postai úton. Az így
érkezett dokumentumok pályázati elszámolás céljából történő átvételi visszaigazolása és
állományba vétele megtörtént.
Az e-könyvek 2016 óta vannak jelen könyvtárunkban. Az Ebsco Public Library Collection
elnevezésű dokumentumcsomagját - mely több mint 45000, elsősorban angol nyelvű szépirodalmat és szakirodalmat tartalmaz – 2019-re is előfizettük.
Gondoskodtunk a Strandkönyvtár és a Plázakönyvtár folyóirat-beszerzéséről is az olvasói
igények alapján. A Strandkönyvtár könyveit részben a meglévő állományból történő leválogatással és lelőhely-módosítással, részben e célra történő beszerzéssel biztosítottuk.
Ajándékkönyveket biztosítottunk a Ki Tud Többet Egerről? c. vetélkedő, a Hertelendyvetélkedő résztvevői számára, valamint a Nagy Könyves Beavatás elnevezésű kreatív olvasásnépszerűsítő játékhoz.

2.2 Gyűjteményfeltárás
A 2019-ben állományba vett 18 067 db dokumentum feldolgozása a tárgyévben megtörtént. A
könyvek rekordjainak kb. 20%-a más adatbázisokból honosítható volt, de a tartalmi és formai
feltárás megfelelőségét minden esetben ellenőriztük, szükség esetén korrigáltuk a tárgyszavakat,
raktári jelzeteket. A rekordok 71%-a volt többszörözhető, 9%-a pedig saját feldolgozást igényelt.
2019-ben elvégzett feladatok:
 A Corvina adatbázis gondozásával kapcsolatosan 2019-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk az authority rekordok egységesítésére, visszamenőleges javítására, és az utalózásra.
Ezen kívül javítottuk a más adatbázisokból átemelt rekordok tárgyszavait, végeztük a régebbi hiányos rekordjaink kiegészítését.
 Biztosítottuk a dokumentumok megfelelő kiemelésekbe kerülését az olvasók könnyebb
eligazodása érdekében. A tartalmi feltárás után a könyv gerincén és a katalógusban is feltüntettük a megfelelő kategóriát: romantika, krimi, fantasy, mese vagy tini. Új kiemeléseket is létrehoztunk: a történelmi és a hobbi témakörhöz.
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Az újonnan beszerzett magyar és idegen nyelvű dokumentumokhoz 5688 db analitikát
készítettünk.
A helyismereti témájú folyóirat-figyelés eredményeként 210 cikk rekordja került az adatbázisba.
2018. évi
tény

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

2019. évi
terv

változás
%-ban előző
évhez képest

2019. évi
tény

49 251

30 000

18 651

-62,1

13 866

12 000

17 984

+29,7

546

500

420

-23

0,2

0,2

0,2

0

9

9

9

0

100

100

100

0

2.3 Állományvédelem
Könyvtárunk 2019-ben nagy lépést tett az állományvédelem terén. RFID-eszközöket (többek között biztonsági kaput ) szereztünk be, amely az épületből kilépéskor jelez, ha kölcsönzési adminisztáció nélkül kerül ki egy-egy kötet. Ehhez a könyvtári dokumentumokat elláttuk RFID-címkével. A biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma: 54 000 db.
 Állományvédelmi szempontból fontos szerepe van a digitalizálásnak. Ebből a célból öszszesen 829 dokumentumot digitalizáltunk önerőből az alábbi megoszlásban:
cikk: 104 db
gyászjelentés: 650 db
folyóirat lapszám: 75 db (1 200 oldal) (Heves Megyei Hírlap 2018. III. negyedév).
 Állománygondozás terén a költözés miatt nagyarányú tervszerű leselejtezés, állományapasztást végeztünk
Állományapasztás, törlés
A törlések alakulása 2019-ben:

Térkép

Kotta
0
0
0
0
0
0

6
13
0
0
0
0

0
326
725
0
0
0

Audio-vizuális

10 789
1 148
0
1 781
2
399

Elektronikus

Központi könyvtár
Idegennyelvi
Zenei
Gyermekkönyvtár
2 sz. fiókkönyvtár
3 sz. fiókkönyvtár

Hangzó

Dokumentumtípus (db)

Könyv és
bekötött
folyóirat

Részleg

418
0
0
0
0
0

161
0
0
0
0
0

Összesen
(db)
11 374
1 487
725
1 781
2
399

Összesen (Ft)
9 187 391
1 326 308
1 340 651
1 048 884
3279
123 993

13

134
14 253

KSZR
Összesen

0
0

0
19

4
1 055

0
418

0
161

138
15 906

241 501
13 272 007

Az éves gyarapodás és törlés nyilvántartása után könyvtárunk állománya 2019. december
31-én a statisztikai adatszolgáltatás szerinti megbontásban:
Az éves gyarapodás és törlés nyilvántartása után könyvtárunk állománya 2019. december 31-én a statisztikai adatszolgáltatás szerinti megbontásban:
ElektKönyv és
Kartog- NyomKépronikus
HangEgyéb
Ebekötött
ráfiai
tatott
dok.
(digitáÖsszes
dok.
dok.
könyv
tékázott
dok.
zenei
(db)
lis)
(db)
(db)
(db)
(db)
folyóirat,
(db)
dok.
tekercs
dok.
tekercs
kötet, téka
(db)
(db)
285 270

853

2 237

21 036

Mutatók
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

6 443

1 421

2018. évi
tény

20 124

2019. évi
terv

13

337 397

2019.
évi tény

változás %-ban
előző évhez
képest

22

22

0

-100 %

337
0

337
0

341
0

+1,2 %
0

2 940

1 800

829

-71,8 %

0

0

54 000

+

0

0

0

0

2.4 Tudományos kutatás

Mutatók
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

változás %ban előző évhez képest
0
0

2018. évi
tény

2019.
évi terv

2019. évi
tény

0
0

0
0

0
0

42

30

0

Nem összehasonlítható
adat.

0

0

0

0

0

0

0

0

10

4

7

-70%

48

40

20

-83%

0

0

5

+400%

3

2

1

-66%

14

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

138

100

50

-36%

50

50

80

+60%

16

8

35

+118%

Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban
Bodor Katalin
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete elnöke
Eszterházy Károly Egyetem hallgatóinak gyakorlatvezetője
Csépányi Zoltán
Az én könyvtáram - "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" EFOP-3.3.3VEKOP/16 projekt szakmai műhelyének tagja
Farkas Márta
Szaktanácsadó - Az én könyvtáram - "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek"
EFOP-3.3.3-VEKOP/16 projektben
Fekete Ildikó
Az Agria irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, a Folkmagazin, a Gramofon, a
Kapcsolat a Heves megyei könyvtárosok lapja, a Magyar egyházzene, az Új művészet
című folyóiratok 2019. évi tartalomjegyzékeinek feltárása a Magyar Folyóiratok
Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisában
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Szécsényi Orsolya, Kiss Péter
Részvétel az Eszterházy Károly Egyetem város- és régiótörténeti írás munkacsoportjának
munkájában
Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
A Dsida Jenő Baráti Kör Egyesület tagja, részvétel az egyesület munkájában.
(pályázatírás, programszervezés)
Az Egri Nyelvművelő Kör alapító tagja, részvétel a Kör munkájában. (programszervezés)
Pauer Erika
Szaktanácsadó - Az én könyvtáram - "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek"
EFOP-3.3.3-VEKOP/16 projektben
Tőzsér Istvánné
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma tagja
Könyvtári Akkreditációs Bizottság tagja (EMMI)
KSZR munkabizottság tagja (EMMI)
Könyvtári Minőségügyi Szakértői Bizottság vezetője (EMMI)
Informatikai és Könyvtári Szövetség alelnöke
Könyvtári szakértő, szakfelügyelő
Meghívott oktató a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain
Zsoldos Marianna
Részvétel a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport
munkájában.
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Tudásmegosztás belső képzéseken
2019. április 8. Összdolgozói értekezlet
Téma: Beszámoló az intézmény 2018. évi tevékenységéről; Munkaterv a 2019. évre; Esélyegyenlőség és környezettudatos szemlélet a könyvtárban
Előadó: Tőzsér Istvánné
2019. május 16. Összdolgozói értekezlet
Téma: A költözéssel kapcsolatos aktuális információk - igazgatói tájékoztató
Előadó: Tőzsér Istvánné, Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Vas Gábor Tamás
2019. szeptember 2. Összdolgozói értekezlet
Téma: Nyitás előtti tájékoztatás, ismerkedés az új terekkel és eszközökkel
Előadó: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna: A könyvtár új terei és új elrendezése
Zsoldos Marianna: Az automata kölcsönző használata
2019. október 15. Szakalkalmazotti értekezlet
A belső képzésen a könyvtáros munkatársak az új infokommunikációs eszközök használatában
rejlő lehetőségekről tájékozódhattak, kiscsoportos formában. Az értekezlet szakmai témái:
Előadó: Burai Bernadett: Programozás a könyvtárban- kicsiktől a nagyokig: Microbit bemutató
Csépányi Zoltán: Könyvdigitalizálás kímélő módon
Zsoldos Marianna: Mire használhatjuk a "4 K" okos táblát?
2019. december 9. Összdolgozói értekezlet
Téma: Év végi összegzés, tűz- és munkavédelmi oktatás
Előadó: Tőzsér Istvánné
Csapatépítő játékos irodalmi vetélkedő a meghívott nyugdíjas dolgozókkal
Továbbképzések
2019-ben könyvtárunk 35 dolgozója 55 képzésben vett részt.
Név
Aradi Ferenc

Aradiné Kovács Judit Anikó

Bálintné Fadgyas
Eszter
Bede Adrienn

Bodó Boglárka Rita

Képzés
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazására
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás

Nyilvántartási szám
E-000115/2014/D004

Tanúsítvány
372/2019/TISZK

Dátum
2019.11.25

E-000115/2014/D022

182/2019/TISZK 2019.05.08

E-000115/2015/D004

364/2019/TISZK 2019.11.25

29571-2/2015/KOZGYUJT

7743/1348/2019

E-000115/2014/D022

183/2019/TISZK 2019.05.08

E-000115/2014/D022

184/2019/TISZK 2019.05.08

E-000115/2014/D004

365/2019/TISZK 2019.11.25

2019.
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Burai Bernadett

Dobiné Józsa Erika

"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
GDPR szabályai

Farkas Márta

Fekete Ildikó

Ferenc Beáta

Jeneiné Csernák
Marianna

Kelemenné Csuhay
Zsuzsanna
Kiss Péter

Kulcsár Kitti

A könyvtárosok szerepe a tanulást
támogató könyvtári szolgáltatások
megvalósításában ksztt-05/2018
Projektkommunikáció, eredménykommunikáció PEKOM-1/2019
Origo Nyelvvizsga Centrum német B2 középfokú szóbeli nyelvvizsga
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
Informatikus könyvtáros MA képzés
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
Informatikus könyvtáros BA képzés

E-000115/2014/D022

186/2019/TISZK 2019.05.08

E-000115/2014/D022

188/2019/TISZK 2019.05.08

E-000115/2014/D004

368/2019/TISZK 2019.11.25

E-000115/2014/D022

190/2019/TISZK 2019.05.08

50102/2019/KONYVLEV

8046/1323/2019

2019.05.21

2462-1/2018/KÖZGYŰJT

EFOP 3.3.3-VEKOP/162016/00001

2019.01.17

19012-1/2018/közgyűjt

208/2019

2019.11.13

2065396

2019.07.05

E-000115/2014/D004

378/2019/TISZK 2019.11.25

E-000115/2014/D004

369/2019/TISZK 2019.11.25

Eszterházy Károly
Egyetem

2019/2020

E-000115/2014/D022

191/2019/TISZK

2019.05.08

E-000115/2014/D022

191/2019/TISZK

2019.05.08

E-000115/2014/D004

369/2019/TISZK 2019.11.25

E-000115/2014/D022

192/2019/TISZK 2019.05.08

E-000115/2014/D004

371/2019/TISZK 2019.11.25

E-000115/2014/D004

377/2019/TISZK 2019.11.25

Eszterházy Károly
Egyetem
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Liktor Tibor

Segédkönyvtáros képzés

Lőrinczné Jakab
Gabriella

"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás E-000115/2014/D022
képzés

2019/2020
2019/2020

193/2019/TISZK 2019.05.08
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Mihály Andrea

Molnár Krisztina

Morvainé Várkonyi
Andrea

Nagy F. Mária
Nagyné Petrenkó
Lea
Orsó Éva

Pádár-Deák Krisztina

Pauer Erika

Pintérné Pordány
Mária

Porkoláb Judit

Szécsényi Orsolya
Dr. Szemerszkiné
Dürgő Csilla

"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
A könyvtáros szerepe a tanulást
támogató könyvtári szolgáltatások
megvalósításában
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
A könyvtáros szerepe a tanulást
támogató könyvtári szolgáltatások
megvalósításában
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
A könyvtáros szerepe a tanulást
támogató könyvtári szolgáltatások
megvalósításában
Projektkommunikáció, eredménykommunikáció PEKOM-1/2019
A digitális képzések elsajátítása a
DJP pontokon
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
"Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
Informatikus könyvtáros MA képzés
A Korszerű helyismereti munka
alapjai 31/60/KVTÁR/2015
A Korszerű helyismereti munka
alapjai 31/60/KVTÁR/2015

E-000115/2014/D004

366/2019/TISZK 2019.11.25

E-000115/2014/D022

194/2019/TISZK 2019.05.08

E-000115/2014/D022

194/2019/TISZK 2019.05.08

E-000115/2014/D004

367/2019/TISZK 2019.11.25

E-000115/2014/D022

196/2019/TISZK 2019.05.08

E-000115/2014/D004

373/2019/TISZK 2019.11.25

E-000115/2014/D022

197/2019/TISZK 2019.05.08

2462-1/2018/KÖZGYŰJT

EFOP 3.3.3-VEKOP/162016/00001

E-000115/2014/D022

198/2019/TISZK 2019.05.08

2462-1/2018/KÖZGYŰJT

EFOP 3.3.3-VEKOP/162016/00001

E-000115/2019/D022

199/2019/TISZK 2019.05.08

2462-1/2018/KÖZGYŰJT

EFOP 3.3.3-VEKOP/162016/00001

2019.01.17

19012-1/2018/közgyűjt

208/2019

2019.11.13

DJP/2019

DJP/2019

2019.

E-000115/2014/D022

200/2019/TISZK 2019.05.08

E-000115/2014/D004

375/2019/TISZK 2019.11.25

E-000115/2014/D22

201/2019/TISZK 2019.05.08

Eszterházy Károly
Egyetem

2019/2020

2034/2016/KÖZGYŰJT. 8251/1328/2019

2019.10.25

2034/2016/KÖZGYŰJT. 7856/1328/2019

2019.10.25

2019.07.07

2019.07.07
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"Önállóan használom az informaTilkiné Varga Katatikai eszközömet - IKER 2. szintű
lin
képzés " 35 órás
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés
Tőzsér Istvánné
ÁBPE-továbbképzés II. Információ ellenőrzés a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői
részére
"Önállóan használom az informaVécsei Jánosné
tikai eszközömet - IKER 2. szintű
képzés " 35 órás
"Informatikai ismeretek a könynyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
Veresné Lefler Kaképzés
talin Rita
Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal
"Informatikai ismeretek a könyZsoldos Marianna
nyebb élethez, 2-es verzió"20 órás
képzés

E-000115/2014/D004

370/2019/TISZK 2019.11.25

E-000115/2014/D022

202/2019/TISZK 2019.05.08

T-1911BUDIEE01/13709/2019

2019.10.18

E-000115/2014/D004

376/2019/TISZK 2019.11.25

E-000115/2014/D022

203/2019/TISZK 2019.05.08

56023-3/2017/KOZGYUJT

43/30/Ktár/2017 2019.10.04

E-000115/2014/D022

204/2019/TISZK 2019.05.08

Szakmai publikációk
Nyomtatott publikációk
1.

Internet Fiesta - Könyvtár Kommunikáció Internet / Kulcsár Kitti. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. 28. évf. 1-2.sz. (2019. nyár), p. 6-8.

2.

Irodalom gombnyomásra / Szabó Eszter. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 28. évf. 1-2.sz. (2019.
nyár), p. 9.

3.

A történet Te vagy! - Negyedjére is Nagy Könyves Beavatás / Csépányi Zoltán. – In: Kapcsolat, ISSN
1416-3535. - 28. évf. 1-2.sz. (2019. nyár), p. 10-11.

4.

E'mese vár – Felkerekedő / Kulcsár Kitti. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 28. évf. 1-2.sz. (2019.
nyár), p. 14-15.

5.

Kincsesláda „Az én könyvtáram” projekt oldalán / Pauer Erika. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 28.
évf. 1-2.sz. (2019. nyár), p. 18.

6. MKE tisztújító taggyűlés / Bodor Katalin, Verle Ágnes. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 28. évf. 12.sz. (2019. nyár), p. 20.
7.

Múzeumi séták Budapesten : beszámoló az MKE Heves Megyei Szervezetének szakmai kirándulásáról/ Verle Ágnes. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 28. évf. 1-2.sz. (2019. nyár), p. 21.

8. Nagy Könyves Költözés, avagy hogy lesz a 16-ból 12? / Szécsényi Orsolya. – In: Kapcsolat, ISSN 14163535. - 28. évf. 1-2.sz. (2019. nyár), p. 23.
9. Könyvtár 4 keréken / Szabó Eszter. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 28. évf. 3-4.sz. (2019. tél), p. 12.
10. Országos Könyvtári Napok Heves megyében / Pádár-Deák Krisztina. – In: Kapcsolat, ISSN 14163535. - 28. évf. 3-4.sz. (2019. tél), p. 14-15.
11. Balti párhuzamok / Komló-Szabó Ágnes. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 28. évf. 3-4.sz. (2019. tél),
p. 16-17.
12. Látogatás Amszterdam nappalijában / Zsoldos Marianna. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 28. évf.
3-4.sz. (2019. tél), p. 18.
13. A mi könyvtárunk, a te könyvtárad / Szécsényi Orsolya. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 28. évf. 34.sz. (2019. tél), p. 19.
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14. A nagy könyves költöztetés - és ami mögötte van / Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Fekete Ildikó,
Burai Bernadett. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 28. évf. 3-4.sz. (2019. tél), p. 20-22.
15. Tisza-tavi kerékpártúra / Verle Ágnes. – In: Kapcsolat, ISSN 1416-3535. - 28. évf. 3-4.sz. (2019. tél), p.
23.
16. Z és alfa generáció a könyvtárban. Kik ők és mit szeretnének? / Csépányi Zoltán. – In: A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése. – Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2019. –
p.35-71.
17. Gondolatok az Eszterházy Károly-szobor feliratáról / Kiss Péter. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. – 30. évf. 244. sz. (2019. okt. 19.), p. 4.
18. Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár az ezredfordulóig / Kiss Péter. – Eger : Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár, 2019.
19. Fanatik Rídörz olvasóklub / Szabó Eszter. – In: Olvasásfejlesztő könyvtári mintaprogramok (Módszertani kötetek 7.) – Budapest: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2019. – p.167-177.
20. Videójáték a könyvtárban / Zsoldos Marianna. – In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, ISSN 1216-6804. 28. évf. 11. sz. (2019), p. 3-16.

Online megjelenésű publikációk
1.

Mi történt velünk 2019-ben? : az MKE Heves Megyei Szervezet eseményeinek, programjainak rövid
összefoglalója / Verle Ágnes. – In: Könyvtárvilág. 7. évf. 6. sz. -URL: https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2019/12/mi-tortent-velunk-2019-ben-az-mke-heves-megyei-szervezet-esemenyeinek-programjainak-rovid-osszefoglaloja/6289/

2.

IAML Kraków Congress Diary #10: Az IAML Krakkói Kongresszusán / Zsoldos Marianna. – URL:
https://www.iaml.info/news/iaml-krakow-congress-diary-10-az-iaml-krakkoi-kongresszusan

Szakmai előadások
Kollégáink az ország minden részéből és külföldről is kapnak felkérést konferenciák, továbbképzések, szakmai előadások megtartására. 2019-ben az alábbi témákban tartottunk előadásokat:

Az előadás címe

Előadó

1.

Mit várnak a fiatalok a
könyvtártól? - kerekasztal-beszélgetés

Csépányi
Zoltán

2.

Tanulástámogatás és olvasásnépszerűsítés szaktanácsadói szerepben

Farkas Márta

3.

4.
5.

A szolgáltatások minőségének fejlesztése, biztosítása, értékelése
Partnerközpontúság,
partnerek számbavétele,
partnerlista
A Z generáció és az élő
irodalom

Farkas Márta
Kelemenné
Csuhay Zsuzsanna
Komló-Szabó
Ágnes

Előadás helyszíne

Lurdy Konferencia
és Rendezvényközpont, Budapest

Eger, Hotel Eger
Konferenciaterem
Gyöngyös, Vachott
Sándor Városi
Könyvtár
Gyöngyös, Vachott
Sándor Városi
Könyvtár
Gyula, Erkel Ferenc
Gimnázium

Előadás
ideje

2019.
nov. 15.

2019.
jan. 3031.

A rendezvény
megnevezése
Az én könyvtáram program
Olvasásnépszerűsítő és innovatív olvasásfejlesztő
workshop
Az én könyvtáram II. Mérföldkő Konferencia

2019.
febr. 28.

Szakmai nap

2019.
febr. 28.

Szakmai nap

2019.
febr. 28.

Implom József
Középiskolai

20

Helyesírási Verseny Kárpátmedencei döntője
47. Csongrád
Megyei Könyvtárosnap, Trendek kívül-belül
Szeminárium az
EKE óvodapedagógus és magyar szakos
hallgatóinak
Szeminárium az
EKE tanító szakos szakos hallgatóinak
Implom József
Középiskolai
Helyesírási Verseny Kárpátmedencei döntője
Könyvtárak a
családokért.
IKSZ Városi Tagozat, Szakmai
napok

6.

Kapcsolódj!

Komló-Szabó
Ágnes

Szentes, Megyeháza

2019.jún
. 20.

7.

Navigátor - Beavatás a
kortárs magyar gyermekirodalomba

Komló-Szabó
Ágnes

Eger, Eszterházy
Károly Egyetem

2019.
szept.
26.

8.

Navigátor - Beavatás a
kortárs magyar gyermekirodalomba

Komló-Szabó
Ágnes

Eger, Eszterházy
Károly Egyetem

2019.
dec. 4.

9.

Ha untatlak, menekülj!
Lélekfrissítő játékok,
mesék

Luzsi Margó

Gyula, Erkel Ferenc
Gimnázium

2019.
febr. 28.

10.

Bébillér, Ciróka, Pilinkázó és társai. Könyvtári
szolgáltatások családoknak.

Luzsi Margó

Cegléd, Aquarell
Hotell

2019.
márc. 5.

11.

A mesemondás fontossága óvodáskorban

Luzsi Margó

2019.
márc.
29.

Szülőcsoport

12.

Folyamatszabályozás

Bélapátfalva, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény
Gyöngyös, Vachott
Sándor Városi
Könyvtár

2019.
ápr. 4.

Szakmai nap

13.

Használói igényfelmérés
és elégedettségmérés rövid előadás és tréning:
űrlapkészítés, infografika készítése, gyakorlati
feladatok

Szakmai nap

Mihály Andrea

Pauer Erika

Gyöngyös, Vachott
Sándor Városi
Könyvtár

2019.
febr. 28.

14.

Fanatik Rídörz olvasóklub

Szabó Eszter

Eger, Bródy Sándor
Könyvtár

2019.
febr. 11.

15.

Bűntény a könyvtárban
– detektívjáték, a Mágnás Elza-gyilkosság

Szécsényi Orsolya

Eger, Bródy Sándor
Könyvtár

2019.
febr. 11.

16.

Külső kommunikáció

Szécsényi Orsolya

17.

Emberi erőforrás menedzsment tréning

Tőzsér Istvánné

Gyöngyös, Vachott
Sándor Városi
Könyvtár
Gyöngyös, Vachott
Sándor Városi
Könyvtár

„Az én könyvtáram” program
Heves megyei
szakmai napja
„Az én könyvtáram” program
Heves megyei
szakmai napja

2019.
febr. 28.

Szakmai nap

2019.
ápr. 4.

Szakmai nap
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18.

A zenei könyveken túl:
mi kell ahhoz, hogy 21.
századi zenei könyvtáros
légy?

Zsoldos Marianna

Székesfehérvár,
Vörösmarty Mihály
Könyvtár

2019.
ápr. 1.

19.

MusiX-box Club: music/rhythm video games
in a public library

Zsoldos Marianna

Krakkó, Auditorium Maximum
Uniwersytetu Jagiellońskiego

2019.
júl. 17.

20.

Beszámoló a IAML krakkói kongresszusáról

Zsoldos Marianna

Szeged, Somogyi
Károly Városi és
Megyei Könyvtár

2019.
okt. 18.

Zene nélkül mit
érek én? : Zenei
könyvtárosok
országos konferenciája
Zenei Könyvtárak, Archívumok és Dokumentációs Központok Nemzetközi Szövetsége Kongreszszusa
AIBM Magyar
Nemzeti Csoport szakmai
napja

Zsoldos Marianna amszterdami, Komló-Szabó Ágnes tallini szakmai tanulmányútra nyert lehetőséget a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt keretében.
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3.

MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁR TERÜLETI FELADATELLÁTÁSA

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás
Ajándékként 1 767 db könyv került a birtokunkba 4 427 622 Ft értékben, kötelespéldányként 26
db könyvvel gyarapodtunk, amelynek értéke 39 900 Ft volt.
A kötelespéldányok száma jelentős csökkenést mutat az előző évihez (112 db) képest.
A könyveken felül 21 féle folyóirat érkezett kötelespéldányként, amelyek eljuttatásában a könyvtári szolgáltató helyeken dolgozó kollégák is közreműködnek.

3.2 ODR tevékenység
Folyamatosan tájékoztatást nyújtottunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről, az
országos lelőhely-nyilvántartás működéséről. A szolgáltatások igénybevételének hatékonyságát növeltük azzal, hogy könyvtárunk állománya MOKKA-ODR országos közös katalógusból
közvetlenül is elérhető.
Népszerűsítettük az ODR szolgáltatásokat minden településen plakátok, ajánlások, személyes kapcsolatok segítségével, valamint minden továbbképzés, szakmai nap, alapképzés során
tájékoztatót tartottunk a könyvtári rendszer szolgáltatásainak előnyeiről és az igénybevétel
módjáról. Kiterjesztettük az elektronikus könyvtárközi kölcsönzést a helyismereti dokumentumok körére, mellyel a helyismereti gyűjteményünk anyaga azonnal elérhetővé válik minden településről. Ennek eredményességét mutatja, hogy a kérések száma helyismereti vonatkozásban a legmagasabb.
Ennek is köszönhetően 2019-ben a könyvtárközi kölcsönzések száma örvendetesen magas
volt, 5015 db, amely - az előző évekhez hasonlóan – magasabb az országos átlagnál.
A kérések közül eredetiben 3 485 db teljesült. Az elektronikus könyvtárközi kölcsönzések
száma továbbra is jelentős: 1 530 db, a tavalyinál valamivel alacsonyabb. Az elektronikus kérések közül 812 db szöveges formában, 718 db kép formátumban teljesült, amely 50%-kal magasabb a tavalyinál.
A hozzánk bejövő könyvtárközi kérések tavalyhoz képest nagyobb arányban érkeztek az
ODR-en keresztül (10%), az 5 074 db kérésből 711 kérés, amely az ODR-t népszerűsítő tevékenységünk eredményességét igazolja. Az általunk ODR-en keresztül kért dokumentumok
száma 370 db volt.
Az előző évhez hasonlóan a KSZR könyvtáraink 65% vette igénybe a szolgáltatást, 65 szolgáltató helyre 2117 kérést eredetiben teljesítettünk.

3.3 Területi ellátó munka
A megyei területi ellátás az 1997. évi CXL. törvény 66. § előírásai alapján végzett, széles szakmai
kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-szervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent.
Heves megye településeinek száma: 121
Önálló nyilvános könyvtárat tart fenn: 23 település
(Ebből 7 önálló városi, 16 önálló községi könyvtár)
Önálló nyilvános könyvtárból kiegészítő könyvtári szolgáltatást is rendel: 1
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Könyvtári szolgáltató hely: 98 (bordó színnel jelölve)

5. ábra: A települési könyvtárak áttekintése Heves megyében a 2019. december 31-i állapot szerint

Módszertani tanácsadás, konzultáció
Módszertani tanácsadást, pályázati konzultációt biztosítottunk az év során folyamatosan a megye valamennyi településén dolgozó kollégának e-mailben, telefonon és személyesen.
Módszertani konzultációk száma összesen:
Módszertani látogatások száma nyilvános könyvtárban:
KSZR módszertani látogatások száma:

117
5 alkalom
381 alkalom

Képzés, továbbképzés
DIS-KURZUS. Gyermekkönyvtári Módszertani műhely
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger
Időpontok:
2019.03.04. Téma: Közös ég – közösség. Résztvevők száma: 30 fő
2019.06.04. Téma: A történetek közösségteremtő ereje. Résztvevők száma: 21 fő
2019.09.30. Téma: Virtuális közösségek Résztvevők száma: 23 fő
2019.11.27. Téma: Az ünnepek közössége. Résztvevők száma: 27 fő
MEGYEI szakmai nap
Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" EFOP-3.3.3-VEKOP/16 projekt keretében
"Az én könyvtáram" program Heves megyei szakmai napja
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Időpont: 2019.02.11.
Résztvevők száma: 63 fő
Minőségfejlesztés a könyvtárban I.
Helyszín: Vachott Sándor Városi Könyvtár
Időpont: 2019.02.28.
Résztvevők száma: 20 fő
Minőségfejlesztés a könyvtárban I.
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Helyszín: Vachott Sándor Városi Könyvtár
Időpont: 2019.04.04.
Résztvevők száma: 18 fő
Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" EFOP-3.3.3-VEKOP/16 projekt keretében
"Az én könyvtáram" program Heves megyei szakmai napja
Helyszín: Vachott Sándor Városi Könyvtár
Időpont: 2019.10.17.
Résztvevők száma: 49 fő
Könyvtári szakfelügyelet, szakértői tevékenység
A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően végzünk szakértői tevékenységet.
2019-ben Heves megyében az év során szakértői vizsgálat nem volt. Tőzsér Istvánné a Minősített
Könyvtár Cím és Könyvtári Minőségi Díj értékelése kapcsán 3, a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer ellenőrzése kapcsán 2 szakértői felkérésnek tett eleget 5 megyei hatókörű könyvtárban.
Érdekeltségnövelő támogatás
A 9/2014. (II. 3.) a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló EMMI rendelet alapján felhívtuk a megye nyilvános könyvtárainak figyelmét az
érdekeltségnövelő támogatás fenntartói igénylésére.
A 2019-ben közzétett eredmények alapján 14 Heves megyei település kapott érdekeltségnövelő
támogatást 8 264 000,- Ft értékben.
Országos kampányok, olvasásnépszerűsítő programok
2019. március 21-28. Internet Fiesta Heves megyében
2019-ben Heves megyéből 28 település 31 intézmény 98 programmal,
összesen 1087 fővel vett részt az internet mindennapi használatának
népszerűsítésében. Résztvevő települések: Aldebrő, Andornaktálya,
Bátor, Bekölce, Bükkszenterzsébet, Domoszló, Ecséd, Eger, Egerszalók, Fedémes, Feldebrő, Felsőtárkány, Gyöngyös, Gyöngyöspata, Hatvan, Heves, Kerekharaszt, Lőrinci, Maklár, Nagyfüged, Nagytálya,
Nagyvisnyó, Pély, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szarvaskő, Tarnalelesz, Tarnaméra.
2019. szeptember 30 - október 6. 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:
Összesen 113 intézmény, 110 Heves megyei település összefogásával
391 könyvtári program valósult meg. Programjaink 9 110 főt szólítottak meg, melyet infografikával is összefoglaltunk.

2019-ben Heves megye településeinek 90%-a vett részt aktívan az országos olvasásnépszerűsítő
kampányban. A programokon résztvevők közül a legmagasabb arányban (52%) a 14 éven aluliaknak volt, őket követték a 18-50 év közötti résztvevők (27%), az 50 éven felüliek 13%-ban, a 1418 éves korosztály 7%-ban vett részt a programokon.
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Megyei szolgáltatások az önálló települési könyvtárak tevékenységének segítésére

HEVESTÉKA Heves Megyei Könyvtári Portál
Honlapunkon egységes webes megjelenést biztosítottunk a megye könyvtárai számára. 2019ben is közzétettük a nyilvános települési könyvtárak és a települési szolgáltató helyek alapadatait, hírt adtunk a legfontosabb könyvtári eseményekről, rendezvényekről. Frissítését az
év során folyamatosan végeztük.
Elérhetővé tettük a Heves megyei könyvtárak statisztikai adatait és a Kapcsolat c. szakmai
folyóiratot. Honlapunkról online elérhető, nyomtatható szakmai munkaanyagokkal láttuk el
a települési könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, adatlapok, különféle nyomtatványok, rendezvényajánló, ehhez kapcsolódó feljegyzés, stb.). Folyamatosan gondoztuk a megújult könyvtárainkat bemutató aloldalt, illetve a megyei játék (E’mese vár) oldalait is.

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 2019-ben folyamatosan koordináltuk, az adatbevitel, rekordjavítás munkafolyamatait irányítottuk, az új csatlakozókat betanítottuk. 2019-ben újabb 3 könyvtári szolgáltató hely állománya, összesen 15 693 db dokumentum került rögzítésre a Heves megyei adatbázisban: Halmajugra, Parád, Tarnabod.
Corvina Integrált Rendszerben dolgozó nyilvános települési könyvtárak száma: 18, a könyvtári szolgáltató helyek száma: 97. Ezzel a Heves megyei települések 96 %-a (121 településből
116) használja az egységes megyei rendszert. Emellett 2 nyilvános települési könyvtár – Lőrinci
és Pétervására – a Szirén rendszert használja a könyvtári állomány nyilvántartására, Kerecsend a George rendszert, 2 könyvtár – Kápolna, Tarnaörs pedig papíralapú nyilvántartást
vezet.
85 könyvtárellátási szolgáltató helyen és 15 nyilvános könyvtárban a kölcsönzés is a Corvina
CIRC moduljával történik, összesen 100 könyvtárban.

Adatbázisépítés Heves megye könyvtáraiban

Informatikai szolgáltatások
Informatikai hálózatellenőrzést, rendszergondozást, karbantartást és segítségnyújtást végeztünk a megye területén. 11 önálló települési könyvtárban a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer
teljes karbantartási munkáit és vírusvédelmét valamint szervizszolgáltatását végeztük 2019-ben.
20 iskolai könyvtárnak adatbázis építését és gondozását biztosítottuk az eCorvina Integrált
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Könyvtári Rendszerében, valamint a szükséges jogosultságokat és Letéti Modul kapcsolatát jogosultságokat is kezeltük. 3 iskolai könyvtárban telepítésre került a kölcsönzéshez és a könyvek
kereséséhez, katalogizálásához szükséges modulrész.
Informatikai kiszállások száma összesen:
85 alkalom
Önálló nyilvános könyvtári kiszállás:
11 alkalom
Könyvtári szolgáltató hely:
74 alkalom

3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Hevestéka Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere az
1997. évi CXL. törvény és a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet céljaival összhangban működik. A
HEVESTÉKA szolgáltató rendszer - esélyegyenlőségen alapuló - nyilvános könyvtári szolgáltatásokkal biztosítja a rendszer tagjai számára a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a könyvtári
ellátáshoz.
Folyamatosan igazodik a Szolgáltató Rendszer igényeihez, küldetését minőségi szolgáltatásokkal, dokumentumállományával, technikai felszereltségével, szakmailag jól felkészült szakembereivel valósítja meg: megállapodásokban rögzített nyilvános könyvtári szolgáltatásokat biztosít
a rendszer könyvtárai számára, jelenleg 98 településen, amely 81%-os lefedettséget jelent a megyében.
A települési önkormányzatok ismerik és elfogadják a megyei könyvtár segítségét a szolgáltatások
fogadásának megszervezésében, a szolgáltatást igénylő partner önkormányzataink száma évről
évre folyamatosan növekszik.

6. ábra: KSZR szolgáltató helyek számának alakulása Heves megyében

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
Összesen

14 596 db
1 487 példány

23 928 573, - Ft
9 356 787, - Ft
33 285 360, - Ft

Dokumentumszolgáltatást végeztünk évi 4 alkalommal (180 db/alkalom) csereletét formájában,
amelynek keretében az év során minden szolgáltató helyen átlagosan 720 db új könyv állt a használók rendelkezésére. Gyarapítottuk a helyi állományt tartós letét formájában is – ezek a helyi
állomány részét képezik - kívánságlista és az előzetesen végzett elégedettségmérések szerint,
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valamint a meglévő KSZR állományból kerültek kihelyezésre. Cserék és kiszállítások összes
száma: 366
Letétben cserélődő
dokumentumok száma
összesen
87 423 db

A kiszállított
dokumentumok
értéke
143 277 029,- Ft

Tartós letét
(db)

Tartós letét
értéke (Ft)

4 040 db

7 863 889,- Ft

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 viszszakereshetőségének biztosításával.
Ezért a különféle könyvtári dokumentumokat:
• adatbázisban rögzítettük;
• könyvtári használatra fölszereltük, jelzeteltük
• vonalkódoztuk;
• szerveztük a cserék lebonyolítását és kiszállítását.
Napi-, hetilapokat és folyóiratokat rendeltünk előzetes igényfelmérés szerint, a rendeléseket
monitoroztuk, a reklamációk ügyintézését szükség szerint végeztük.
Információs szolgáltatások
A szolgáltató helyeken célunk, hogy segítsük az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, tájékoztatást adjunk az adatbázisokból történő, közhasznú és egyéb információkérés
lehetőségéről. Tájékoztatási tevékenységünk során leginkább a szervezett oktatásban, felnőtt
szakképzésben, továbbképzésben, átképzésben résztvevőkkel találkoztunk. NET-CHAT tanfolyamaink is ezt a célt szolgálták. E mellett nőtt a mindennapi életben való eligazodáshoz segítséget kérők száma, s örvendetesnek tartjuk a helyismereti kérdések iránti érdeklődés bővülését.
Közösségi szolgáltatások
Célunk, hogy a könyvtári foglalkozások, programok – az országos szakmai stratégiai célokkal
összhangban – a helyi könyvtár iránti érdeklődés felkeltését, az olvasás népszerűsítését, közvetlen élményszerzést, a helyi lakosság életminőségének javítását, a társadalmi kohézió erősítését
szolgálják.
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
19 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.
Folytattuk a különböző ismeretterjesztő programokat, amelyek szintén sikeresen szólítottak
meg minden korosztályt. A tudományos alapokon nyugvó előadások felkeltik az érdeklődést az
adott téma, tudományág iránt, a könyvtár pedig további értékes információkat tud biztosítani a

28

témában. Egyre több előadásunkban bukkan fel a „zöld” gondolkodás, a fenntartható fejlődést
megcélzó előadások.
Kínálati listánkból a következő programok valósultak meg:
Rendezvények
száma

Résztvevők
száma

112

2 239

Ciróka - Ölbéli játékok - 0-3 éves babáknak és mamáiknak

8

143

Bócikáló - Ölbéli játékok - bölcsődés és kiscsoportos korosztálynak

1

32

Mondókázó – Ölbéli játékok - 0-3 éves babáknak és mamáiknak

6

118

Mesezenede - óvódásoknak, alsó tagozatosoknak, családoknak

14

381

Játsszunk színházat – óvodásoknak, kisiskolásoknak

7

142

E’mese vár – Felkerekedő – Könyv-, könyvtár- és olvasásnépszerűsítő program sulikezdő óvodásoknak

28

491

Kufli kalandok – óvodásoknak, kisiskolásoknak

2

42

A vityilló – orosz népmese óvodások részére

4

97

Szélike királykisasszony – magyar népmese óvodásoknak és kisiskolások részére

7

142

Baglyok mindenhol – óvodások részére

7

121

A szamárfülű királyfi – óvodásoknak, kisiskolásoknak

3

85

1

24

9

146

A róka meg a nyúl – orosz népmese óvodásoknak, kisiskolásoknak

2

35

Kamishibai – japán papírszínház – óvodásoknak, kisiskolásoknak

2

47

Bee and me - Silent book óvodásoknak, kisiskolásoknak

3

59

Puszimesék – óvodásoknak

3

47

Nelli, a nyomozókutya - óvodásoknak

2

45

Csodaszemüveg - óvódásoknak, alsó tagozatosoknak

3

42

43

872

Miazami – játék és irodalom óvodásoknak, alsó tagozatosoknak

1

26

Unikornis a könyvtárban – könyvtárhasználati foglalkozás óvodásoknak és alsósoknak

11

256

A csodapikula – tündéres népmese iskolások korosztály részére

3

84

Multimédiás ének-zene óra – általános iskolásoknak

4

86

7

143

4

73

OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAMTÍPUSOK 2019.
Mondókázó, mesélő, muzsikáló

Szerencsepróbáló királyfi – sárkányos népmese óvodásoknak, kisiskolásoknak
Az állatok nyelvén tudó juhász – népmese óvodásoknak, kisiskolásoknak

Játékos, zenés irodalmi kavalkád

Csókolom, pókmajom! – rendhagyó irodalomóra alsó és felső tagozatos iskolásoknak
Lengemesék – A Nádtengeren innen és túl – kisiskolás korosztály
számára

29

Papírcsíkos mesék – Quilling technikával – 7-13 éves gyermekek
számára

8

136

Ki játszik ilyet? Játékfoglalkozás

1

12

Csepü, lapu, gyongyola – hagyományos, jeles napok – általános iskolásoknak

4

56

36

708

Világító szavak – Az irodalom, mint közösségi élmény – biblioterápiás foglalkozás felső tagozatosoknak, fiatal felnőtteknek

7

113

Mozdulj rá! – könyvespolctúra – könyvajánlók kamasz szemmel

1

14

Egy ropi naplója – A nagy könyvtári kaland – felső tagozatosoknak

4

71

Illik, nem illik? – kis illemtan felső tagozatosoknak és felnőtteknek

2

33

SOS! Előadást tartok! Avagy légy kreatív Prezivel! – 12-14 éveseknek

1

7

11

239

9

203

1

28

71

984

Otthon a világhálón – ügyfélkapu, e-ügyintézés, internetes vásárlás

3

26

NET-CHAT - digitális információszerzést segítő foglalkozássorozat

1

32

GrafoMánia – személyiségelemzés és önismeret az íráskép alapján

17

201

Könyvekbe zárt egészség!

5

59

Csupa praktika avagy mentsük, ami menthető!

10

90

Diabéteszesen is egészségesen! - felnőtteknek

1

10

Amigurumi, az mi? – Horgolt játékfigurák Japánból

4

37

Könyvek és kézimunka - A kézimunka története kezdetektől napjainkig

3

32

M-esély – Meseterápiás foglalkozások gyerekeknek, felnőtteknek

12

210

Mesélő – hagyományos, hiteles (autentikus) mesemondás

6

111

Népek és kultúrák – minden korosztálynak

9

176

81

3 043

Babszem Jankó Gyermekszínház – Színház a gyermekek nyelvén

6

256

Galagonya Bábszínház – Bábszínházi előadás a legkisebbeknek

14

639

Egerszalóki Tekergő Zenekar – A zene legyen mindenkié!

16

637

Vig Balázs író-olvasó találkozó

3

99

Holden Rose író-olvasó találkozó

7

191

Harcos Bálint író-olvasó találkozó

3

76

Z-generációs kihívások

Éljen a grund! A Pál utcai fiúk című regény élményalapú feldolgozása beszélgetéssel, társasjátékkal – általános iskola 5-6. osztályosok részére
A gyűrű útja – társasjáték és előadás Gárdonyi Géza Egri csillagok
című regénye alapján
„Friss szelek, fényes szelek fújnak…” foglalkozás
Színes kulturális kalandozások – felnőtt korosztály számára

Kiemelt programok
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Dániel András író-olvasó találkozó

2

54

Incze Zsuzsa találkozó

8

567

Trux Béla író-olvasó találkozó

3

95

Kerteljünk! – Máthé Orsival

9

59

Beszélgetés Zsidai Sára vadgazdamérnökkel

9

265

Magyar Költészet Napja Nagy Barbarával

1

105

5

126

Könyvtártúra – felső tagozatosoknak

3

81

Fun and Games – általános iskolása 3-8. osztály részére

2

45

Utazzunk Egerbe!

Vándorló kiállítások

1

57

1

57

KönyvtárMozi

126

1993

ÖKO-kvíz

39

552

Könyvtáravató

2

131

516 db

10 705 fő

„Friss szelek, fényes szelek fújnak…” kiállítás

ÖSSZESEN:

Rendezvényeink szervezésénél a partnerkönyvtáraink igényeit maximálisan figyelembe vettük,
igényeikről tájékozódtunk, és elégedettségüket rendszeresen mértük.
2015-ben új szolgáltatásként indítottuk a KönyvtárMozi szolgáltatást, akkor 7 településsel.
Azóta a szolgáltatást bevezető könyvtárak száma folyamatosan bővült – majd a vetítéseket teljesíteni mégsem tudó szolgáltató helyekkel némiképp csökkenve – jelenleg egyensúlyba került.
A csatlakozók környezete, berendezése megfelel a közösségi vetítés feltételeinek, a szükséges
technikai eszközöket a megyei könyvtár biztosította. A közös filmnézés, a kapcsolódó beszélgetések, valamint a vetítésekhez szervezett különböző programok alkalmat adtak a magyar filmkultúra megismerésére, a közösségépítésre.
A települések a helyi adottságoknak megfelelően célozzák meg a különböző korosztályokat,
hogy minden generáció megtalálhassa a számára megfelelő alkotásokat – együtt megélve a mozizás élményét – könyvtári környezetben. 2019-ben 35 település szervezett rendszeresen vetítéseket a könyvtárban, összesen 126 filmet, 1993 fő részvételével.
2019-ben a szolgáltatási helyek olvasóinak bevonásával a könyvtári programkínálatra vonatkoztatva igényfelmérést végeztünk.
Az online kérdőíven azokat az igényeket gyűjtöttük össze, amelyek megismerésével a könyvtárlátogatók érdeklődésének leginkább megfelelő programkínálatot tudjuk 2020-ban összeállítani,
hogy még a helyi könyvtár eseményeihez. Az igényfelmérést a megye 98 szolgáltató helyének
369 könyvtárlátogatója töltötte ki.
Számítógépes szolgáltatások
Rendszergondozás, szervízszolgáltatás, karbantartás, vírusvédelem szolgáltatásokat nyújtottunk 74 szolgáltató helyen, 74 kiszállással. 17 településen megtörtént az informatikai hálózatok
felülvizsgálata, korszerűsítése, bővítése, kiépítése (AP, Internet sávszélesség növelése, KIFÜ végpont, DJP, megfelelő kiállások kialakítása az informatikai eszközök számára). 17 db új laptop
került beüzemelésre, a gépek egy része a régi számítógépek leváltására, másik része az újonnan
csatlakozó könyvtáraknál lett beüzemelve. Minden esetben megtörtént a régi gépen lévő adatok
archiválása és költöztetése, valamint a meglévő perifériák telepítése. Ezen felül 9 db új olvasói
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terminál lett beüzemelve, a megfelelő adatbiztonsági szoftverekkel és perifériáival. 97 db számítógép karbantartása történt meg, amely az installációkat és a hardveres karbantartást is magába
foglalja, ezen felül elvégeztük a gépek külső és belső tisztítását is. 2019-ban integrált könyvtári
rendszerünkben 112 kölcsönzési hely van létrehozva, 188 lelőhelyen biztosítjuk online a könyvtári adatbázis elérhetőségét, és az ezzel kapcsolatos adminisztrációt és auditálást.
A kitelepített számítógép karbantartását folyamatosan biztosítjuk, nemcsak távoli adminisztrációval, hanem helyszíni felméréssel és hibaelhárítással.
Képzés, továbbképzés
A HEVESTÉKA könyvtárai közötti együttműködés intenzív, a megyei könyvtár kommunikációs
hálójával erősíti a partnerséget, ösztönzés egymás munkájának megismerésére, a jó gyakorlatok
átvételére. A szolgáltató helyek csatlakoztak a szakma felhívásaihoz, programjaihoz, a munkatársak részt vesznek a továbbképzéseken, rendszeresen írnak cikkeket a Bródy Sándor Könyvtár
weboldalára, és a Kapcsolat című könyvtárszakmai megyei lapba. A munkatársak képzése, továbbképzése rendszeressé vált.

HEVESTÉKA évindító szakmai nap
Téma:
Helyszín:
Időpont:

Statisztikai adatszolgáltatás, programszervezés, adatbázishasználat
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
2019.01.14. Résztvevők száma: 41 fő

Könyvtári alapképzés – 3 napos könyvtári alapképzés szakképzettség nélküli munkatársaknak
Téma: A mai magyar könyvtári rendszer működése és szolgáltatásai. A könyvtár és a helyi társadalom: kapcsolat a fenntartóval, a kulturális és oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel
és a használókkal. Olvasásnépszerűsítő rendezvények. Könyvtárosi hivatás, könyvtárosi etika.
Helyszín:
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Időpont:
2019.04.01-03.
Résztvevők: 11 fő

Megyei szakmai nap
Téma: E’mese vár – felkerekedő, a Bródy Sándor Könyvtár könyv, könyvtár, olvasás népszerűsítő
programsorozata
Helyszín:
Könyvtári Információs és Közösségi Hely, Nagyréde
Időpont:
2019.09.05.
Résztvevők: 54 fő
Könyvtárszakmai munkák koordinálása
Leválogatás, selejtezés
Szakmai munkákat végeztünk előzetes igényfelmérés és helyszíni szemle alapján 8 településen:
Átány, Kisköre, Nagyút, Novaj, Mezőszemere, Szilvásvárad, Tarnabod, Tarnaméra.
Állományrendezés
A Corvina adatbázis építés után visszaszállított könyvek rendezését illetve a könyvtárak felújítási
munkálatai után állományrendezést végeztük 5 szolgáltató helyen: Boldog, Domoszló, Kisköre,
Parád, Tarnabod.
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Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás
A szolgáltató helyek működési feltételeit és a szolgáltatások szakmai színvonalát 2019-ben is folyamatosan figyelemmel kísértük. Kiemelten kezeltük azokat a helyeket, ahol könyvtáros személyi változás történt. Szakmai konzultációra a csereletét kiszállítás során 392 alkalommal adtunk lehetőséget, módszertani látogatás 381 esetben történt. A szakmai munkák elvégzése esetén
a megbeszélésekre igény szerint, többször is sor került.
Pályázati koordináció és együttműködés
2019-ben az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma szakmai eszközfejlesztés pályázatán 1 sikeres
pályázat előkészítésében, szakmai koordinációjában vettünk részt. Támogatást nyert:
 Kápolna Község Önkormányzata
3 455 416,- Ft
Gondoskodtunk a szolgáltató helyek épületeinek homlokzati cégtáblájáról, arculatba illő belső
feliratokat készíttetünk. Egységes kültéri táblát kapott 27 szolgáltató hely, belső feliratokat kapott: 2 szolgáltató hely. Jelentős eredménynek tartjuk, hogy mára a HEVESTÉKA hálózat tagkönyvtárainak 77 %-a megfelelően felújított könyvtári bútorzattal, berendezéssel rendelkezik –
a Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrásai, valamint az állami normatív támogatás jóvoltából
vagy alapállapotú, elfogadható belső szolgáltatási környezetben fogadja a látogatókat.
Felújított KSZR könyvtárak 2019

Az új boldogi könyvtári helyiség:

Karácsond megújult könyvtára:
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Tarnaszentmária új könyvtára

3.5 Könyvtárbuszos ellátás
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-4.1.8-16 kódszámú pályázati támogatás felhasználásával 2019 őszétől könyvtárbuszos szolgáltatást indított Heves megye 23 kistelepülése számára. A könyvtárbusz országos viszonylatban
az ötödik jármű, amely Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs–Szatmár-Bereg megye után
Heves megyében is megkezdi működését.
A könyvtárbuszos szolgáltatás bevezetése – meggyőződésünk szerint – látványos, innovatív megjelenésével, újdonságával a kistelepülések lakossága számára vonzó lehetőséget kínál. A buszon
minden olyan szolgáltatás elérhető, amelyekkel eddig csak a hagyományos könyvtárépületben
találkozhattunk: könyv- és DVD kölcsönzés, folyóiratok, számítógéphasználat, wifi szolgáltatás,
multimédiás eszközök használata. A "Kincsek úton, útfélen" szlogen a projekt kulturális küldetését és azt sugallja, hogy a kultúra, az információ mindenki számára elérhető. A pályázati konstrukcióban érintett településeket előzetes igényfelmérés alapján választottuk ki, melyet együttműködési megállapodás keretében is rögzítettünk. A kétheti rendszeresség kiszámítható, tervezhető; a könyvek kölcsönzésére ideális időintervallum. Az útvonalak megtervezésekor figyelembe vettük a helyi adottságokat:
A délelőtti időpontokban elsősorban az iskolával, a gyermekintézményekkel rendelkező illetve
az ún. elöregedő kistelepülésekre terveztük, a délutáni, kora esti időpontokra azokat a településeket, melyeken az aktív lakosság számaránya nagyobb. A könyvtárbusz alkalmankénti szolgáltatása a menetrenden kívül is igényelhető a falu különleges szabadtéri rendezvényeire, alkalmaira. Ellátott települések: Erk, Zaránk, Tarnazsadány, Tarnaszentmiklós, Dormánd, Tófalu, Demjén, Egerszólát, Egerbakta, Bátor, Terpes, Szajla, Kisfüzes, Parádsasvár, Bodony, Ivád, Váraszó,
Szentdomonkos, Egercsehi, Szúcs, Egerbocs, Mónosbél, Bükkszentmárton.
A busz méretei: hossza 9 250 mm, szélessége 2 500 mm, magassága hosszanti szimmetria tengelyénél 3 800 mm, együttes tömege 14 tonna. Használata akadálymentes, a fellépéshez igény esetén emelőliftet tudunk üzemeltetni. Belsejében 1 500 könyv és DVD, 3 számítógép, nagyképernyős televízió, projektor is található. A jármű led-világítással, klímaberendezéssel rendelkezik.
Érdekesség, hogy a busz külső oldalán található könyvespolcon QR kódok vannak elhelyezve,
amelyek segítségével okos eszközökön könyvek, megzenésített versek, mesék érhetők el elektronikus úton.
A könyvtárbusz ünnepélyes átadására 2019. szeptember 13-án, 10.00 órakor került sor Egerben, a
Dobó téren. Az átadó ünnepség után a könyvtárbusz Eger város közönségének mutatkozott be.
megjelentünk a város több pontján és az egri iskolákban is, kölcsönzési, internetezési lehetőséget biztosítva a lakosságnak és a diákoknak. Októbertől tesztüzemben elindítottuk a szolgáltatást a 23 Heves megyei településen. Ezekben a falvakban 2020-tól a könyvtárbuszos formával
egészítjük ki a telepített könyvtári ellátást.

34

Az egri közösségi megjelenések forgalmi adatai (8 szolgáltatási nap):

Látogatók száma

Ebből 14 éven aluli

Kölcsönzött
dokumentumok száma

Ebből 14 éven aluli

1962 fő

1397 fő

372 db

372 db

A Heves megyei tesztüzemben, 2019. október 1. és 2019. december 13. között forgalmi adatai (23
település/44 szolgáltatási nap):

Látogatók száma

Ebből 14 éven aluli

Kölcsönzött
dokumentumok száma

Ebből 14 éven aluli

1737 fő

1142 fő

968 db

523 db

3.6 Statisztikai adatszolgáltatás
A 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezzük a Heves megyei könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának megszervezését. 2019. január 30-április 30. között gyűjtöttük, rögzítettük ellenőriztük összesen 139 könyvtár 2018. évi statisztikai adatát.
98 könyvtári szolgáltatóhely (KSZR) adatszolgáltatása lezajlott, az adatok feldolgozása és rögzítése megtörtént, 28 nyilvános települési könyvtár (fiókokkal együtt) beküldött statisztikai adatait ellenőriztük, valamint 13 szak- és felsőoktatási könyvtár adatszolgáltatását koordináltuk.
Heves megye települési könyvtári ellátásának főbb mutatószámai
Heves megye lakossága
Regisztrált könyvtárhasználók száma
Kölcsönzött dokumentumok száma
Helyben használt dokumentumok száma
Személyes használatok (látogatások) száma
Könyvtári programok száma
Könyvtári programokon résztvevők száma

2016

2017

2018

301 296 fő
58 973 fő
540 077 db
481 861 db
470 910 alkalom
3 538 db
94 090 fő

303 978 fő
55 686 fő
487 017 db
460 183 db
447 780 alkalom
4 021 db
105 130 fő

295 792 fő
57 715 fő
485 819 db
462 267 db
451 024 alkalom
4 451 db
105 191 fő

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján Heves megye 295 792 fős lakosságából a települési
közkönyvtárakban regisztrált könyvtárhasználók száma hullámzó, a 2017. évi csökkenést követően újra növekedést mutat. Mértéke 4%-os emelkedés, amely nem éri el a 2016-os szintet. 2016ban regisztrált 58 973 fő, 2017-ben 55 686 fő, 2018-ban pedig 57 715 fő. A megye lakosságának
19,5%-a könyvtárhasználó, inkább emelkedést mutat a tavalyihoz képest, és magasabb az országos átlagnál (18%). Az egy főre jutó kölcsönzések éves átlaga 8,4 kötet, kisebb csökkenést mutat
a megelőző évhez képest (8,7 kötet). A kölcsönzések csökkenése megegyezik az országos tendenciákkal, amely az olvasói szokások változásaira vezethető vissza. Az egy főre jutó helyben
használat éves átlaga 8%, lényegében megegyezik a tavalyival. A regisztrált használók átlagosan
7,8 alkalommal keresték föl a könyvtárakat az év során, amely enyhén csökkenő használati intenzitást mutat tavalyhoz képest (8).
Örvendetesen nőtt a könyvtári programok száma, 2016-hoz képest 25%-os emelkedést mutat,
örvendetes az is, hogy a programokon résztvevők száma 12%-kal emelkedett.
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3.7 Iskolai könyvtári ellátás
Az Egri Tankerületi Központ és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a KSZR szolgáltatásba
be nem vont iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megújítására és fejlesztésére mintaprojekt kidolgozását tűzte ki célul. 2015-2016-ban került sor az előkészítő munka megkezdésére, az iskolai
könyvtárak működésével kapcsolatos helyzet- és igényfelmérésre, a szerződés megkötésére. A
szolgáltatás e szerződés alapján 2017 januárjától indult, és 9 iskolára terjedt ki. 2018-ban a szerződésebe bevont iskolai könyvtárak száma 20-ra emelkedett, és ezt a számot tartottuk 2019-ben
is.
Letétben cserélődő
dokumentumok
száma összesen
6 000 db

A kiszállított
dokumentumok
értéke
11 286 414,- Ft

Tartós letét
(db)

Tartós letét
értéke (Ft)

828 db

1 340 745,- Ft

A 2019. évre megrendelt összesen 123 példány közül 41 db gyermek és tini újság, 59 db gyermekeknek és pedagógusoknak is szóló, 23 példány pedagógusoknak szóló szakfolyóirat.
A megrendelt folyóiratok értéke mindösszesen: 607 235 Ft
Az év során 6 alkalommal hívtuk megyei könyvtári továbbképzésre az iskolai könyvtárak munkatársait. A képzéseken az olvasásnépszerűsítő foglalkozások tapasztalatainak átadása került a
középpontba.
Helyszíni megbeszélésre, helyzetfelmérésre minden iskolai könyvtárban sor került. A megbeszélés alapján 1 iskolai könyvtár állományának átvizsgálása, selejtezése történt meg. A selejtezett
könyvállomány pótlására – a helyi igények szerint – új könyveket vásároltunk az iskolák részére.
A módszertani látogatások száma 44 volt.
Az informatikai szervízszolgáltatás 4 kiszállást jelentett 2019-ben.
2019. márciusban Tanulj és játssz a Bródyval! néven az egri általános iskolák, valamint az egri
6-8 osztályos gimnáziumok számára éves könyvtári programkínálatot állítottunk össze. A programajánlattal kreatív, játékos és informatív eszközökkel szeretnénk segíteni a nevelési-oktatási
munkát. Az ajánlatokból az iskolák választhattak a pedagógusok és a diákok érdeklődésének
megfelelően. A foglalkozásokat minden iskola számára ingyenesen biztosítottuk, igény szerint
választható helyszínnel. A Tanulj és játssz a Bródyval! foglalkozásokon 305 fő vett részt 2019ben.
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4. HASZNÁLATI MUTATÓK
A Bródy Sándor Könyvtár olvasószolgálati tevékenységei
Új helyen új szolgáltatásokkal
A Bródy Sándor Könyvtár a nagy sikerű Nagy Könyves Költöztetés után 2019. szeptember 3-tól
új könyvtári szolgáltatásokkal, – ideiglenes helyszínen – a Kossuth Lajos u. 12. szám alatt fogadja
olvasóit. A modern kialakítású terek akadálymentesítettek és klimatizáltak. A felújított épületben a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltatásokat kínálunk a könyvtárhasználóknak digitális, infokommunikációs technológiai eszközparkkal (3D nyomtató, könyvgerinckímélő szkennerek, tabletek, okostelefonok).
A legmodernebb eszközökkel felszerelt digitális laborral elsősorban a fiataloknak szeretnénk
kedvezni. Itt lehetőség nyílik videó- és hangfelvételek készítésére, és ezek utómunkálatainak
elvégzésére is.
A megnyitással együtt új szolgáltatásként vezettük be az RFID technológiára épülő automata
kölcsönzési rendszert. Olvasóink önállóan tudják használni az önkiszolgáló kölcsönzőpultot,
mely hamar népszerűvé vált a könyvtárhasználók körében. Az RFID technológiával támogatott
automatikus azonosítás a háttérfolyamatokat is megkönnyíti, a leltározás, dokumentumazonosítás is egyszerűbbé válik a korszerű kiegészítő eszközök használatával.
A könyvtárhasználatban látható visszaesés a három hónapos zárás miatt előre látható volt. Az
őszi nyitás rendkívüli érdeklődést generált, melyet igyekszünk megtartani.

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

14 068

14 100

változás %ban előző évhez képest
11 919
-15%

14 068

14 100

11 919

-15%

104 128
164

105 000
170

98 630
205

-5%
+25%

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

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

116 467
212
190 342
5 544
715

117 000
212
180 000
5 600
715

99 690
177
167 439
5 015
328

változás %ban előző évhez képest
-14%
-16%
-12%
-10%
-54%

137

120

169

+23%

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény
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4.3 Olvasói számítógépek
2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

Katalógus

4

2

4

változás %-ban
előző évhez képest
0

Olvasói munkaállomás

54

40

54

0

Olvasói számítógépek száma helyben használatra

4.4 Online szolgáltatások
A tartalomfrissítések növekedésének oka, hogy a könyvtár webes tartalmait a helyi szerverről a
felhőszolgáltatásból elérhető szerverekre költöztettük. Az átállás és a szerverek fizikai költöztetése alatt elsősorban a könyvtár közösségi oldalain adtunk hírt az aktuális eseményekről, ez idő
alatt az OPAC elérése korlátozott volt. Tapasztalataink alapján a közösségi oldalak elérése intenzívebb használatot eredményez, ezért a későbbiekben is preferáljuk a rövid, kreatív elemekkel szerkesztett hírek közzétételét. A távhasználatok növekedésének oka a Hungaricana helyismereti adatbázis tartalomfejlesztése, a közösségi média elérési számainak növekedése. Sajnálatos, hogy a Hangtárnok blog web 2.0 szolgáltatásunk technikai akadályok miatt korlátozottan
volt elérhető.

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

2019. évi tény

változás %ban előző évhez képest
+43%

2018. évi tény

2019. évi terv

695 455

700 000

5

5

5

0

24

25

57

+137%

285

285

683

+139%

25

25

29

+16%

10

10

10

0

416 031

400 000

63 617

-85%

667 217

660 000

532 702

-20%

23

23

11

-52%

994471
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4.5 Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára
Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma

2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest

2019. évi
tény

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma

2

2

2

0

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

4

4

4

0

A hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása
Intézményünk messzemenően elkötelezett a fogyatékossággal élők és az idősek kiszolgálására.
Több évre szóló programot dolgoztunk ki a hátrányos helyzetű olvasók könyvtárhasználatának
támogatása érdekében. Sajátos szolgáltatásokkal, az új épület akadálymentesítésével, a fizikai és
intellektuális hozzáférés lehetőségeinek szélesítésével, a közösségi élet eseményeinek
nyitottságával biztosítottuk a hátrányos helyzetűek számára az információt és a közösségbe való
együttes tartozás élményét.
A könyvtár jó kapcsolat ápol a Vakok és Gyengénlátók helyi Szövetségével, a Siketek és
Nagyothallók helyi Szövetségével, az idősgondozási központokkal és a Fiatal Értelmi
Fogyatékosok Klubjával. A Tudás-Könyvtár-Közösség c. projekt kifejezetten a hátránnyal élők
számára jelent foglalkozásokat a könyvtárban három éven keresztül.
Az állománygyarapítás során törekedtünk olyan dokumentumok beszerzésére, amelyek segítik
a csökkentlátók irodalmi élményhez és információhoz jutását (hangos könyvek, öregbetűs
könyvek). A legkorszerűbb műszaki, technikai eszközök segítették a hátrányos helyzetűek
olvasását (nagyméretű monitorok, Braille nyomtató, mechanikus nagyítókészülék, indukciós
hurok.
Könyvet házhoz!1
2019-ben is népszerű volt szolgáltatásunk azok számára, akik fizikai állapotuk miatt nem tudták
a könyvtárat felkeresni. Az Egri Szociális Szolgáltató Intézettel kötött együttműködés alapján
továbbra is vállaltuk, hogy valamennyi intézményükben könyvtári letétet, színes
programkínálatot biztosítunk a nyugdíjasok, valamint a szociálisan rászorultak számára.
Igényeik szerint szakmai segítséget nyújtottunk a rendezvényeik szervezéséhez,
lebonyolításához.
Az intézményekben negyedévente cseréltük a dokumentumállományt, 1124db könyvet és 368
hangoskönyvet kölcsönöztünk számukra. Programkínálatunkból 21 alkalommal szerveztünk
rendezvényt az otthonokban, közel félezer embernek szerezve kellemes órákat.
Szolgáltatásunkat nemcsak az intézmények gondozottjai, hanem a könyvtár olvasói is igénybe

1

Kedves Adrienn! Szombaton visszavittem Önöknek az összes könyvet. Szeretném megköszönni a munkájukat és
külön köszönöm az Ön kedvességét és rugalmasságát! Ez egy nagyon jó kezdeményezés a könyvtár részéről remélem folytatják, mert egy idős embernek mint az én Édesanyám is volt, ez egy nagyon jó lehetőség. Minden jót kívánok Önnek! Üdvözlettel:
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vették. Egyre növekedett azoknak a száma, akik csak így tudtak könyvhöz, információhoz jutni.
Számukra előre egyeztetett időpontban szállítottuk az otthonukba a könyveket.

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások
A 2011-ben végzett népszámlálási adatok alapján Heves megye 308 900 fő lakosából 23 000 fő
(7,4 %) vallotta magát valamilyen nemzetiséghez tartozónak. A megye népességének 6,3 %-a
vallotta magát romának, 0,6 % szlováknak, 0,5 % német nemzetiségűnek, 0,2 % románnak.
A Heves megyében élő nemzetiségek számára a megyei könyvtárban 1972 db dokumentum áll
rendelkezésre, további két kistelepülési könyvtár biztosít szolgáltatást szlovákok számára.
Dokumentumok
a nemzetiségek számára

2018. évi
tény

Könyvek

2019. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest

2019. évi
tény

1 608

1 688

1 958

+22%

Folyóiratok (címek száma)

11

11

11

0

Elektronikus dokumentumok

0

0

3

+300%

1 619

1 699

1 972

+22%

Összesen

4.6 Nemzetiségi könyvtári ellátás
A megyei könyvtárak törvényben előírt kötelezettsége a megye területén élő nemzetiségek
könyvtári ellátása is. Eger városban a nemzetiségi választások alapján cigány, görög, lengyel,
német, települési nemzetiségi önkormányzat működik. Heves megyében működik még szlovák
kisebbségi önkormányzat Kisnána és Mátraszentimre községben.
A nemzetiségi könyvtári ellátás egyike azoknak a könyvtári feladatoknak, amelyeket a kulturális
törvény a megyei könyvtáraknak meghatároz. A törvénycikk jegyében 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.
2019-ben állományba vett nemzetiségi dokumentumok
Beszerzés forrása
Dokumentumok száma
1.
Saját gyarapítási keretből
2.
Ajándék OIK-tól
3.
Ajándék Goethe Intézettől
Összesen:

202 db
64 db
84 db
305 db

Dokumentumtípusok
Könyv
Audio
Elektronikus
Összesen:

311 db
36 db
3 db
350 db
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A nemzetiségi dokumentumokat teljes körűen kölcsönözzük, könyvtárközi kölcsönzéssel is a
nemzetiségi olvasók rendelkezésére állunk. Dokumentumainkból ajánló jegyzéket készítettünk
nemzetiségiek számára, amely online is elérhető. Olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértést
támogató nem formális képzések keretében 14 alkalommal 243 fő résztvevőnek mutattuk be a
könyvtár nemzetiségi állományát.
A dokumentumállományra alapozva szerveztünk rendezvényeket:
 rendszeresek voltak a könyvkiállítások (pl. Lengyel – Magyar Barátság Napja, ünnepek,
újdonságok, tematikus válogatások),
 könyvtárbemutató és - könyvtárhasználati órák,
 kisebbségi önkormányzatok számára gyűjteménybemutatások,
 CD-ROM, DVD bemutatók.
Rendszeresen készítettünk könyvajánlókat a Szent István Rádió számára, melyben népszerűsítettük az olvasást, és könyvtárunk gyűjteményét is.
A budapesti Goethe Intézet vándorbőrönd-sorozata a mindennapokban használt tananyag kiegészítésére, bővítésére szolgál, változatos anyagokkal segíti a pedagógusok munkáját.
A Goethe Intézet partnerkönyvtáraként vállaltuk e tananyag közvetítését a megye iskoláiba.

4.7 Használói képzések száma
A könyvtárra alapozott tanfolyamok és azok a programok, melyek megismertetik a látogatókat
a könyvtár használatával, talán a leghatékonyabb marketingeszközök, kulcsszerepük van a
könyvtárhasználóvá válásban.
A felhasználóképzés három fő területre irányul:
1. ismeretek a könyvtárról: szolgáltatásai, szervezete, forrásai
2. készségek fejlesztése az információkeresés és -használat területén,
3. motiváltság a könyvtár használatában az informális tanulási projektek végzése során.
Digitális írástudást segítő kompetenciafejlesztő foglalkozások
A digitális írástudás elsajátítása lehetőséget kínál arra, hogy a foglalkozások résztvevői készség
szinten tudják használni a számítógépet, hozzá juthassanak a világhálón található ismeretekhez.
A jelentkezők interaktív foglalkozásokon sajátíthatják el a számítógép és az internet alapismereteit, biztonságos használatát, az elektronikus levelezés alapjait, az új kommunikációs eszközök, okoseszközök alkalmazását.
A képzés helyszíne a könyvtár informatikai terme volt, ahol a legmodernebb technikai eszközök
- korszerű számítógépek, szoftverek, digitális tábla, projektor – alkalmazásával sajátíthatták el
az információs világhálón elérhető tudáskincset. Az információszerzésben, a digitális kompetenciák elsajátításában könyvtárosok segítettek.
Digitális írástudás: okoseszközök a mindennapokban 2019.

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

Tanfolyam neve

Képzés formája

Létszám

NetHelp
NetChat
Tablet 1.
Tablet 2.
Okostelefon - androidos 1.
Okostelefon - androidos 2.
Okostelefon - iOS 1.

kezdő informatikai foglalkozás
haladó informatikai foglalkozás
egyéni foglalkozás
kiscsoportos foglalkozás
egyéni foglalkozás
kiscsoportos foglalkozás
egyéni foglalkozás

44
35
3
36
11
46
3
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8.
9.
10.
11.
1213.
14.
15.
16.
17.

Okostelefon - iOS 2.
Virtuális múltlapozó
Kezedben a sorsod!
E-közszolgáltatások
Digitális állampolgárképző
www. veszélyei
Weblaptervezés
Barangoljunk a világban!
Külföldi munkavállalás
Facebook és társai

kiscsoportos foglalkozás
kicsoportos adatbázisbemutató
kiscsoportos előadás
kiscsoportos előadás
kiscsoportos előadás
kiscsoportos előadás
kiscsoportos előadás
kiscsoportos előadás
egyéni előadás
kiscsoportos előadás

10
4
7
29
11
21
10
25
5
8

Összesen: 17 típusú foglalkozás, 303 fő részvételével

Gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő foglalkozások
A gyermekkönyvtár napi munkájának fontos alkotóeleme a csoportos foglalkozások, könyvtári
programok, továbbképzések szervezése, tartása. A célcsoportok meghatározásában napi gyakorlatunk és a könyvtár többrétegű funkciójából fakadó elvárások és igények adják az alapot. A
könyvtár alapterülete látogatottságához viszonyítva meglehetősen kicsi. A mobillá alakított polcoknak köszönhetően tudjuk megtartani nagyobb rendezvényeinket viszonylag otthonos, barátságos körülmények között.
Az olvasóterem gyermekkönyvtári funkciói:
 tanulószoba gyermekolvasóink számára
 játéktér: családok, gyermekközösségek, baráti társaságok számára.
 csoportos foglalkozások, könyvtári programok elsődleges színtere -óvodai, iskolai csoportok, felnőtt csoportok, családi programok.
 maker space
A gyermekkönyvtárban sokrétű tájékoztatás folyik:
A kicsi gyermekek - ovisok, kisiskolások - gyakran rébusz-jellegű kérdései, kamaszok specifikus
kérései, a pedagógusok, egyetemi hallgatók szakmai segítség-kérése, szülők számára végzett
tanácsadás. A tájékoztatási eszköztárban a hagyományos dokumentumokra épülő információátadás és a digitális technika lehetőségei egyaránt jelen vannak.
 Gyermek és ifjúsági csoportok a gyermekkönyvtárban:
 Óvodai és iskolai csoportok. Látogatásaik rendszeresek, mindennaposak, a foglalkozások és a kölcsönzési lehetőségek harmonikusan egészítik ki egymást. Az egyes
alkalmak - szabadidős és iskolai tananyagot kiegészítő tevékenység esetén egyaránt
- ötvözik a biblioterápia, a drámapedagógia eszközeit, mesemondásra, interaktív
játékokra, a gyerekek nagyfokú aktivitására egyaránt építve. Kiemelten fontos és tudatos hozzáállásunk a munka során, hogy építsünk a kísérő pedagógusok együttműködésére és közreműködésére, igényeljük és tudatosítsuk aktív részvételüket az
egyes alkalmakon a jó munkakapcsolat, a hosszú távú hatás és a gyermekek érdekében egyaránt.
 Ször(p)arty - biblioterápiás csoport középiskolásoknak a HEVESTÉKÁ-val együttműködésben
 Gyere velem varázsolni! – Az Arany János úti óvodával közös program - különleges
családi délelőtt a gyermekkönyvtárban: ovisok hozták el szüleiket egy mesemondós,
kézműves könyvtári délelőttre.
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Varázskönyvtár - Az Arany János úti óvodával közös téli mesedélelőtt.
Könyves varrószakkör – nyáron két egyhetes táborban, ősztől kéthetente biztosítottunk alkotóteret és szakkönyveket a tizenévesekből álló kreatív közösségnek
Program felnőtteknek a gyermekkönyvtárban:
 Sárkánykör - mesekör felnőtteknek. Havi egy alkalom, szombatonként különféle életkorú és társadalmi állású felnőttek számára.
 Navigátor – beavatás a kortárs magyar gyermekirodalomba – egyetemi hallgatóknak – a HEVESTÉKÁ-val közösen, 2 alkalom
Családi rendezvények a gyermekkönyvtárban – kiemelten fontosnak tartjuk, hogy
könyvtárunkban a családok együtt is megjelenjenek, jól érezzék magukat, természetes
legyen számukra a közös, társas élmény, az aktív jelenlét:
 Ciróka kör – közös mondókázás, játék, ének 0-3 éves korig babáknak-mamáknak
 Bébillér családi mesekör: komplex, mesére, dalra, játékra, alkotó munkára, kulturális ismeretterjesztésre épül. Havonta.
 Családi ünnepek negyedévente a könyvtár látogatóinak aktív közreműködésével, részvételével: Vidám költők társasága, Nyárnyitogató, „Gyere, mondok
mesét…” – Népmese Napja a mesemondás, mesehallgatás jegyében; Pilinkázó
– advent kezdés zenével, versekkel, mesével
 Mesetár – Helyszín: Északi lakótelep, fiókkönyvtár - mesére, játékra, kreatív tevékenységre épülő családi program – havonta
Olvasópróba – író olvasó találkozó 2 esemény
 Berg Judit
 Harcos Bálint
Hátrányos helyzetűeknek, fogyatékkal élőknek tartott foglalkozások:
 Szalai Közösségi Házban szegregált körülmények között élő gyermekeknek havonta 2 alkalommal - meseterápiás alkalmak
 a Móra Ferenc Iskola fogyatékkal élő kisdiákjai számára - meseterápiás alkalmak
 az Arany János Iskola halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak - meseterápiás
alkalmak

Könyvtárunk 2019-ben is örömmel várta azokat a fiatalokat, osztályközösségeket, akik szívesen
vettek részt fejlesztő foglalkozásainkon, könyvtárbemutató, könyvtárhasználati órákon,
KönyvtárTúrákon. Az interaktív játékos akadálytúrák a könyvtár részlegeiben a
könyvtárhasználat elsajátítására vonatkoztak.
A különböző ünnepekhez társuló könyvtári tanórák bemutatták az angolszász ünnepek magyar
vonatkozásait, párhuzamait, eltéréseit. Könyvtárhasználati foglalkozások keretén belül a
népszerű Pokemon Go játék karaktereinek felhasználásával a könyvekben elrejtett
pokémonokra vadászva sajátították el a kisdiákok a könyvtári raktározási rendet, a könyvtári
dokumentumok típusait és tartalmi csoportosításukat. Jeff Kinney: Egy ropi naplója
könyvsorozatának felhasználásával játékos formában ismerkedtek meg a könyv részeivel, a
könyvtári raktározási renddel és egyéb könyvtári ismeretekkel. Nagyon népszerűek voltak az
idegen nyelvi dokumentumok használatára épülő könyvtári órák általános- és
középiskolásoknak (Látogatás a babaházban foglalkozás).
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2019-ben több korosztályt is megszólítottunk helyismereti könyvtári foglalkozások
megalkotásával. A “Múltunk felfedezése - Eger története gyerekeknek” című foglalkozást
általános iskolás diákok részére dolgoztuk ki. Munkánk során felmerült az igény az egri diákok
helyi ismereteinek a bővítésére. A másik korosztály a középiskolások. Őket elsősorban az
Erasmus program keretében fogadtuk külföldi vendégeikkel együtt. Részükre tolmácsoltuk a
helyismereti gyűjtemény értékeit, előadást tartottunk Egerről.
Könyvtárhasználati és tematikus órákon vettek részt a Pásztorvölgyi Általános Iskola és
Gimnázium kisdiákjai a Felnémeti fiókkönyvtárban: az Országos Könyvtári Napok keretében
környezetvédelmi előadáson és mesefoglalkozáson, majd novemberben és ádvent első
vasárnapján tematikus foglalkozásokon, összesen 87 fő. A felnémeti szüreti napokon és nemzeti
ünnepeink alkalmával a fiókkönyvtárban is zajlanak a közös családi programok.
46 alkalommal 1403 fiatal részére könyvtári környezetben, korszerű infokommunikációs
eszközökkel nyújtottunk segítséget ahhoz, hogy számukra természetessé váljon az önálló
ismeretszerzés és készségszinten alkalmazzák az információkeresés hagyományos és online
formáit. A foglalkozás keretein belül lehetőség nyílt ingyenes beiratkozásra, kölcsönzésre,
böngészésre is.
Könyvtárhasználati órák, könyvtárbemutatók
Könyvtárhasználati foglalkozások
Résztvevők megoszlása
AlkalRésztvevők Általános
Közép-isEKE
mak
száma
iskolások
kolások
hallgatói
száma
46
1 403
332
1 065
6

Foglalkozások típusai
KönyvtárKönyvtár-beKönyvtári
használati
mutató óra
órák
óra
21
7
18

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

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

142

142

100

-29%

3 100

3 100

2 012

-35%

76

76

128

+68%

658

660

790

+20%

0

0

0

0

0

0

0

0

384

380

221

-42%
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A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal
élők könyvtárhasználatát segítő képzések,
programok száma
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal
élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken,
programokon résztvevők száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken
résztvevők száma
Összes képzés száma
A képzésen résztvevők száma összesen
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma

4 347

4 300

4 507

+4%

61

62

185

+203%

505

510

2060

+300%

6

6

1

-84%

896

900

20

-84%

82

82

60

-27%

1 112

1 112

596

-47%

25

25

59

+136%

776

800

946

+21%

243

243

287

+18%

4 534

4 558

3 748

-18%

4

4

4

0%

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

2018. évi
tény

Változás %-ban
az előző évhez
képest

2019.
évi terv

2019. évi
tény

742

742

701

-6%

16 856

169 000

18 240

+8%

27

27

7

-74%

8 085

3

3 856

-52%

349

350

314

-10%

10 385

10 500

8 288

-20%
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A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az
általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények száma
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az
általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvényeken résztvevők száma
Egyéb rendezvények száma
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma

698

700

516

-27%

14 991

15 000

10 705

-28%

18

18

15

-17%

368

370

428

+16%

Galéria
Kezdete

Vége

1.

Kiállító

január 15.

február 9.

2.

február 20.

március 11.

Eventus üzleti, Művészeti Iskola

vegyes

3.

március 12.

április 7.

Kállai Margó- Dr. Nagy Krisztina

szobor/olajfestmény

4.

április 8.

április 24.

Rostás Bea

grafika

5.

április 25.

május 27.

Hegedűs János

grafika

6.

május 28.

június 25.

Blaskó -Saárossy Zsófia

grafika

7.

június 27.

július 10.

Kaláka Fesztivál/Kányádi Sándor

fotó

Kéri Sándor

Műfaj
fotó

Könyvtári programjaink
A könyvtár alapterülete – minden részlegünkben – látogatottságához viszonyítva kicsi, de a költözés pozitív változást is hozott: ideiglenes épületünkben az 1. emeleten a tágas színházterem a
színpaddal, a pályázatokból beszerzett modern technikai eszközök és hangosítás a könyvbemutatók, szépirodalmi előadóestek, a szakirodalmi előadások, csoportos foglalkozások és családi
programok ideális színhelye lett. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy könyvtárunkban a családok
együtt is megjelenjenek, jól érezzék magukat, természetes legyen számukra a közös, együttes
élmény, az aktív jelenlét:
2019 áprilisától a költözés első lépéseként már beolvasztottuk a zenei és idegen nyelvi részleget
a Központi Könyvtár gyűjteményébe, így egységes állománnyal és változatos tematikájú könyvtári programkínálattal várjuk olvasóközönségünket.
Csoportos foglalkozások:
 Mondókázó a Gyermekkönyvtárban, a felnémeti és felsővárosi fiókkönyvtárakban
Közös mondókázás, játék, éneklés kicsiknek nagyokkal kétheti rendszerességgel, ahol
átlagosan 14-15 fő vett részt foglalkozásonként.
 Kamaszokra hangolva a felnőtt részlegben
Az újonnan kialakított TiniZug elsősorban a középiskolásokat szólítja meg, számukra
hoztuk létre a Szükség Szobáját, mely a korosztály érdeklődését szolgáló tematikus válogatással, folyóiratokkal, társasjátékokkal, modern technikai eszközökkel várja az olvasni, tanulni vagy éppen csak beszélgetni vágyó fiatalokat. Ez a helyiség a nyelvtanulók
és tanáraik, a közös nyelvgyakorlás ideális tanulószobájává is vált.
 A Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő kihívás
A kezdetek még 2015-ra nyúlnak vissza. A kihívás célja azóta is változatlan: bizonyítani,
hogy a fiatalok szeretnek olvasni, az olvasás pedig közösségi élmény is lehet. Az
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olvasmányokon és a közös alkotás során megismerték egymást, a körülöttük zajló világ
történéseit. A belső játékok - úgynevezett kis könyves kalandok - pedig A Nagy Könyves
Beavatás legizgalmasabb pillanatait okozták. Legyen szó booktagekről, Ady
anagrammáról vagy egy képzeletbeli könyvtár felépítéséről. A negyedik évad öt hónapját
2019. április 13-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban ünnepeltük meg.
A játék ideje alatt, több héten át nemcsak élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtak,
hanem barátságok erősödtek meg, közösen gondolkodtak és dolgoztak együtt a fiatalok
egy-egy könyvajánló írása vagy kreatív feladat elkészítése során, melynek minden
esetben egy választott kötet volt az alapja.


TiniZug közönségtalálkozók
A különgyűjteményben szervezett rendszeres író-olvasó találkozók lehetőséget
biztosítanak arra, hogy a kamaszok találkozzanak inspiráló emberekkel, kedvenc
szerzőikkel, megismerjék kedvelt olvasmányuk háttértörténetét. 2019-ben a TiniZug
vendége volt Vecsei H. Miklós Junior Prima-díjas színész, a POKET kezdeményezés
létrehozója; On Sai (Varga Beáta) író, szerkesztő; valamint az egri születésű Stian Skald
vagyis Somoskői Viktor levéltáros, író első fantasy történetét is bemutattuk.

Pályázati programjaink


TUDÁS – KÖNYVTÁR – KÖZÖSSÉG
„Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” (EFOP-3.7.3-16-2017-00114.)
pályázatunk célja a különböző tanulási tevékenységek által a formális oktatásba való
visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulási tevékenységek által,
a kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi,
ill. közéletbe való visszatérés érdekében, valamint új innovatív tanulási lehetőségek és
formák fejlesztése és elterjesztése. 2019-ben folytattuk az év elején megkezdett
programsorozatainkat. A pályázat másfél éve alatt keletkezett megtakarításainkból az
értelmi fogyatékos fiatalok számára 1 évre tervezett Élmények a Bioszigeten havi
szakkörünket kiterjesztettük 2 évre, ennek elkészítettük új tematikáját. Sikeres
projektzáró foglalkozáson kiállítással egybekötve zártuk a Jeleskedjünk a könyvtárral
havi szakkörünket. A Tudás-Tanulás-Tájékozódás és Szülők iskolája tanfolyamunk is
sikeresen lezárult, a résztvevők folyamatosan tartják a kapcsolatot új információk
megszerzésére, a Kerecsendi mesekörnek viszont már 2. évét kezdtük el, csakúgy, mint
az Angol társalgási és Szakirodalmi Könyvklubnak. A Palinta foglalkozásokon megújult
baba-mama közönséggel indítottuk a második évet. A WEBSúgó havi szakkörön
pszichoszociális fogyatékos felnőtteket tanítottunk informatikai alapismeretekre. A nyár
folyamán megvalósítottuk a Dsida-kultusz erősítését szolgáló 2. szabadegyetemünket
Légy már legenda címmel. Neves Dsida-kutatók, előadók mutatták be az érdeklődő
célközönségnek Dsida-kutatásaik eredményeit az irodalmi ismeretek elmélyítésére. Az
Együtt egymásért és Magyarország Tudástár foglalkozásait pszichológiai, érdekvédelmi,
ünnepi könyvheti, irodalmi és bábelőadásokkal színesítettük, a programok keretein belül
tervezett kirándulások is terv szerint megvalósultak.
Beindítottuk utolsó havi szakkörünket, a Berva-völgyi olvasóklubot, októbertől pedig a
füzesabonyi Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény újabb értelmi fogyatékos
csoportjával valósítjuk meg a WEBSúgó 2. évfolyamát
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A Meseprogram-börtön és a Palinta havi szakkör módszertani kiadványainak
szerkesztői, illusztrátorai is elkezdték a szakmai megvalósítást. A TV Egerrel közösen
készülő Múltunk csodái helytörténeti kisfilm 5 pályázati kisfilmjéből 2 teljesen elkészült,
kettőnek jelenleg folyik a feliratozása.


„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 projekt keretében lefolytatott „Digitális Jólét
Program Pontok fejlesztése”
Könyvtárunkban 6 DJP Pont jött létre: a Központi Könyvtárban, azon belül az idegen
nyelvi gyűjteményrészen külön is, a Gyermekkönyvtárban, a Plázakönyvtárban valamint
2. sz. (Felnémeti) és 3. sz. (Felsővárosi) fiókkönyvtárunkban is. A pontok mindegyikén az
ingyenes eszközhasználat mellett jól képzett mentor segítsége is igénybe vehető.
Korszerű eszközökkel (tabletek, laptopok, okostelefonok stb.) a rendelkezésre álló
megfelelő sávszélességű interneten keresztül bárki számára elsajátíthatóvá és
fejleszthetővé válnak a digitális ismeretek. A lehetőség elsősorban idősek, de azok
számára is adott, akik eddig még egyáltalán nem használtak digitális eszközöket –
felhasználóképzésben részletezett – tanfolyamokon és kiscsoportos foglalkozásokon.



Egy új "kultúrapont": a Bródy ParkKönyvtár TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00172
A Bródy ParkKönyvtár egy új „kultúrapont”. Nyitott, kulturális-közösségi helyszínként,
megújult funkciójával és kreatív, látványos kültéri infrastrukturális háttérével kisebb létszámú, alulról jövő kezdeményezésekre épülő mikroprogramoknak ad helyszínt, találkozóhelyet biztosít több generáció számára a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

Országos olvasásnépszerűsítő kampányok, programok


Könyvtár – Kommunikáció – Internet Internet Fiesta az IKSZ és a NKA támogatásával
Az Internet Society felhívásához Magyarország 2000-ben csatlakozott először, s a
könyvtárak rövidesen a magyar Internet Fiesta zászlóshajói lettek. A kezdeti célkitűzés
az internet rohamos elterjedésével némileg módosult, hiszen ma már a programok célja
a digitális írástudás terjesztése és az internet felhasználási lehetőségeinek minél
szélesebb körű bemutatása. 2019-ben a 21. századi kommunikáció, korszerű formáit,
hasznos lehetőségeit, eszközeit igyekeztünk megismertetni az alábbi témák segítségével:
közösségi kommunikáció, eszköz-ember kommunikáció, dolgok internete,
tudásmegosztó kommunikáció (adatbázisok, tudástárak), könyvtárak felfedezése
okoseszközökkel. Az akció 1 hete alatt a Heves megyei települések 98 programjából 31
könyvtárunkban zajlott.



A magyar költészet napja – Szavalj a szélben, verselj az erkélyen!
József Attila születésnapján, április 11-én immár 55. alkalommal került a figyelem
középpontjába a vers. Könyvtárunk minden egész órában szavalatokkal és megzenésített
versekkel várta olvasóit a könyvtár erkélyén a Neumann János Gimnázium diákjainak
előadásában, felkészítő tanáruk Hovanecz Fruzsina közreműködésével. Múlt évben már
az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjai Kiss Judit vezetésével is
csatlakoztak rendezvényünkhöz. A könyvtárba érkező diákcsoportoknak lehetővé tettük

48

egy rövid séta keretében a könyvtár részlegeinek megtekintését is. Délután Ungvári P.
Tamás „Születésnapomra” c. irodalmi műsora hangzott el magyar költők verseiből, a
hangoszlopokon hallgathatták az érdeklődők a könyvtár Galériájában Ady Endre,
Radnóti Miklós, Weöres Sándor és Kányádi Sándor verseit.


90. Ünnepi Könyvhét a Bródy Sándor Könyvtárban és az Érsekkertbe
A 2019. június 12-15. között zajlott esemény során felavattuk a város POKET automatáját.
A POKET a Sztalker Csoport közösségi-olvasó projektje, amelynek során zsebkönyvautomatákat helyeznek el fontosabb csomópontokon. Az automatákból prémium
minőségű zsebkönyvek vásárolhatók 990 forintos áron, klasszikus és kortárs címekkel
egyaránt. A cél az olvasásnépszerűsítésen túl, hogy a zsebekből kilógó színes könyvek
tulajdonosai akár csak egy összenézés erejéig társak lehessenek egy színesebb, egymásra
figyelőbb városi közösség kialakításában. A június 11-i indulás óta körülbelül 3 500 db
POKET zsebkönyvet vásároltak meg, ami hozzávetőlegesen 500 db/hó.
Ünnepi Könyvhét megnyitó a Zenepavilonban zajlott Szabó Zsolt kolozsvári
művelődéstörténész nyitotta meg ünnepélyesen. Ezt követően fát ültettünk Dsida Jenő
emlékére a Múzsák Ligetében, majd „Meghitt beszélgetés” címmel a Misztrál Együttes
nagykoncertje hangzott el a Zenepavilonban. 14-én, 15-én a Szmrecsányi Lajos Érsekkert
játszóterén Ciróka várta a babákat, mamákat Okos Tiborral és Kerekes-Polgár Lillával,
kézműves foglalkozás a kreatív látogatókat.
A szabadtéri programokkal párhuzamosan rendeztük meg európai uniós támogatással a
Légy már legenda szabadegyetemet, Dsida-konferenciát hazai és határon túli Dsidakutatók, irodalomtörténészek és művészek közreműködésével.



Országos Könyvtári Napok
A könyvtárak az emberért – felelősségünk a földért
2019. szeptember 30. – október 6.
2019-ben az Országos Könyvtári Napok tematikája az ENSZ fenntartható fejlődési
keretrendszerére épül, amelyben egy páratlanul ambiciózus és átalakító jellegű jövőkép
szerepel. Egy olyan világot képzeltek el, ahol elegendő, biztonságos, megfizethető és
tápláló élelmiszer áll rendelkezésre, ahol a fogyasztási és termelési módok és valamennyi
természeti erőforrás használata – a levegőtől a földig, a folyóktól, tavaktól és a
víztározóktól az óceánokig és tengerekig – fenntartható.
A projekt keretében ezek közül az igen fontos, mindannyiunk és gyermekeink, unokáink
életét is alapvetően befolyásoló témák közül igyekeztünk könyvtári környezetben,
sajátos eszközeinkkel alaposabban körüljárni néhányat, bízva abban, hogy az
információk átadásával egy-egy apró lépést tehetünk a megoldás felé. Heves megye 391
programjából 57 könyvtárunk részlegeiben zajlott.
A hét tematikájának kialakításánál az egyes korosztályok életkori sajátosságai mellett a
legaktuálisabb, sokak életére kiható témakörökre koncentráltunk kötetbemutatóinkon,
irodalmi délutánjainkon: a mese hatalma, a lét meghatározói – a négy elem,
felelősségünk a klímaváltozás, fenntartható fejlődés, velünk élő természet, jövőnk, az
ökokultúra.
Október 6-án, a Könyves Vasárnapon a könyvtár rendhagyó programokkal várta olvasóit,
zenés-verses irodalmi esten megemlékeztünk az aradi vértanúkról is Ungvári P. Tamás
és Okos Tibor közreműködésével.
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Együttműködés az Eszterházy Károly Egyetemmel közös programok szervezésében
 Sorsfordulók - sorsfordítók
Intézményünk egyik legsikeresebb ismeretterjesztő előadássorozata, egyben segítség az
érettségizőknek a vizsgára való felkészülésben, másfelől olyan történeteket közvetít a
város érdeklődő polgárságának, melyből megismerhetővé válik a közös történetünk. Az
előadók az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Intézetének tanárai, előadói
voltak.
A több éve zajló történelmi előadássorozat 1. félévében egyetemes témák kerültek
reflektorfénybe: Ceasar a Rubicónál, a keleti szlávok a középkorban, Nagy Szulejmán
szultán, XIV. Lajos, a Napkirály. Az előadások alkalmával „mini” könyvkiállításokat
készítettünk a témához kapcsolódó szakirodalomból, melyeket az érdeklődő közönség
ki is kölcsönözhetett a könyvtárból.
A 2. félévben magyar vonatkozású témák kerültek előtérbe: Edward király Egerben,
Ferenc József 1857-es egri látogatása; a 20. század eleji kivándorlás hatása a hevesi
falvakra, a Maczkyak Heves vármegyei útja.


Könyvtári koncertek az EKE Művészeti iskolájának közreműködésével
Énekes Koncert a Zene Világnapja emlékére – „tanár- diák koncert"
A Művészeti Iskolától érkező megkeresés új színfoltot hozott intézményünk életébe.
Belkovics Zoltán szervezésében két énekes, és két zongorán közreműködő zenetanár, ill.
néhány tehetséges magánének szakos tanítványuk – akik már versenyeken
eredményeket értek el – közösen mutatták be énektudásukat. Tematikailag a
komolyzene felől haladtak a könnyebb műfajok felé mintegy 45 percben.



Karácsonyi koncert
Felléptek az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló, Általános, Közép-, Alapfokú
Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet tanárai: Bajzáth Linda és Belkovics Zoltán, az
intézmény magánének és zongora tanszakos növendékei, valamint az Egri Farkas Ferenc
Zeneiskola magánének és zongora tanszakos növendékei.
A rendezvényen adománygyűjtést szerveztünk, ennek bevételével Kovács Máté súlyos
betegségben szenvedő egri fiú külföldi gyógykezelését támogattuk.



Előadások az egyetemen
Helyismereti könyvtárosaink előadásokat tartottak a PREPA ünnepélyes rendezvényén
és a Tudományos Diákkör ülésén

Helyismereti műhely
 Programsorozat a helyi értékek megőrzéséért
Folytatódtak tematikus helyismereti rendezvényeink, melyek révén újabb célcsoportokat
tudtunk megszólítani. Megemlékezést tartottunk a Kápolnai csata emlékére.
Helyismereti gyűjteményünk kezdeményezésére felkerestük és a megemlékezés előtt
rendbe hoztuk a Hatvani temetőben található emlékművet, majd középiskolások
közreműködésével méltó műsorral tisztelegtünk a hősök előtt. E jellegű megemlékezést
az év végén állt módunkban folytatni: egy kötetbemutató kapcsán (Zúgott a Dnyeszter
partja - Ujházy Sándor hadnagy emlékiratai) kerestük fel Egerben az I. világháborúban
elesett katonák sírjait.
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2019-ben folytatódott nagysikerű Helytörténeti Műhely sorozatunk. Ennek keretében
Tóth László képeslapgyűjtő mutatta be féltve őrzött lapjait.
A Dobó István Vármúzeummal és az Eger Vára Barátainak Köre Egyesülettel - Eger MJV
Önkormányzatának támogatása segítségével - szerveztük meg 2019-ben is a Gárdonyi
emlékülést, melynek témája az író tárgyai voltak. Az eseményt egy koszorúzás előzte meg
az író sírjánál. Az íróra történő megemlékezés kiteljesedhetett az író dédunokájának
kötetbemutatójával. Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes című kötetének újbóli és Keller
Péter a műről szóló tanulmánynak megjelenése megtöltötte a könyvtár nagytermét.


Olvassunk, beszélgessünk a Dsida Jenő Baráti Körrel!
A Kör tagjai tevékenyen bekapcsolódnak Eger és Heves megye szellemi életébe, részt
vesznek művelődési hagyományainak ápolásában és propagálásában. E törekvés
jegyében szerveztük közösen kulturális programjainkat Egerben.
2019 első félévében megemlékeztünk az évfordulós költőkről: Ungvári P. Tamás verses
irodalmi délutánjával Születésnapomra címmel, valamint az Intés az őrzőkhöz irodalmi
esten a száz éve elhunyt Ady Endrére emlékeztünk.
A fenti törekvésekhez kapcsolódik a segítő szándék, amely a határon túli magyarság
gondjainak megismerésére és enyhítésére, kultúrájának népszerűsítésére irányul.
Vendégünk volt Kilyén Ilka Búvópatak – összeállítás erdélyi magyar költők verseiből c.
műsorával, végül a Kör tagja Meskó Bánk Mesébe szőtt valóság estjén saját műveiből
olvasott fel.
A 2. félévben „Mikor az ember úgy elaljasult…” irodalmi műsorral emlékeztünk a
holokauszt író áldozataira mártírhaláluk 75. évfordulója alkalmából Ifj. Csoóri Sándor és
Fekete Bori zenei közreműködésével. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét
idézte fel anyaországi és erdélyi magyar költők verseiben Rekita Rozália kolozsvári
színművésznő (Ima az elesettekért).



Irodalmi délutánok a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei
Tagozatának alkotóival, helyi írókkal, költőkkel
A programsorozatban az egri és Heves megyei írók, költők legkiválóbbjainak alkotásaiból
válogató, tematikus, műsoros estek, könyvbemutatók szerepeltek. Megyei alkotók
műveiből vett verseket, prózai részleteket, műelemzéseket élvezhetett az irodalombarát
közönség a szerzők, irodalomtörténészek, előadóművészek, zenészek előadásában. A
következő helyi írók, költők részére szerveztünk kötetbemutatókat: Murawski
Magdolna, Demeter László, Ködöböcz Gábor, Bartók Balay, Szíki Károly, Szecskó Károly,
Ozsgyáni Mihály, Sebestyén János, Kerekes Band, Nagypál Ákos.



Könyvtári órák időseknek a Felnémeti Fiókkönyvtárban
Mi történt anno? Beszélgetés aktuális irodalmi témákról havi rendszerességgel 4-5 fős
kiscsoportokban.



Együttműködés az Egri Nyelvművelők Körével
A tavaly megalakult Kör Arra törekszik, hogy soraiba tömörítse mindazokat, akik
felelősséget éreznek anyanyelvünk jelen állapotáért, helyes és kulturált használatáért,
jogának és közéleti szerepének képviseletéért. A Körrel közösen megünnepeltük a tavaszi
Magyar nyelv heteit Dr. Balázs Géza nyelvészprofesszor előadásával. Szecskó Károly:
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Pásztor Emil tanár úr című kötetét dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár mutatta be, így
állítva emléket az egykori akadémikus nyelvész tanárnak. Dr. Hulyák-Tomesz Tímea
főiskolai docens Kommunikáció, nyelvhasználat a digitalizáció korában előadásában az
internethasználat, a folyamatos on-line jelenlét hatását elemezte nyelvi viselkedésünkre,
miképpen hat az újmédia például az olvasás és szövegértés folyamataira, a helyesírásra,
a szókincsre.
Kortárs szerzők, előadók bemutatkozása határon innen és túlról…
 Gárdonyi-kör 2019 - Magyar történelmiregény-írók az egri várban – a Bródy Sándor
Könyvtár és a Dobó István Vármúzeum szervezésében
A rendezvény elődje egy 2015-ös író-olvasó találkozó volt, amikor Bán Mór és Bíró
Szabolcs közös előadást tartott a bástyateraszon, és az esemény utáni borozáshoz,
városnézéshez több íróbarátjuk is csatlakozott. Bíró Szabolcs fejében ekkor született meg
a Gárdonyi-kör ötlete, és 2016-ban, a Bródy Sándor Könyvtárral karöltve már ezen a
néven szervezték meg a soron következő találkozót. Akkor öt író gyűlt össze a
helyszínen, míg 2017-ben már hatan voltak. A Gárdonyi-kör tematikája azóta tovább
kristályosodott: most már kétévente rendezik meg az eseményt, idén pedig nem
kevesebb, mint kilenc író tette tiszteletét a helyszínen.
A Gárdonyi-kör 2019 vendégeii voltak: Bán Mór, Bíró Szabolcs, Bónizs Róbert, Fábián
Janka, Fonyódi Tibor, Izolde Johannsen, Pusztai Andrea, Trux Béla, Vadász Szilárd.
A program két részből állt: elsőként egy ún. irodalmi piknik vette kezdetét, melynek
keretein belül bárki szabadon beszélgethetett az írókkal, majd egy szigorúbb szakmai
előadás, az írók vitaasztala következett.
Olvasóklubok, nyelvi klubok
 Egy könyv, egy csésze kakaó – olvasóklub felnőtteknek
A klubban frissen megjelent, így nagyobb példányszámban beszerezhető igényes stílusú
kortárs irodalmat olvasunk. Ebben az évben a magyar kortárs irodalom szerepelt túlsúlyban
az olvasmányok között. A beszélgetések nyitottak, bármikor lehet csatlakozni a csoporthoz.
Emellett folytatódik a Bródy Könyvklub - a könyvtár irodalmi blogjának szerkesztése.


Nyelvi klubok szervezése, fenntartása
Anyanyelvi önkéntesek vezetésével klub keretben az angol, német, francia szóbeli készségek
fejlesztését segítettük érdeklődő fiatalok, közép- és a nyugdíjas korosztály számára.



Vándorbőröndök a Goethe Intézetből – új szolgáltatás
A budapesti Goethe Intézet vándorbőrönd-sorozata a mindennapokban használt tananyag
kiegészítésére, bővítésére szolgál, változatos anyagokkal segíti a pedagógusok munkáját. A
bőröndök segítségével nyelvi versenyt is le lehet bonyolítani, játéknapot lehet szervezni az
egész iskola vagy a németes osztályok számára, film- és irodalomprojekteket lehet
megvalósítani.
A Goethe Intézet partnerkönyvtáraként vállaltuk a tananyag közvetítését, igényfelmérést
végeztünk. Két iskola, a Kemény Ferenc Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola igényelte a tananyagokat, amelyeket a Goethe Intézetből egyenesen az iskolába
szállítottunk. Az anyagok meghatározott és egyeztetett ideig álltak a tanulók és a tanárok
rendelkezésére, majd gondoskodtunk az anyagok visszaszállításáról is.
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Kiállítások
Év elején a Zenei és idegen nyelvi gyűjteményben két poszter-kiállítás valósult meg a Goethe
Intézet anyagából, kiegészítve a nyelvórákon történő feldolgozást segítő nyelvi anyagokkal,
feladatokkal, ötletekkel. A kiállítások bevonják közönségüket a német nyelv és kultúra világába
és aktív gondolkodásra indítanak az adott témakörben. Jól beépíthetőek a németórákba, de
különböző tantárgyakon átívelő projektek alapját is képezhetik.


„Lautstark-junge Musik aus Deutschland” című kiállítás németországi művészeket és
zenei trendeket mutatott be. A kiállításhoz CD is tartozik, amely 15 sikeres német
popdalt tartalmaz, és a dalszövegek kiváló alapot nyújtanak további beszélgetésekhez is
a németórákon. A kiállításhoz tartozó honlap www.goethe.de/lautstark számos ötletet
és feladatot tartalmaz a kiállítás anyagának nyelvórán történő feldolgozásához.



„Städte und Lanschaften” című kiállítás 13 német várost és tájegységet mutatott be különböző szempontokból mint például természet, szabadidő, történelem, kultúra. Minden tudásszinten alkalmazható és sokrétűen felhasználható a tanítás során. A kiállításhoz A1-A2 szintű oktatási segédanyagok is tartoznak.

4.9 Használói elégedettség mérés
Használói igény- és elégedettség mérések

2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest

2019. évi
tény

A használói igény- és elégedettség-mérések száma

3

3

4

+33%

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

44

120

704

+600%

A minőségbiztosítás mellett elkötelezett könyvtárként folyamatosan törekszünk arra, hogy megismerjük partnereink elvárásait, igényeit és mérjük elégedettségüket. A válaszadás minden esetben önkéntes és anonim, a kérdéseket online és nyomtatott kérdőíveken tesszük fel. 2019-ben
elégedettségmérést végeztünk a központi könyvtár új épületében kialakított terek és szolgáltatások minőségéről. Az online kérdőívre 289 vélemény érkezett, amelyek alapján egyrészt változtatni tudunk a használói visszajelzéseknek megfelelően, másrészt tapasztalatokat gyűjtünk a
visszaköltözés utáni térkialakítás és optimális állomány elhelyezés kérdéseihez.
További elégedettségmérést végeztünk a Ciróka baba-mama programunk résztvevői körében két
célcsoportban: egyrészt a gyermekkönyvtárba járó szülők körében, másrészt a KSZR könyvtárosok körében, azzal a céllal, hogy további módszertani segítséget adjunk a kistelepüléseken babprogramot szervező kollégáknak. A kérdésekre 46 válasz érkezett.
Igényfelmérést végeztünk a KSZR szolgáltatóhelyek felnőtt használóink körében a könyvtári
programok iránti igényekről. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az általunk kínált megyei szervezésű programok minél inkább megfeleljenek a kistelepüléseken élők érdeklődésének, megtaláljuk az optimális időpontot és továbbra is javítsunk a szervezés minőségén. A közösségi oldalakon
megkérdezett könyvtárhasználóktól 369 válasz érkezett. A kapott válaszok segítik munkánkat,
szolgáltatásink minőségének javítsa érdekében - az értékelések után - megtesszük a szükséges
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beavatkozásokat, hogy továbbra is partnereink megelégedésére végezzük munkánkat.

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások
Települési könyvtárak számára
nyújtott szolgáltatások

6

6

7

változás %-ban
előző évhez képest
+16%

61%

70%

72%

+26%

1

1

1

0

2018. évi
tény

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

2019. évi
terv

2019. évi
tény

4.11 Közösségi szolgálat, önkéntesség
Ahhoz, hogy a szolgáltatásainkat a változó társadalmi környezet elvárásaihoz tudjuk igazítani,
pontosan ismernünk kell a partnereink elvárásait és véleményét. Partnereink a könyvtár
működését tekintve meghatározóak, az igényeik beépülnek a tevékenységeinkbe. A közös
munka az elmúlt években kiteljesedett, ehhez megfelelő módszereket, gyakorlatot sikerült
kialakítanunk. Az önkénteseket és a középiskolás diákokat nyitottsággal, odafigyeléssel és
támogatással fogadtuk. A siker kulcsa a jelentkezők hasznos feladatokkal való ellátása, türelmes
segítése és tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése volt.
2019-ben 9 nevelési és oktatási intézmény diákjaival és 3 felnőtt önkéntessel dolgoztunk együtt.
Igyekeztünk biztosítani számukra a biztonságos munkavégzés feltételeit, a tevékenység
ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, a folyamatos,
szakszerű felügyeletet. Segítőink hatékonyan tudtak bekapcsolódni a könyvtár működésében
jótékonyan hasznosuló munkákba: a dokumentumok könyvtári rendjének fenntartásába,
digitalizálási munkafolyamatokba, a könyvtári rendezvények előkészítésébe, a civil
együttműködést erősítő programok szervezésébe, külső helyszíni rendezvények
lebonyolításába.
Iskola neve
Andrássy Katolikus Közgazdasági Középiskola
Dobó Gimnázium
EKE Gyakorló Iskola
Eventus
Gárdonyi Gimnázium
Neumann Gimnázium
Pásztorvölgyi Gimnázium
Szilágyi Gimnázium
IQ Pont
Összesen:

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

Közösségi szolgálatban
résztvevők száma
8 fő
9 fő
3 fő
4 fő
6 fő
19 fő
4 fő
5 fő
3 fő
61 fő

2018. évi
tény
55

2019. évi
terv
50

Ledolgozott órák
száma
271 óra
295 óra
90 óra
160 óra
245 óra
570 óra
85 óra
152 óra
70 óra
1651 óra

2019. évi
tény
61

változás %-ban
előző évhez képest
10,9%
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Az iskolai közösségi szolgálat fogadására
a köznevelési intézményekkel kötött
megállapodások száma

9

9

9

0

A könyvtárban dolgozó önkéntesek
száma

2

2

3

50%

4.12 Partnerség, együttműködések
Szolgáltatásaink kialakításához mindig figyelembe vettük partnereink igényeit, elvárásait, melyek beépültek a tevékenységeinkbe. Törekedtünk arra, hogy a kapcsolattartás formája, stílusa
számukra is megfelelő legyen. A közös munka az évek során kiteljesedett, ehhez megfelelő módszereket, gyakorlatot sikerült kialakítanunk. Folytattuk együttműködésünket civil szervezetekkel, klubokkal, helyt adtunk az Egri Zöld Kör, a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, Egri Orosz Nyelvi klub rendezvényeinek. Támogattuk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet és Bükki Helyi csoportját, a helyi idősek otthonait. Szakmai hátteret nyújtottunk a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának, a Dsida Jenő Baráti
Körnek, a Pedagógus Nyugdíjas Klubnak. Együttműködtünk általános- és középiskolai pedagógusokkal, az Eszterházy Károly Egyetem oktatóival, az EKE Művészeti Iskolájának magánének
szakos tanáraival és növendékeivel, az Egri Nyelvművelő Körrel. Együttműködési partneri megállapodással rendelkezünk Eger testvérvárosa Gyergyószentmiklós Városi Könyvtárával.
Az „Egy új „kultúrapont”: a Bródy ParkKönyvtár CLLD pályázat megvalósítására együttműködési
megállapodást kötöttünk a következő szervezetekkel: Ugar Egyesület, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Bükki helyi csoport, Banya-Tanya Alapítvány, Forti Pectore Egyesület,
Babszem Jankó Gyermekszínház, Dsida Jenő Baráti Kör, Fanatik Rídörz olvasóklub.
Az Egri Tankerületi Központ és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a KSZR szolgáltatásba
be nem vont iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megújítására és fejlesztésére mintaprojekt kidolgozását tűzte ki célul. 2015-2016-ban került sor az előkészítő munka megkezdésére, az iskolai
könyvtárak működésével kapcsolatos helyzet- és igényfelmérésre, a szerződés megkötésére. A
szolgáltatás e szerződés alapján 2017 januárjától indult, és jelenleg már a tankerület összes iskolájára kiterjed.
Részt veszünk az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek - Az én könyvtáram" c. országos projekt fenntartási időszakában 4 mintaprogram adaptálásával a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárral kötött együttműködési megállapodás alapján.
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jelenleg 98 településsel kötött együttműködési megállapodás alapján működik.

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

Civil szervezetek

1

8

12

1100%

Határon túli könyvtárak

1

1

1

0

Vállalkozók

4

4

4

0

Oktatási intézmények

10

10

10

0

A könyvtárral írásos együttműködést
kötő partnerek száma
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Egyéb

94

98

98

104%

Összesen

110

121

125

113%

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

Digitalizáló kapacitás:
Darabszám

Digitalizáló eszközeink neve, típusa
Delta HD filmszkenner konfiguráció
16/35 mm tekercsfilm, mikrofiche, jacket, kazettás mikrofilm, fotódia és negatív
18 MP ultra nagyfelbontású területérzékelő
LED-csoport megvilágítás
Kimeneti felbontás: 100-2400 dpi
Zeutschel Zeta alapkonfiguráció + könyvtámasz kit
>A3 (480 x 360 mm)
UV és IR mentes, szinkronizált, könyvgerincre merőleges pásztázó fénysáv, 300 dpi
(600 dpi opcionális), nagyfelbontású CCD-sor érzékelő és torzításmentes optika
Zeta irodai szoftvercsomag
Hálózati adattároló (NAS) QNAP TS-231P
AL-202 dual-core 1.7 GHz Cortex-A15
2x Western Digital 4TB 5400rpm
Hálózati adattároló (NAS) Synology DS918+(4HDD) 8GB + 4x4TB Western Digital Red
Apple iMac digitális labor audio-video szerkesztő
3,7 GHz-es, 6 magos, kilencedik generációs Intel Core i5 processzor (Turbo Boost gyorsítással akár 4,6 GHz) kiegészítő perifériákkal
Színkalibrációs készlet SpyderStudio SDSSR40DRVP
Digitális kamera állvánnyal és a digitális képek feldolgozásához kapcsolódó eszközök
Canon PowerShot SX432 IS
Komplex audioállomás 5 végponttal Kvantum 5OUT BSMVK

2

2
1
2
1
2
1
4
1

Lapszkenner Canon CanoScan Lide 120

1

Canon Lide 110, szkenner

1

Xerox WorkCentre 7535, színes multifunkciós nyomtató

1

Xerox WorkCentre 5335, fekete-fehér multifunkciós nyomtató

1

Epson DS-50000, színes A3 szkenner

1

Xerox DocuMate 700, színes A3 szkenner

1

Konica Minolta C220, színes multifunkciós nyomtató
A digitalizáláshoz rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű korszerű ergonomikus számítógép-konfiguráció

1

Digitalizálás célja

75

Arányszám (%)

Szolgáltatás

55

Állományvédelem

20

Elektronikus dokumentumküldés

20

Reprográfia

5

56

Digitalizálás

2018. évi tény

2019. évi terv

2019. évi tény

0
0
8
1308
0
0
408
1624
3348
1316
1706

0
0
5
200
0
0
200
500
905
905
0

0
0
0
75
0
0
718
1566
2359
0
2359

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

változás %ban előző évhez képest
0
0
0
-500%
0
0
+75%
-96%
-70%
+138%

Tájékoztató szolgálat, adatbázisok
Az olvasószolgálati munka egyik legfontosabb kritériuma, hogy a könyvtárhasználókat szakszerű, előzékeny szolgálat fogadja. Törekedtünk arra, hogy minden tevékenységünket a minőségelvű szemlélet hassa át. Tájékoztató munkánk alapját a hagyományos tájékoztató eszközök
mellett a teljes szövegű szakirodalmi adatbázisok képezik, melyek a beiratkozott olvasók számára a könyvtári gépeken ingyenes.
Az adatbázisok népszerűsége, használata az előző évekhez képest jelentősen javult. Sikeresek
voltak a könyvtárban tartott adatbázis bemutató, gyakorlattal egybekötött foglalkozások.
ODR tevékenység
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren keresztül biztosítottuk a dokumentumokhoz és
információkhoz való hozzáférés lehetőségét használóink számára. A szolgáltatást igénybe vevők
a szolgáltató könyvtárak teljes gyűjteményéből válogathattak, kereshettek, kérhettek.
Kiterjesztettük az elektronikus könyvtárközi kölcsönzést a helyismereti dokumentumok körére
is, ezáltal helyismereti gyűjteményünk anyaga azonnal elérhetővé vált minden településről.
Igyekeztünk minden, Heves megyében működő települési könyvtárat bevonni a könyvtárközi
kölcsönzésbe, s az eddig kialakult jó gyakorlatot fenntartani és továbbfejleszteni.
Szorgalmaztuk, hogy közülük minél többen regisztráljanak az ODR portálon, hogy ezáltal az
országos rendszer részei lehessenek. A Heves Megyei Egységes Adatbázis megkönnyítette a
vidéki könyvtárak egymás közötti kölcsönzését is.
Könyvtárközi kölcsönzés számokban 2019
Beérkezett kérések

5 074

Teljesült kérések

5 015

Teljesült kérések megoszlása
Elektronikus
Eredeti dokumentum Fénymásolat
dokumentum
3 485
1 530

ODR-en keresztül érkezett kérések 2019.
Beérkezett kérések

Teljesült kérések

Teljesült kérések megoszlása
Elektronikus
Eredeti dokumentum Fénymásolat
dokumentum

57

711

652

649

-

3

Bródy Sándor Könyvtár által kért dokumentumok ODR-en keresztül
Megkért
dokumentumok

370

Kapott
dokumentumok

328

Kapott dokumentumok megoszlása
Eredeti
dokumentum
309

Elektronikus
dokumentum

Fénymásolat
-

19

Bródy Sándor Könyvtár által kért dokumentumok települési könyvtárakból
Megkért
dokumentumok

289

Kapott
dokumentumok

269

Kapott dokumentumok megoszlása
Eredeti
dokumentum
269

Elektronikus
dokumentum

Fénymásolat
-

-

Előjegyzés
2019-ben is nagyon népszerű szolgálatás volt olvasóink körében a dokumentumok előjegyzése.
A könyvtárhasználó által keresett, de kölcsönzésben lévő dokumentumra olvasói kérés alapján
előjegyzést vettünk fel. Az előjegyzett művek beérkezéséről az olvasót e-mailben vagy postai
úton értesítettük, a dokumentumot a kiértesítés napjától számított egy hónapig őriztük.
2019-ben 2213 dokumentumra kértek előjegyzést olvasóink, ebből 1856 kérés teljesült.
Helyben igénybe vehető, korlátozottan hozzáférhető adatbázisok
A Bródy Sándor Könyvtár 2019-ben 9 féle teljes szövegű adatbázisra fizetett elő. Távoli elérésű
kóddal otthonról is használható a Szótár.net és a MERSZ adatbázisok, melyet a könyvtár munkatársaitól igényelhetnek az olvasóink.
2019-ben – a könyvtár költözése miatt - csak féléves statisztikai adatokat tudunk szolgáltatni. Az
EBSCO Host ebook Public Library Collection adatbázist 99-en keresték fel, 256 letöltést hajtottak végre, a kikölcsönzött ebookok száma: 45 db. Az Akadémiai Kiadó folyóirat-gyűjteményéből
61 cikket töltöttek le olvasóink. A Szótár.netet 2019. első félévében 257, a MERSZ adatbázist 143
alkalommal használták. Az Arcanum Digitális Tudománytárat 593 alkalommal keresték fel. Az
Osiris Kiadó gyűjteményéből 27, a Typotex-Interkönyv adatbázisából 34 alkalommal olvastak ekönyveket. A SzóTudásTár szótárgyűjteményt 420 alkalommal, a Soá Alapítvány Vizuális történeti Archívumát 5 alkalommal használták.
1.
2.
3.
4.
5.

Akadémiai folyóirat gyűjtemény,
Akadémiai Kiadó szótárai (Szótár.net),
Magyar Elektronikus Referenciaműszolgáltatás (MERSZ),
Arcanum Digitális Tudománytár,
EBSCOhost ebook Public Library
Collection,

6. SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi
Archívum,
7. SzóTudásTár
8. Osiris Kiadó adatbázisa
9. Typotex-Interkönyv
10. NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum

Távolról elérhető, nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok
1.
2.
3.

EPA - Elektronikus Periodika Archívum
ERIC – Education Resources Information Center
Európai Digitális Könyvtár

4. Digitális Képarchívum
5. Digitális Irodalmi Akadémia
6. HUMANUS - Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa
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7.
8.
9.
10.

Hungaricana - Közgyűjteményi portál
LC – Library of Congress
MANDA
MATARKA - Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa
11. MatEK - Matematikai Egyesített Katalógus
12. MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár

13. MERLOT - Multimedia Educational
Resources for Learning and Online Teaching
14. MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus
15. MTMT - Magyar Tudományos Művek
Tára
16. ODR - Országos Dokumentum-ellátási
Rendszer

Távolról elérhető, helyismereti adatbázisok
Online elérhető sajtótermékek (Hungaricanaszolgáltatás)
Online elérhető aprónyomtatványok (Hungaricana-szolgáltatás)
Gyöngyösi Elektronikus Könyvtár
Heves Megyei Elektronikus Könyvtár

Képeslapgyűjtemény
Filmdokumentumok (TV Eger hírműsorai 19982003)
Vachott Sándor Városi Könyvtár képeslapgyűjteménye

Helyismereti tevékenységünk
2019-ben is koordináltuk az intézményben folyó sajtófigyelési és cikk-feldolgozási
munkálatokat. Folyamatosan végeztük a kurrens sajtótermékek feltárását és digitalizálást, a
retrospektív cikkanyag feldolgozását. Több mint 200 helyismereti témájú cikk leírása történt
meg. Tovább folytatódott az online megjelenésű sajtótermékek helyi vonatkozású tartalmainak
feldolgozása a Corvina integrált rendszerben.
Az intézmény Digitalizálási terve alapján végeztük a Helyismereti Gyűjteményben található
sajtótermékek digitalizálását. 2019-ben ezek a következők voltak: Heves Megyei Hírlap 2018-as
évfolyama, a helyismereti témájú cikkek és a gyászjelentések (650). Összes lapszám: 828.
Igény szerint nagyszámú irodalomkutatást végeztünk. Kiemelkedő témák voltak: helyi
értékeinket bemutató kisfilmek háttéranyagának kutatása, Egri Törvényszék története, a recski
kényszermunkatábor története, a novaji Remélés hagyománya, a repce és búza termesztése, a
bélapátfalvi Egészségház, szarvaskői templom, Feldebrő község története stb.
Folytatódott a gyarapítási munka is gyűjteményünkben: gyarapítottuk és koordináltuk a Heves
Megyei Elektronikus Könyvtár állományát, a virtuális kiállítások számát. Külön figyelmet
fordítottunk a helyismereti vonatkozású dokumentumok beszerzésére. Így jutottunk hozzá
muzeális értékű kiadványokhoz például a Szent Imre Katolikus Általános Iskola könyvtárának
jóvoltából.
Tudományos munkáink: az Eszterházy Károly Egyetemmel közösen részt veszünk a város- és
régiótörténeti írás munkacsoport munkájában. Részt vettünk és helyismereti vonatkozású
előadást tartottunk a Kulturális Örökség Napján, országos diákköri konferencián ismertettük a
helyismereti plakátok tartalmi és formai feltárásának problematikáját. Részt vettünk határon
túli diákokat megszólító történelmi vetélkedőn.
A Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program Kollégiuma által meghirdetett pályázatra
összeállítottuk Őseink üzenete címmel egy 6 alkalomból álló koncertsorozat tervezetét a Gajdos
zenekar részvételével, melynek célja a népzene népszerűsítése a középiskolások körében.
A helytörténeti dokumentumok bemutatása és a helyismereti részleg használatának
népszerűsítése érdekében jelen voltunk a könyvtár által üzemeltetett közösségi médiában.
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IV.
1.

FEJLESZTÉSEK
INTÉZMÉNYI TEREK / ÉPÜLETEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI TERVEK BEMUTATÁSA

A hagyományos és kreatív könyvtári szolgáltatások és programok, a partnerközpontú gondolkodás, a minőségirányítás, az egész városban jól ismert szervezeti kultúra munkánk értékeit jelentik. Mindamellett sajnos vannak olyan kritikus pontok, melyek megoldást igényelnek: a szűkös
terek, az állandó helyhiány, a zsúfoltság.
Kossuth Lajos utca 16.
A TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 kódszámú ún. Zöldváros projekt részelemeként a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtárnak otthont adó Nagypréposti palota rekonstrukciójára és akadálymentesítésére kerül sor. Az épület új nyílászárókat kap, liftet építenek be és felújítják a csodálatos barokk ház homlokzatát. Elvégzik a szükséges kültéri munkákat, igényes térburkolatot és
térvilágítást kap a történelmi ingatlan és környezete. A fejlesztésnek köszönhetően a palota a
könyvtári feladatokat korszerűbb környezetben láthatja el, s alkalmasabbá válik családi, szabadidős programok szervezésére. Az elkészített tervek alapján a főépület egésze látványos, igényes
szolgáltató térként funkcionálhat, a zenei és idegen nyelvi gyűjtemény, az ifjúsági TiniZug, mint
közösségi tér szerves egészként kapcsolódhat egymáshoz. Megújulhat a könyvtári szolgáltatások
köre is, az automata kölcsönzési rendszer teljeskörű bevezetése, korszerű informatikai eszközök
segíthetik a digitális kompetenciafejlesztési programok megvalósítását. Várhatóan 2020 negyedik negyedévében kerülhet sor a Nagypréposti Palotába való visszaköltözésre.
Kossuth Lajos utca 12.
A Nagypréposti Palota építési munkálatai alatt a könyvtár működtetését átmenetileg a Kossuth
Lajos utca 12. sz. alatt kell megoldanunk. Az ideiglenes könyvtári szolgáltatásokat igyekeztünk
úgy kialakítani, hogy a dokumentumállomány elkerülhetetlen csökkenésén túl a könyvtárhasználók elsősorban az új épületben rejlő plusz lehetőségeket lássák: akadálymentes, korszerű környezetet, viszonylag tágas tereket, kényelmes kiszolgáló helyiségeket, nagyrendezvények lebonyolítására is alkalmas nagytermet, a fiatalokat megszólító designt, látványos kreatív megoldásokat – olyan közösségi teret, amely jól megközelíthető, barátságos környezetet nyújt kötetlen
együttlétre, közösségi programokra fiatalok és idősek számára egyaránt.
Kossuth Lajos utca 18.
Az átalakítással kényszermegoldások is keletkeznek, mivel minden kiszolgáló funkció a szomszédos épületben kaphat helyet: a gyűjteményszervezési, az informatikai és a hálózati csoport,
az igazgatás és a titkárság. A belső raktári állomány külső raktárba költözött, így a helyben, azonnal elérhető dokumentumok száma újabb 30 ezer kötettel lesz kevesebb. Az EVAT-tól bérelt
épület kisebb belső korszerűsítése 2019-ben megvalósult, a több ütemből álló költözés előkészítése során igyekeztünk itt is korszerű munkakörnyezetet teremteni: az elavult energetikai hálózatot, a mosdókat felújítottuk, teakonyha kialakításra is sor került. A nagy mennyiségű dokumentum-mozgatás megkönnyítésére kisteherfelvonó liftet üzemeltünk be. Jelenleg is folyik a
költözés következő üteme, mely során a KSZR ellátást segítő csoport költözik új helyiségekbe.
Bartók Béla tér 6., Gyermekkönyvtár
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A gyermekkönyvtár az anyaépülettől távol helyezkedik el, önálló olvasóteremmel rendelkezik.
A tetőtéri elhelyezés kedvezőtlen, a berendezés csak folyamatos átrendezéssel tud igazi könyvtári térként funkcionálni: lehetőséget adni az egyéni könyv-válogatásra, és a csoportos foglakozásokra. Az állandóan változó olvasói igényeknek megfelelően 2019-ben is folytattuk az előző év
gyakorlatát: a kézikönyvtári állomány folyamatos leválogatását, átalakítását, minimalizálását. A
változtatásokkal megtettük az első lépéseket „maker space” övezetek létesítésére is, melyek az
olvasás mellett, vagy azt kiegészítve kollaborációra, kollektív alkotásra inspirálnak, s marasztaló,
elmélyültebb könyvtári időtöltésre invitálnak.
A Fiókkönyvtárak akadálymentes környezete, korszerűsítése az elmúlt években megtörtént, jelentős infrastrukturális beruházásra 2019-ben nem került sor.

2.

MEGVALÓSULT INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK

Új helyen új szolgáltatásokkal
A Bródy Sándor Könyvtár a nagy sikerű Nagy Könyves Költöztetés után 2019. szeptember 3-tól
új könyvtári szolgáltatásokkal, – ideiglenes helyszínen – a Kossuth Lajos u. 12. szám alatt fogadja
olvasóit. A modern kialakítású terek klimatizáltak és akadálymentesítettek. A felújított épületben a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltatásokat kínálunk a könyvtárhasználóknak digitális, infokommunikációs technológiai eszközparkkal (3D nyomtató, könyvgerinckímélő szkennerek, tabletek, okostelefonok).
A legmodernebb eszközökkel felszerelt digitális laborral elsősorban a fiataloknak szeretnénk
kedvezni. Itt lehetőség nyílik videó- és hangfelvételek készítésére, és ezek utómunkálatainak
elvégzésére is.
A nyitással együtt bevezetésre került az RFID rendszer, amely a könyvtári dokumentumok azonosítására szolgáló adatokat rádióhullámok közvetítésével tárolja, ezáltal lehetővé teszi a gyors
és egyszerű kölcsönzést. Olvasóink most már nemcsak online, otthonról hosszabbítják, és jegyezhetik elő könyveiket, hanem az önkiszolgáló pult segítségével önállóan ki is kölcsönözhetik
választott olvasmányaikat.

3.

JELENTŐSEBB ESZKÖZBESZERZÉSEK

A könyvtárépület korszerűsítésével együtt az informatikai háttér átalakítására is törekedtünk.
Szerver szolgáltatásink egy része egy központi szerverparkba költözött, ahol 7x24 rendelkezésreállást biztosítanak szervereinknek. Azok a szolgáltatások pedig, amelyek a belső szerverkörnyezethez elengedhetetlenek, a 2018-ban kialakított szerverterembe költöztek, mely eleget tesz
minden informatikai és villamossági előírásnak.
A korosodó számítógépek cseréje is folytatódott, korszerű AiO PC kerültek az oktatói és a közösségi terekbe a látogatók számára, biztonságos és modern szoftverkörnyezettel. Fejlesztésre
került az elavult dolgozói terminálok egy része is, valamint kicseréltük a rossz szünetmentes
tápegységet.
A változó hálózati infrastruktúra is több átalakítást követelt, folyamatosan figyelemmel kísértük
a HEMO gyenge- és erősáramú hálózatának, a tűzjelző és egyéb biztonsági rendszereinek kiépítését, a hálózati végpontok kialakítását. A KSZR szolgáltatás fejlesztését az RFID technológia
bevezetésével, az eCorvina letéti moduljához integrálva végeztük.
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Az EFOP-4.1.8-16-2017-00120 pályázat keretén belül pedig nem csak egy könyvtárbuszt, de digitális labort is létrehoztunk, ahol korszerű eszközök segítségével történhet az oktatás, valamint
lehetőségünk van a legmodernebb eljárásokkal digitalizálni a dokumentumokat 2 db nagykapacitású könyvszkenner és a diaszkennerek segítségével. Nem csak a vezetékes, hanem a vezeték
nélküli hálózatokat is átalakítottuk, a „kiskönyvtár” informatikai labor-eszközeinek beüzemelését elvégeztük, a nagyterem hangosításának, projektorának beüzemelése folyamatban van.
Az átköltöztetett állomány elhelyezésére a meglévő bútorokat használtuk, új bútorzat beszerzésére nem került sor. Az elmúlt években igyekeztünk olyan ülőbútorokat beszerezni, melyek harmonizáló színvilágukkal a különböző terekben átrendezve is egységes hatást adnak. A régi polcok kopott részeit design-elemként hasznosítottuk, szófelhő-matricákkal igényes és látványos
tájékoztató táblákként funkcionálnak. Külföldi könyvtári példák alapján alakítottuk ki a lépcsőfokok könyvmatricás látványát, a lépcsőház könyves óráját, a szükség szobájának bejáratát jelző
tekergők térképét. Olvasóink visszajelzési pozitívak, szeretik az új tereket, a megújult, a megszokottól eltérő könyvtári környezetet.
A közoktatás számára hasznosuló, a tanórán kívüli ismeretszerzést támogató
informatikai eszközök

Darabszám

Korszerű ergonomikus számítógép-konfiguráció AiO

20

Interaktív 4K led kijelző pc modullal, támogató szoftverrel

2

Projektor

4

Nagyméretű motoros vászon
Digitális hangfelvétel elkészítésére és bemutatására alkalmas hangfalak, keverőpult,
erősítő, térmikrofon, vezeték nélküli mikrofonok
Digitalizáló rajztábla

1
2
szett
8

Gimbal kreatív eszköz, Ipad készülékkel

8

5,5’ okostelefon

6

USB mikroszkóp

1

USB endoszkóp

1

Videokamera

1

IP kamera

4

Sportkamera

1

3D nyomtató

1

Lézer vágó és gravírozó eszköz

1

Teremhangosító eszköz hangfallal, nagyteljesítményű

1

Előadói pulpitus informatikai eszközökkel

1

Komplex audioállomás

1

Micro:bit alapcsomag robotika oktatáshoz

6

Megnevezés
Gépjármű

darab

ezer forint

1

68 249 000

47

17 409 700

megjegyzés

ebből személygépkocsi
Számítógép

62

ebből olvasói

21

-

ebből szerver

1

-

Szkenner (Könyv, Dia)

5

14 090 200

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe
kérjük megadni Tb-ban)

3

599 000

UPS

3

536 000

IKR fejlesztés RFID

1

7 446 200

Fénymásoló

egyéb:
3D nyomtató, könyvszkenner, diaszkenner, interaktív 4K
led kijelző, projektor, digitális hangfelv. eszközök, okostelefonok, tabletek, digitalizáló rajztábla, e-book olvasók, szoftverek, egyéb informatikai eszközök
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

4.

10 748 610

119 078 710 közbeszerzési eljárás alapján

PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK

Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

Könyvtárak az emberért
- felelősség a Földért Országos Könyvtári Napok program megvalósítására Heves megye
könyvtáraiban és szolgáltató helyein
ODR támogatás

1 415 153 Ft

Elnyert öszTámogató
szeg
(Ft-ban)
1 415 153 Ft Nemzeti Kulturális
Alap

2 660 000 Ft 2 660 000 FtEmberi Erőforrások
Minisztériuma
3 500 000 Ft 3 500 000 FtNemzeti Kulturális
Alap

Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár szakmai eszközfejlesztésére
Közgyűjteményi Digita- 26 800 000 Ft 26 500 000 FtEmberi Erőforrások
lizálási Stratégia végreMinisztériuma
hajtásához szükséges
könyvtári digitalizálás
támogatására
Agria irodalmi, művé500 000 Ft
500 000 FtNemzeti Kulturális
szeti és kritikai folyóirat
Alap
megjelentetésére
Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár az ezredNemzeti Kulturális
396 852 Ft
396 852 Ft
fordulóig című kötet kiAlap
adására
Emberi Erőforrások
ODR támogatás
1 700 000 Ft 1 700 000 Ft
Minisztériuma

Kezdete

Befejezése

2019. 09. 30.

2019. 10. 06.

2019. 10.01.

2020. 04.30.

2019. 11. 01.

2020. 05.31.

2019.11.15

2020.04.30.

2019. 03. 01.

2019. 12. 31.

2018. 10. 15.

2019. 04.01.

2018. 11.28.

2019. 06.30.
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Európai Uniós pályázatok megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

EFOP-3.7.3-16-2017-00114
Tudás-Könyvtár-Közösség

64 621 066
Ft

64 621 066
Ft

2 792 469
Ft

2 792 469 Ft

120 000 000
Ft

120 000 000
Ft

TOP-7.1.1-16-H-074-1.42.1
Egy új „kultúrapont”: a
Bródy Parkkönyvtár

EFOP-4.1.8-16-2017-00120
Könyvtár négy keréken,
MindenkiNet

V.

Támogató

Kezdete

Befejezése

EEM-EU Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes
Államtitkárság
Nemzetgazdasági
Minisztérium Gazdaságfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság
EEM-EU Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes
Államtitkárság

2018.01.01

2020.12.31

2019.08.
01.

2020.01.31
.

2018.01.01

2019.12.31

MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 2019-BEN
Minőségirányító tevékenységünket – a TQM alapelveinek, támogató elemeinek és eszközeinek
figyelembe vételével - 2001-től folyamatosan végezzük. Mintegy másfél évtized alatt munkánk
eredményességét számtalan szakmai elismerés és díj mutatja:
2008. Az Év Könyvtára elismerés
2010. Eger csillaga díj / intézményi kategória
2013. Minősített Könyvtár cím
2016. Könyvtári Minőségi Díj
2018. Minősített Könyvtár cím
2019. Magyar Könyvtárügyért Díj
A 2019. év legnagyobb szakmai elismerése számunkra, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) 2019. május 16-án a „Magyar könyvtárügyért” díjat adományozta a Bródy Sándor
Könyvtárnak. A számos megyei, városi és szakkönyvtárat tömörítő szakmai szervezet évente díjazza mindazokat a szakembereket, illetve intézményeket, akik munkásságukkal előmozdítják a
könyvtárszakma fejlődését, valamint a tudás- és információmenedzsment innovatív eszközeinek
alkalmazásával lehetővé teszik az olvasók igényeinek mind hatékonyabb kiszolgálását.
Az elismerést odaítélő független kuratórium indoklásában méltatta az intézmény markáns jelenlétét a szakmai életben, a minőségmenedzsment iránti elkötelezettségét, a folytonosan változó kihívások közt az innovatív és kreatív szakmai kezdeményezéseit. Kiemelte az intézményi
munkát, melyet a megyei könyvtári hálózat folyamatos fejlesztése, a minőségi elvekre építő gyakorlat és a használó központúság jellemez. Hangsúlyozta a munkatársak kreatív és innovatív
ötleteit, melyek országszerte ismertek az olvasásnépszerűsítő programok megvalósításában. Jó
példa erre „A Nagy Könyves Beavatás” országos olvasásnépszerűsítő játék.
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A minőségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő szakmai teljesítményünket a
másodszor is elnyert Minősített Könyvtár címnek megfelelően szeretnénk megőrizni. A 2019. évi
könyvtárépület felújítás és ezzel összefüggő költözés során mindvégig azt tartottuk szem előtt,
hogy legfőbb partnereinket, a könyvtárhasználókat mindenről folyamatosan tájékoztassuk, a
könyvtári szolgáltatások igénybevételének módjáról és idejéről szóló információkat időben eljuttassuk hozzájuk. Ezzel kapcsolatban a pontos, korrekt kommunikációt éppúgy a minőségbiztosítás részeként kezeltük, mint az új épület megfelelő kialakítását a könyvtár szolgáltatások
fogadására. A helyi médián és a közösségi oldalainkon keresztül Marketing munkacsoportunk
tagjai folyamatosan eljuttatták a híreket a város lakosságához, így nagy sikerű, zenés, interaktív
élőlánc akciónk kellően fölhívta a figyelmet a könyvek költöztetésére. A költöztetés során rendkívüli szervező és logisztikai munkánkat nagyban segítették a minőségbiztosítás eszközei és
módszerei (stratégiai gondolkodás, folyamatközpontú szemlélet, csapatmunka, partnerség, nyitottság, felelősség, innovatív szemlélet).
A felújított, korszerű épületgépészettel és szép közösségi terekkel rendelkező volt Helyőrségi
Művelődési Házban törekedtünk egy újszerű, fiatalos könyvtári térkialakításra, közösségi funkciók megtalálására, mindehhez pedig vonzó és modern belső létrehozására, hogy könyvtárhasználóink ne egy ideiglenes helyet, hanem kiváló minőségű, korszerű és szerethető könyvtárat találjanak a „kiskönyvtárban”.
2019 decemberében elégedettségmérést végeztünk látogatóink körében. Megkérdeztük a könyvtárhasználók véleményét az új könyvtári környezet minőségéről, a könyvek tematikus elhelyezéséről, az új technikai eszközök használatáról (automata kölcsönző, önkiszolgáló diaszkenner
és könyvgerinc kímélő szkennerek, 3D nyomtató), eligazító feliratok, táblák elhelyezéséről, közösségi terek kényelmes használatáról. Bízunk benne, hogy a megfogalmazott elvárások segítik
majd munkánkat a Nagypréposti palotába való visszaköltözés során is.
Annak ellenére, hogy az idei év sok tekintetben a költözésről szólt, a megyei hatókörű városi
feladatellátás folyamatos volt, valamint a belső képzésre és a továbbképzésekre is nagy hangsúlyt
tudtunk helyezni. 2019-ben intézményünk 35 dolgozója 55 képzésen vett részt.
Megyei feladatunknak tekintjük a Heves megyei önálló nyilvános könyvtárak folyamatos felkészítését a minőségi követelmények elérésére. Az elmúlt években felmértük az elkészült minőségügyi dokumentumok körét, s ennek megfelelő szintű előadásokat és konzultációkat tartottunk a megyei szakmai napok keretében. 2018-ban előkészítettük a gyöngyösi Vachott Sándor
Városi Könyvtár a Minősített Könyvtár címre való fölkészülését 3 éves ciklusban. 2019-ben 8
munkatársunk 2 szakmai napon tartott előadásokat Gyöngyösön a könyvtári minőségmenedzsment legfontosabb témáiból. Törekszünk arra, hogy minél több Heves megyei partnerintézmény
fölismerje a minőségügyben rejlő szakmai fejlesztés lehetőségeit.
Könyvtárunk nyitottsága, innovatív szemlélete 2019-ben is számtalan területen megnyilvánult:
Eger város polgárai számára a város számos pontján, újszerű helyszíneken biztosítottuk az információk elérését, a kényelmes olvasást és a közösségi összejöveteleket. Rendszeresen részt veszünk a városi közösségi ünnepségeken (Föld Napja az Érsekkertben, Autómentes Nap, Ünnepi
Könyvhét, Könyvtárbusz). Pláza könyvtárunk működtetése egyedülálló kezdeményezés a hazai
könyvtárügyben, Parkkönyvtárunk és Strandkönyvtárunk sok egyediséggel bír. Heves megye 98
településén élményalapú olvasásnépszerűsítő programjaink kicsiknek, kamaszoknak és felnőtteknek is örömteli közösségi események. Iskolai könyvtári szolgáltatási modellünk országosan
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egyedülálló, a fiatalok számára indított Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő játékunk 5. évadját kezdte idén októberben.
Szervezetünk tagjai azonos értékrend mentén dolgoznak, amelynek középpontjában az elvégzett munka minősége, mennyisége és eredményessége, a munkához való hozzáállás és szorgalom áll.

Kiadói tevékenység
Kiemelt feladatunknak tekintjük a helyi értékek kutatását, feltárását, gondozását, és e tevékenységek eredményeként létrejövő tudományos anyagok közzétételét is. Filozófiánkból fakadóan
segítjük olyan szerzők köteteinek a megjelenését, akik munkásságukkal kimagasló értékeket teremtettek. Kiadóként 2019-ben - a sikeres Nemzeti Kulturális Alap pályázatával - Kiss Péter: Az
Egri Főegyházmegyei Könyvtár az ezredfordulóig című könyvét jelentettük meg. Az AGRIA folyóirat 5 számának megjelentetését is pályázati segítséggel koordináltuk. A könyvtár saját előállítású kiadványainak értékesítése is munkánk része volt.
Évi két alkalommal jelentetjük meg a Kapcsolat c. megyei könyvtárszakmai folyóiratot.
Sikeresen felterjesztettük az Egri Értéktár Bizottsághoz Breznay Imre helytörténész, újságíró
életútját. A Bizottság döntött az érték felvételéről az Egri Települési Értéktárba.

Innovatív megoldások, újítások:
Megnevezés
Könyvtárbusz 23
kistelepülésen

ZöldKönyvtár projekt

Poket automata

Leírás, ismertető
A könyvtárbuszos szolgáltatás bevezetése – meggyőződésünk szerint – látványos,
innovatív megjelenésével, újdonságával a kistelepülések lakossága számára vonzó
lehetősé71get kínál. A "Kincsek úton, útfélen" szlogen a projekt kulturális küldetését és azt sugallja, hogy a kultúra, az információ mindenki számára elérhető.
Környezettudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében a zöld város kialakításához kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítása, közösségi
munka szervezése keretében illetve az önkormányzatok által vezérelt, környezettudatosságot erősítő oktatás, szemléletformálási kampányok, akciók, ezen belül
energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, felvilágosító programok keretében:
Bébillér családi mesekör alkotótevékenysége a környezettudatos és integrált szemlélet erősítésére
Zöldkönyvtár projekt megvalósítása a könyvtár telephelyein, környezettudatos
gyűjtőpontok kialakítása
Szemléletformáló közösségi programok megszervezése
A 2019. június 12-15. között zajlott Ünnepi Könyvhét során felavattuk a város
POKET automatáját. A POKET a Sztalker Csoport közösségi-olvasó projektje,
amelynek során zsebkönyv-automatákat helyeznek el fontosabb csomópontokon.
Az automatákból prémium minőségű zsebkönyvek vásárolhatók 990 forintos áron,
klasszikus és kortárs címekkel egyaránt. A cél az olvasásnépszerűsítésen túl, hogy
a zsebekből kilógó színes könyvek tulajdonosai akár csak egy összenézés erejéig
társak lehessenek egy színesebb, egymásra figyelőbb városi közösség
kialakításában. A június 11-i indulás óta körülbelül 3 500 db POKET zsebkönyvet
vásároltak meg, ami hozzávetőlegesen 500 db/hó, a vidéki városok között a
legsikeresebb Poket-pont Eger.
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VI.

GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA:

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

2018. évi
tény/eFt

2019. évi
terv/Ft

2019. évi
tény/Ft

eltérés %ban 2017hez képest

28 334

42 642

71 416

150

28 334

4 900

12 751

45

523
1 835

600
4 300

320
1 654

61
90

508 341

279 945

465 550

90

98 3378
4 334

78 900

99 038
112 004

101
260

132 300

134 000

134 000

101

79 459

85 590

85 590

108

193 910

-

34 918

18

184 621

-

2 792

536 675

341 132

536 966

0

179 916
34 367
96 288

143 816
31 397
106 264

96
103
111

114 101
424 672

59 656
341 132

174 472
35 560
107 231
151 987
400
469 650

110

Létszám és bérgazdálkodás
Az intézmény engedélyezett létszáma 45,75 fő, melyből 44,75 fő szakmai, 1 fő pedig egyéb dolgozó. Az engedélyezett létszám + 2 fő szakmai dolgozóval emelkedett.
Az év folyamán az Országos Széchényi Könyvtár állományába tartozó, a kulturális közfoglalkoztatásban résztvevő átlag 4 fő segítette a munkánkat.
Dátum: Eger, 2020. február 2.

...........................................................
aláírás
Intézményvezető
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VII. MELLÉKLETEK
SAJTÓMEGJELENÉS
Nyomtatott sajtó
1.

Csinos kis bohócsipkák a széles karimájú kalap alatt / Ebner Egres Béla. – In: Heves Megyei Hírlap,
ISSN 0865-9109. - 30. évf. 5. sz. (2019. jan. 07.), p. 6.

2.

Ákos titkos manói a könyvtárban / Guti Rita. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf.
16. sz. (2019. jan. 19.), p. 2.

3.

Ünnepség, elismerés a kultúra napján. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 18. sz.
(2019. jan. 22.), p. 2.

4.

Sokrétű tevékenységet folytatnak / Sike Sándor. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30.
évf. 18. sz. (2019. jan. 22.), p. 4.

5.

A kő marad! : Szíki Károly estje / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30.
évf. 20. sz. (2019. jan. 24.), p. 3.

6. Újrateremtette a mesevilágot : páratlan ötletekkel népszerűsíti az olvasást Luzsi Margó gyermekkönyvtáros / Szabó Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 25. sz. (2019. jan.
30.), p. 5.
7.

Vonzóbb könyvtárak : céljuk, hogy megújuljon a bennünk élő könyvtárkép / Süli Kinga. – In:
Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 26. sz. (2019. jan. 31.), p. 1-2.

8. E'mese kicsiknek és nagyoknak / Szabó Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30.
évf. 27. sz. (2019. febr. 01.), p. 4.
9. A könyvtárak új utakat keresnek / Szabó Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30.
évf. 36. sz. (2019. febr. 12.), p. 5.
10. Szerelmesek napja a könyvtárban / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 38.
sz. (2019. febr. 14.), p. 2.
11. Folyóiratvásár egy hónapig / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf.
39. sz. (2019. febr. 15.), p. 2.
12. A kápolnai csatára emlékeztek / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 49.
sz. (2019. febr. 27.), p. 3.
13. Eger / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 49. sz. (2019. febr. 27.), p. 5.
14. Fontos jubileum a könyvtári műhelyben / Szabó Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 08659109. - 30. évf. 59. sz. (2019. márc. 11.), p. 2.
15. A létezés témaköre képekben / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 61. sz.
(2019. márc. 13.), p. 3.
16. Irodalmi délután a könyvtárban / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 64.
sz. (2019. márc. 18.), p. 2.
17. Internetezni tanulnak / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 68. sz. (2019.
márc. 22.), p. 2.
18. A világháló rejtelmeibe hívja a könyvtári fiesta az időseket is / Szabó Katalin. – In: Heves Megyei
Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 71. sz. (2019. márc. 26.), p. 5.
19. Félmilliárdba kerül az épületegyüttes : júniusra befejeződik az egykori tiszti klub felújítása a megyeszékhelyen / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 72. sz. (2019.
márc. 27.), p. 1-2.
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20. A csellengésről beszélgettek / Barta Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf.
72. sz. (2019. márc. 27.), p. 4.
21. Családregény a színész tollából / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 75.
sz. (2019. márc. 30.), p. 3.
22. Kalandtúra a könyvtárban. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 82. sz. (2019. ápr.
8.), p. 5.
23. Hozta a könyvtárba a tavaszt : Rostás Bea Piros kilencedik tárlata nyílt meg a Bródyban / Guti
Rita. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30. évf. 83. sz. (2019. ápr. 9.), p. 5.
24. Tőzsér Istvánné Géczi Andrea könyvtárigazgató / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. - 30. évf. 86. sz. (2019. ápr. 12.), p. 2.
25. Még varázspálcát is készítettek / Sike Sándor. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. - 30.
évf. 89. sz. (2019. ápr. 16.), p. 4.
26. Egymástól tanulnának / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 114. sz.
(2019. máj. 18.), p. 4.
27. Elismerték a könyvtár munkáját / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 115.
sz. (2019. máj. 20.), p. 2.
28. Nagy könyves költözés indul a Bródyban / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109.
– 30. évf. 117. sz. (2019. máj. 22.), p. 3.
29. Kihelyezett tékás tanácskozás / Barta Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30.
évf. 118. sz. (2019. máj. 23.), p. 3.
30. Kirajzolta az érzelmeit / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 123.
sz. (2019. máj. 29.), p. 2.
31. Kötetbemutató a könyvtárban / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 128.
sz. (2019. jún. 4.), p. 2.
32. A város több pontján is olvashatunk / / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. –
30. évf. 128. sz. (2019. jún. 4.), p. 3.
33. Hívogat a 40. Kaláka Fesztivál / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 129.
sz. (2019. jún. 5.), p. 3.
34. Bezúzott művek. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 132. sz. (2019. jún. 8.), p. 3.
35. Szerveződik a könyvmolyok titkos társasága / P. E. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. –
30. évf. 135. sz. (2019. jún. 13.), p. 3.
36. Elkezdődött az írott szó ünnepi hete. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 136.
sz. (2019. jún. 13.), p. 3.
37. Szedi a sátorfáját a könyvtár / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 138. sz.
(2019. jún. 17.), p. 2.
38. Változások a könyvtárban / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 140.
sz. (2019. jún. 19.), p. 2.
39. Olvasólánc miatt útlezárás lesz / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30.
évf. 142. sz. (2019. jún. 21.), p. 2.
40. Kastélykönyvtár / Szabó Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 142. sz.
(2019. jún. 21.), p. 6.
41. Kézről kézre adták új helyre a köteteket / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109.
– 30. évf. 143. sz. (2019. jún. 22.), p. 1.,3.
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42. Találkozás Kányádival / Molnár Helga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 148.
sz. (2019. jún. 28.), p. 2.
43. Nyitva tartás a gyerekkönyvtárban / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf.
153. sz. (2019. júl. 4.), p. 2.
44. Buddha tanai a sziámi irálytól / Szilvás István. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30.
évf. 157. sz. (2019. júl. 9.), p. 5.
45. Mesés program lesz a községben / Tóth Balázs. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30.
évf. 158. sz. (2019. júli. 10.), p. 4.
46. Képek az átköltözésről / Sz. Z. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 162. sz. (2019.
júl. 15.), p. 5.
47. Az év könyvtárosát keresik / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 168.
sz. (2019. júl. 22.), p. 2.
48. Változik a könyvtár nyitva tartása / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf.
172. sz. (2019. júl. 26.), p. 2.
49. Gárdonyi kör : az írók találkozója / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf.
176. sz. (2019. júl. 31.), p. 2.
50. Nyári szünet a könyvtárban / M. H. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 180. sz.
(2019. aug. 5.), p. 2.
51. Hatvanéves az egri irodalomtudós / M. H. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf.
182. sz. (2019. aug. 7.), p. 1.
52. Habparti. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 189. sz. (2019. aug. 15.), p. 12.
53. A családjával együtt szolgálta a falut / Barta Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109.
– 30. évf. 189. sz. (2019. aug. 15.), p. 12.
54. Új közösségi tér készül a fiataloknak / Süli Kinga. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. –
30. évf. 196. sz. (2019. aug. 24.), p. 3.
55. Gazdag ember az, kinek nincs adóssága / Juhász Marianna. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 08659109. – 30. évf. 198. sz. (2019. aug. 27.), p. 4.
56. Új helyen várja olvasóit a Bródy könyvtár / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. –
30. évf. 202. sz. (2019. aug. 31.), p. 6.
57. A könyvek birodalmában / Tóth Balázs. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 204.
sz. (2019. szept. 03.), p. 12.
58. Modern könyvtár nyitotta meg kapuit / Szabó Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109.
– 30. évf. 205. sz. (2019. szept. 04.), p. 3.
59. Varró szakkört indítanak / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 210. sz.
(2019. szept. 10.), p. 2.
60. Könyvtár, internet egy autóbuszon / Szabó Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. –
30. évf. 214. sz. (2019. szept. 14.), p. 1.
61. Guruló irodalom járja a megye útjait / Szabó Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109.
– 30. évf. 214. sz. (2019. szept. 14.), p. 3.
62. A civilek érted, értünk. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 217. sz. (2019. szept.
17.), p. 14.
63. Megszépült a közösségi hely / Tari Ottó. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 217.
sz. (2019. szept. 18.), p. 2.
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64. Felújítják a kultúrházat / Tari Ottó. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 217. sz.
(2019. szept. 18.), p. 4.
65. A Földért a könyvtári ökoprogramokkal / Szabó Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 08659109. – 30. évf. 228. sz. (2019. okt. 01.), p. 3.
66. Pályázatból épülnek, szépülnek / Hliva Éva. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf.
231. sz. (2019. okt. 04.), p. 4.
67. Jövő nyáron költözhet a könyvtár / M. H. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf.
238. sz. (2019. okt. 12.), p. 1.
68. Kívül-belül megújult a falu könyvtára / Hliva Éva. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. –
30. évf. 239. sz. (2019. okt. 14.), p. 4.
69. Népszerű a falvakban a könyvtáras busz / Szabó Katalin. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 08659109. – 30. évf. 248. sz. (2019. okt. 25.), p. 6.
70. A gyerekek és a környezet / Tari Ottó. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 253.
sz. (2019. okt. 31.), p. 4.
71. Népszerű babakoncert a könyvtárban / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30.
évf. 262. sz. (2019. nov. 12.), p. 1.
72. Triciklin érkeznek a művek / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 262. sz.
(2019. nov. 12.), p. 5.
73. Gárdonyi kötetéhez készült tanulmány / M. H. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30.
évf. 263. sz. (2019. nov. 13.), p. 1.
74. Adventi koncert a gyerekeknek / Sz. K. – In: Heves Megyei Hírlap, ISSN 0865-9109. – 30. évf. 275.
sz. (2019. nov. 27.), p. 3.
75. A lírai katedrális vendége voltam a Bródy könyvtárban / Szilvás István. – In: Heves Megyei Hírlap,
ISSN 0865-9109. – 30. évf. 275. sz. (2019. nov. 27.), p. 12.
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A nyelv és a vallás összefüggéseiről: Amos Oz: Júdás
(Fekete Ildikó ajánlója)
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(Bodó Boglárka ajánlója)
Az írás története: I. Bónizs Róbert: A kőfaragó
(Bodó Boglárka ajánlója)
Az írás története II.: Anyák napjára: gyermekkönyv gyűjtemény
(Fekete Ildikó ajánlója)
Az írás története III.: Rosemunde Pilcher
(Fekete Ildikó ajánlója)
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ISM: az anyanyelvi ismeretterjesztés fórumairól és terepeirő:l Maja Lunde: A méhek
története és Anthony Mccarten: A legsötétebb óra (Fekete Ildikó ajánlója)
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