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2. Bevezetés  
 
A könyvtár kiemelt feladata, hogy minél szélesebb rétegek számára hozzáférhetővé tegye a 
tanulást és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásait, közvetítse a város, a megye értékeit 
feldolgozó helyismereti anyagok tartalmát, s olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel közösségi 
térként szolgáljon környezetében. 
Ezeknek a célkitűzéseknek eléréséért a könyvtár alapszolgáltatásinak biztosítása mellett 
igyekeztünk olyan pályázati lehetőségeket keresni, melyek segítik e célok megvalósítását, 
segítenek a minőségi szemlélet teljeskörű meghonosításában, a Minősített Könyvtár cím 
elnyerésében.  
 

3. Szervezeti kérdések:  
3.1. Szervezeti, személyi változások 

 
Az intézmény engedélyezett létszáma az 41,75~42 fő. 
Az intézmény nyitó munkajogi állományi létszáma 41,75 fő. 2 fő jogviszonya szűnt 
meg, 2,5 fő került felvételre a megüresedett álláshelyekre. Év végi munkajogi 
állományi létszámunk 42,25 fő, átlagos statisztikai létszámunk 39,38 fő volt 2012. 
évben. 
Az intézmény feladatai az elmúlt években folyamatosan növekedtek: a 
mozgókönyvtári szolgáltatás keretében ellátott települések számának növekedésével, 
a közönségigénynek megfelelő széles körű olvasásnépszerűsítő programok 
megvalósításával. A jelenlegi intézményi létszám a humán erőforrásigény folyamatos 
felülvizsgálatával és átszervezésével, fokozott munkahelyi terheléssel tud eleget tenni 
a mindezen feladatoknak. (Szervezeti felépítés ábra l. 2. sz. melléklet) 
 

4. Gyűjteményszervezés – állományépítés 
  
Könyvtárunk állománygyarapítása 2012-ben is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri 
szabályzatban előírtak valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történt. 
A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító partner kínálatát, 
árkedvezményét, gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó szempontnak. 
Az állománygyarapítás forrásai: 

- költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás) 
- egyéb támogatások 

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatás 
SZJA 1 %-a 
NKA pályázat, Márai-program 

- kötelespéldány, ajándékok 
Könyvtárunk részlegeinek állománygyarapításra fordított összege 2012-ben a kifizetett számlák 
alapján az alábbiak szerint alakult: 
 

 Költség-
vetés 

Érdekelt-
ségnövelő 
támogatás 

Mozgó-
könyvtári  
normatíva  

ODR SZJA 
1%  

Pályázat 
(NKA) 

Összesen 

Felnőtt részleg 7 924 000 952 000 
 

857 000 107 000  9 840 000 

Gyermek-
könyvtár 

1 304 000 
  

  
 

1 304 000 

Közigazgatási  
szakrészleg   

300 000    
 

300 000 

Mozgó-
könyvtár  

650 000 9 238 000   
260 000 

10 148 000 

Összesen 9 228 000 1 902 000 9 238 000 857 000 107 000 260 000 21 592 000 
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A költségvetésből a dokumentumok beszerzésére biztosított keret részlegenkénti elosztása év 
elején megtörtént, az önállóan gyarapító részlegeink (felnőtt részleg, zenei részleg, idegen 
nyelvi részleg, gyermekkönyvtár, mozgókönyvtári szolgáltatás) maguk felelősek a 
felhasználásért, az olvasói elégedettséget szolgáló folyamatos, tervszerű gyarapításért. 
 
Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben vállalt feladatok ellátására 
évenként támogatást kap. A felhasználás nem naptári évhez, hanem a szerződésben 
meghatározott, egyik évről a másikra áthúzódó dátumhoz kötődik. ODR állományunkat az 
előző évekre jellemző elvek szerint gyarapítottuk, továbbra is figyelembe véve az útmutatók 
irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét és a felhasználók igényeit. Az ODR támogatásról és 
szolgáltatásról készítendő beszámoló szempontjait a szakminisztérium könyvtári osztálya 2011-
ben szabályozta, 2012 májusában ennek megfelelően készítettük el jelentésünket az EMMI 
Közgyűjteményi Főosztályára. 
Könyvtárunk évek óta részesül a könyvtárat pártoló adófizetők által felajánlott SZJA 1%-ból. 
2012-ben a befizetés 107 e Ft volt, valamivel kevesebb, mint az előző évben. Köszönet azoknak, 
akik adójuk 1%-val a könyvtárunkat támogatták. Ebből a forrásból a felnőtt részleg 
könyvállományát bővítettük. 
A mozgókönyvtári szolgáltatás állománygyarapítása a rendszer gyűjtőköri szabályzatának elvei 
szerint történt. A cserélendő állomány mellett 2012-ben is törekedtünk arra, hogy különböző 
sorozatokat tartós letétként helyezzük el a települések könyvtáraiban. Megkezdtük a Kossuth 
Kiadó 18 kötetből álló Gárdonyi Géza művei c. sorozatának beszerzését.  
A Márai-program II. fordulójának célja továbbra is 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 megyénkben működő települési 
könyvtárak közül a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 8 városi és 10 települési könyvtár 
részesült a támogatásból. 
Könyvtárunk 2 500 000 Ft értékben igényelhetett könyveket a listáról. A támogatásból 1053 
példányt (475 tényirodalom és 548 szépirodalom) tudtunk megrendelni. Ezek között jó néhány 
két illetve többkötetes dokumentum szerepelt, így darabszámra 1177 dokumentumot vettünk 
állományba. Ezekből a kiadványokból a központi könyvtár, a gyermekkönyvtár, a városi 
fiókkönyvtárak és a mozgókönyvtári szolgáltatás egyaránt részesült. 
 
A NKA Közgyűjtemények Kollégiuma meghívásos pályázata a büntetés-végrehajtási 
intézetek fogvatartottai könyvtári ellátásának javítására témakörben 
A pályázaton nyert 260.000 Ft-ból 183 db könyvet tudtunk vásárolni. A könyveket a számunkra 
legnagyobb, 35-40% kedvezményt biztosító online könyváruházból szereztük be. A beszerzett 
dokumentumokat könyvtári integrált rendszerünkbe, a letéti állományrészbe dolgoztuk fel 
letét – BVI lelőhely megjelöléssel. Így a dokumentumok katalógusunk webes felületén lelőhely 
szerint is visszakereshetők.  
A könyveket a hagyományos kölcsönzés és raktározás igényei szerint fölszereltük, kölcsönző 
kartonnal, könyvsarokkal és raktári jelzettel láttuk el. A könyvek átadására a Bródy Sándor 
Könyvtár galériájában 2012. április 19-én rendezett ünnepség keretében került sor. A szállítást 
az intézet munkatársai biztosították. 
 
Ajándékozás, csere és kötelespéldány módján 1508 dokumentum került a birtokunkba. 
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A 2012-ben állományba vett dokumentumok darabszáma 

Könyv és bekötött, 
tékázott folyóirat 

kötet, téka 

Kartográfiai 
dokumentu

m  db 

Nyomtatott 
zenei 

dokumen-
tum  db 

Hang-
doku- 

mentum 
db, 

tekercs 

Kép- 
doku-

mentum  
db, 

tekercs. 

Elektronikus 
(digitális) 

dokumentum  
db 

Összes 

8250 2 35 1093 274 136 9790 

 
 

Könyvtárunk kurrens folyóirat állományának alakulása 2012-ben 

A kurrens időszaki kiadványok száma Cím Példány 

Központi könyvtár
1
 278 337 

Mozgókönyvtár 97 527 

Közigazgatási szakrészleg 23 23 

a több részlegbe is járó címek átfedésének kiszűrése után 
összesen 

338 887 

 
 

4.1. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 
 
A legfontosabbnak tartjuk, hogy könyvtárhasználóinkat szakszerű, előzékeny és empatikus 
szolgálat fogadja. Minőségelvű szemlélet hassa át a minden nap ismétlődő, de mindig új 
kihívásokat tartogató, mindig más és más olvasónál alkalmazott munkafolyamatainkat a 
kölcsönzés adminisztrációjától, a felvilágosító, ajánló, tanácsadó tevékenységen át a 
tájékoztató munkáig.  
Tájékoztatási tevékenységünk során leginkább a szervezett oktatásban, felnőtt szakképzésben, 
továbbképzésben, átképzésben résztvevőkkel találkozunk. De növekszik a mindennapi életben 
való eligazodáshoz segítséget kérők száma, s örvendetesnek tartjuk a helyismereti kérdések 
iránti érdeklődés bővülését. Az igények többsége személyes találkozás alkalmával 
fogalmazódik meg, de gyarapodik a telefonon, s még inkább az e-mail-ban feltett kérdések 
száma. 
Tájékoztató szolgálatunk lényege a megfogalmazott kérdések minőségi megoldása, 
függetlenül attól, hogy munkánk a tájékoztatás mely szintjén valósul meg. A leggyakoribb 
faktográfiai és bibliográfiai adatszolgáltatás mellett egyre nagyobb szerepet kapott a közösségi 
információk nyújtása. Elsősorban helyi szervezetek munkájáról, helyi eseményekről, 
önszerveződő csoportokról, egyesületekről, turisztikai információkról adtunk felvilágosítást. 
Tanácsadó, ajánló tevékenységünket mindig a használó indítéka, ismereteinek szintje 
határozza meg. Irodalomkutatásokat elsősorban helyismereti témákban állítottunk össze. 
Kidolgozásra került többek között az egri borvidék, a turizmus területünkre jellemző 
ágazatainak bemutatása, jeles személyiségek munkássága, nevezetes épületek története, s 
többen fordultak hozzánk családfa-kutatási igényekkel. A szakdolgozatot készítők, a 
kutatásban kevésbé járatosak rendszeresen számíthatnak kutatásmódszertani segítségünkre, a 
források közötti szakszerű eligazításra, a saját adatbázisok használatán túl az online elérhető 
adatbázisok lehetőségeinek megismerésére. 
 
Eredményesen veszünk részt a LIBINFO, azaz a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató 
Szolgálatának munkájában. Ennek keretében az információt keresők az Interneten kitöltött 

                                                      
1
 A közigazgatási részlegen kívül az összes részleg és a fiókkönyvtárak adata együttesen 
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űrlapon feltett kérdésre a választ 2 munkanapon belül webfelületen, vagy e-mailben is 
elolvashatják. Különösen sok segítséget nyújtottunk a Heves megyére vonatkozó kérdések 
megválaszolásában. A LIBINFO természetesen nem pótolja a könyvtárak hagyományos 
tájékoztató szolgálatát, de gyors és mindig hozzáférhető segítséget adhat legalább az 
elinduláshoz.  
 

4.1.1. Tájékoztató eszközök 
 
A tájékoztatás hitelességét növelte az elmúlt évben végrehajtott, új minőséget teremtő 
állományellenőrzés. A közelmúltban az elektronikus katalógusunkba bekerült közel 100 000 
bibliográfiai rekord, s a digitalizált fotótár elmélyíti a helyismereti tájékoztatás és kutatás 
lehetőségeit, megsokszorozza eredményességét. 
Folytatódik a helyismereti cikkek feldolgozása, digitalizálása, a kurrens és retrospektív cikkek 
feltárása, a közel 7000 helyismereti témájú fotó, képeslap digitalizálást követő gyűjtemény 
rendezése, a több szempontú visszakeresés feltételeinek biztosítása, a TV Eger riportjainak 
digitalizálása.  
Rendszeres a használata a weblapunkon elérhető Heves megye jeles személyiségei – saját 
építésű adatbázisunknak. Az Ezen a napon… egy olyan elektronikus kiadvány, 
tartalomszolgáltató, amely azoknak a jeles Heves megyei személyiségeknek (írók, költők, 
tudósok, politikusok, feltalálók, művészek, gazdasági szakemberek stb.) rövid életrajzai, 
portréi találhatók, akik itt születtek, itt haltak meg, avagy életük bizonyos szakaszában 
területünkhöz kötődtek.  
Az irodalomkutatás, tájékoztatás során egyik alapvető információs forrás a MATARKA - 
folyóiratok tartalomjegyzékének országos adatbázisa, melynek készítésébe több munkatársunk 
kapcsolódott be. Az Új Művészet, a Helikon Irodalomtudományi Szemle, a Művészettörténeti 
Értesítő, a Folkmagazin, a Gramofon és a Magyar Egyházzene című folyóiratok 
tartalomjegyzékének feldolgozásával bővítjük az országos kínálatot. 
Zenei és idegen nyelvi tematikus különgyűjteményként gyűjtjük a zenei és idegen nyelvi 
információról számot adó tájékoztatási eszközöket, az indirekt (bibliográfiai) és direkt 
(faktografikus) eszközöket, hogy ezeket az információkat eljuttassuk, közvetítsük a 
használókhoz. A használói igényeink differenciáltak: főleg gyakorlati és oktatási jellegűek, nagy 
a száma az információt hobbiból, kikapcsolódásból igénylőknek, kevesebb a tudományos célú. 
Tájékoztatási szolgáltatásaink: a visszakeresőek közül leggyakrabban az útbaigazítás (ún. 
technikai referensz), faktográfiai és bibliográfiai adatok keresése, irodalomkutatás, online 
referensz munka (Libinfo, Hangtárnok nevű blogon is) a jellemző. Szétsugárzó 
szolgáltatásaink: könyvajánlók, hangdokumentum ajánlók, tematikus kiállítások, 
újdonságértesítők, alkalmakhoz kapcsolódó ajánló jegyzékek. Mini könyvkiállítások – 
könyvprezentációk: rendszeresen helyezünk ki egyes könyveket, vagy könyvcsoportokat az 
olvasói térbe. Egyes régebben beszerzett, vagy kevésbé népszerű könyveink alkalmi tematikus 
csoportosításban újra publicitást kapnak. Az egyes évfordulók, jeles napok, ünnepek 
alkalmából kiemelt állományrész pedig a választást teszi könnyebbé a használók számára.  
Új szolgáltatásunk a MobiMouse fordítóprogram telepítése két olvasói gépre. A MoBiMouse 
szótári rendszer a Grimm Kiadó Magyar-angol és Angol-magyar nyomtatott tanuló szótárának 
digitális változata.  
 
Kiemelten törődünk a hátránnyal élőkkel: könyvtárunkban hallássérültek számára indukciós 
hurok található. Nagyszámú hangoskönyvvel, vakolvasó szoftverrel, nagyító készülék 
alkalmazásával segítjük a vakok és csökkentlátók irodalmi élményhez és információhoz jutását. 
A mozgásukban korlátozottaknak házhoz szállítjuk az olvasnivalót. 
A hasznos digitális tartalmak létrehozásával, gyarapításával a fizikai hátránnyal élők 
számára is igyekszünk megteremteni azokat a korszerű lehetőségeket, melyek kiküszöbölhetik 
az eddigi szűk információszerzési lehetőségeiket, s az új alternatívákkal az esélyek 
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kiegyenlítésének erősítését kínáljuk. A fizikai hátrány, a helyhez kötöttség e folyamatosan 
bővülő tartalmak használatával mérsékelhető. 
 

4.1.2. Felhasználóképzés 
 
Nélkülözhetetlen az információs források közötti tájékoztatás, melyet a legváltozatosabb 
formákban igyekeztünk az elmúlt időszakban is megvalósítani: személyre szabott 
beszélgetések során, könyvtári órákon, tanfolyamokon, sokszínű rendezvényeken, 
kiállításokon, csoportos séták, nyílt napok során a könyvtár falain belül és kívül egyaránt. De 
nagy gondot fordítunk a könyvtár logikus berendezésére, a figyelemfelkeltő feliratok 
alkalmazására, tájékoztató füzetek összeállítására, s ugyancsak a folyamatos tájékoztatást, 
tájékozódást szolgálják a honlap hírei, a szolgáltatásokról megjelent gyakori média híradások. 
Használóképzésen 180 alkalommal 3161 fő vett részt. 
 

4.1.3. Könyvtárismertetők, irodalomhasználati képzések, adatbázis bemutatók 
 
A használók képzése tájékoztató munkánk fontos része. Különösen nagy szerepe van a 
hagyományos könyvtárismereti és irodalomhasználati óráknak, valamint az adatbázis-
bemutatóknak, melyek során különböző korú diákcsoportok, felnőtt civil közösségek, értelmi 
sérült fiatalok képet kapnak a könyvtár küldetéséről, az állományáról, az elektronikus 
katalógusokról, saját és online elérésű adatbázisokról, az intézmény sokszínű szolgáltatásairól.   
A könyvtár gépesítése, a digitális dokumentumok, elektronikus eszközök, katalógusok 
térhódítása megköveteli használatuk biztos ismeretét. A szervezett látogatókon túl, nap mint 
nap adunk személyre szabott útmutatást az elektronikus katalógusban való eligazodáshoz, s 
rendszeresen fordulnak hozzánk az interneten keresők is egy-egy informatikai probléma 
megnyugtató megoldásáért. 
 

4.1.4. Digitális írástudás terjesztése 
 
A több mint 10 éve végzett informatikai képzéseinkkel a hozzáférhetőség biztosításán túl sokak 
számára tesszük megismerhetővé az információs világhálót, a rajta keresztül elérhető 
tudáskincset. Informatikai foglalkozásaink elősegítik, hogy minél több emberben 
kialakuljon az új technika iránti bizalom és tanulja meg felelősséggel, önállóan kezelni. Az év 
során - pályázati támogatás nélkül - ismét újabb csoportokat sikerült bevonnunk az oktatásba. 
Változatlanul népszerűek voltak kezdő és haladó kurzusaink. Tanfolyamaink legnagyobb 
számban a hátrányos helyzetűeknek, munkanélkülieknek, a nyugdíjasoknak kínáltak 
felzárkózási lehetőséget. 
Digitális Esélyegyenlőség Termünkben széleskörű informatikai szolgáltatásokkal és a 
legmodernebb technika – korszerű számítógépek, szoftverek, digitális tábla, projektor 
alkalmazásával segítjük a speciális támogatást igénylőket is.  
 

4.2. Könyvtári szolgáltatások  
4.2.1. Nyitva tartás 

 
 hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap heti 

nyitva 
tartási 
idő 

Központi könyvtár 13-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-16  43 óra 

Zenei és Idegen 
Nyelvi 
Gyűjtemény 

13-18 10-18 10-18 10-18 10-18   37 óra 

Gyermekkönyvtár  10 -12  10 -12  10 -12  10 -12  10-16  34 óra 
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13-18 13-18 13-18 13-18 

Közigazgatási 
könyvtár 

9-12 
13-15 

9-12 
13-15 

9-12 
13-15 

9-12 
13-15 

9-12 
13-15 

  25 óra 

Felnémeti 
Fiókkönyvtár 

 9-12 
 13-17 

9-12 
13-17 

9-12 
 13-17 

9-12 
 13-17 

9-13 
 32 óra 

Felsővárosi 
Fiókkönyvtár 

 10 -12  
13-18 

10 -12  
13-18 

10 -12  
13-18 

10 -12  
13-18 

9-13 
 32 óra 

Plázakönyvtár 
(decembertől) 

    10-18 10-18 10-16 22 óra 

 

4.2.2. Információs infrastruktúra, egyéb IKT 
 
1. Internetkapcsolat-technológia  kábelmodem 

2. Az internetkapcsolat sávszélessége  10-100 Mbit/s 

3. Saját honlap (2 nyelvű elérhetőség)  portálszerű 
szolgáltatások, naponta 
többször frissülő 
tartalommal 

4. Belső hálózat  van 

5. Számítógépes munkaállomások 
összesen 

hálózatba kötve 113 

6. a hálózatosból internetes 113 

7. a könyvtár helyiségeiben a 
használók rendelkezésére 
álló, nyilvános  

51 

8. a nyilvánosból internetes 51 

9. Helybeni nyilvános internetelérési 
pont 

 2 

10. Saját, nyilvánosan elérhető 
digitalizált tartalom, szakmai 
adatbázis 

 online elérhető 

11. Informatikai szakszemélyzet  van 

12. Online tartalomértékesítő rendszer  nincs 

13. Vakbarát honlap  WAI ajánlás szerint 

14. Mobiltelefonra optimalizált 
honlapverzió 

 nincs 

15. Saját híreket, adattartalmakat 
publikáló mobil alkalmazása 

 nincs 
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5. Hozzáférés  
5.1. Könyvtárhasználat bemutatása  
 
1. Használó Regisztrált használó 13 901 

2. A regisztrált használóból újonnan regisztrált 3 023 

3. Aktív használó 10 256 

4. Használat Használatok (alkalom) Személyes (helybeni) használat 
összesen 

148 843 

5. Az összes személyes használatból 
internethasználat 

45 489 

6. Távhaszná
lat 

telefon, fax, e-mail 44 676 

7. OPAC, honlap 1 876 124 

8. Kölcsönzött dokumentum (db)   193 832 

9. Közvetlenül (helyben) használt 
dokumentum (db) 

  230 009 

10. Könyvtárközi 
kölcsönzés 

Beérkezett kérés 2 231 

11. Adott dokumentum (db) Eredetiben 996 

12. Másolatban Nyomtatott formában 0 

13. Elektronikus 
formában 

1 003 

14. Küldött kérés   314 

15. Kapott dokumentum (db) Eredetiben  289 

16. Másolatban Nyomtatott formában 0 

17. Elektronikus 
formában 

7 

18. Referensz kérdések száma 69 273 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1958 1964 1970 1980 1984 1988 1992 2000 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Felnőtt, gyk, zenei r. 7 169 6 754 7 836 10 92 10 76 10 69 9 072 8 539 7 390 8 184 8 442 11 33 13 90 13 90

Idegen nyelvi részleg 605  677  1 806 1 984 1 825 2 591 1 285

Közigazgatási szkvt. 1 085 840  979  1 014 908  1 014 634  

I.sz. fiók 867  908  811  764  303  427  493  394  265  229  271  707  

II.sz.fiók 252  446  302  151  424  395  401  401  - 538  612  704  

III.sz.fiók 222  120  129  175  255  72   268  352  348  291  256  1 133

Mozgókönyvtár 4 108 5 528 7 041 7 251 8 027 8 472

Összesen 3 281 6 136 6 138 8 589 8 898 9 148 12 776 14 689 14 417 13 038 13 291 14 304 15 784 17 256 21 130 21 935 22 373

0

5000

10000

15000

20000

25000

Beiratkozott olvasók száma
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1964 1970 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Felnőtt r. 53 776 52 624 70 354 89 063 105 40 102 9 93 07 82 92 93 27 98 79 83 81 85 04 94 17 149 4 148 8

Zenei r. 3 539 17 066 16 05 16 02 16 63 10 34 7 896 20 87 21 81 28 20

Idegen ny. r. 4 744 6 105 10 527 18 91 23 76 19 52 19 83 21 59

Közig. Kvt. 2 310 5 059 4 593 6 718 10 00 19 94 5 027 5 368 6 762

Gyk. 19 416 16 363 21 587 22 963 24 29 2 070 13 52 12 40 15 80 18 94 20 04 20 21

I.sz. fiók 6 843 7 216 6 868 6 943 5 202 3 426 6 048 7 502 4 740 3 978 3 552 4 646 3 815

II.sz.fiók 6 198 7 040 3 160 1 594 6 639 5 074 3 702 3 478 3 278 - 5 005 5 299 5 896

III.sz.fiók 2 065 1 432 3 321 2 139 2 491 3 973 2 355 1 835 7 421 8 777 7 601 6 911 6 213

Mozgókvt. 39 66 48 11 66 65 76 53 75 66 87 24

0

20000

40000

60000

80000
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120000

140000

160000

Látogatók száma

1958 1964 1970 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

F., gyk., zr. 156 67 133 93 156 46 197 31 179 18 239 22 226 59 250 37 210 49 136 19 183 41 185 1 180317244816193832

Iny.  r. 6 011 24 996 29 511 29 855 30 189 31 651 29 446

Közig. r. 1 728 0 0 0 0 1 483 2 651 4 941

I.sz. fiók 25 127 42 711 35 477 33 155 21 422 12 607 15 821 17 016 11 027 7 428 5 495 5 609 4 957

II.sz.fiók 22 437 17 842 10 148 6 707 27 944 20 212 14 854 14 709 16 833 0 7 495 5 417 6 556

III.sz.fiók 7 650 5 928 10 291 7 244 8 751 18 932 6 412 1 428 7 201 7 254 6 452 6 450 5 855

Mozgókvt. 73 084 92 181 98 31 101267 99377 110748

Összesen 131 07 186 17 175 34 211 88 200 41 212 38 250 43 264 02 320 48 293 54 313 72 277 20 253 40 296 52 303 56 303 89 344 19 304 58

0

50000
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150000

200000

250000

300000

350000

400000

Kölcsönzött dokumentumok száma
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5.2. Elektronikus könyvtár – digitalizálás 
 
A hagyományos szolgáltatásokon túl ma már természetes és elvárt az elektronikus 
szolgáltatások gyarapítása. 
A Heves Megyei Elektronikus Könyvtár látogatottsága évről évre emelkedik. Változatlanul nagy 
népszerűségnek örvendenek Gárdonyi Géza, Bródy Sándor digitalizált művei, a megye 
történelmét feltáró dokumentumok, s az Eger régi képeslapjait bemutató gyűjteményünk. 
 
Online kapcsolattartási formák 
Látogatóink sokszínűségéhez igazodnak kapcsolattartási formáink, igyekszünk mindenkivel 
személyre szabottan kommunikálni, sokféle csatornán szólni hozzájuk. Ehhez felhasználjuk a 
hagyományos és az elektronikus tájékoztatás eszközeit. A kor elvárásainak megfelelően 
könyvtárunk virtuálisan is használható. 
Nagy érdeklődés mutatkozik adatbázisunk online elérésére, egyre többen használják keresésre, 
előjegyzésre és a kölcsönzési idő meghosszabbítására. Évről évre növekszik e-mail forgalmunk, 
olvasóink szívesen kérnek ez úton is tájékoztatást, információkat. Napi rendszerességgel 
működik az egy-egy dokumentumra előjegyzést kérők e-mailen történő gyors kiértesítése és 
sokan kapnak e formában is tájékoztatást rendezvényeinkről, eseményeinkről. Havonta 
jelentkező hírlevelünkkel a honlapunkon regisztrált partnereinkhez juttatjuk el eseményeink, 
újdonságaink hírét. Rendszeres könyvajánlóink könyv-, hangoskönyv-újdonságainkból 
kínálnak ízelítőt, kedvcsinálót az olvasáshoz, a könyvtárba járáshoz. 
 

6. Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések, pályázatok  
 

Fejlesztés, pályázat megnevezése, 
tartalma 

Összege Forrása Együttműködő 
partnerek száma 

TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0005 „Nyisd ki a 
világot! – országos könyvtári 
szolgáltatások bővítése, fejlesztése az 
oktatás és képzés támogatásának 
érdekében” 

46.749.988 Ft Európai Uniós régiós pályázat, a 
régió területén 
működő 
könyvtárak, 
nevelési-oktatási 
intézmények, 
egyéb intézmények 
részvételével 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0007 
„Hevestéka: A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár hálózati nem formális és 
informális képzési szerepének erősítése 
az élethosszig tartó tanulás érdekében” 

48.734.696 Ft Európai Uniós 7 nevelési-oktatási 
intézmény, 
Munkaügyi 
Központ, 32 
települési 
önkormányzat 
könyvtára 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0136 „Sulitéka - 
A Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár részvétele a tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában” 
 

29.137.490 Ft Európai Uniós 15 nevelési-oktatási 
intézmény 

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 Kulturális 
szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés érdekében Heves 
megyében 

29.999.985 Ft 
összköltség / 

ebből  
16.146.275 Ft 

Bródy Sándor 
Könyvtár 

Európai Uniós 8 konzorciumi 
partner  

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet könyvtárának állománybővítésére 
letéti rendszerben 

300000 Ft NKA 
Közgyűjtemények 
Kollégiuma 
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A Heves megyei gyermekvédelmi 
intézetek könyvtári állományának 
gyarapítására 

400.000 Ft NKA 
Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

 

Velünk élő irodalom –Irodalomtörténeti 
Társaság 

400.000 Ft NKA 
Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

 

Márai kaleidoszkóp 1.549.330 Ft NKA 
Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

 

Aktív idősödésért program (Őszi 
Könyvtári Hetek) 

1.700.000 Ft NKA 
Szépirodalom és 
Ismeretterjesztés 
Kollégiuma  

 

 
 

6.1. Hazai pályázatok 
 

6.1.1. Márai kaleidoszkóp 
Pályázat a Márai-listára beválasztott könyvek olvasókkal történő megismertetésére és más 
irodalmi programok, valamint író – olvasó találkozók támogatására 
 
Rendezvényeinkkel a Márai könyvszakmai projekt céljait kívántuk erősíteni:  

a nemzeti kultúrkincs megőrzését, 
a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek 
megismertetését minél több olvasóval; 
az olvasáskultúra fejlesztését; 
a kortárs magyar szerzők népszerűsítését 
író-olvasó és közönségtalálkozók, előadások, olvasásra épülő játékok, pályázatok segítségével. 
 

6.1.2. Országos Könyvtári Napok 
„A Könyvtárak az aktív idősödésért” program kiemelt célja: a könyvtárak tanulást támogató 
szolgáltatásainak bemutatása,  
az idősebbek figyelmének felhívása megyénk könyvtárainak sokszínű szolgáltatásaira 
a hagyományos, olvasásra, irodalmi művekre épülő programok, játékok mellett digitális 
írástudás szükségességének és lehetőségeinek bemutatása könyvtári környezetben  
a mentális és a testi egészség megőrzésére, a környezettudatos és biztonságos, aktív életvitel 
kialakítására ösztönző közösségi programok szervezése  
a helyi értékek, hagyományok bemutatása, helyi alkotók megismerése változatos könyvtári 
programtípusok segítségével 
játékos családi programok, felolvasások, olvasásra épülő játékok, helyi hagyományőrző, 
értékközvetítő személyek, csoportok, helyi közösségek bemutatkozása könyvtárainkban a 
Könyves Vasárnapon. 
A fentiek biztosítják, hogy az idősek lépést tartsanak a változásokkal, hogy a külvilággal 
kontaktusban maradjanak, mélyüljenek kapcsolataik a fiatalabb generáció tagjaival és 
egymással. 
 

6.2. Uniós forrású pályázatok 
 

6.2.1. TÁMOP-3.2.4.A-11/1 Hevestéka  
 
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett  „Tudásdepó Expressz” 
- A Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig 
tartó tanulás érdekében című pályázaton való részvétellel az alábbi célokat valósítjuk meg: 
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 7 oktatási intézményben 315 alkalommal szövegértés-fejlesztő játékos könyvtári 
foglalkozás lebonyolítása min. 168 fő részvételével. 

 8 szövegértés-fejlesztő klubfoglalkozás lebonyolítása érettségivel nem rendelkező 
felnőttkorú számára min. 80 fő részvételével. 

 Elektronikus adatbázis kiépítése a mozgókönyvtárak állományának feldolgozásával 32 
településen, 152.653 dokumentum bibliográfiai adatának online elérhetővé tétele az 
egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó fejlesztéssel. 

 digitális tartalmak tárolására és szolgáltatására szükséges eszköz beszerzésére, a 
digitális jogok kezelésére szükséges rendszer kialakítására 

Együttműködő partnerek 
ÁMK Nagyfüged, Remenyik Zsigmond Gimnázium, Füzesabony, Máltai Óvoda és Általános 
Iskola, Tarnabod, Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, Eger, Szalaparti Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Eger, Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola 
és Kollégium, Eger 
Kemény Ferenc Általános Iskola, Eger, Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egri 
Kirendeltség és Szolgáltató Központja 
 

Mozgókönyvtári szolgáltató helyek települési önkormányzatai: 
Átány, Bátor, Bodony, Bükkszentmárton, Csány, Dormánd, Egerfarmos, Egerszalók, Egerszólát, 
Feldebrő, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Heréd, Hevesvezekény, Istenmezeje, Kerekharaszt, 
Maklár, Mátraballa, Mikófalva, Mónosbél, Nagyfüged, Nagytálya, Nagyút, Nagyvisnyó, Novaj, 
Parádsasvár, Sirok, Szajla, Szilvásvárad, Tenk, Terpes, Újlőrincfalva 

 

6.2.2. TÁMOP-3.2.4.B-11/1 Nyisd ki a világot!   
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Tudásdepó Expressz” 
– Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának 
érdekében című pályázaton való részvétellel olyan programsorozat indítottunk el, mely az 
olvasáskultúra fejlesztésével biztosítja a gyermek és ifjúsági korosztály, a leszakadó térségek 
felnőtt lakosságának kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését. 
Programjaink révén a hátrányos helyzetűek is képesek lesznek folyamatosan fejleszteni 
tudásukat, és növelni tudják saját munkaerőpiaci versenyképességüket.  

Ennek eszközei:  

 a hagyományos közönségtalálkozókon túl multiplikátor hatású, speciális módszereket 
alkalmazó (biblioterápia, mese- és drámapedagógia) ismeretterjesztő klubfoglalkozások  

 olvasásnépszerűsítés sokszínű, tematikus, célirányos kampányok, versenyek, új 
szolgáltatások és új helyszínek: strandkönyvtár az egri Termál Fürdőben, piackönyvtár 
Verpeléten, plázakönyvtár az Agria Parkban  

 olyan ismeretbővítéssel támogatott szociális, tudatos tanítási folyamatok 
megvalósítása, mely a programban résztvevő hátrányos helyzetű gyermekek és az 
alacsony végzettségű, munkanélküli felnőttkorúak szocializációját, kulturális 
esélyegyenlőségük biztosítását segítik.  

A pályázat megvalósításában a régió könyvtárainak 86 munkatársa működik közre. A projekt 
során 41 darab 5 alkalmas programsorozat, 10 egyszeri programféleség valósul meg, 59 
helyszínen. Ebből az online programsorozatok száma: 8.  
A programban résztvevők számára legalább havi egy elektronikus hírlevél kerül megküldésre.  
Az összes programon résztvevők száma várhatóan: 1000 fő. 
 

6.2.3. TÁMOP – 3.2.13-12/1 Sulitéka  

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott „Sulitéka - A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár részvétele a tanórán 



15 
 

kívüli nevelési feladatok ellátásában” című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0136 jelű pályázat 
megvalósítása. A projekt hozzájárul a gyermekek kulturális neveléséhez, 
személyiségfejlődéséhez, képességeik kibontakoztatásához olvasásnépszerűsítő könyvtári 
programok, könyvtári rendhagyó órák, a digitális írástudáshoz kapcsolódó foglalkozások, 
könyvtári éjszakák, vetélkedők, témanapok megrendezésével. A programsorozat 
megvalósításával a könyvtárhasználatok száma nő, a résztvevők informálódási és tanulási 
képessége fejlődik, a megvalósításban résztvevő szervezetek partnersége erősödik, a könyvtár 
által nyújtott szolgáltatási kínálat bővül. 

A projekt előzetes igényfelmérése kapcsán 58 havi szakkör, 1 tehetséggondozó 
foglalkozássorozat, 6 témanap-témahét, 15 verseny-vetélkedő került megtervezésre. Ez a 
projekt megvalósulása során 385 foglalkozást jelent, 1319 fő részvételével. 
Elsősorban olyan foglalkozássorozatokat ajánlottunk az együttműködő nevelési-oktatási 
intézmények számára, melyek szorosan kapcsolódnak a mesékhez, az olvasáshoz, a digitális 
információszerzéshez, az élményszerű könyvtári programokhoz. 

Együttműködő partnerintézmények 
Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest Főváros 
Önkormányzatának Gyermekotthona 
Dobó István Gimnázium, Eszterházy Károly Gyakorló Iskola, Kemény Ferenc Általános Iskola, 
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Lenkey János Általános Iskola, 
Neumann János Középiskola és Kollégium, Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, 
Sancta Maria Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Zeneiskola - Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Szakiskola és Diákotthon, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, 
Szivárvány Óvoda Csillagfény Tagóvodája, Szivárvány Óvoda Katica Tagóvodája, Városi 
Intézményi Központ Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola 
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7. Közművelődési, PR és menedzsment tevékenység 
 

7.1. Rendezvények  
 
Törekednünk kell arra, hogy közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is 
erősítsük, támogatókat nyerjünk. Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez 
és az éves kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Igyekszünk a különböző korosztályok és olvasói 
rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, zenei, irodalmi és 
ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem 
minden érdeklődő számára. Könyvtárunk aulája városunk rangos kiállítóhelye; igényes, szép 
környezetet biztosít a helyi és országos hírű alkotók műveinek bemutatására. Kapcsolódunk 
Eger színes kulturális életéhez, ahhoz a gazdag programajánlathoz, amit a város a lakosság és 
az ide látogató turisták számára kínál. A kollégáink összehangolt munkájával megvalósuló, 
kreatív ötleteket formába öntő események pozitív visszajelzései mutatják, hogy jó úton 
haladunk. 
2012-ben intézményünk 512 kiállítást és rendezvényt, programot szervezett. Ebből 180 
rendezvény a használóképzést szolgálta. Szöveges formában a kiemelt rendezvényekről, 
programsorozatokról számolunk be. Részletes rendezvénynaptárunk a mellékletben található.  
 

7.1.1. Könyvtárhasználati, könyvtárismereti programok 
 
Varázskönyvtár 
Közös program a Szivárvány óvoda 8 tagóvodájának az Aranyovival közös szervezésben. 
Élménydús, zenés-kézműves-mesélős együttlét, melynek során a gyerekek a könyvtárral is 
megismerkednek. 
    
Óvodai csoportfoglalkozások 
Az óvodás csoportok rendszeresen látogatnak a könyvtárba, havonta, negyedévente. Az 
óvodapedagógusokkal előzetesen egyeztetett témák alapján megtartott komplex foglalkozások, 
mesékre, mondókákra, dalokra építve. 
 
Iskolai csoportfoglalkozások 
Iskolai csoportoknak szervezett programjainkat minden esetben a pedagógusokkal előzetesen 
egyeztetett időpontban és témák alapján tartottuk. A foglalkozások komplex módon épültek 
fel. Alapját képezte a mesemondás, a zene, a kreatív játék és kézművesség, melyet minden 
esetben könyvválogatással és kölcsönzéssel fejeztünk be. Így a könyvtár használata természetes 
lett a gyermekek számára. 
 
Adatbázis bemutató 
Foglalkozásaink bevezetik a csoportokat, elsősorban a középiskolai osztályokat, de az 
érdeklődő felnőtteket is az önálló elektronikus információszerzés alapjaiba. 
Megismerkedhetnek a hatékony keresés lépéseivel, valamint saját és online elérésű, a 
tanuláshoz, ismeretszerzéshez kitűnő segítséget nyújtó könyvtári és irodalmi, teljes szövegű, 
ill. forrás adatbázisokkal. 
 
Multimédiás ének-zene órák, Rendhagyó ének-zene műhely általános- és 
középiskolásoknak 
Könyvtári környezetben, multimédiás eszközökkel, videókkal, képekkel, weboldalakkal, 
interaktív játékokkal ismertetjük meg és hozzuk közelebb a gyerekekhez az ének-zene 
tananyaghoz kapcsolódó témákat. A program segíti és kiegészíti a diákok iskolai munkáját. A 
foglalkozások célja fejleszteni a tanulók kulturális érzékenységét, kreativitását, lehetőséget ad 
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művészeti és kreatív képességeik kibontakoztatására az iskolai kereteken kívül szerveződő 
informális tanulás révén.  
 
Angol társalgási klub 
A klub rendszeres, heti 1 alkalmas foglalkozás angol anyanyelvű tanár vezetésével, amelyen a 
részvétel ingyenes.  A foglalkozásokon aktuális illetve a klubtagokat éppen foglalkoztató, vagy 
a beszélgetést irányító klubvezető által ajánlott témák kerültek megbeszélésre. A kötetlen 
beszélgetés alkalmat ad a résztvevőknek a nyelvtudásuk, szókincsük bővítésére, a beszéd, a 
beszédértés készségek javítására valamint arra is, hogy kellemes társaságban, jó légkörben, 
barátságos környezetben töltsék az idejüket.  
 
Olvass Macinak! 
A program angolul tanuló kisiskolásoknak szól, és arra irányul, hogy könyvtári környezetben 
segítse a nyelvtanulást.  Az ötletet abból a külföldi gyakorlatból vettük, ami főleg angol és 
amerikai könyvtárakban szokás és az a lényege, hogy nehezen vagy rosszul olvasó gyerekek, 
ellenőrzött körülmények között, speciálisan képzett, terápiás kutyáknak olvasnak a 
könyvtárban. A mi esetünkben egy szerethető, puha plüssmaci helyettesíti a terápiás állatot. 
Abban is más a mi programunk, hogy nagy empátiával, de következetesen javítjuk a rossz 
kiejtést.  A gyerekek szívesen és felszabadultan olvasnak fel Macinak, közben javul az olvasási 
készségük és a kiejtésük, és magabiztosabbá válnak a tantárgyban.  Megismerkednek a 
könyveinkkel, otthonossá válnak a könyvtárunkban.  
 
Fun and games 
A nyelvtanulás népszerűsítése, a nyelvi kommunikáció fejlesztése céljából elindított sorozat, 
amit alkalomszerűen tart a könyvtár ovisoknak és kisiskolásoknak. A program célja, hogy 
játékos formában, sok mozgással, gesztusok, játékok, bábok segítségével ismerkedjenek a 
nyelvvel, vagy fejlesszék, alkalmazzák a már megszerzett tudást. A foglalkozást anyanyelvű 
tanár vezeti. 
 
Reader’s Corner Olvasóklub 
Az Olvasóklub programjában jelenleg az EKF Gyakorló Iskola diákjai vesznek részt. A 2012-ben 
elindult Olvasóklub célja, hogy a diákok kedvet kapjanak az angol nyelvű könyvek olvasásához, 
ez később beépüljön a tanulási módszereik közé, hosszabb távon pedig az angol nyelvi 
kultúrájukba.  
 

7.1.2. Országos könyvszakmai programok helyi megjelenése 
 
Márai kaleidoszkóp  
A pályázathoz fűződően valamennyi korosztályt megszólító, gazdag programsort kínáltunk 
megyeszerte. A Márai tényirodalmi jegyzék alapján meghirdettük a Magyar tények (rejtvény) 
könyve - országos olvasásnépszerűsítő játékot 20 furfangos feladatsorral 12 műből 2012-ben. A 
két kategóriában közzétett felhívással célunk az volt, hogy a Márai-listára beválasztott 
szerzőket és könyveket alaposabban megismertessük az olvasókkal. 
Nyomtatott rejtvényfüzet Heves megyei középiskolásoknak és felnőtteknek 20-25 oldalon, 500 
példányban (Ezeket eljuttattuk Heves megyei települések könyvtáraiba. A rejtvényfüzetet 
online országosan is közrebocsájtottuk a megyei könyvtárakon keresztül (megjelentetés 
könyvtárunk honlapján, a megyei könyvtárak értesítése Összefogás-lista segítségével, 
Facebook-on). 
A következő fordulót - Az én Európám online pályázat - közösen a Heves Megyei Europe 
Direct Információs Ponttal szerveztük. A játékot az Európa irodalmát feldolgozó - Európai utas 
- műveltségi vetélkedő zárta. Az irodalmi vetélkedő fődíja: 4 napos sepsiszentgyörgyi utazás 
volt az első három győztes csapat tagjai és kísérő tanárai, könyvtáros szakemberek 
részvételével. 
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Óriási érdeklődés övezte a pályázathoz kapcsolódó irodalomnépszerűsítő, neves alkotókat, a 
történelem meghatározó személyiségeit, korszakait vagy éppen a filozófiai igazságkeresés 
ismérveit fókuszba állító találkozókat, melyek jeles történészek - Hermann Róbert, Romsics 
Ignác, a filozófus Dr. Kicsák Lóránt közreműködésével valósultak meg. A témák felölelték 1848 
mai értékeit, a két világháború közötti magyar valóságot, Horthy Miklós alakjának 
bemutatását, a trianoni békeszerződés körülményeit. Kitűnő előadók - Dr. Cs. Varga István, 
Dr. Lisztóczky László, Takaró Mihály irodalomtörténészek nyújtottak bepillantást Dsida Jenő, 
Márai Sándor munkásságába, a költészet világába. A kortárs irodalmat Darvasi László 
képviselte. 
 
Internet Fiesta 
A tavaszi Internet Fiesta eseményein felhívtuk a fiatalok figyelmét a tanulást segítő oldalakra, 
bemutattuk a könyvtárak adatbázisait, szövegarchívumokat, ráirányítottuk a figyelmet a 
pályaválasztási lehetőségekre, kaput nyitottunk a német munkaerőpiacra, s biztattuk az 
idősebbeket tanfolyamunkon: fel a netre öregem!  
 
Ünnepi Könyvhét 
A 83. Ünnepi Könyvhét ünnepélyes városi megnyitóján Dr. Cs Varga István irodalomtörténész 
üdvözölte a vendégeket. Más-más műfajt képviseltek és eltérő közönséget szólítottak meg 
meghívott vendégeink: Romsics Ignác, Hermann Róbert, Darvasi László, Leonyid Volodarszkij, 
Cseh Károly, Dr Szecskó Károly, Takaró Mihály. Az Írók sátrában két napon át az Eszterházy 
Károly Főiskola neves oktatói, könyvtáros munkatársai – Dr. Budai László, Czeglédi László, 
Kun Zsuzsanna, Dr. Petercsák Tivadar, Dr. Tüskés Gábor, és kiemelkedő helyi alkotók – Anga 
Mária, Bakacsi Ernő, Csata Béláné, Hubai Gruber Miklós, Kárpáti János, Kiss Péter, Dr. 
Ködöböcz Gábor, Luzsi Margó, Murawski Magdolna, Nagy Edit, N. Horváth Margit, Renn 
Oszkár - beszélgettek az érdeklődőkkel és dedikálták közelmúltban megjelent könyveiket.  
 
Országos Könyvtári Napok 
Az Országos Könyvtári Napok októberi programjait úgy alakítottuk ki, hogy saját 
eszközeinkkel is támogassuk az Európai Unió „Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti 
szolidaritás európai éve 2012” célkitűzéseit.  
A héten két alkalommal is adtunk ízelítőt informatikai témából. A sokak által gyakorolt 
digitális fotózás fogásai kerültek középpontba, majd pedig az interneten elérhető 
adatbázisokat, szöveg- és képarchívumokat mutattuk be népes kezdő használói körnek. 
A Központi Könyvtárban naponta más – más témát választottunk, olyan aktuális kérdések 
kerültek terítékre, amelyek segítenek a mindennapi életvitelünk pozitív irányú 
megváltoztatásában, vagy legalábbis elindításában. Bejártuk a biztonság tárgykörét, 
ráirányítottuk a figyelmet a környezettudatos életmód fontosságára, Balogh Béla író 
segítségével a lelki egészség megóvásának lehetőségeire. 
Az életmód vizsgálatában kicsit távolabb tekintettünk, amikor a moldvai csángók világképével, 
hagyományaival, hitvilágával ismerkedtünk Harangozó Imre néprajzkutató kalauzolásában. 
Kaló Béla Zuhanás című kötetének katartikus bemutatóján mindannyian osztoztunk a lányát 
tragikus körülmények között elveszítő író feldolgozhatatlan fájdalmában  
A könyves vasárnapon rendkívüli nyitva tartással, kedvezményes beiratkozási lehetőséggel, 
rendhagyó programokkal fogadtuk a vendégeket.  
Délután pedig az egri szőlő és borkultúra hagyományainak ápolása jegyében a nyugdíjas 
klubok tagjainak aktív közreműködésével Irodalmi borshow címmel egy jó hangulatú, 
mozgalmas, táncházzal záruló programmal vettünk búcsút az Országos Könyvtári Napok 
rendezvényeitől. Mindezeken túl törekedtünk arra, hogy rendezvényeink minden 
korosztályhoz eljussanak.   
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Örkény István Országos Prózamondó Verseny területi döntő  
100 esztendővel ezelőtt, született Örkény István, a 20. századi magyar irodalom egyik 
legeredetibb hangú, megkerülhetetlen alakja. Az évforduló méltó megünneplésére az Országos 
Széchényi Könyvtár országos prózamondó versenyt hirdetett középiskolás diákok számára, 
hogy elősegítse Örkény művészetének mélyebb megismerését. Az Észak-Magyarországi 
területi döntő megrendezésére az Országos Széchényi Könyvtár intézményünket kérte fel. A 
versenyen a régió 19 középiskolája képviseletében a terület legjobb prózamondói szerepeltek. A 
kitűnően felkészült diákok produkciói felejthetetlen élményt nyújtottak. A verseny színvonalát 
jelzi, hogy az egri megmérettetés három, továbbjuttatott diákja közül két fellépő 
holtversenyben megszerezte a budapesti országos döntő megtisztelő második helyezését is.  
 

7.1.3. Lokális értékeink megbecsülése 
 
Az egyik legfontosabb küldetésünk, hogy rendezvényeinkkel ráirányítsuk a figyelmet közvetlen 
környezetünk értékeire, legyenek ezek múltunkhoz vagy jelenünkhöz fűződők. Kiváló 
kapcsolatban állunk a városban működő civil szerveződésű irodalmi társaságokkal. 
 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata 
A Dr. Cs Varga István irodalomtörténész elnökletével működő Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság Heves Megyei Tagozatával karöltve szervezett programjainkon számos rangos 
irodalmi esemény részeseivé válhattak az érdeklődők.  
Az év kiemelkedő rendezvénye volt jubiláló íróink - Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, Kálnoky 
László - munkásságát felidéző, az irodalomtörténészek elismert képviselőit felvonultató 
konferencia, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Országos Vándorgyűlése. A program 
keretében intézményünk helytörténeti gyűjteményében ünnepélyesen felavattuk az esemény 
díszvendége, Kálnoky Lászlóné közreműködésével a költőről elnevezett Kálnoky-termet. 
Szeptemberben együtt emlékeztünk Kálnoky László 100. születésnapjára. Egész évben 
folytattuk közös irodalmi délutánjainkat, amelynek keretében további fórumot biztosítunk a 
Heves Megyei Szépírók Társaságában című sorozat meghívott vendégeinek, kitekintéssel a 
megyén kívüli alkotók megjelenésére is. Önálló irodalmi estek vendégei voltak: Kűhne Katalin, 
Bakacsi Ernő, Nagy Edit, Hubai Gruber Miklós, Dr. Cs Varga István, Renn Oszkár, Sándor 
József, Szamosvölgyi Márta, Albert Anikó, Cseh Károly. 
 
A Dsida Jenő Baráti Kör tagjaival – Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész vezetésével 
szintén élő kapcsolatban állunk, és szoros együttműködésben, változatos tartalmú irodalmi, 
történelmi, művelődéstörténeti összejöveteleket tartunk. Az év nyitó irodalmi estjén Dr.Fülöp 
Lajos és Dr. Lisztóczky László irodalomtörténészek a gyöngyösi gimnázium tudós tanárainak 
munkásságát mutatták be új kötetükkel. Különleges élményt nyújtott többek között az 
ajánlással és kézírással ékes könyvek kiállítása Elbe István, az OSzK igazgatójnak megnyitó 
szavaival, s Turcsány Péter irodalmi estje is. 
 
Helytörténeti kutatóink új kutatási eredményeit, friss kiadványainak bemutatóit egyre 
szélesebb tábor kíséri figyelemmel. Az év folyamán Dr. Szecskó Károly Tudós tanárok 
sorozatban megjelent Somos Lajos életét feldolgozó monográfiáját, Dr. Csiffáry Gergely: 
Egercsehi bányászkönyvét, Balázsné Fodor Edina Lajosváros történetét ismerhették meg az 
érdeklődők. S noha nem a sorozaton belül, de megismerkedhettünk tehetséges, szintén 
városunkhoz kötődő, itt élő, írásaikkal először jelentkező új alkotókkal, H. Szabó Klári 
megkapó karácsonyi verseivel, Juhász Julcsi vidám prózájával. Bemutatkozási alkalmat 
teremtettünk az első regényével debütáló, egri származású Heiling Bea újságíró számára és 
ellátogatott hozzánk megzenésített verseivel a kanadai Savanya István zenész és költő is. 
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Nyugdíjas Pedagógus Klub 
Havi rendszerességgel nyújtunk lehetőséget a Nyugdíjas Pedagógus Klub változatos 
programokat megvalósító összejöveteleinek. 
 

7.1.4. Becsalogatók 
 
Bármilyen eseményt szervezünk a könyvtárban, mindig azt szeretnénk közvetíteni, hogy 
olvasni nemcsak hasznos, de jó dolog is, öröm. Ezért folyamatosan törekszünk arra, hogy újabb 
és újabb emberek ismerjék meg a könyvtár kínálta lehetőségeket. 
Szokatlan eszközökkel, szokatlannak tűnő helyszíneken, időben olyan embereket is 
megszólítunk, akik nem tagjai a könyvtárnak. Különleges alkalmakhoz kötődően 
kedvezményes beiratkozási lehetőséget, egyénre szabott könyvtárbemutatókat, változatos 
szolgáltatásokat kínálunk. 
 
Kortárs irodalmi teaház 
Évek óta nagysikerű, a kortárs irodalmat bemutató Irodalmi Műhely sorozatunkban a 
Szépírók Társaságának támogatásával 2012-ben Karafiáth Orsolyával, Dragomán Györggyel, 
Grecsó Krisztiánnal, Darvasi Lászlóval találkozhattak a modern irodalom barátai.  
 
Bálint nap 
Évek óta törekszünk arra, hogy ezen a napon mi is hozzájáruljunk az ünnepi meglepetésekhez. 
Arra biztatjuk a környezetünk tagjait, hogy párjukkal keressék fel könyvtárunkat, 
kedvezményes áron iratkozzanak be, vagy hosszabbítsák meg lejárt tagsági jegyüket. A nap 
folyamán 47 felnőtt és 15 diák iratkozott be intézményünkbe. 
Egész nap működött Bálint-napi jósdánk, ahol jövőbe látó könyvtárosunk jó tanácsokkal és 
könyvajánlókkal látta el a jósdához érkezőket, hogy kapcsolatuk stabil és tartós legyen. 
Párválasztással, önismerettel, szeretettel, toleranciával kapcsolatos ismeretterjesztő könyveket 
és az alkalomhoz illő, a nemes érzelmeket feldolgozó regényeket, filmeket ajánlottunk. 
 
Nyílt napok a könyvtárban 
Intézményünkben -, noha mindig nyitott kapukkal várja látogatóit, már hagyomány, hogy 
muzeális kincseit, s a szolgáltatási környezet különleges építészeti megoldásait szakemberek 
közreműködésével bemutassa, melyre kitűnő alkalmat kínálnak kapcsolódásaink a muzeális és 
műemléki értékeket fókuszba állító országos eseményekhez. A látogatókat kedvezményes 
beiratkozás és színes programkínálat várja. Az elmúlt évben a Múzeumok éjszakáján az Eger 
gyerekeknek című kötet bemutatója és Bögös Dániel gitárkoncertje örvendeztette meg a 
betérőket. A Kulturális Örökség Napján a népes palota- és könyvtártúrákon kívül nagy sikert 
aratott az Eventus művészeti iskola tanáraival és diákjaival együtt végzett ex-libris készítés. S 
ugyancsak bepillantást nyerhetnek a séta részvevői a Megyeháza épületében működő, eredeti 
tölgyfa berendezésével párját ritkító Közigazgatási Szakkönyvtár tereibe és a Megyeháza 
dísztermébe is.   
 
Karácsony 

Az ünnep közeledtével Az ajándékozzon könyvtárat akciónkkal szerzünk örömet már 
évek óta a környezetünkben élőknek. Kedvezményes jegyet válthatnak szeretteiknek 
olvasóink, de saját tagságukat is hasonló módon meghosszabbíthatják. Akciónkkal azt 
szeretnénk közvetíteni, hogy egy könyvtári olvasójegy elhelyezése a fa alatt az információk 
gazdag tárházába való belépéssel ér fel. Aki könyvtári tagsággal lepi meg családtagjait, 
barátait az az olvasás örömét, az információszerzés élményét kínálja.  
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Vidám Költők Társasága – Költészet Napja  
A résztvevők a könyvtár olvasói, barátai. Felnőttek és gyerekek, családok mondják el kedves 
verseiket, a költészet „derűs” oldalát bemutatva. Nem verseny, hanem kötetlen együttlét a cél, 
melyet ének, zene színesít. Előadóink mind olvasóink. 
 
Gyere, mondok mesét neked – Népmese Napja 
Minden korú érdeklődő vesz részt a programon, ahol népmeséket hallgathatnak a résztvevők. 
A mesemondók városunk, megyénk köztiszteletben álló, megbecsült polgárai.  
 
Pilinkázó – adventnyitó együttlét 
Zenés, dalos együttlét családoknak. Gyerekek és felnőttek, családok zenélnek, énekelnek 
együtt, adventi, karácsonyi, téli hangulatú műveket. Résztvevők és előadók az olvasók.  
 
Ciróka – kör – höcögtetők, ölbeli játékok, mondókák kisgyerekes szülőkkel. A program során 
rég elfeledett játékok tanítása történik egy nagy örömteljes együttlét során. Minden hónap első 
és harmadik szerdáján délelőtt. 
 
Bébillér – családi mesekör – hagyományos mesemondás és kézművesség minden hónap 
második hétfőjén délután.  A rendezvényen a klasszikus hagyományos mesemondással és az 
azt követő kézművességgel a régi fonók hangulatát tesszük át könyvtári környezetbe, mintát 
adva, hogyan érezheti magát együtt jól több generáció. 
 
Sárkánykör – mesekör felnőtteknek.  
A mesekörön népmesékkel ismerkednek a résztvevők a szokásosnál kicsit behatóbban, az itt 
megszerzett tudást családjukban, munkájuk során hasznosítják. 
 
Agyonhallgatott dolgaink – beszélgetés és eszme-csere sorozat 
Olyan témákat szólítottunk meg, amiről nem, vagy kevéssé beszél nyíltan a közbeszéd. 
Beszélgetőpartnereink karitatív alapon vezették a beszélgetéseket. Témáink voltak: „ A 
nyomor”; „Állami gondozottak”; „Fogyatékkal”; „Remény-reménytelenség”; Témagazdák: 
Milibákné Veres Erika – Máltai Iskola Tarnabod; Istványiné, Perge Gabriella – Mónosbéli 
Gyermekotthon; Nádasdi Sándor (vak); Juhász Attila BV ezredes- Kézdy György színművész. 
 
Dis-kurzus – gyermekkönyvtári módszertani műhely  
Heves megye gyermekekkel is foglalkozó könyvtárosainak. Tapasztalat- és eszmecsere Heves 
megye gyermekekkel is foglalkozó könyvtárosainak, a gyakorlatban jól hasznosítható, kipróbált 
ötletekkel. Két alkalommal vendéget hívtunk. Májusban Lovász Andrea gyermekkönyv 
kritikust, októberben Pápes Éva mese-szimbólum kutatót. 

 
 

7.1.5. A falakon kívül 
 
Föld Napja 
Ne csak járd, olvasd is a természetet! Szórakoztató és ismeretterjesztő olvasmányokat, 
rejtvényeket ajánlottunk az Érsek kertbe ezen a napon kilátogató kicsiknek és nagyoknak, és a 
helyes megfejtők ingyenes könyvtári tagsággal (is) gazdagabbak lettek. 
 
Eger ünnepe 
Eger ünnepén egy sátorban már évek óta könyvtárosokkal találkozhatnak a sétálók. Az 
érdeklődőknek alkalma van szolgáltatásainkkal megismerkedni, könyvtári tagságot váltani, de 
mindig készülünk játékos irodalmi és helyismereti feladványokkal is. 
Az Érsek kerti sátrunkban az elmúlt év őszén is egésznap egymást érték a vendégek, a 
legkülönbözőbb korosztályok tagjai megfordultak, kíváncsian és örömmel mérették meg 
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magukat a szellemi totókban, jókedvvel vettek részt kézműves foglalkozásainkon, s próbálták 
ki kreativitásukat. A legügyesebbeket ingyenes könyvtári tagsággal, apró könyves ajándékokkal 
jutalmaztuk. 
 
A plázába mentem, keress a könyvtárban! - Pláza Könyvtár 
A karácsonyi ünnepek előtt, december 7-én megnyitottuk az ország első Pláza Könyvtárát az 
Agria Parkban. Kezdeményezésünk célja, hogy a mai kor igényeihez alakítsuk a könyvkultúra 
terjesztését, oda vigyük a könyveket, ahol sokan megfordulnak, felkeltsük a figyelmet az 
olvasási lehetőség iránt, olvasásra buzdítsuk a vásárlókat. A könyvtár lehetőséget szeretne 
biztosítani az olvasni vágyóknak arra, hogy a megszokottól eltérő helyszínen is mindenki 
találhasson friss olvasnivalót, kölcsönözhessen könyveket, hogy ne csak a könyvtár falain belül 
hódolhassanak megszokott szenvedélyüknek. Mivel az Agria Park a város központjában 
helyezkedik el, a könyvtár jövet-menet útba esik, ideális közösségi találkozóhelyként is szolgál. 
A legkisebbeket időről időre kifestőkkel, társasjátékokkal, kézműves foglalkozásokkal várjuk. 
Alkalmanként olvasást népszerűsítő programokra, felolvasóestekre is sor kerül. Az ide látogató 
turisták számára közhasznú szolgáltatásokat is nyújtunk: információkat a városról, a környező 
településekről, látnivalókról, programokról. A péntektől vasárnapig nyitva tartó új szolgáltató 
helyen minden hagyományos könyvtári szolgáltatás elérhető.  
 
Iratkozz be a fák alatt – gyermeknap az Érsekkertben.  
Kézművességgel egybekötött beiratkozási lehetőség gyermeknapon a lombos fák alatt. 
 
Parkkönyvtár 
Az érsekkerti játszótéren nyáron, hetente két délelőttön. A játszótéren a családok 
kölcsönözhettek, alkalmanként egy-egy Ciróka programmal színesítve. 
 
Meseprogram a börtönben  
A Heves Megyei BV Intézetben 2010-ben megkezdett munka folytatása. Fogvatartott asszonyok 
számára tartott mesefoglalkozások, mesemondás tanítása. Az asszonyok az egyik városi 
intézményben havi rendszerességgel mesélnek fogyatékkal élő gyerekeknek. 
 
Sátorfalva – közösségi tábor 
Az EKMK-val közös szervezésben, immár 29. alkalommal. A tábor résztvevői visszajáró 
gyerekek, több éven keresztül. A munka a mesékre épült, kézművesség, túra, természetismeret, 
néphagyományok ismerete egészítette ki.   
 
Fiatalok Lendületben Program 
Könyvtárunk már 5 éve a NCSSZI - Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Szakmai Portálja 
által koordinált EURODESK hálózat partnere. Olyan oktatásokról és képzésekről tudunk 
tájékoztatást adni, amelyek a fiatalok európai programokban való részvételét segítik elő, ill. 
Európai Uniós és hazai támogatási lehetőségekről, pályázatokról, szervezetekről nyújtunk 
információt.  
Két éve egy, az egész régióra kiterjedő ifjúsági felkereső munkába kezdtünk, 5 másik Észak-
magyarországi ifjúsági szervezettel közösen. Ennek első fázisában a Fiatalok Lendületben 
Programot mutattuk be hátrányos helyzetű településeken.  
Folytatásként egri helyszínnel egy egész napos képzésre került sor, ahol az FLP iránt érdeklődő 
fiatalok még többet tudhattak meg a programról, a pályázási lehetőségről, és segítséget kapnak 
ifjúsági projektek készítéséhez. A munka harmadik, mentorálási fázisában a fiatalok által 
kezdeményezett projektekhez nyújtunk szakmai támogatást.  Pozitívnak tartjuk, hogy az 
általunk továbbított ifjúsági információk a gyakorlatban is hasznosnak bizonyulnak, hiszen 
volt partnerünk, aki franciaországi, más görögországi nemzetközi ifjúsági szakmai képzés 
résztvevője lehetett, mely programokra Magyarországról 2 fő utazhatott. 
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7.1.6. Kiállítások 
 
 
2012. január 3 - 20. A Vágy Vánkosai grafika Rostás Bea 

2012. január 21 - február 9.  Kiállítás Borsche Kornélia 
munkáiból 

olaj Borsche Kornélia 

2012. február 10 -28. Csodálatos Európa fotó Korpás Károly 

2012. március 1 - 17. Meselátó szemek fotó Pauer, Faggyas 

2012. márc. 19-24. Ajánlással és kézírással ékes 
könyvek 

könyv Lisztóczky László 

2012. március 19 - 24. Bükkszéki kézműves mozaik vegyes Bükkszéki alkotók 

2012. március 26 – április 3. Best of 2011. karikatúra Diós Magda 

2012. április 4 - 21. Portrék és életképek fotó Gál Cecília 

2012. április 23 - május 5. Tűzzománc kiállítás vegyes Vitkovits-ház 
Tűzzománc Alkotókör 

2012. május 2 - 21. Sokszínű világunk olaj Kozma-Grimm Mária  

2012. május 29 - június 9. Szalmaképek szalma Nagy Imre 

2012. június 11 – 30. Kalandozásaim olaj Pelsőczi Valéria 

2012. július 1-21. Reveláció olaj Bondor-Hujbert Ágnes 

2012. július 23 - augusztus 
10. 

Színes álmok  Zsitváné Balázs Melinda 

2012. szeptember 10- 22 Lekapott pillanatok fotó Demeter Pál 

2012. szeptember 24 -
október 6. 

Másképp a betűkkel vegyes Eventus 

2012. október 8 - 20. Tisztelet a fűszálnak olaj Dócs Diána 

2012. október 24 – 
november 9. 

Virág az ember fotó H. Barbócz Ildikó 

2012. november 12 - 24. Pillanatképek fotó Hajts Krisztián 

2012. november 26-
december 6. 

Kiállítás Csákfalvi Katalin 
munkáiból 

olaj Csákfalvi Katalin 

2012. december 7 - 22 Dobos Éva grafikusművész 100. 
kiállítása 

grafika Dobos Éva 

2012. december 27 – 2013. 
január 11. 

Aranykor grafika Rostás Bea 

 
 

7.2. Kiadványok, szakmai publikációk  
 

7.2.1. Kitüntetések, elismerések 
 
A 2012. augusztus 20-ai városi ünnepségen kolléganőnk Kárpátiné Ézsiás Edit, a Központi 
Könyvtár Olvasószolgálatának vezetője a közművelődés területén végzett munkájáért Pro 
Agria szakmai díjban részesült.  
„Pro Agria szakmai díj adományozható a közművelődés területén kiemelkedő vagy tartósan 
magas színvonalú tevékenységet végző közművelődési szakembereknek, könyvtárosnak, 
művelődésszervezőnek, művelődési menedzsernek, más szakembernek. A díjból évente 1 
adományozható." 
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7.2.2. Kiadványok 
 
Kapcsolat 2012 :  a Heves megyei Könyvtárosok lapja / kiad. a Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár ; szerk. Farkas Márta, Komlóné Szabó Ágnes. - 21. évf. 1-4.sz. (70-73). - Eger : Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 2012.  
 

Csatáné Bartha Irénke (1941-) 
Csillagőrző csodaerdő : versek kicsiknek és nagyoknak / Csatáné Bartha Irénke. - Eger : Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár, [2012]. - 143 p. : ill. ; 25 cm 
ISBN 978 963 7283 12 3 (fűzött) 
 

7.2.3. Szakmai publikációk 
 

A cirókától a borshowig a Bródy Sándor Könyvtárban / Kárpátiné Ézsiás Edit, Fekete 

Ildikó, Zsoldos Marianna, Bálintné Fadgyas Eszter, Luzsi Margó. Könyvtári Levelezőlap, 24. 

évf. 10. sz. (2012. október), p. 10-17. 
 

Sohajdáné Bajnok Katalin (1953-) 
Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban / Sohajdáné Bajnok Katalin ; [közread. a] Könyvtári 
Intézet. - Budapest : Könyvtári Intézet, 2011. - 155 p. ; 24 cm. - (A jó gyakorlat a könyvtári 
minőségirányítás bevezetéséhez, ISSN 1789-1280 ; 4.) 
Bibliogr.: p. 127-128. 
ISBN 978-963-201-639-9 (fűzött) 
 

7.2.4. Szakmai előadások, külföldi tanulmányút 
 
Komlóné Szabó Ágnes 
Diskurzus, a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtári módszertani műhelye. Meseutca és 
társai – könyves oldalak a weben. Eger, 2012. március 5. 
 

Komlóné Szabó Ágnes 
Diskurzus gyermekkönyvtári módszertani műhelye. Heves megyei könyvtárosok szakmai 
találkozója. Zátony, vagy sziget? – avagy navigálás az olvasás tengerén. „Navigátor” – 
beszélgetés Lovász Andreával, a kötet szerkesztőjével. 2012. május 21. 
 

Komlóné Szabó Ágnes 
Állománymenedzsment a Bródy Sándor Könyvtárban a mozgókönyvtári állomány 
vonatkozásában. Szeged, 2012. 09. 27. 
 

Luzsi Margit 
Mesemondás a szomolyai óvodában. Szomolya, 2012. január 26. 
 

Luzsi Margit 
Mesemondás tanítása, meseterápia a börtönben. Paloznak, Meseterápia Központ. 2012. március 
16. 
 

Luzsi Margit 
Mesemondás és sorozatbemutató Boldizsár Ildikóval. XIX. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál. 2012. március 21. 
 

Luzsi Margit 
Mesemondás. Tarnabod, Máltai Iskola és óvoda, 2012. április 24. 
 

Luzsi Margit 
Kiállításmegnyitó. mesemondás. Eger. Servita templom. 2012. május 11. 
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Luzsi Margit 
„Mese-látó” - mesék lehetőségei – előadás. Balatonalmádi Református Egyházközség. 2012. 
május 26. 
 

Luzsi Margit 
Paloznak Meseterápia Központ: mesemondás a nyílt napon. Paloznak. 2012. május 27. 
 

Luzsi Margit 
Mesemondás. Szegedi Ünnepi Könyvhét. 2012. május 8. 
 

Luzsi Margit 
Intenzív 2 napos kurzus a tarnabodi Máltai Iskola pedagógusainak:  mi a mese, és mire, miért 
jó -, autentikus mesemondás tanítása. Tarnabod. 2012. július 26-27. 
 

Luzsi Margit 
Meseterápia Központ: segédterapeuta a börtön-csoportnál (anyák és gyermekeik). Paloznak. 
2012. augusztus 13-22. 
 

Luzsi Margit 
Mesemondás és sorozatbemutató. Ecséd. Községi Könyvtár. 2012. október 4. 
 

Luzsi Margit 
Előadás a népmeséről. Eger. Eszterházy Károly Főiskola. 2012. október 8. 
 

Luzsi Margit 
Mesemondás és a népmesék – előadás. Eger. Egri Érseki Papnevelő Intézet. 2012. december 4. 
 

Luzsi Margit 
És boldogan éltek, amíg meg nem haltak. A meseterápia mint eszköz a fogvatartottak 
társadalmi reintegrációjában. Eger. Heves Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet. 2012. december 
5. 
 

Oroszi Katalin 
Ismerd meg Te is a szivárványszínű Európát! Fiatalok Lendületben Program bemutatása. 
Bélapátfalva – 2012. október. 10. ; Felsőtárkány – 2012. október. 15. ; Pétervására – 2012. október. 
17. ; Tarnabod – 2012. október. 29. ; Recsk – 2012. október. 30. 
 

Oroszi Katalin 
Words enchant ... facts conquer:  An active citizenship simulation = A szavak varázsa… a 

tények hódítása: aktív állampolgárság gyakorlása. Nemzetközi ifjúsági csere. Olaszország. 

Orvieto. 2012. július 20-31. 
 

Oroszi Katalin 
Eurodesk Regionális kapacitásfejlesztő projekt – Észak-Magyarországi Régió. Tanulmányút. 

Spanyolország, Málaga. 2012. október 22-26. 
 

Tőzsér Istvánné 
Minőségbiztosítás szerepe a könyvtár presztízsének, társadalmi hatásának erősítésében. 
Budowanie prestizu i znaczenia biblioteki XXI wieku = A könyvtár presztízsének és 
társadalmi elismertségének növelése a XXI. században.  Lengyel-magyar könyvtárosok 
konferenciája. Nyíregyháza. 2012. október 1-2. 
 

Tőzsér Istvánné 
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Közgyűjtemények pályázati lehetőségei a 
Közgyűjtemények Kollégiumánál. Stabilitás – innováció – inspiráció: Könyvtárak változó 
környezetben. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. Vándorgyűlése. Győr, 2012. július 12-14.  
 

Vasné Varga Zita 
Gárdonyi könyvtára. Eger. Magyar Irodalomtörténeti Társaság Országos Vándorgyűlése. 2012. 
augusztus 25. 
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7.2.5. Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban 
 
Bodó Boglárka Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető 
Farkas Márta  Könyvtári szakértő, szakfelügyelő 
Fekete Ildikó MATARKA adatbázis feldolgozó 
Guszmanné Nagy Ágnes Könyvtári szakértő, szakfelügyelő 
Komlóné Szabó Ágnes Könyvtári szakértő, szakfelügyelő  
Kovács Dóra Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető 
Oroszi Katalin MATARKA adatbázis feldolgozó 
Sohajdáné Bajnok Katalin Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető, könyvtári szakértő, 

szakfelügyelő 
Tőzsér Istvánné Könyvtári szakértő, vezető szakfelügyelő, meghívott előadó a 

Könyvtári Intézet szakfelügyelői tanfolyamain 
Varga Béláné MATARKA adatbázis feldolgozó 
Varga Lászlóné Meghívott előadó a Könyvtári Intézet vezetőképző tanfolyamain 
Zsoldos Marianna Eszterházy Károly Főiskola óraadó 
 

7.2.6. Részvétel országos szakmai feladatokban 
 
Guszmanné Nagy Ágnes  Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete elnöke 
Kárpátiné Ézsiás Edit  Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete 

Heves megyei Könyvtári tagozatvezető, alapszervezeti titkár 
Oroszi Katalin Magyar folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa 

kapcsolattartó 
 EURODESK kapcsolattartó, szervező 
Sohajdáné Bajnok Katalin Minőségi díj könyvtáraknak munkacsoport (EMMI) 
Tőzsér Istvánné  Könyvtári Akkreditációs Bizottság tagja (EMMI) 
 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottság tagja 
 Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma tagja 
 Országos Könyvtárügyi Konferencia (2012) tézisszerkesztő 

bizottság tagja 
  

 
7.3. Könyvtárunk önkéntes szakmai feladatai, kapcsolatai, tagságai 

 
Eurodesk, szolgáltató pont 
Informatikai és Könyvtári Szövetség, tag 
Libinfo, tag 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, testületi tag 
Matarka Egyesület, konzorciumi tag 
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, tag 
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM/IAML), tag 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata (A szervezet célja az 
irodalombarátok összefogása, helyi vonatkozású irodalmi összejövetelek, előadások, 
konferenciák szervezése, a szervezet intézményi bázisát a Bródy Sándor Könyvtár biztosítja.) 
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7.4. PR tevékenység 
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár nagy figyelmet fordít az intézmény külső 
arculatának és image-nek kialakítására, a szervezet külső célcsoportjaival való írott és szóbeli 
kommunikációra, a szervezeti célok és értékek kommunikálására a külvilág felé.  
A külső kommunikáció célja: 
- a lehetséges partnereink bizalmának megnyerése, a szervezet jó hírének és ismertségének 
növelése; 
- eredményeink folyamatos bemutatása lehetséges partnereink számára, a szervezet 
pozíciójának erősítése; 
- szolgáltatásaink megismertetése a felhasználókkal, illetve ösztönzése ezek igénybevételére. 
- folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolattartás célcsoportjainkkal; 
- használóink mobilizálása és bevonása a társadalmi (és egyéni, helyi) problémák megoldásába. 
 
2012-ben a könyvtár arculati elemi megújultak, kommunikációnkban a város intézményei 
számára közösen kialakított logóhasználatot, arculati előírásokat alkalmaztuk. 
Az intézmény sajtómegjelenéseit tartalmazó bibliográfia a mellékletben található. 
 

7.5. Menedzsment tevékenység2 
 

7.5.1. Vezetés 

 Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy iránymutatást adjon a szervezet számára, 
kialakítsa a szervezet jövőképét, küldetését és értékrendjét, és menedzselje a szervezet 
változásait? 

A könyvtár küldetésének, jövőképének megfogalmazása, az előző és a jelenlegi stratégiai 
tervek kidolgozása a munkatársak bevonásával történik. A vezetés törekszik a prioritások 
meghatározására, a rövid-és középtávú célok folyamatos megismertetésére. A szervezeti 
kultúra fejlesztését célzó felméréseknek, képzéseknek, tréningeknek eredményeként a 
szervezet képes a változások menedzselésére. 

 Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy biztosítsa a szervezet irányítási rendszerének 
kialakítását és folyamatos fejlesztését? 

Könyvtárunkban 2005-től működik a Minőségirányító Tanács (MIT), melynek 
tevékenységét szabályzatban leírtak határozzák meg. A minőségbiztosítással kapcsolatos 
feladatok irányításának megbízott felelőse van, munkaköri leírásában meghatározott 
feladat-és felelősségi körrel. A minőségmenedzsmenttel kapcsolatos külső-és belső 
képzések valamint a közel 10 év alatt felhalmozódott gyakorlati tapasztalatok 
eredményeként a munkatársak széles körben ismerik és alkalmazzák a TQM alapelveit. A 
csoportmunka módszerének alkalmazása ismert és elterjedt munkaforma a szervezetben. 
Pl.: rendezvények szervezése, lebonyolítása, pályázati projektek, ad hoc feladatok 
megoldása. Ennek révén az osztályok közötti feszültség nagymértékben csökkent, a 
kollégák meg tanulták értékelni egymás munkáját. 

 Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy példát mutasson és ösztönözze, támogassa a 
munkatársakat? 

                                                      
2 A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár önértékelése. Készült a Könyvtári Közös Értékelési 

Keretrendszer alapján. 
 



28 
 

Könyvtárunk vezetése példamutató és támogató magatartást tanúsít. Szervezetünk 
értékrendjében a tudás, a munka, a munkafegyelem, a kreativitás, a belső 
partnerkapcsolatok minősége áll az élen. A napi feladatokban illetve a kiemelt 
projektfeladatokban minden dolgozónak lehetősége van a kibontakozásra, új ötletek 
megvalósítására. A vezetés támogatja a könyvtár falain túli tevékenységet, a különböző 
programokban illetve a civil szervezetekben való részvételt. A vezetés törekszik az egyének 
és a csoportok munkájának elismerésére, ösztönzésére, A pénzbeli elismerés mellett 
igyekszik ennek a különböző módszereit és alkalmait megteremteni pl. továbbképzéseken 
való részvétel lehetősége, hozzájárulás a vándorgyűlésen való részvételhez, felterjesztés 
díjazásra, kitüntetésre. 

 1.4. Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy együttműködjön a szervezet partnereivel? 

Könyvtárunk partnereinek azonosítása, súlyozása megtörtént. Partnereink nyilvántartása 
egy minden dolgozó által elérhető belső hálózaton található. Gyűjteményszervezéssel 
kapcsolatos beszállítóink adatbázisát a Corvina rendszer Törzsadatok – Szállítók 
menüpontjában építjük. Intézményünk ez elmúlt évben tovább erősítette civil 
partnerkapcsolatait. Nyitott új együttműködések kialakítására, támogatására, közös 
programok koordinálására. Helyszínt adunk a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves 
Megyei Tagozata és a Dsida Jenő Kör irodalmi programjainak, a Heves Megyei Diabétesz 
Szövetség, a Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, az Orosz Nyelvi Klub, a Kepes György 
Szakkollégium rendezvényeinek, segítjük a pályázati lehetőségeik kihasználását és 
háttértámogatását. Médiapartnereinkkel kialakult protokoll szerint működünk együtt. 
Könyvtárunkról történő folyamatos híradás következtében szolgáltatásaink, 
tevékenységünk széles körben ismertté vált.  

 Mit tesz a vezetés annak érdekében, hogy a munkatársak körében megerősítse a 
minőségkultúrát? 

Könyvtárunkban több dolgozó rendelkezik ezen a téren képzettséggel. 2 fő 4 modult, 3 fő 
1-1 modult végzett a Minőségmenedzsment a könyvtárban” c. akkreditált tanfolyamon. 10 
dolgozónk vett részt a saját szervezésű 24 órás minőségmenedzsment tréningen. 2 fő a 
Könyvtári Intézet 60 órás „A minőség értékelése a könyvtárban - a minősített könyvtár „ c 
akkreditált tanfolyamán. Belső továbbképzéseink tematikájában rendszeresen szerepelnek 
a minőségmenedzsmenttel kapcsolatos új ismeretek pl. könyvtári önértékelés, 
szolgáltatásmenedzsment, marketing. A vezetés ösztönzi a feladatokban való részvételt. 
Az elért eredményeket a munkatársaknak alkalma van megismerni. Összdolgozói 
értekezleten, belső továbbképzések alkalmával lehetőség nyílik a sikerek megünneplése. A 
szervezet nagy gondot fordít az eseménynek dokumentálására. Ezek a könyvtár 
weboldalán valamint a belső hálózat „Rendezvények fotói” c. mappában minden 
munkatárs számára hozzáférhetőek. 

 

7.5.2. Stratégia és tervezés 

 Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy gyűjtse és megismerje a szervezet stratégiáját 
meghatározó külső és belső információkat? 

SWOT elemzés a leggyakrabban és már kellő rutinnal alkalmazott módszer az intézményi 
stratégia, a projekttervezés és az új szolgáltatások bevezetése esetén, pl. mozgókönyvtári 
szolgáltatás, integrált Heves megyei adatbázis építés. Egyaránt készítettünk az egész 
intézményre illetve az egyes osztályokra vonatkozó SWOT elemzéseket. Könyvtárunk 
eleget tesz a jogszabályokban előírt statisztikai adatszolgáltatásnak. Statisztikai adatok 
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gyűjtése, elemzése, összehasonlítása meghatározza a fejlesztés illetve a racionalizálás 
irányát. Odafigyelünk a külső környezet változásaira, az országos és könyvtárszakmai 
trendek alakulására. A könyvtár vezetése igyekszik részt venni minden olyan helyi 
fórumon, ahol fontos információk hangoznak el. Országos szervezetekben való 
részvételünk kapcsán értesülünk a legújabb feladatokról, melyeknek megoldásában 
tevékenyen részt veszünk. 

 Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy gyűjtse és megismerje a meglévő és a 
lehetséges partnerek jelenlegi és jövőbeni elvárásait? 

Meglévő (külső és belső) partnereink elégedettségét rendszeresen mérjük, elemezzük, a 
kapott eredmények figyelembe vételével javítjuk szolgáltatásainkat. Ismerjük a PDCA 
elvét. Rendszeresen mérjük a rendezvényeiken részt vevők valamint a könyvtárunk által 
szervezett internet használatot oktató tanfolyam hallgatóinak elégedettségét. Évente 
mérjük mozgókönyvtári szolgáltatásunkkal kapcsolatosan a szolgáltatást igénybe vevő 
település önkormányzatának illetve könyvtárosának elégedettségét. Kiemelt 
feladatunknak tekintjük a gyermekkönyvtárból leszakadó fiatal korosztály megtartását. 
Ehhez a törekvéshez az elmúlt években kitűnő forrást jelentettek a TÁMOP pályázatok.  

 Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy kialakítsa stratégiáját, annak felülvizsgálatát 
és aktualizálását? 

Ismerjük és alkalmazzuk a stratégiai tervezés módszereit. Stratégiai céljaink időben és 
tartalomban igazodnak az országos könyvtári tervekhez. Éves munkatervek valamint 
projekttervek szerint dolgozunk. Képesek vagyunk a változások menedzselésére a közép-
és rövid távú tervekben nem szereplő ad hoc feladatok megszervezésére, lebonyolítására.  

 Mit tesz a szervezet, hogy stratégiáját megismertesse és megvalósítsa az egész 
szervezetben, a kulcsfolyamatok rendszerén keresztül? 

A vezetőség rendszeresen informálja a munkatársakat a kulcsfontosságú területek 
alakulásáról, aktuális terveinkről, sikereinkről. Külső partnereink számára is rendszeres 
információt nyújtunk nagyobb projektjeinkről, rendezvényeinkről, elért eredményeinkről. 
Könyvtárunk honlapján minden érdeklődő számára elérhető küldetésnyilatkozatunk, 
stratégiai tervünk. Ugyanitt olvashatók 2006-tól kezdődően beszámolóink, 
munkaterveink. Honlapunkon nemcsak előzetes hírt adunk a rendezvényekről, hanem az 
ott készült fotókat is közzétesszük. 

 
7.5.3. Emberi erőforrások 

 

 Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy stratégiájával összhangban tervezze, 
működtesse emberi erőforrás politikáját? 

 
A munkavégzéshez szükséges munkakörülmények valamint az egyenlő bánásmód elve a 
szervezetben rendelkezésre áll. 
Az elmúlt években a vezetőség kiemelt figyelmet szentelt a munkakörnyezet 
fejlesztésére. Tiszta, egészséges környezet, új bútorok, korszerű informatikai eszközök 
biztosítják a mindennapi jó teljesítményhez szükséges hátteret. 
A jogszabályoknak megfelelően külső szakember végzi a munkavédelmi és tűzvédelmi 
feladatokat. Az előírás szerinti rendszeres oktatásokon dolgozóink hiánytalanul részt 
vesznek. 
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A vezetőség törekszik arra, hogy a feladatokhoz megfelelő munkaerőt biztosítson. 
Kiemelt feladatok végzésére munkacsoportot hozunk létre, a munkacsoportba bekerült 
kollégák napi munkáját átszervezzük. A munkatársak kellően rugalmasak és képesek 
alkalmazkodni a rendkívüli feladatvégzéshez. 
A munkaköri leírásokban törekszünk a felelősségi körök meghatározására. 
Könyvtárunk családbarát munkahely, segíti a munka és a családi élet közötti egyensúly 
megteremtését, a rugalmas munkaidő lehetőségét.  

 Mit tesz a szervezet a munkatársak szakmai tudásának, felkészültségének és 
kompetenciájának meghatározása, továbbfejlesztése és szinten tartása érdekében? 

Lehetőség van a folyamatos képzésre, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges 
szakmai ismeretek megszerzésére. A belső továbbképzések rendszeresek. Lehetőség van 
más könyvtárak jó gyakorlatának megismerésére. Könyvtárunk vezetése ösztönzi 
dolgozóit a képzéseken, továbbképzéseken való részvételre. A szervezetben kialakult belső 
értékrend szerint a tudásnak, az új ismeretek megszerzésének kiemelt szerepe van. Jó 
példa erre a Corvina rendszerre történt átállás után tartott belső továbbképzések sorozata, 
ahol az egyes munkaterületeken szerzett tapasztalatokat, gyakorlati ismereteket adták át 
egymásnak a kollégák. 

 Mit tesz a szervezet annak érdekében, hogy bevonja a munkatársakat a folyamatokba a 
párbeszéd erősítésével és egyes hatáskörök átruházásának segítségével? 

A stratégiai és az éves tervek a munkatársak bevonásával történnek. Lehetőség van 
javaslattételre, ötletek felvetésére, innovatív hozzáállásra. Biztosított a szervezeti 
egységeken átívelő valamint a külső munkacsoportokban való részvétel. A munkatársak 
széles köre aktívan részt vesz a pályázatok írásában, projektfeladatok lebonyolításában, 
rendezvények szervezésében, felhasználóképzésben, oktatásban, kiadvány-és 
honlapszerkesztésben. 

 Mit tesz a szervezet a munkatársak teljesítményének elismerése, értékelése és jutalmazása 
érdekében? 

A szervezet alkalmazza az értékelés, elismerés, jutalmazás módszerét. A szűkülő anyagi 
értékelés mellett egyre nagyobb szerepe van az egyéb értékelései formáknak. Projektzárás 
és évértékelés alkalmával a vezetőség alkalmazza a közösség előtti dicséret módszerét. 

 
7.5.4. Partnerkapcsolatok 

 

 Mit tesz a szervezet a külső kapcsolatok menedzselése érdekében? 

Könyvtárunk külső - közvetlen, közvetett és kiemelt partnereinek azonosítása megtörtént. 
Partnereink nyilvántartása egy minden dolgozó által elérhető belső hálózaton található. 
Külső partnereink száma az utóbbi években a TIOP és TÁMOP pályázatok szervezése és 
megvalósítása során ugrásszerűen megemelkedett. A partnerekkel való érintkezés sokféle 
módon történik. A szervezet törekszik arra, hogy a partnerekkel való kapcsolattartás 
formája, stílusa a partner számára minél megfelelőbb legyen. Ezt a célt szolgálta pl. 2011-
ben az a felmérés melyben a rendezvényeinkről történő értesítés legmegfelelőbb módját 
térképeztük föl egy adott használói rétegre vonatkozóan. A felmerülő panaszok 
rendezésére vonatkozó elveinket a Panszhelyzet kezelési szabályzat rögzíti. A könyvtár 
dolgozói ismerik és szükség esetén alkalmazzák a panaszszituáció-menedzsment öt 



31 
 

aranyszabályát. Célunk, hogy a panaszhelyzet kezelése során az elégedetlen ügyfél lojális 
ügyféllé váljon. 

 Milyen intézkedések biztosítják a pénzügyi erőforrások menedzselését? 

Könyvtári életünk szinte minden területén pályázatok segítségével végeztünk 
fejlesztéseket, bővítettük szolgáltatásaink körét. Könyvtárunk céljai párhuzamosak a 
magyar könyvtárügy stratégiai céljaival, így tudatosan felkészülünk az ennek szellemében 
kiírt pályázati lehetőségekre. Ez a tevékenységünk egyre sikeresebb, a benyújtott 
pályázatok sikeressége 95 %-os. Az elnyert összegek az utóbbi öt évben 
megtöbbszöröződtek. Az utóbbi években tudatosan törekedtünk arra, hogy minél több 
kollégát bevonjunk a pályázatírás munkájába, így egyre többen felelősnek érezhetik 
magukat a sikeres projekt előkészítéséért, lebonyolításáért és lezárásáért. Munkatársaink 
megtanulták a projekttervezést, a pályázatírást, a pályázati monitoring tevékenységet, a 
szervezeti munkán kívül vállalnak pályázati előértékelést. 

Pályázati sikereink egyik kulcstényezője, hogy együttműködünk más könyvtárakkal, 
közösen valósítunk meg szakmai feladatokat. Szép példái a közös munkának az Európai 
Uniós pályázatok megvalósítása, melyből három konzorciumi formában működött. A 
másik fontos eleme a sikernek, hogy bátran nyúlunk újítási lehetőségekhez, a szakma új 
irányainak megtalálásához, innovációs projektek kidolgozásához. 

A pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodásért a kollégák széles köre felelős. A feladatok 
delegálása mellé a feladathoz rendelt anyagi erőforrással való gazdálkodás felelőssége is 
társul. 

 Mit tesz a szervezet az ingatlan, berendezések, eszközök, anyagok és készletek, illetve a 
használt technológiák menedzselése érdekében? 

Az utóbbi évek hatékony intézkedései: telefonálás szabályozása, gépkocsi használat 
racionalizálása, korszerű kazán beszerelése, elektromos hálózat felújítása. Ezek az 
intézkedések, fejlesztések az üzemeltetési költségek csökkentését jelentették. A könyvtár 
vezetése minden belső kommunikációs lehetőséget kihasznál annak érdekében, hogy a 
dolgozók figyelmét felhívja az anyag-és energiatakarékosságra. Pl. újra-papír használata, 
világítás és a számítógép kikapcsolása hosszabb távollét esetén, szellőztetés időtartama a 
téli hidegben. Az utóbbi öt évben tervszerűen zajlottak a felújítások a szolgáltatási és a 
munkakörnyezet egyaránt korszerűsítésre került. Szolgáltatás terén kialakítottuk a 
különböző részlegeinkbe történő egységes beiratkozási rendszert. Ezzel kiküszöböltük a 
többes beiratkozással járó adminisztrációs redundanciát. 

 Milyen intézkedések biztosítják, hogy teljes körűen hasznosuljon a szervezetben 
rendelkezésre álló információ és tudás? 

A rendszeres belső továbbképzések valamint a külső képzéseken való részvétel lehetősége 
biztosított a szervezetben. A tudás megosztását, a folyamatos tanulást és ismeretszerzést, 
kollégáink tudásbázisának állandó építését a könyvtár vezetése mindig is nagyon 
fontosnak tartotta, a napi munkafolyamatok szerves részeként kezelte. A tudás átadásának 
fontossága az utóbbi években előtérbe került. 2010-ben bevezetésre került a Corvina 
integrált rendszer. A felkészülés idején külső előadók segítségével történt az új ismeretek 
átadása. Később rendszeressé váltak azok a belső képzések melyeken az egyes munka-
területeken szerzett tapasztalatokat, gyakorlati ismereteket adták át egymásnak a 
kollégák. A könyvtár vezetése támogatja a más intézmények által szervezett képzéseken, 
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konferenciákon, szakmai napokon való részvételt. Hisszük, hogy a máshonnan hozott 
tudás megtérül, beépül az intézmény tudásbázisába. 

 
7.5.5.  Folyamatok 

 

 Mit tesz a szervezet a folyamatok meghatározása, tervezése, működtetése és fejlesztése 
érdekében? 

A könyvtár vezetése ismeri és azonosul a folyamatközpontú szemlélettel. Folyamataink 
átgondolása, ábrázolása a kollégák bevonásával megtörtént. A Corvina rendszerre történt 
átállás során a feldolgozás és a szolgáltatás folyamatai jelentősen megváltoztak. A 
változásokhoz a szervezeti egységek alkalmazkodtak, a gyűjtemény-szervezés, feldolgozás, 
beiratkozás, kölcsönzés, mozgó-könyvtári letéti állomány kezelés folyamatait újra 
átgondoltuk, a folyamatábrákat aktualizáltuk. 

 Milyen intézkedések biztosítják, a partnerközpontú szolgáltatások fejlesztését? 

Szolgáltatásaink tervezése, fejlesztése során törekszünk a partnerek igényeinek figyelembe 
vételére. Ily módon került az utóbbi években átalakítása, korszerűsítésre a szolgáltatási 
környezetünk. Az internet használat szabályozottabb használata érdekében bevezettük a 
Net Caffé rendszert. Folyamatos elégedettségméréssel javítjuk internet tanfolyamaink, 
mozgókönyvtári szolgálta- tásunk, rendezvényeink színvonalát. Az egységesített 
beiratkozás rendszer is az erőteljesen jelentkező használói igények alapján valósult meg. 

Törekszünk, hogy a szolgáltatási idő a rendezvények ideje alatt se változzon, ne 
rövidüljön, ilyenkor csak a szolgáltatás helyét tesszük épületen belül egy másik pontra. A 
használókat érintő szabályok, útmutatások a használók számára a szolgáltatás helyszínén 
illetve a könyvtárunk weboldalán elérhetők.  

 Mit tesz a szervezet a partnerkapcsolatok menedzselése és javítása érdekében? 

Könyvtárunk számára a partnerség kiemelten fontos. Munkaértekezletek, tovább-
képzések állandó témája a partnerekkel való kommunikáció módja, stílusa. Szervezetünk 
tagjaitól nem idegen az innovatív gondolkodásmód. Országosan élenjáró szakmai 
programok szervezésében, országos könyvtár stratégiai programok kidolgozásában, a kis-
települések könyvtári ellátása programjának kidolgozásában, a minőségmenedzsment 
könyvtári bevezetésében egyaránt dolgoztak kollégáink. A kidolgozott programok helyi 
bevezetése, az innovációhoz szükséges források megteremtése is megtörtént. Technikai, 
informatikai fejlesztéseinket használóink igényéhez igazítottuk. 

 
7.5.6. A szolgáltatást igénybevevőkkel kapcsolatos eredmények 

 

 A szolgáltatást igénybe vevők véleménye, elégedettsége 
Szervezetünk értékrendjében kiemelt szerepe van a felhasználói kapcsolat, valamint a 
szolgáltatási színvonal minőségégének. Szolgáltatásaink során törekszünk a 
megbízhatóság, a biztonság, a bizalomkeltés, a hozzáférés, a hozzáértés, az empátia 
elveinek gyakorlati megvalósítására.  
Használóink elégedettségét egyaránt mutatja a közvetlen, szóbeli elismerés illetve az évek 
óta rendszeresen végzett elégedettségmérés. Használóink véleményét figyelembe vesszük, 
intézkedéseinkkel igyekszünk a szolgáltatásainkat, elérhetőségünket minél jobban 
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megfeleltetni a használói igényeknek Pl. a különböző részlegeink egységes nyitva tartása, 
rövidebb nyári zárva tartás, a könyvtári épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül 
biztosított hozzáférés az információkhoz, a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez. 
Gyermekkönyvtárunkban a rendszeres illetve alkalmi programokon való nagyszámú 
részvétel, a növekvő érdeklődés, az újabb használói csoportok megjelenése fejezi ki az 
elégedettséget. 

 A szolgáltatást igénybevevőkkel kapcsolatban elért eredmények teljesítménymérése 

Ismerjük és tudjuk alkalmazni a kidolgozott Könyvtári teljesítménymutatókat. Korábbi 
évekből vannak teljesítménymérésen alapuló adataink, valamint benchmarking 
elemzésünk. Szolgáltatásaink során törekszünk az egyenlő bánásmód elvének 
megvalósítására. A panaszhelyzetek kezelése kidolgozott protokoll szerint történik. A 
kirívó eseteket elemezzük, megvizsgáljuk, hogy a szolgáltatás folyamatában hol a 
probléma. 
 

7.5.7. A munkatársakkal kapcsolatos eredmények 
 

 A munkatársak véleménye, elégedettsége, eredmények a motiválás területén 

Könyvtárunkban, 2006-ban és 2008-ban történt szervezeti kultúra és a dolgozói 
elégedettség vizsgálatát célzó felmérés. 2009-ben szakdolgozatával kapcsolatban egy 
főiskolai hallgató mérte föl és elemezte könyvtárunk szervezeti struktúráját. A 2009-es 
felmérés összegzésében olvasható: „A jelen állapot feltérképezéséből leszűrt, 
meghatározóan pozitív, a tennivalókra is rámutató helyzetkép arról tanúskodik, hogy 
rendelkezünk azokkal a képességekkel és készségekkel, melyek további kibontása 
biztosítéka annak, hogy minden lépéssel közelebb kerüljünk egy magasabb rendű 
szervezeti kultúra létrehozásához.” 

A legtöbben úgy érzik, egy tekintélyes közösség tagjai (76 %). 92 % szívesen vállalna 
munkaköréhez nem tartozó egyéb feladatokat. A dolgozók közel három-negyede (70%) 
tapasztalja úgy, hogy közvetlen kollégái elismerik tevékenységét. A dolgozók jó közérzetét 
meghatározóan a képességeinek megfelelő munka végzése (68 %), a jó csapatban való 
tevékenység (65 %), az elvárásoknak való megfelelni tudás (49 %), a nyugodt légkör (49 %) 
biztosítása befolyásolja. A dolgozók 68 %-a jól tud együtt dolgozni a kollégáival, s a 
fennmaradó 32 % is úgy véli, többnyire összhangban vannak. A jó munkahelyi légkörrel 
kapcsolatban a közösség meghatározó erejét preferálja a dolgozók 89 %-a.  

A motivációra vonatkozóan a felmérés eredménye a dicséret fontosságára mutat rá, ez 
által válik érdemessé, igazolttá a munkára fordított erőfeszítés. Az egyén motiváltságának 
másik forrása az érdeklődés, a lelkesedés a feladat iránt, a képességeknek megfelelő, de 
kihívásokkal teli munka, melynek véghezvitele sikerrel jár, s az önbecsülést növeli. A 
nagyobb felelősséggel járó megbízatásokkal a dolgozók gyorsabban fejlődnek. Nem csupán 
készségeik javulnak, de motiváltabbakká és elkötelezettebbekké is válnak. A vizsgálat a 
dolgozókban meglévő új iránti nyitottságot markánsan közvetíti. A nagyobb felelősséggel, 
önállósággal járó feladatok iránti vágy kielégítése a vezetőségnek nemcsak érdeke, de 
kötelessége is. 

 A munkatársak eredményeit tükröző teljesítménymutatók 

A szervezeti kultúra felmérés eredménye szerint a dolgozók nagy része elkötelezett, plusz 
feladatok végzésére vállalkozó, tanulni, fejlődni vágyó. 97 % tartja fontosnak az új 
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ismeretek iránti fogékonyságot és a tanulásra, változásra való hajlandóságot. A 
válaszadások részleteiből az is kiderül, hogy elsősorban a tudásvágy (78 %) a legfőbb 
motivációs tényező, de fontos a több fizetés elnyerésének reménye (43 %) és nem 
elhanyagolható szempont a kapcsolatok építése (22 %), valamint a személyes becsvágy 
kielégítése (14 %) sem. 

Dolgozóink sikeresen vesznek részt képzéseken, tovább-képzéseken. Beadott dolgozataik 
többször külön dicséretben részesültek. Az intézmény vezetése lehetőséget biztosít a 
képzéseken szerzett tudás intézményen belüli átadására.   

A jó intézményi légkörnek köszönhetően nincsen fluktuáció, nincsenek indokolatlan 
hiányzások, kiélezett panasz-helyzetek. A csoportmunka jó hatással volt a szervezeti 
kultúrára, javult az egyes szervezeti egységek közötti kapcsolat, a munkatársak egymáshoz 
való viszonya. Megtanultuk, hogy számíthatunk egymás segítségére, a saját 
munkaterületünkön kívüli tevékenységeket is megismertük és értékeljük. A csoportmunka 
során elsajátított módszerek beépültek a mindennapok munkájába, ez erősíti a 
munkatársak összetartozás-tudatát.  

 
7.5.8. A társadalmi környezetre gyakorolt hatás 

 

 A társadalom érdekelt részének véleménye, elégedettsége 
 

Szervezetünk törekszik a „Dolgozz jól és beszélj róla!” - elv megvalósítására, hogy a 
számunkra kívánatos kép kialakuljon a közönség tudatában. Ebben a folyamatban 
egyaránt fontos a könyvtár külső megjelenése, a kommunikáció és a gyakori médiajelenlét. 
Az elmúlt néhány évben, könyvtárunkban megrendezett számtalan rendezvény komoly 
eredményeket hozott. A szervezés és a lebonyolítás során bővültek partner-kapcsolataink, 
növekedett média-megjelenéseink száma, érezhetően mélyült a társadalmi 
beágyazódásunk. Legfőbb partnereink természetesen a meglévő és leendő 
könyvtárhasználók. Mivel ők nagyon sokfélék, igyekszünk mindenkivel személyre 
szabottan kommunikálni, sokféle csatornán szólni hozzájuk. Ehhez fölhasználjuk a 
hagyományos és az elektronikus tájékoztatás eszközeit: hírlevél, könyv-ajánló, 
rendezvényajánló, blog, rendszeresen frissített és naprakész honlap, személyes 
megszólítás. Folyamatos tájékoztatással tarjuk ébren a figyelmüket, tudatjuk, hogy a 
könyvárban mindig történik valami, amiért érdemes bejönni. Növekvő ismertségünk, 
elismertségünk egyik példája Egri Lokálpatrióta Egylet által alapított Eger Csillaga díj 
elnyerése 2010-ben. 
A helyi közvélemény pozitív könyvtárképe, elégedettsége tükröződött az Év Könyvtára 
pályázat idején az elektronikus szavazók részéről is. 

 A társadalmi hatással kapcsolatos eredmények teljesítménymutatói 

A médiával való kapcsolattartás kidolgozott rendszer szerint történik, ezzel biztosítjuk a 
hiteles és korrekt megjelenést a helyi rádióban, televízióban, nyomtatott sajtóban. Ma már 
e szerint szervezzük könyvtárunk sajtómegjelenését: különleges események előtt 
sajtótájékoztatót tartunk; azonos formában, egységes arculattal küldjük szét 
híranyagainkat. Utólag elemezzük saját nyilatkozatainkat, ebből sokat tanulunk. Éves 
intézményi beszámolóinkban külön fejezetben tárgyaljuk a sajtó és média-
megjelenéseinket. Jellemző a civil szervezetekkel való kapcsolataink erősödése. Kiemelten 
törődünk a hátránnyal élőkkel: könyvtárunkban hallássérültek számára indukciós hurok 
található, több kollégánk elsajátította a jelnyelvi beszédet. Nagyszámú hangos-könyvvel 
segítjük a vakok és csökkentlátók irodalmi élményhez jutását. Pályázataink nagy többsége 
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támogatja az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új 
társadalmi csoportok bevonását célzó programok, kampányok kialakítását illetve 
lebonyolítását. A könyvtár vezetése támogatja a munkatársak közösségi tevékenységét. 
Dolgozóink közül többen részt vesznek civil szervezetek, amatőr művészeti egyesületek 
munkájában, s vállalnak közéleti szereplést is.  

 
7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei 
 

 Milyen külső eredményeket ért el a szervezet kitűzött céljai megvalósításában (a célokhoz 
viszonyított eredmények, hatások)? 

Az elmúlt években a fenntartói és pályázati források bevonásával könyvtárunk olyan 
közösségi hellyé válhatott, ahol a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat, közönség-
kapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is erősíthettük; támogatókat, 
partnereket nyerhettünk. Pályázatok segítségével kapcsolódunk az országos könyves és 
könyvtári ünnepekhez és az éves kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Igyekszünk a 
különböző korosztályok és olvasói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes 
képzőművészeti, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem csak a 
regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára. Izgalmas feladat a helyi 
Büntetés-végrehajtási Intézetben zajló meseprojekt és az intézeti könyvtár állományának a 
bővítése. Saját pályázataink mellett folyamatosan segítjük a megye települési könyvtárait a 
pályázatok projekt-előkészítő, szervező munkálataiban.  

 Milyen belső eredményeket ér el a szervezet kitűzött céljai megvalósításában? 

A könyvtár menedzsmentjének sikerült olyan munkatársi kollektívát felépíteni, olyan 
szervezeti értékrendet felállítani, mely alkalmas a nyílt kommunikációra, feladatorientált, 
felhasználó-központú. A könyvtárban dolgozó közösség értéknek tekinti az elvégzett 
munkát és a közös eredményeket, partnerként tud együtt dolgozni, kreatív és 
együttműködő. 

Könyvtárunkban a munka-csoportok megalakítása volt az első lépés afelé, hogy lebontsuk 
a merev válaszfalakat az egyes részlegek között, és gyakorlatot szerezzünk a 
csapatmunkában. Azóta ez a munkamódszer más területeken is elfogadottá és kedveltté 
vált. Szervezeti ábránk szemlélteti, hogy bár megmarad a hierarchikus szerkezet, az egyes 
munkacsoportok szervezeten átívelő projektfeladatai megbontják a vertikális tagolódást, 
„ellaposítják” a szervezetet. Az osztályok tagolódása mellett fontossá vált az egy-egy 
projektfeladat megoldására szerveződött csapatmunka. 

Belső továbbképzéseink rendszeresek, a friss információk megszerzésére irányulnak, 
kapcsolódnak a szolgáltatás szervezéséhez, folyamatos javításához. A megyében dolgozó 
kollégák számára is rendszeresen szervezünk továbbképzést, tanfolyamot. 

A vezetés fontosnak tartja, hogy az eddigi szakmai sikereinket tovább gyarapítsuk, minden 
kollégának legyen lehetősége továbbfejlődésre, szakmai kiteljesedésre a használó képzés, a 
felnőtt-oktatás, a gyakorlati képzés, a minőségmenedzsment területén; könyvtári 
rendezvények program-gazdájaként, pályázatíróként, munkacsoportok tagjaként. 

Szolgáltatásaink, statisztikai adataink, erőforrásaink gazdálkodásunk, üzemeltetési 
helyzetünk állapotáról éves beszámolóink részletes információt nyújtanak. 

 

  



36 
 

8. Megyei könyvtári feladatellátás  
 

8.1. Területi ellátó munka – kistelepülési ellátás 
 
A megyei területi ellátó munka az 1997. évi CXL. törvény 66. § előírásai alapján végzett, széles 
szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos és rendszeres szolgáltatások szervezését, helyszíni 
látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent.  

 
A települési könyvtárak áttekintése Heves megyében a 2012-es állapot szerint 

 

 Önálló nyilvános  
könyvtár (55) 

 

 Önálló nyilvános 
könyvtár, könyvtári 
kiegészítő  
szolgáltatásokat is 
rendel (5) 

 

 Mozgókönyvtári  
szolgáltatást igényel, 
könyvtári 
szolgáltató helyként 
 működik (66) 
 

 Szünetel vagy 
nincs könyvtári 
ellátás (2) 
Kisfüzes, 
Mátraszentimre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2007-től működő szolgáltató rendszerünk célja, hogy a községekben élők közvetve vagy 
közvetlenül hozzáférjenek olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely elsősorban 
a felhasználók igényeit elégíti ki. A szolgáltatást igénylő partner önkormányzatok száma évről 
évre folyamatosan növekszik.  
 
2012-ben szolgáltatásainkat 71 önkormányzat vette igénybe.  
Kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatást megrendelő kistérségek száma: 7 
Kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatást megrendelő települések száma: 66 
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Mozgókönyvtárak számának alakulása Heves megyében 2007-2012. között 
 

 
 
A mozgókönyvtári normatíva alakulása Heves megyében 2007-2012. között 
 

Kistérségi 
Társulás 

Normatív 
támogatás  
2007 
1300000 
Ft/település 

Normatív 
támogatás 
2008 
1300000 
Ft/település 

Normatív 
támogatás  
2009 
1180000 
Ft/település 

Normatív 
támogatás 
2010 
1000000 
Ft/település 

Normatív 
támogatás  
2011 
1000000 
Ft/település 

Normatív 
támogatás 
2012 
800000 
Ft/település 

Bélapátfalvi 11,7 mFt 14,3 mFt 14,16 mFt 12 mFt 12 mFt 9,6 mFt 

Egri 9,1 mFt 14,3 mFt 12,98 mFt 11,5 mFt 12 mFt 9,6 mFt 

Füzesabonyi 9,1 mFt 9,1 mFt 8,26 mFt 7 mFt 7 mFt 5,6 mFt 

Gyöngyösi - 3,5 mFt 5,31 mFt 5 mFt 5 mFt 5,6 mFt 

Hatvani - - - - 3 mFt 3,6 mFt 

Hevesi 5,2 mFt 7,5 mFt 7,08 mFt 6 mFt 6,5 mFt 6,6 mFt 

Pétervásárai 7,8 mFt 14,3 mFt 12,98 mFt 13 mFt 14 mFt 11,2 mFt 

Összesen  42,9 mFt 63 mFt 60,77 mFt 54,5 mFt 59,5 mFt 52,8 mFt 

 
A települési önkormányzatokkal megkötött szerződések alapján 2012-ben az alábbi könyvtári 
szolgáltatásokat biztosítottuk: 
 
KSZR dokumentumszolgáltatás:  
egyéni megrendelők számára csereletét formájában 5 településen: Apc, Boldog, Kompolt, 
Parád, Zagyvaszántó 
 
KSZR teljes körű szolgáltatás:  
 
Dokumentumszolgáltatás 
Ennek keretében: állománygyarapítást végeztünk, a dokumentumokat adatbázisban 
rögzítettük, könyvtári használatra fölszereltük, jelzeteltük, vonalkódoztuk; a helyi állományt 
tartós letét formájában is gyarapítottuk – a tavalyi évben végzett elégedettségmérés szerint. A 
mozgókönyvtárak számára 3521 db dokumentumot és folyóiratot vásároltunk, 10.148 eFt 
értékben. 
Valamennyi mozgókönyvtári szolgáltató helyre napilapokat és folyóiratokat rendeltünk 
kívánságlista szerint: 97 féle cím, 527 példány, 3 009 039 Ft értékben, (50 000,- Ft 
/település/részarány), a rendeléseket monitoroztuk, a reklamációkat intéztük. 
Tartós letétként összesen 1026 db, 836 469 Ft értékű könyvet vásároltunk a 
partnerkönyvtáraknak állománybővítés céljából. A könyvek a továbbiakban a helyi állomány 
részét képezik. 

Kistérségi 
Társulás 

Mozgó- 
könyvtárak 

száma 
2007 

Mozgó- 
könyvtárak 

száma 
2008 

Mozgó- 
könyvtárak 

száma 
2009 

Mozgó- 
könyvtárak 

száma 
2010 

Mozgó- 
könyvtárak 

száma 
2011 

Mozgó- 
Könyvtárak 

száma 
2012 

Bélapátfalvi 11 12 12 12 12 12 

Egri 9 11 11 12 12 12 

Füzesabonyi 7 7 7 7 7 7 

Gyöngyösi 0 4 5 5 5 7 

Hatvani - - - - 4 5 

Hevesi 5 6 6 6 7 9 

Pétervásárai 11 11 11 13 14 14 

Összesen  43 51 52 55 61 66 
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Alapvető könyvtári nyomtatványcsomaggal (könyvkártya, olvasójegy, kölcsönző tasak, 
munkanapló, beiratkozási napló) igény szerint láttunk el minden szolgáltató helyet. 

 

Település Letétben maradt 
dokumentumok 
száma összesen 

(db) 

A kiszállított 
dokumentumok 
értéke összesen 

(Ft) 

Tartós letét 
(db) 

Tartós letét 
értéke (Ft) 

Bélapátfalvai Kistérség (12) 10 795 10 590 548 53 54 639 

Egri Kistérség (12) 10 883 10 768 697 55 55 620 

Füzesabonyi Kistérség (7) 6 268 6 106 662 0 0 

Gyöngyösi Kistérség (7) 5 757 6 191 683 259 137 246 

Hatvani Kistérség (5) 2 869 3 836 845 306 166 585 

Hevesi Kistérség (9) 5 711 7 095 198 54 38 999 

Pétervásárai Kistérség (14) 9 600 11 702 125 299 383 380 

 Összesen 51 883 56 291 758 1 026 836 469 

Egyéniek 3 987 3 753 093   

Összes összesen 55 8703 60 044 851 1 026 836 469 

 
A könyveket – amelyek Internetes katalógusban visszakereshetőek – feldolgozva, jelzetelve, 
katalóguscédulával ellátva, könyvtári használatra alkalmasan szállítottuk ki. Szerveztük a 
cserék lebonyolítását és kiszállítását. A cserék és kiszállítások száma összesen : 274 
 
Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás  
Állományrendezést, leválogatást, selejtezést végeztünk Bükkszentmárton, Ostoros, Novaj, 
Nagykökényes, Pálosvörösmart, Egerszalók könyvtárában.  
A módszertani látogatások során törekedtünk az új könyvtári munkatársak betanítására, 
kulturáltabb könyvtári környezet kialakítására, a szakmai munka színvonalának megtartására. 
ODR Könyvtárköz kölcsönzést végeztünk, ha a helyben lévő gyűjteményben nem volt meg a 
keresett dokumentum; Segítettük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) 
szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét. Felhívtuk a könyvtárak és a fenntartó 
önkormányzatok figyelmét az aktuális pályázati felhívásokra, segítettünk a pályáztok 
megírásában, koordináltuk azok megvalósítását. 
Rendezvényeinket, programjainkat weboldalunkon meghirdettük, elektronikus levelezéssel 
eljuttattuk a megye valamennyi települési könyvtárában, elsősorban a mozgókönyvtári 
szolgáltató helyekre.  
Számítógépes szolgáltatásokat nyújtottunk, mely rendszergondozás, szervízszolgáltatás, 
karbantartás, vírusvédelem területeken jelentett hasznos segítséget. 

 
Közösségi szolgáltatások 
A megyei gyermek- és felnőtt könyvtári rendezvényekbe bevontuk a szolgáltató hely 
használóit; segítettük a helyi programok, kiállítások szervezését; az olvasásnépszerűsítő 
programokhoz való csatlakozást. (Ciróka-kör, Bócikáló, Mesekosár, Betűk és bitek birodalma, 
Könyvlapozó kicsiknek, nagyoknak; Családi mesedélután, Olvasójeggyel színházba, Keress, 
találj, tanulj!) 

 

Település Selejtezés, 
leválogatás, 

rendezés 

Számítógépes 
szerviz 

Gyermek-
foglalkozás, 
rendezvény 

Módszertani 
látogatás 

Összes 
kiszállás 

Bélapátfalvai Kistérség (12) 1 2 3 8 51 

Egri Kistérség (12) 3 3 7 6 57 

Füzesabonyi Kistérség (7)  2 3 4 28 

Gyöngyösi Kistérség (7) 1 1 3 5 30 

Hatvani (5) 1  1 4 20 
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Hevesi Kistérség (9)  1 2 5 39 

Pétervásárai Kistérség (14)  1 2 9 49 

 Mozgókönyvtárak 
összesen 

6 10 21 41 274 

Egyéni KSZR partnerek (5)  2 3 3 17 

Egyéb módszertani 
látogatás 

 14  11 25 

Összes összesen 6 28 24 55 316 

 
 

8.2. Könyvtári együttműködés szervezése 
Az országos szakmai napokra összehangoltuk és koordináltuk települési könyvtárak 
programjait, pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alap „Összefogás” Országos Könyvtári Hét 
kiemelt szakmai rendezvény 2012. évi Heves megyei programjaira 
Eredmények: 39 regisztrált könyvtár és szolgáltató hely, 131 program, 5660 fő résztvevő 

 
EU-s pályázatok esetén konzorciumban pályáztunk Heves megye települési könyvtáraival. 

 TÁMOP-3.2.4.A-11/1  Hevestéka 
Együttműködő partner: 32 mozgókönyvtári szolgáltató hely önkormányzata 

 TÁMOP 3.2.4 B-11/1 Nyisd ki a világot!  
Együttműködő partner: 6 városi, 4 községi könyvtár 

 TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek továbbképzése Heves megyében a 
szolgáltatásfejlesztés érdekében  
Konzorciumi tag: 4 városi, 2 községi könyvtár, 1 szakkönyvtár 

 
Corvina Heves Megyei Könyvtári Portál 

 2012-ben is egységes, ingyenesen elérhető webes megjelenést biztosítottunk a megye 
könyvtárai számára. A portálról 5 városi könyvtár honlapja elérhető 
http://brody.iif.hu/corvinaportal/ 

 A Megyei portálunkon, a oldalon közzétettük Heves megye könyvtárainak alapadatait, 
amelyek a Megyei kitekintés menüpontból érhetők el. 

 http://brody.iif.hu/corvinaportal/node/1924 
Frissítésük folyamatos. 

 Honlapunkról online elérhető, nyomtatható szakmai munkaanyagokkal láttuk el a 
települési könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, adatlapok). 
Frissítésük folyamatos. 

 
Képzés, továbbképzés 
A könyvtáros munkatársak a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szervezésében a 
következő továbbképzéseken vehettek részt: 
Gyermekkönyvtári DIS-KURZUS – módszertani műhely gyerekekkel foglalkozó Heves megyei 
könyvtárosoknak 

 2012. március 5. Téma: Meseutca és társai  

 2012. május 21. Téma: Zátony vagy sziget? Avagy navigálás az olvasás tengerén. 
Vendégünk: Lovász Andrea, a Navigátor c. kötet szerkesztője 

 2012. október 2. Téma: Vándorúton – a mesék és szimbólumok (nem is olyan) titkos 
világában. Vendégünk: Pápes Éva mesekutató 

A szolgáltató helyek könyvtárosainak betanulási lehetőséget biztosítottunk a Corvina adatbázis 
építéshez.  

 

Szakmai folyóirat 
Szakmai folyóiratunkat, a Kapcsolatot három alkalommal juttattuk el a könyvtárosnak, 
tájékoztatást nyújtva az aktuális pályázati lehetőségekről, szakmai eseményekről, könyvtári 

http://brody.iif.hu/corvinaportal/
http://brody.iif.hu/corvinaportal/node/1924
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tudnivalókról. Hírlevelünkben, a Böngészőben, honlapunkon, valamint e-mailben is 
folyamatosan tájékoztattuk a kollégákat könyvtári programjainkról és rendezvényeinkről. 
 

Szakfelügyelet 
A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően végeztük a Heves megyei 
könyvtárak szakfelügyeleti vizsgálatát, szakfelügyeleti utóvizsgálat 2012-ben nem volt. 
A 2012-ben tervezett szakfelügyeletek száma: 15 
2012. december 31-éig elvégzett szakfelügyeletek: Adács, Atkár, Boconád, Domoszló, Egerbakta, 
Ludas, Pély, Szűcsi.  
2013. március 31-éig befejeződik: Bekölce, Tarnalelesz, Tarnaméra, Tarnaszentmiklós, 
Újlőrincfalva, Vécs. 
 

8.3. Kisebbségi könyvtári ellátás  
 
Eger városban a 2010. évi nemzetiségi választások alapján cigány, görög, lengyel, német, ruszin 
kisebbségi önkormányzat található. Heves megyében működik még szlovák kisebbségi 
önkormányzat is Kisnána községben.  
41. § (1) A nemzetiség anyanyelvű könyvtári ellátását az Országos Idegennyelvű Könyvtár (a 
továbbiakban: OIK) koordinálja, a szolgáltatásokat az OIK, a megyei könyvtárak és a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár nyilvános könyvtári rendszeren keresztül biztosítja. 
(A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 41. § 1-2. bekezdése) 
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. 
Szempontjaink a nemzetiségi dokumentumok beszerzéséhez (a Heves megyében élő 
nemzetiségek nyelvein): 

• Magyarországon (válogatva) és Heves megyében (teljességgel) élő nemzetiségi 
szerzők művei 

• Az adott nemzetiségek nyelvén a történetükről, letelepülésükről, jelenlegi 
tevékenységükről, mindennapi életükről megjelent általános szakirodalmi művek  

• A nemzetiségek néphagyományait, szokásait, történetét feldolgozó művek 
• Vallási és történeti művek, szakácskönyvek, útikönyvek, térképek 
• Klasszikus szépirodalom 
• Kortárs szépirodalom  
• A gyerekek számára mesék, népszerű ismeretterjesztő művek 
• A nyelvtanuláshoz szükséges, illetve a kötelező és az ajánlott irodalom 
• CD-ROM-ok, CD-k, DVD-k és hangoskönyvek  

Nyelvi szempont: cigány (lovári, kárpáti nyelvjárás, beás stb.), görög, lengyel, szlovák, német 
(kortárs szépirodalom és gyermekirodalom - a nyelvtanulással – nyelvtanítással kapcsolatos 
német nyelvű dokumentumainkat nem kezeljük külön nemzetiségi dokumentumként).  
A beszerzett dokumentumok idegen nyelvűek, a vonatkozó magyar nyelvű szak- és 
szépirodalom nem a gyűjteményünkben, hanem a Központi Könyvtárban, a Helyismereti 
Gyűjteményben és a Gyermekkönyvtárban található. 
A Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény 2012-ben állományba vett nemzetiségi dokumentumai (a 
német nyelvűek kivételével) számokban: 
Könyv 29 db 
CD 25 db 
DVD  13 db 
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Összesen: 98 db 
Ehhez járul még a Goethe Institut ajándékaként 2012-ben állományba vett 138 német nyelvű 
dokumentum (könyv, CD, CD-ROM).  
A nemzetiségi dokumentumokat teljes körűen kölcsönözzük, könyvtárközi kölcsönzéssel is! 
A dokumentumbázisra szervezünk rendezvényeket is: 

• Rendszeresek a könyvkiállítások (pl. Lengyel – Magyar Barátság Napja, ünnepek, 
újdonságok, tematikus válogatások) 

• Könyvtárbemutató és –használati órák  
• A kisebbségi önkormányzatok számára gyűjteménybemutatások 
• CD-ROM, DVD bemutatók, stb. 
• Rendszeres megjelenés a honlapunkon 
• Ajánló jegyzékek dokumentumainkból a nemzetiségiek számára (online is elérhető) 

Különösen jó a kapcsolat a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal, ajánlanak beszerzésre 
könyveket, irodájukban letétünk található (ezek a könyvek nem szerepelnek a mi 
állományunkban), lengyel iskola is működik a megyében. A ruszinok ellátása nemzetiségi 
könyvtári ellátása még előttünk álló feladat, most alakítjuk ki. Az ellátás megszervezésénél 
elengedhetetlen az illető nemzetiség együttműködése, részvétele a dokumentumbázis 
kialakításában és a szolgáltatás megszervezésében. Ehhez stabil együttműködő partnerek 
kellenek – ez a nemzetiségi szervezetek, önkormányzatok aktivitásán, érdeklődésén is múlik. 
 

8.4. Statisztikai adatszolgáltatás 
 

A 243/2011. (XI. 22.) korm. rendelet előírásainak megfelelően végezzük a Heves megyei 
könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának megszervezését.  
A 2012. évi statisztikai adatszolgáltatás biztosítása érdekében gyűjtöttük, rögzítettük, 
ellenőriztük az adatokat. 66 mozgókönyvtári szolgáltató hely adatszolgáltatása megtörtént, az 
adatok feldolgozása folyamatban van. 55 nyilvános könyvtár által beküldött adatokat – mint 
megyei feldolgozó központ – ellenőrizzük és javítjuk, 13 szak- és felsőoktatási könyvtár 
statisztikai adatszolgáltatását folyamatosan ellenőrizzük. 
Megosztott statisztikai adatgyűjtő táblázatot működtetünk a megyei könyvtár napi mérésű 
adatainak összesítésére; a táblázatot évente felülvizsgáljuk, frissítjük. 
A megyei adatokat közzé tettük3 könyvtárunk honlapján a 
http://brody.iif.hu/corvinaportal/node/1929 címen, a Megyei kitekintés/Statisztikai 
adatszolgáltatás menüpontban. Az adatok elemzésére viszonyszámokat alkalmaztunk. Minden 
egyéb esetben, központi, szakmai kérésre, felmérésekhez szolgáltattunk adatokat. 
 
Érdekeltségnövelő támogatás 
A 4/2004. (II. 20.) a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló NKÖM rendelet alapján valamennyi nyilvános könyvtári jegyzékén 
szereplő települési könyvtár számára kiküldtük az adatkérő lapokat. A visszaküldött lapok 
alapján feldolgoztuk, összesítettük a könyvtárak állománygyarapításra fordított összegét és 
táblázatos formában 2012. március 31-éig továbbítottuk a Könyvtári Intézethez.  
A 2012. júniusban közzétett eredmények alapján 39 Heves megyei település kapott 
érdekeltségnövelő támogatást, 5 127 000,- Ft értékben. A részletes adatokat településenként a 
Kapcsolat c. megyei szakmai lapban hoztuk nyilvánosságra. 
 

8.5. Szolgáltatások, fejlesztések  
 
Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében 
Ingyenes tárhelyet biztosítottunk a megye települési könyvtárai számára a Corvina Integrált 
Könyvtári Rendszerben. Az egységes Heves megyei katalógus és adatbázis biztosítja az egyes 

                                                      
3
 Legfrissebb adatok 2011-ből 

http://brody.iif.hu/corvinaportal/node/1929
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könyvtárak szolgáltatásainak távoli elérését, állományának webes felületen való keresését, a 
kölcsönzési szolgáltatások, olvasói nyilvántartások gépesítését. 
Az e-Corvina rendszerében 7 városi könyvtár, 25 önálló községi könyvtár dolgozik. 2013-ban 
csatlakozik a rendszerhez 32 könyvtári szolgáltató hely, akik számára a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 
pályázat segítségével ingyenes szállítást, adatrögzítést és szakjelzetezést is biztosítottunk. 
Szintén 2013-ban csatlakozik 12 önálló községi könyvtár (TIOP nyertes pályázók). 
A Corvina Integrált Könyvtári Rendszer kiépítői számára fórumot és betanítást szerveztünk az 
év során több alkalommal. 
 

9. A 2012-ben elvégzett minőségfejlesztési tevékenységek 
 

Az évek óta tartó folyamatos és tervszerű minőségfejlesztési tevékenységünk összegzéseként 
2012-ben megpályáztuk a Minősített Könyvtár címet. 
A folyamat lépései: 
a munkatársak felkészítése,  
az intézményi önértékelés elkészítése 
a Minősített Könyvtár cím pályázat összeállítása, benyújtása, 
a Könyvtári Minőségügyi Bizottság szakértőinek helyszíni vizsgálata. 
 
A munkatársak felkészítése 
A felkészülést az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt Könyvtári innovációs projektek 
„Minősített Könyvtári cím – Könyvtári Minőségi Díj” pályázat támogatásával végeztük. Egy 
korábban végzett szervezeti kultúra felmérés azt bizonyította, hogy dolgozóink igénylik a 
kommunikációval, önismerettel, konfliktuskezeléssel kapcsolatos képzéseket, tréningeket. 
Pályázati forrásból Törökné Jordán Katalin vezetésével, 3 alkalommal tartottunk tréninget 
munkatársainknak. 12-14 fős csoportokban összesen 37 fő vett részt az önismeretet, 
konfliktuskezelést segítő tréningen.  
A programban a résztvevők megismerték a kommunikáció alapfogalmait, a kommunikáció 
fajtáit és problémahelyzetekben felmerülő szintjeit. Játékos feladatokon keresztül elsajátították 
a metakommunikáció és a szavak közötti egyensúly megteremtésének módjait, gyakorolták az 
egyirányú és kétirányú kommunikációt. Az értő figyelem gyakorlásával jártasságot szereztek a 
felhasználó helyzetének megértésében a konfliktusok során, megismerték a konfliktusban 
résztvevő személyek érzéseit és igényeit. Helyzetgyakorlatok segítségével tipikus könyvtári 
konfliktusokat oldottak meg, megtapasztalták a konfliktusmentesség hatását és eredményét a 
kapcsolataikban. 
A képzés segítségével dolgozóink felkészültebbé váltak a konfliktusok kiváltó okainak és 
könyvtárakban leggyakrabban előforduló típusainak felismerésére, indulataik, érzéseik 
megfogalmazására, kezelésére. 
 
Intézményi önértékelés 
Az önértékelést a 7 tagú Minőség Értékelő Munkacsoport végezete 2012. január-március 
hónapokban a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer előírásai alapján az alábbi ütemezés 
szerint. 

Dátum Téma 

2012. január 9. 
A könyvtári önértékelés, könyvtári minősítés módszertani útmutatója alapján az 
intézményi önértékelés tesztelését végző munkacsoport megalakulása, a projekt 
keretében elvégzendő feladatok meghatározása 

2012. január 16. 
A pontozási rendszer értelmezése, az 1.1 alkritérium példáinak áttekintése. Az 1. 
kritérium kötelező és ajánlott dokumentumainak számbavétele. Az önállóan 
végzendő pontozásos értékelés folyamatának végiggondolása 

2012. január 23. Az 1. kritérium: Vezetés alkritériumainak értékelése, pontozása 

2012. január 30 A 2. kritérium: Stratégia és tervezés alkritériumainak értékelése, pontozása 

2012. február 6. A 3 kritérium: Emberi erőforrások alkritériumainak értékelése, pontozása 
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2012. február 13. 
A 4. kritérium: Partnerkapcsolatok és erőforrások alkritériumainak 
értékelése, pontozása 

2012. február 21. A 5 kritérium: Folyamatok alkritériumainak értékelése, pontozása 

2012. február 28. 

A 6. kritérium: A szolgáltatást igénybevevőkkel kapcsolatban elért eredmények 
alkritériumainak értékelése, pontozása 
A 7 kritérium: A munkatársakkal kapcsolatos eredmények alkritériumainak 
értékelése, pontozása 

2012. március 5. 

A 8. kritérium: A társadalmi környezetre gyakorolt hatás alkritériumainak 
értékelése, pontozása 
A 9. kritérium: A szervezet kulcsfontosságú eredményei alkritériumainak 
értékelése, pontozása 

2012. március 5- 
29 

Az 1-9. kritérium önértékelési táblájának megszövegezése, az erősségek, 
fejlesztendő területek és intézkedési elemek meghatározása 

2012. március 30- 
Felkészülés a könyvtár dolgozóinak tájékoztatására. A prezentáció vázlatának, 
kidolgozásának egyeztetése. 

 
Az önértékelés az eredmények mellett megmutatta fejlesztendő területeket is. Ily módon 
alapjául szolgálhat a fejlesztés lépéseinek megtervezéséhez, konkrétan a soron következő 
minőségfejlesztési stratégiánk elkészítéséhez. 
 
Minősített Könyvtár cím pályázat 
A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III.11.) 
OKM rendelet alapján a kultúráért felelős miniszter pályázatot hirdetett a minőségfejlesztés és 
a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak 
és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek elismerésére.  
A szükséges dokumentumok nagy része az évek óta folyamatosan történő, dokumentált 
minőségmenedzsment tevékenységünk eredményeként már rendelkezésünkre állt. Ezt az 
anyagot aktualizáltuk, rendszereztük és kiegészítettük újabb felmérésekkel, elemzésekkel. A 
kiírás feltételeinek eleget téve összeállítottuk és benyújtottuk a pályázati dokumentációt. 
 
Könyvtári Minőségügyi Bizottság szakértőinek helyszíni vizsgálata 
A rendelet szerint a benyújtott pályázatokat a Könyvtári Minőségügyi Bizottság két szakértője 
helyszíni vizsgálat során ellenőrzi, pontozással és szövegesen értékeli. Könyvtárunkban az 
ellenőrzésre 2012. december 12-én került sor. A vizsgálatot a Könyvtári Minőségügyi Bizottság 
elnöke, dr. Skaliczki Judit, valamint a Könyvtári Minőségügyi Bizottság tagja, Ramháb Mária 
végezte. A vizsgálat alaposan, a minőségi kritériumok mindegyikére kiterjedően zajlott, s a 
MIT tagok aktív részvételével. 
A szekértői vélemény összegzésében a következőt olvashatjuk: „Összességében 
megállapíthatjuk, hogy a vezetés által kezdeményezett minőség iránti elkötelezettség 
egyértelmű a könyvtár minden területén. A 2005 óta jól működő MIT tevékenységének 
köszönhetően ez mind a használók irányába, mind a munkatársak munkájában és 
megnyilvánulásaiban tetten érhető. Ez nyilvánul meg a szolgáltatások folyamatos 
fejlesztésében, és a szervezeti kultúrában is, amely az elvégzett munka minőségén és a 
kölcsönös bizalmon alapul. Ez járul hozzá az olvasói terek és a munkatársi irodák folyamatos 
korszerűsítéséhez, és ez tükröződik annak lehetővé tételében is, hogy a munkatársak mind 
nagyobb számban vehessenek részt minőséggel kapcsolatos képzéseken.  
Mindez azt eredményezi, hogy a könyvtár nem csupán arra törekszik, hogy jó könyvtár legyen, 
hanem arra, hogy a minőségmenedzsment módszereit és gyakorlatát alkalmazva, folyamatosan 
egyre jobb legyen. Javasoljuk a Minősített Könyvtári cím megadását.” 
 
2013. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján tartandó ünnepségen, a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban vehettük át a Minősített Könyvtár címet, melynek viselésére öt évig 
vagyunk jogosultak. 
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10. A könyvtári kollégák továbbképzése 
 
Belső szakmai továbbképzések 
 

Időpont Téma Előadó 

 
2012. január 9. 
 

Authority rekordok kezelése, szerkesztése a 
Corvina rendszerben 

Palicz Zsuzsanna 

2012. február 6. 

ACQ modul lehetőségei: csoportos listák 
készítése, csoportos módosítások, 
példányinformációk lekérdezése. 
Letiltó kódok értelmezése 

Molnár Krisztina 

Dezideráta lista készítése, használata Sohajdáné Bajnok Katalin 

Keresési technikák. Többkötetes könyvek 
rekordkapcsolatainak értelmezése 

Palicz Zsuzsanna 

2012. február 13. 

Az Eurostat adatbázis bemutatása Kovács Dóra 

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum, 
helyismereti információk a NEFMI-MANDA 
adatbázisban 

Komlóné Szabó Ágnes 

Szövegértési gyakorlat az új uniós pályázat 
apropóján 

Varga Béláné, Oroszi Katalin 
 

2012. február 20. 

Kommunikációs tréning Törökné Jordán Katalin 2012. február 27. 

2012. március 12. 

2012. június 25. 

Összdolgozói értekezlet.  
1. Beszámoló az I. félév szakmai eseményeiről, 
történéséiről 
2. Felkészülés a Minősített Könyvtári cím 
pályázatra 
3. Fenntartható fejlődés a könyvtárban 
4. Mit tesz (vagy mit tehet) a könyvtár az 
esélyegyenlőségért? 

osztályvezetők 
Luzsi Margit 
Bodó Boglárka 

2012. szeptember 3. 
Beszéljünk a minőségügyről! Ismeret-és 
gondolatébresztés a Minősített Könyvtár cím 
pályázat kapcsán 

Sohajdáné Bajnok Katalin 

2012. október 30. Munkaértekezlet Tőzsér Istvánné 

2012. november 12. 
TÁMOP 3.2.4 A-11/1 Hevestéka pályázattal 
kapcsolatos adatbeviteli oktatás 

Komlóné Szabó Ágnes 

2012. december 10. Az éves munka értékelése Tőzsér Istvánné 
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11. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
 

11.1. Létszám és bérgazdálkodás  
 
Az intézmény engedélyezett létszáma az 41,75~42 fő. 
Az intézmény nyitó munkajogi állományi létszáma 41,75 fő. 2 fő jogviszonya szűnt 
meg, 2,5 fő került felvételre a megüresedett álláshelyekre. Év végi munkajogi 
állományi létszámunk 42,25 fő. Az átlagos statisztikai létszámunk 39,38 fő volt 2012. 
évben. A havi rendszeres személyi juttatáson felül 2 heti bérnek megfelelő jutalom 
kifizetése történt meg, amely nettó összegének egy része előző év decemberében 
került kifizetésre és ezévben jelenik meg kiadásként. A kifizetett jutalom összege 2.797 
eFt.  Helyettesítési díjat, műszakpótlékot és túlórát 932 eFt értékben fizettünk ki. 
2 fő részére adtunk jubileumi jutalmat 1.064 e Ft értékben. Munkába járáshoz 
közlekedési költségtérítést fizettünk. Bérmegtakarítás terhére 2.778 eFt étkezési 
hozzájárulást biztosítottunk a dolgozóink részére. 

 
Személyi juttatások alakulása: 2011 2012 változás 

Személyi juttatás 133.757 eFt 106.903 eFt 79,9% 

Rendszeres személyi juttatás 82.225  eFt 83.261 eFt 101,3% 

1 főre jutó személyi juttatás 3.344 eFt 2.714 eFt 81,1% 

1 főre jutó rendszeres személyi juttatás 2.056 eFt 2.114eFt  102,8% 

 
Állományba nem tartozó dolgozók részére, illetve saját dolgozók részére 8.711 eFt 
megbízási díj és egyéb kifizetés történt. A kifizetésre a munkakörbe nem tartozó plusz 
feladatok ellátása érdekében került sor, valamint a TÁMOP és egyéb pályázatok külső 
megbízottjainak díjazása történt meg. A TÁMOP projektek megbízási díjai ebből az 
összegből 3.760 e Ft-ot tesznek ki. 
Munkaadói járulékok 
A járulékok mértékének csökkenése előző évhez képest 19,6 %. A csökkenést a 
személyi juttatások csökkenése, ezen belül is az uniós pályázatokra kifizetett összegek 
csökkenése indokolja, ugyanis a pályázatok megvalósításának kezdete év végére esett.  
 
 

11.2. Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 
 
Bevételek alakulása: ( ezer Ft-ban) 
 

Előirányzat megnevezése 
2011. évi 
tény 

2012. évi 
eredeti ei. 

2012.évi 
mód. Ei. 

2012. évi 
telj. 2012/2011 

Nyitó pénzmaradvány 5 718     
  

6 122     107,07 

Átvett pénzeszközök 126 804     24 300     63 096     63 095     49,76 

Alaptevékenység szolg. bev. 29 713     3 788     5 048     5 066     17,05 

Készletértékesítés              278     
  

                
410     147,48 

Egyéb sajátos bevételek              656                  600     600     
                

683     104,12 

Továbbszámlázott bev. 2 162     
 

1 498     1 703     78,77 

Kamatbevételek              444     100     100     
                

430     96,85 

ÁFA bevételek 34 393     7 222     7 222     7 053     20,51 

Saját bevételek összesen 67 646     11 710     14 468     15 345     22,68 
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Költségvetési támogatás 154 820     146 907     155 732     155 732     100,59 

Előző évi pénzmaradvány 65 572     
 

5 537     5 537     8,44 

Bevételek összesen 420 560     182 917     238 833     245 831     58,45 

 

Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi teljesítés 

Felnőtt 2 638 866                                  2 433 659     

Zenei, idegennyelvi                           582 900                                     550 646     

Közigazgatási                             85 820                                       50 146     

Gyermekkönyvtár                             82 930                                       59 808     

I. fiók                             12 240                                          1 181     

II. fiók                             28 620                                       29 096     

III. fiók                             53 160                                       49 749     

Részlegek bevételei összesen:                        3 484 536                                  3 174 285     

Fénymásolás                           139 072                                     122 729     

Kötbér, bírság                           693 680                                     688 380     

Szerv. egys. bev. összesen                        4 317 288                                  3 985 394     

 
Átvett pénzeszközeink jelentős részét a mozgókönyvtári szolgáltatás bevételei teszik ki 
(27.352 e Ft). Európai Uniós pályázataink előlegéből 24.041 e Ft bevételünk származott. 
Az NKA-tól 4.019 e Ft pályázati összeget kaptunk, adó 1%-kából pedig 108 e Ft folyt be.  
Szakfelügyeleti tevékenységre 357 e Ft-ot kaptunk. 
Alaptevékenységi bevételeink nagy része a beiratkozási díjakból adódik, emellett az 
olvasók késlekedése vagy a kölcsönvett dokumentumok megsemmisülése esetén 
kötbért fizettetünk. Saját bevételeink az előző évhez képest 77,3 %-kal csökkentek, 
amely nagyrészt abból adódott, hogy 2012. január 1-től a mozgókönyvtári szolgáltatás 
bevételeit átvett pénzeszközként kezeltük, így a bevételek nem ezen a soron 
jelentkeztek. 
A dokumentumok leválogatása után a leselejtezett könyvek, folyóiratok értékesítésre 
kerültek, melyből 410 e Ft bevételre tettünk szert. 
Jelentős bevételt jelent az ÁFA visszatérülés, amely a kiszámlázott bevételek ÁFÁ-jából, 
valamint az ÁFA visszatérítéséből adódik. Jelentős összegű csökkenés annak tudható 
be, hogy az előző évben elszámolt Uniós pályázatok ÁFÁ-ja tavaly csapódott le.  A 
továbbszámlázott szolgáltatások bevételei a dolgozók által befizetett magáncélú 
telefonbeszélgetések díjából származnak. 
Intézményünk bevételének legjelentősebb részét a támogatás alkotja 63,3%-ban. Az 
előző évihez képest 0,6 %-kal nőtt. 
A szervezeti egységek bevételei (3.985 e Ft) alatta maradtak az előző évi szintnek (4.317 
e Ft), ezt azonban az egyéb bevételekből pótolni tudtuk. Legfontosabb bevételi forrást 
a felnőtt részleg bevételei teszik ki, míg a legkevesebb bevétel a I. fiókkönyvtárban 
realizálódott. 
Az év folyamán 35.755 e Ft bevételünk származott a különböző pályázatokból és egyéb 
államháztartáson kívüli szervezetektől kapott támogatásból. 

 
Átvett (működési és felhalmozású célú) pénzeszközök 2012. évben (Ft-ban) 

  
Azonosító: 

Elszámolás 
határidő 

Pályázott 
összeg 

Elnyert össz. 
2012. 

Heves megye jeles 
személyiségeinek naptára 
elektronikus megjelentetés NKA  2112/563 2012.05.30 420 000 420 000 

2011. évi pályázat: 
   

420 000 420 000 
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Velünk élő irodalom –
Irodalomtörténeti társaság  NKA  3808/1200   494 020 400 000 

Márai program  NKA  3408/0576 2012.08.29 1 549 330 1 499 330 

Aktív idősödésért program 
(Őszi Könyvtári Hetek) NKA  3508/970 2012.12.06 1 994 265 1 700 000 

TÁMOP 3.2.4.B.-11/1-Nyisd 
ki a világot ESZA előleg 

   
11 687 497 

TÁMOP 3.2.13.12.-Sulitéka ESZA előleg 
   

7 284 372 

TÁMOP 3.2.4.A-11 
Hevestéka ESZA előleg 

   
12 183 674 

2012. évi pályázat: 
   

4 037 615 34 754 873 

Megállapodás szerint átvett 
össz: 

   
4 457 615 35 174 873 

 

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként 

 

Előirányzat megnevezése 2011. évi telj 
2012. évi 
eredeti 

előirányzat 

2012. évi 
módosított 
előirányzat 

2012. évi 
teljesítés 

2012 
tény/2011 

tény 

Személyi juttatás        133 757                 95 461            114 649               106 904     79,92 

 - ebből EU-s pályázatok          19 180     
 

         11 469                    4 098     21,37 

Munkaadókat terh. Jár          34 955                 25 822              30 145                  28 109     80,41 

 - ebből EU-s pályázatok             4 944     
 

            2 788                    1 002     20,27 

Dologi kiadások        123 436                 61 634              85 075                  77 765     63,00 

 - ebből EU-s pályázatok          47 336     
 

            9 784                    7 493     15,83 

 - ebből  dokumentumbesz.          20 135                 19 735              23 590                  21 923     108,88 

Működési kiadás összesen:        292 148              182 917            229 869               212 778     72,83 

Felhalmozási kiadás össz:          67 040     
 

            8 964                    6 366     9,50 

 - ebből EU-s pályázatok 
  

            7 114                    5 013     
 Kiadások összesen:        359 188              182 917            238 833               219 144     61,01 

       
Kiadásaink alakulásánál a takarékos gazdálkodást tekintettük elsődleges 
szempontnak. Az uniós pályázatok torzítják kiadásaink nagyságát, a fenti táblázatban 
kimutatásra került a pályázatok összege is a főbb kiadásnemeken belül. 

 
11.1. Dologi kiadások 
 
A dologi kiadásaink előző évhez képest jelentősen csökkentek. A csökkenést az 
indokolja, hogy két pályázat TÁMOP pályázat és TIOP pályázat kifizetése 2011-re 
húzódott át, amely a bázisunkat torzította. Irodaszer beszerzésünk jelentősen alatta 
maradt a tavalyi szintnek. A hajtó és kenőanyag beszerzésünk némileg meghaladta az 
előző évit, amely benzinárak jelentős emelkedésével és az ellátandó terület 
növekedésével indokolható. Szakmai anyag beszerzésünk az előző évhez képest 8,9%-
kal növekedett, mivel több települést kell ellátnunk.  
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 1.362 e Ft-ot költöttünk, amelyből 768 e Ft 
pályázatokból valósult meg. Az eszközbeszerzés nagy része számítástechnikai 
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eszközök, elhasználódott bútorok cseréje miatti beszerzésből adódott, emellett 
fiókkönyvtárunkba reluxát vásároltunk. 
Az adatátviteli célú szolgáltatási szerződéseinket minden évben átvizsgáljuk és a 
minimálisan szükséges sávszélességű Internet előfizetéseket rendeljük meg, ezzel 
díjmegtakarítást értünk el az előző évekhez képest. A magántelefon beszélgetések 
befizetésének levonásával további megtakarításokat értünk el, a telefonköltségekben a 
pályázati forrásokon felül 36%-os megtakarítás keletkezett a tavalyihoz képest. 
Bérleti díjakban az infláció mértékének megfelelő emelkedés tapasztalható, azonban 
az egyik fiókkönyvtárunk megszüntetése miatt 1 millió Ft megtakarítást realizáltunk. 
Karbantartásra fordított kiadásaink csökkentek. Az energia költségek közel azonos 
mértékben teljesültek. A távhő szolgáltatásban is sikerült megtakarítást elérni a 
rendszer átvizsgálását követően. 
Rendezvényeink közül a Márai program eseménysorozataira fordított összeg volt a 
legjelentősebb, melynek dologi kiadása 1.033 eFt-ot tett ki.  
Kiküldetési költségeinkben jelentős megtakarítást értünk el a tavalyi évhez képest. 
Az egyéb folyó kiadásaink 2.955 eFt-ot tettek ki, legjelentősebb összegek a munkáltató 
által fizetett SZJA, valamint rehabilitációs hozzájárulás. 
Kiadásaink alakulására kedvezően hat, hogy 2008-tól bevezetésre került, hogy nem 
csak az 50 ezer forint feletti, hanem a teljes kötelezettségvállalás és annak 
ellenjegyzése előre írásban történik és a beszerzésre annak írásba történő 
engedélyezése után kerülhet sor. 
Felhalmozási kiadások 
Beruházási kiadásokra pályázati forráson kívül az előző évhez képest jelentősen 
kevesebbet fordítottunk, összesen 5.013 eFt-ot. Forrásait az eredeti költségvetési 
előirányzaton felül pályázati összegekből, többletbevételből teremtettük meg. Az 
intézmény által 2011-ben megvalósított beruházásokat és azok költségeit az alábbi 
táblázat tartalmazza:  

BERUHÁZÁS  2012. év 

Megnevezés db Nettó ÁFA Bruttó 

TÁMOP 3.2.13 ügyviteli eszközök:  
8 db számítógép 

8 1 885 440  
 

1 885 440  

TÁMOP 3.2.4.A ügyviteli eszközök:  
központi hálózati tároló 

1 2 639 000  
 

2 639 000  

Ügyviteli és számítástechnikai 
eszközök összesen: 9 4 524 440  

 
4 524 440  

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések:  
TÁMOP 3.2.4.B 

    Pláza olvasói kanapé 1 488 200  
 

488 200  

Egyéb gépek, berendezések, 
felszerelések összesen: 1   488 200  

 
488 200 

Jármű összesen: -   
     10 5 012 640  
 

 5 012 640  

 
Vagyonváltozás értékelése: 
Intézményünk vagyona 123.914 e Ft-ról 127.393 e Ft-ra növekedett az előző évhez 
képest.  
Immateriális javak esetében beszerzés nem történt, a változás kizárólag 
értékcsökkenés miatt történt. Egyedi eszközöket kizárólag az Uniós pályázatókból 
szereztünk be. Ügyviteli eszközöket 4.524 e Ft-ban, egyéb gépeket pedig 488 e Ft-ban 
nyertünk és vettünk állományba 2012-ben. 
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Vevőállományunk 52 e Ft, amelyből 60 napon túli követelés nincs. Pénzeszközeink 
értéke év végén 18.748 e Ft, aktív pénzügyi elszámolásaink 2.817 e Ft. 
Költségvetési tartalékunk 20.565 e Ft, saját tőkénk az évközi tőkeváltozásokat 
figyelembe véve 74.159 e Ft-ra módosult. Rövidlejáratú köztelezettségünk 31.669 e Ft, 
amelyből 31.155 e Ft az Uniós pályázatok még el nem számolt előlegéből, 514 e Ft pedig 
szállítói tartozásból adódik.  
 
Pénzmaradvány – változás tartalma, okai 
Intézményünk előző évi pénzmaradványa 5.536.898 Ft volt, melyet 2012. év folyamán 
teljes egészében felhasználtunk. 
2012-ben 20.565.702 Ft maradvány képződött, melyből a munkaadókat terhelő 
járulékok esetében 168.471 Ft, a dologi kiadásoknál 1.671.885 Ft (energia költség 
megtakarítás) kivételével kötelezettségvállalással rendelkezünk.  
Év végén többletbevételből 877.034 Ft további maradványunk keletkezett, mivel már 
nem volt lehetőségünk a december 15. utáni többletbevételeket felterjeszteni a 
közgyűlés részére jóváhagyásra.  Ezt a bevételt jóváhagyás esetén a földszinti mosdó 
felújítására szeretnénk fordítani. Az emeleti mosdó felújítását a 2013. évi 
előirányzatból valósítjuk meg. 
 
2012. évi pénzmaradvány kötelezettségvállalásai 

Kötelezettség vállalás 
megnevezése   2012 évi 

                  Elszámolt pénzmaradvány                   

Összesen Bér Járulék Dologi Felhalmozás 

TÁMOP  3.2.4.B 6 029 269 2 084 000 505 985 1 337 484 2 101 800 

TÁMOP 3.2.13 0 
   

  

TÁMOP 3.2.4 .A 7 521 403 5 287 500 1 279 942 953 961   

Érdekeltség növ.2012. 469 937 
  

469 937   

Szakfelügyelet 2012. 350 000 225 000 55 000 70 000   

Velünk élő irodalom NKA 
pályázat 86 232 70 000 

 
16 232   

British Council rendezvények 50 749 
  

50 749   

Vonalkódnyomtató ber, +Uniós 
pály. ÁFA 496 587 

   
496 587 

Megrendelt szennyvízvezeték 
javítás, festés 520 000 

  
520 000   

Saját dolg. hóközi munkabér, 
táppénz kül. 42 056 27 727 14 329 

 
  

Saját megbízási díj 62 150 50 000 12 150 
 

  

3 db szgép a Gazd. osztályra, 1 
netbook az olv. szolg.-hoz 821 215 

  
821 215   

Kötelezettség váll. KÖNYVRE 
Shopline 1 397 748 

  
1 397 748   

 Járulék SZABAD 168 471 
 

168 471 
 

  

Energia megtakSZABAD 1 671 885 
  

1 671 885   

Saját bevételi többlet -SZABAD 
pe.mar. 878 000 

  
878 000   

Összes maradvány: 20 565 702 7 744 227 2 035 877 8 187 211 2 598 387 
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A kötelező állományellenőrzést 2011. évben hajtottunk végre, 2012-ben a helyismereti 
gyűjtemény rendbetételét és költöztetését végeztük el. Ezzel az állomány védelmét, 
másrészt a meglévő dokumentumok átvizsgálását is megoldottuk egyben.  
A szolgáltatásunk tartalmi színvonala nőtt, a működés legszükségesebb feltételei 
biztosítottak voltak. 
 

  
FEUVE működése 
Az intézménynél a FEUVE szabályzat kidolgozása és hitelesítése, annak beillesztése a 
Szervezeti és Működési Szabályzatba 2008 I. negyedév folyamán megtörtént, a többi 
szabályzat aktualizálása folyamatosan megtörténik. 
A 2012-es ellenőrzésekről feljegyzések készültek. Az intézménynél működik a 
folyamatba épített és utólagos vezetői ellenőrzés. 
A belső kontroll rendszerek működését 3 évre visszamenőleg az Egri Kistérség 
Többcélú Társulása munkatársa 2009. év folyamán ellenőrizte. Az ellenőrzés nem 
állapított meg jelentős hibát, néhány apróbb észrevételt tett, melyre az intézkedést 
megtettük. Az intézményt érintően APEH és Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részéről 
voltak ellenőrzések, melyek megállapítás nélkül zárultak.  

 
Kérem beszámolóm szíves elfogadását. 
 
Eger, 2013. április 30. 
 
 
 
 
Tőzsér Istvánné 
igazgató 
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12. Melléklet  Sajtómegjelenés 
 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00121944 

SZERZŐ Doros Judit 

CÍM Egy kis shopping, egy kis olvasás : kölcsönözni is lehet az egri plázában / Doros Judit ; 
fotó Szántó György 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Népszabadság, 71. évf. 10. sz.(2013. jan. 12.), p.13. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Agria Park Bevásárló Központ (Eger) 
plázakönyvtár 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00121786 

SZERZŐ Tari Annamária (pszichológus) 

CÍM Előnyben a nyílt kommunikáció : a mai kamaszok egyrészt koraérett, másrészt 
infantilis képet mutatnak / [riporter] Szomszéd Eszter ; fotó Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 304.sz. (2012. dec. 31.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Tari Annamária (pszichológus) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
előadás 
kiskamaszkor 
pszichológus 
interjú 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00121510 

SZERZŐ Mazurka Zita 

CÍM A segítő juhász és az öt fája : sikertörténet lett a hazánkban egyedülálló 
kezdeményezés / Mazurka Zita ; fotó AS 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 292.sz. (2012. december 14.), p. 4. 

TÁRGYSZAVAK Luzsi Margit (könyvtáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Büntetés-végrehajtási Intézet (Eger) 
börtönkönyvtár 
könyvtár 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00121463 

SZERZŐ Pócsik Attila 

CÍM Tiszta lappal szerené átvenni a várat Eger / P. A. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 292.sz. (2012. december 14.), p. [1.] 

TÁRGYSZAVAK Dobó István Vármúzeum (Eger) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Eger. Önkormányzat 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00121411 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

ccl://EXACT+TITL+%22N%C3%A9pszabads%C3%A1g+%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
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CÍM Dobos Éva 100. kiállítása : hetvenéves mesterét köszöntötte a megnyitón / Sz. E. ; fotó 
Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 290.sz. (2012. december 12.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Dobos Éva (festőművész) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
kiállítás 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00121268 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Olvasni lehet jövet-menet : plázakönyvtárat nyitottak az Agria Parkban / Sz. E. ; fotó 
Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 288.sz. (2012. december 10.), p. [1.] 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Agria Park Bevásárló Központ (Eger) 
könyvtár 
pályázat - Nyisd ki a világot! 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00121114 

SZERZŐ Tóth Balázs 

CÍM Hatvannyolcmillió forint pluszpénz kulturális célokra / T. B. 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 284.sz. (2012. december 5.), p. [1.] 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Gárdonyi Géza Színház (Eger) 
Harlekin Bábszínház (Eger) 
fenntartás 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00121016 

SZERZŐ Mazurka Zita 

CÍM Cseh Károlyt köszöntötték a könyvtárban / M. Z. 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 295.sz. (2012. dec. 18.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Cseh Károly (1952-2013) (költő, műfordító) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság (Budapest). Heves Megyei Tagozat 
irodalmi teadélután 
születésnap 
könyvtár 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00120886 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Családi novellafüzér a közelgő ünnepekre / Sz. E. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 283.sz. (2012. december 4.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Varga István, Cs. (1946-) (irodalomtörténész) 
Hubai Gruber Miklós (1949-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 

ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/


53 
 

könyvtár 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00120501 

SZERZŐ Guti Rita 

CÍM Kinyílt a Mesekosár a könyvtárban / G. R. ; fotó AS 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 279.sz. (2012. november 29.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Községi Könyvtár (Feldebrő) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
könyvtár 
pályázat - Nyisd ki a világot! 
Eger 
Feldebrő 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00120453 

SZERZŐ Szuromi Rita 

CÍM Tisztelgés a bányászok előtt : bányatörténeti dokumentum jelent meg / Sz. R. ; fotó 
Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 24.sz. (2012. jan. 28.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Csiffáry Gergely (1948-) (történész) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Egercsehi bányászkönyv 
bányászat 
könyvbemutató 
Eger 
Egercsehi 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00120322 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Tudós tanárok a gyöngyösi gimnáziumból, és egri kapcsolatok / Sz. E. ; fotó Hírlap-
archív 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 18.sz. (2012. jan. 21.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Lisztóczky László (1941-) (irodalomtörténész, tanár) 
Fülöp Lajos (1932-) (nyelvész) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Berze Nagy János Gimnázium, Szakiskola és Kollégium (Gyöngyös) 
Tudós tanárok a gyöngyösi gimnáziumból 
irodalmi teadélután 
könyvbemutató 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00119689 

CÍM Szép ajándék egy olvasótól a könyvtárnak 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 147.sz. (2012. jún. 25.), p. 4. 

TÁRGYSZAVAK Oldal Hajnalka (könyvtárvezető) 
Városi Kulturális Sportintézmény és Könyvtár (Lőrinci) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
író-olvasó találkozó 
könyvadomány 

ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
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pályázat - Márai-kaleidoszkóp 
Lőrinci 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00119623 

SZERZŐ Szilvás István 

CÍM Mert a kis fűszálak sose csorbulnak ki : Dócs Diána képei és tűzzománcai láthatók a 
Bródy Sándor Könyvtárban / Sz. I. ; fotó Szilvás István 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 241.sz. (2012. okt. 13.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Dócs Diána (tűzzománc-készítő) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
képzőművészet 
tűzzománc 
kiállítás - Tisztelet a fűszálnak 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00119531 

SZERZŐ Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (könyvtáros) 

CÍM Ha olvasol, kitárul a világ / Kelemenné Csuhay Zsuzsa ; [riporter] Szomszéd Eszter 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 265.sz. (2012. november 13.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
interjú 
pályázat - Nyisd ki a világot! 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00119507 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Éjszaka a könyvtárban : formabontó projektnyitó / Szomszéd Eszter 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 264.sz. (2012. november 12.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (könyvtáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Book Night - Éjjeli Könyvportya (2012) (Eger) 
pályázat - Nyisd ki a világot! 
könyvtár 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00119454 

SZERZŐ Kárpátiné Ézsiás Edit (könyvtáros) 

CÍM A cirókától a borshowig a Bródy Sándor Könyvtárban / Kárpátiné Ézsiás Edit, Fekete 
Ildikó, Zsoldos Marianna, Bálintné Fadgyas Eszter, Luzsi Margó 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Könyvtári Levelezőlap, 24.évf. 10.sz. (2012. október), p. 10-17. 

TÁRGYSZAVAK Chászárné Simon Alice 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Gyermekkönyvtár 
Országos Könyvtári Napok (2012) 
rendezvénysorozat - Időskorban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban! 
program 
élménybeszámoló 
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könyvtár 
Eger 
Heves (megye) 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00118326 

SZERZŐ Mazurka Zita 

CÍM Egy megrendítő lányregény bemutatója : Kaló Béla műve élveboncolás, saját 
fájdalmának körbejárása / M. Z. ; fotó Gál Gábor 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 238.sz. (2012. okt. 10.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Kaló Béla (1954-) (tanár, újságíró, kritikus) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Zuhanás 
könyvbemutató 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00118204 

SZERZŐ Kárpátiné Ézsiás Edit (könyvtáros) 

CÍM A világ nem csupán a húszéveseké / [riporter] Sz. E. 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 232.sz. (2012. okt. 3.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Kárpátiné Ézsiás Edit (könyvtáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Országos Könyvtári Napok (2012) 
programsorozat - Könyvtárak az aktív idősödésért 
könyvtár 
interjú 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00118035 

SZERZŐ Fekete Ildikó (könyvtáros) 

CÍM Kelet és Nyugat a megyei könyvtárban / [riporter] Sz. E. 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 227.sz. (2012. szept. 27.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Fekete Ildikó (könyvtáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény 
német irodalom 
kiállítás - Kelet-korszak, Nyugat-korszak 
interjú 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00117927 

SZERZŐ Guti Rita 

CÍM Erdélybe utazhat a nyertes : az EKF iskolájának csapata győzött / Guti Rita ; fotó 
Lénárt Márton 

TERJEDELEM ill., színes, fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves Megyei Hírlap 23. évf. 222. sz.(2012. szept. 21.), p. 1. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Heves Megyei Europe Direct Információs Pont (Eger) 
Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú 
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Művészetoktatási Intézmény (Eger) 
pályázat - Európai utas - Márai Sándorral Európában 
vetélkedő 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00117843 

SZERZŐ Pócsik Attila 

CÍM Lekapott pillanatok tárlata : Demeter Pál fotói láthatók az egri könyvtárban / P. A. ; 
fotó Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 220.sz. (2012. szept. 19.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Demeter Pál (fotóművész) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
fotóművészet 
kiállítás - Lekapott pillanatok 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00117528 

SZERZŐ Pócsik Attila 

CÍM Csak magyar dalok szóltak: az idén három helyszínen ünnepelt Eger / P. A. ; fotó Gál 
Gábor 

TERJEDELEM ill., színes, fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 212.sz. (2012. szept. 10.), p. 1. 

TÁRGYSZAVAK Örsi Mónika (grafikus) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény 
Magyar Dal Napja (2012) (Eger) 
magyar zene 
koncert 
kiállítás - Magyar zenészek 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00117505 

SZERZŐ Pócsik Attila 

CÍM Az ország születésnapján : színes programok, megemlékezések szerte megyénkben / 
Pócsik Attila ; fotó Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 195.sz. (2012. aug. 21.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Halmos Péter (főorvos) 
Sipos Mihály (igazgató) 
Kárpátiné Ézsiás Edit (könyvtáros) 
Mandákné Rabóczki Erika (gyógypedagógus) 
Szabó Katalin (gondozási központvezető) 
Majláth László (szemész főorvos) 
Szoó Gyula (radiológus főorvos) 
Szabó Sipos Máté (karnagy, karmester) 
Csillag Tamás (1979-) (egyesületi alelnök) 
Korsós László (adóiroda-vezető) 
Szilágyi Mária (szociális ügyintéző) 
Kovács László (belgyógyász) 
Pálinkás Éva (házi gyermekorvos) 
Román Sándor (háziorvos) 
Péter Kálmán (rendőr zászlós) 
Nagy József (tűzoltó) 
Boldizsár Sándorné (védőnő) 
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Kriston-Kőműves Zoltánné (programszervező) 
Szöllősi Gáborné (gazdasági ügyintéző) 
Fehér István (1962-) (színész) 
Bori Attila (városfejlesztési csoportvezető) 
Cserged Csaba (urbanisztikai ügyintéző) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Államalapítás Ünnepe (2012) (Eger) 
ünnepség 
kitüntetések 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00117316 

SZERZŐ Tőzsér Istvánné (1965-) 

CÍM Népszerűsítik az olvasást / [riporter] Sz. E. 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 208.sz. (2012. szept. 5.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Tőzsér Istvánné (1965-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
olvasás-népszerűsítés 
uniós pályázat 
Gárdonyi-emlékév (2013) (Eger) 
interjú 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00117305 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Minőségi szórakozás a Magyar Dal Napján / Sz. E. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 208.sz. (2012. szept. 5.), p. 4. 

TÁRGYSZAVAK Egri Kulturális és Művészeti Központ 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Magyar Dal Napja (2012) (Eger) 
rendezvénysorozat 
program 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00116853 

SZERZŐ Tóth Balázs 

CÍM Ötvennégymillió forint juthat egri kultúrára / T. B. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 186.sz. (2012. aug. 9.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Gárdonyi Géza Színház (Eger) 
Harlekin Bábszínház (Eger) 
kulturális intézmény 
támogatás 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00116364 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Jövőre Egerben lesz a könyvtáros vándorgyűlés / Sz. E. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 170.sz. (2012. júl. 21.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Budapest) 
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Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Eszterházy Károly Főiskola (Eger). Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése (45.) (2013) (Eger) 
könyvtáros 
vándorgyűlés 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00116198 

SZERZŐ Zsoldos Marianna (könyvtáros) 

CÍM Teret adnak a tehetségeknek / [riporter] Sz. E. 

TERJEDELEM ill., színes,fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 164.sz. (2012. júl. 14.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Zsoldos Marianna (könyvtáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény 
Magyar Dal Napja (2012) (Eger) 
rendezvénysorozat 
tehetségkutatás 
interjú 
Heves (megye) 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00116089 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Egy nő csinált hatalmas hangzavart / Sz. E. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 160.sz. (2012. júl. 10.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény 
vándorkiállítás 
női zeneszerző 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00116058 

SZERZŐ Szuromi Rita 

CÍM Új könyvvel ünnepelte jubileumát a Lajosváros / Sz. R. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 159.sz. (2012. júl. 9.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Balázsné Fodor Edina (segédlevéltáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Lajosváros története 
könyvbemutató 
Eger. Lajosváros 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00115871 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM A tudós tanár: dr. Somos Lajos / Sz. E. 

MEGJEGYZÉSEK Somos Lajos / dr. Szecskó Károly. - (Tudós tanárok, tanár tudósok) 
In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 142.sz. (2012. jún. 19.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Somos Lajos (1904-1988) (pedagógus) 
Szecskó Károly (1939-) (történész, levéltáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Somos Lajos 
könyvbemutató 
Eger 
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Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00115739 

SZERZŐ Pócsik Attila 

CÍM Kalandokra is hív a Müezzin : kötet Egerről az olvasó gyerekeknek / P. A. , fotó Ötvös 
Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23.évf. 144. [!141].sz. (2012. jún. 18.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Szlaukó Mónika 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Eger gyerekeknek 
író-olvasó találkozó 
könyvbemutató 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00115207 

CÍM Rendhagyó irodalomórával nyit a könyvhét / S. B. S. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap 23.évf. 132.sz. (2012. jún. 7.), p. 1. 

TÁRGYSZAVAK Darvasi László (1962-) (író) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). 2. sz. fiókkönyvtár 
Ünnepi Könyvhét (83.) (2012) (Eger) 
rendezvény 
sajtótájékoztató 
rendhagyó irodalomóra 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00115156 

SZERZŐ Oroszi Katalin (1962-) (könyvtáros) 

CÍM Egerben lesz könyvhét / [riporter] Sz. E. 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap 23.évf. 130.sz. (2012. jún. 5.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Oroszi Katalin (1962-) (könyvtáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Eszterházy Károly Főiskola (Eger). Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum 
Ünnepi Könyvhét (83.) (2012) (Eger) 
rendezvény 
program 
interjú 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00114849 

SZERZŐ Tőzsér Istvánné (1965-) 

CÍM Idén is fejleszt a könyvtár / [riporter] Sz. E. ; fotó Gál Gábor 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap 23.évf. 88.sz. (2012. 04. 14.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Tőzsér Istvánné (1965-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
könyvtárosok világnapja 
EU-s pályázat 
interjú 
Eger 

 

ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap+%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap%22/
ccl://EXACT+TITL+%22Heves+megyei+h%C3%ADrlap%22/


60 
 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00114766 

SZERZŐ Dolhai Lajos (1952-) (egyetemi tanár, rektor) 

CÍM Ez nem pletyka: igazi magyar író szippantást is vállal - papíron / D. L. ; fotó AS 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap 23.évf. 120.sz. (2012. máj. 23.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Grecsó Krisztián (1976-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
író-olvasó találkozó 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00114620 

SZERZŐ Szuromi Rita 

CÍM Márai Sándor-műveket népszerűsít a könyvtár / Sz. R. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap 23.évf. 115.sz. (2012. máj. 17.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Márai Sándor (1900-1989) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Heves Megyei Europe Direct Információs Pont (Eger) 
olvasásfejlesztés 
vetélkedő 
pályázat - Európai utas - Márai Sándorral Európában 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00114272 

SZERZŐ Szuromi Rita 

CÍM Az idei sátoros ünnep most a múzeumok éjszakájáig tart / Sz. R. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap 23.évf. 104.sz. (2012. máj. 4.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Tőzsér Istvánné (1965-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Ünnepi Könyvhét (83.) (2012) (Eger) 
rendezvénysorozat 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00113816 

CÍM Versekkel, dalokkal ünnepelt a megye : József Attiláról és Márai Sándorról is 
megemlékeztek / fotó Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 86. sz. (2012. ápr. 12.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Ifi Pont (Eger) 
Gárdonyi Géza Színház (Eger) 
Hotel Eger & Park 
Földszint 2. Lakásszínház (Eger) 
Költészet Napja (2012) (Eger) 
Lokalitás és szellemiség - Márai Sándor és Kassa 
előadás 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00113583 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban a napokban álláskereséssel kapcsolatos 
kérdésekre kaphattak választ / Sz. E. 
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MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 80. sz. (2012. ápr. 4.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola (Eger) 
előadás 
álláskeresés 
önéletrajzírás 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00113389 

CÍM Humor / fotó Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 74. sz. (2012. márc. 28.), p. 2. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Karikatúra Szakosztály 
sajtókarikatúra 
kiállítás - Best of 2011 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00113358 

SZERZŐ Bocsi Rita 

CÍM Kiárusítják a megszűnő fiók könyveit / B. R. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 73. sz. (2012. márc. 27.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Pintérné Pordány Mária (könyvtáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). 1. sz. fiókkönyvtár 
megszűnés 
könyvvásár 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00113154 

CÍM Bükkszéki kiállítás Egerben / fotó Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., színes, fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 69. sz. (2012. márc. 22.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
kiállítás - Bükkszéki kézműves mozaik 
kézművestechnika 
Eger 
Bükkszék 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00113092 

SZERZŐ Szomszéd Eszter 

CÍM Megnyílt a Bródy Sándor Könyvtárban az Ajánlással és kézírással ékes könyvek című 
tárlat / Sz. E. 

MEGJEGYZÉSEK Hírek 
In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 68. sz. (2012. márc. 21.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Lisztóczky László (1941-) (irodalomtörténész, tanár) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
kiállítás - Ajánlással és kézírással ékes könyvek 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00112751 

SZERZŐ Bocsi Rita 
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CÍM A Hangtárnok a legolvasottabb közkönyvtári blog / B. R. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 60. sz. (2012. márc. 10.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Zsoldos Marianna (könyvtáros) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény 
Hangtárnok 
könyvtári blog 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00112591 

CÍM Csillogó szempárok / fotó Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 57. sz. (2012. márc. 7.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Pauer Erika 
Bálintné Fadgyas Eszter 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
fotókiállítás - Meselátó szemek 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00112540 

SZERZŐ Luzsi Margó 

CÍM Agyonhallgatott tabutémáink / [riporter] Sz. E. ; fotó Gál Gábor 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK Egyperces interjú c. rovat 
In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 56. sz. (2012. márc. 6.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Luzsi Margó 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Gyermekkönyvtár 
Agyonhallgatott dolgaink 
előadás-sorozat 
tabutéma 
interjú 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00112423 

SZERZŐ Szuromi Rita 

CÍM Mozgókönyvtár jön, rövidebb lesz a nyitvatartás / Szuromi Rita ; fotó Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 52. sz. (2012. márc. 1.), p. 4. 

TÁRGYSZAVAK Ari Norman (polgármester) 
Pély. Önkormányzat 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
költségvetés 
mozgókönyvtár 
Pély 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00112407 

SZERZŐ Nagy Attila (1942-) 

CÍM A HunRa első húsz éve az olvasásfejlesztés szolgálatában / Nagy Attila 

MEGJEGYZÉSEK In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 21. évf. 2. sz. (2012. febr.), p. 3-11. 

TÁRGYSZAVAK Magyar Olvasástársaság (Budapest) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 
Benedek Elek Óvoda (Eger) 
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Országos Népmesekonferencia (7.) (2011) (Eger) 
olvasásra nevelés 
rendezvény 
történet 
tevékenység 
Magyarország 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00112389 

SZERZŐ Bognár Noémi Erika 

CÍM A könyvtári blogok mint virtuális közösségi terek / Bognár Noémi Erika, Kozma 
Zsófia, Tormási Gabriella, Tóth Máté 

TERJEDELEM ill. 

MEGJEGYZÉSEK In: Könyvtári Figyelő, 21.(57.)évf. 1.sz. (2011.), p. 59-74. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény 
Hangtárnok 
könyvtári blog 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00112334 

SZERZŐ Egres Béla 

CÍM Egy kékharisnya, aki pinkben olvas, és sötéten ír : Karafiáth Orsolya / E. B. ; fotó Peka 
Roland 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 49. sz. (2012. febr. 27.), p. 13. 

TÁRGYSZAVAK Karafiáth Orsolya (1976-) (író, újságíró, énekes) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
rendezvény 
író-olvasó találkozó 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00112093 

SZERZŐ Szuromi Rita 

CÍM Mesés gazdagság meséből : belépődíjas esemény után jár pénz a kortárs szerzőnek / 
Szuromi Rita ; fotó Gál Gábor 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 45. sz. (2012. febr. 22.), p. 4. 

TÁRGYSZAVAK Anga Mária (1955-) (író, óvónő) 
Luzsi Margó 
Patkó Istvánné (könyvtárvezető) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Gyermekkönyvtár 
szerzői jogdíj 
rendezvény 
Heves (megye) 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00112068 

SZERZŐ Egres Béla 

CÍM Rózsa alatt a rendszerváltásról : a dobós diákok nem is sejtették, hogy a kormányfővel 
találkoznak / Egres Béla ; Gál Gábor 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 44. sz. (2012. febr. 21.), p. 13. 

TÁRGYSZAVAK Batári Antal (pedagógus) 
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Orbán Viktor (1963-) (politikus) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Dobó István Gimnázium (Eger) 
rendszerváltás 
előadás 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00111520 

SZERZŐ Tari Ottó 

CÍM Eger / T. O. 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 10. sz. (2012. jan. 12.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger). Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény 
angol irodalom 
regény 
könyvkiállítás 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00111301 

SZERZŐ Juhász Marianna 

CÍM Új szerepben a könyvtárak : a helyi értékek megőrzése és bemutatása a feladat / 
Juhász Marianna ; fotó Ötvös Imre 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 4. sz. (2012. jan. 5.), p. 5. 

TÁRGYSZAVAK Tőzsér Istvánné (1965-) 
Kiss Péterné (könyvtáros) 
Balláné Fülöp Márta (könyvtárvezető) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Vachott Sándor Városi Könyvtár (Gyöngyös) 
Városi Könyvtár (Heves) 
könyvtár 
könyvtári rendezvény 
olvasóvá nevelés 
Heves (megye) 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00111283 

SZERZŐ Bocsi Rita 

CÍM Nem birtokoljuk, mégis élvezzük : a British Council segítette a Heves megyei civileket 
/ Bocsi Rita ; fotó Gál Gábor 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 3. sz. (2012. jan. 4.), p. 13. 

TÁRGYSZAVAK British Council (Budapest) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Egri Kulturális és Művészeti Központ 
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány (Eger) 
Padlás Adománybolt (Eger) 
közösségfejlesztés 
önkéntesség 
adományozás 
program - Aktív Állampolgár 
program - Rajz és mese 
program - Mesekuckó 
Heves (megye) 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
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ID bibBSM00111278 

SZERZŐ Guti Rita 

CÍM A szerelem mindent legyőz : Rostás Bea novellaillusztrációi a könyvtárban / G. R. ; 
fotó Gál Gábor 

TERJEDELEM ill., fotó 

MEGJEGYZÉSEK M. Soós Tamás: Vágy vánkosai c. novelláskötetének illusztrációi 
In: Heves megyei hírlap, 23. évf. 3. sz. (2012. jan. 4.), p. 3. 

TÁRGYSZAVAK Rostás Beáta (szobrászművész, énekes) (1979-) 
Soós Tamás, M. (orientalista) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Vágy vánkosai 
kiállítás - A keleti szexológia 
Eger 

 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

ID bibBSM00111271 

SZERZŐ Gaálné Kalydy Dóra 

CÍM Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban / Gaálné Kalydy Dóra 

MEGJEGYZÉSEK Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban / Sohajdáné Bajnok Katalin. - Bp. : Könyvtári 
Intézet, 2011. - 155 p. 
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 21. évf. 1. sz. (2012. jan.), p. 58-59. 

TÁRGYSZAVAK Sohajdáné Bajnok Katalin (1953-) 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (Eger) 
Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban 
könyvtártudomány 
könyvtári szolgáltatás 
minőségbiztosítás 
könyvismertetés 
Eger 
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13. Rendezvénynaptár 2012. 
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14. Melléklet  Szervezeti felépítés 

 



 


