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A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programja 2010.
A 2010. évben intézményünk törekszik az eddig elért eredmények megőrzésére, minőségi könyvtári
szolgáltatások nyújtására. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programját két
kiemelt feladat határozza meg 2010-ben:
• az elnyert Európai Uniós pályázatok megvalósítása, az informatikai rendszer átalakítása,
fejlesztése, a helyismereti adatbázis feltöltése és olvasásnépszerűsítő programok
lebonyolítása.
• a mozgókönyvtári ellátás további fejlesztése, a megye önállóan fejlődni képtelen községi
könyvtárainak bevonása a rendszerbe. 2009-ben 6 kistérséggel kötöttünk szerződést, 52
település könyvtári ellátását végezzük a mozgókönyvtári szolgáltatás keretében.

I. Helyzetelemzés
Az elérendő célok meghatározásához olyan helyzetelemzést készítettünk, melynek fókuszában
könyvtárunk szervezete és könyvtárunk szolgáltatásai állnak.

SWOT analízis
Erősségek
Gyengeségek
- A könyvtár a város jól megközelíthető, központi
- Szolgáltatási, raktározási, hivatali helyhiány
helyén található
- Épületeink egy része nem akadálymentes
- A felhasználók szükségleteire és igényeire
- Az állományvédelem technikai feltételei hiányosak
alapozott szolgáltatások
- A fiókkönyvtárak állománya nincs az adatbázisban
- Sokféle dokumentumtípust magában foglaló,
- A szolgáltatás színterei a város különböző pontjain
gazdag gyűjtemény
találhatók, ezért nehéz egységes szolgáltatási
- Informatikai fejlesztés lehetősége pályázati
rendszert kialakítani
források bevonásával
A gyűjtemény fele külső raktárban tárolható, a
- Olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása
hozzáférés nehézkes
pályázati források bevonásával
Elavult elektromos hálózat és fűtési rendszer, a
- Helyismereti adatbázis feltöltése pályázati források
főépület állaga folyamatosan romlik
bevonásával
- Használó-és partnerközpontúság
- Korszerű, tartalmas, állandóan frissülő, interaktív
honlap
- Felújított részlegek, megújult szolgáltatási
környezet
- A munkatársak jól képzettek, sokoldalúak,
kreatívak
- Országos szakmai elismertség
- Minőségi szemlélet
- Mozgókönyvtári szolgáltatásunkat sok település
számára tudjuk biztosítani
- Kiállításaink, rendezvényeink kedveltek a lakosság
körében
- Könyvtárunk olyan munkahely, ahol megbecsülik
a jó munkát végző kollégákat, alacsony a
fluktuáció, jó a munkamorál
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Lehetőségek
-
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Új partnerek, együttműködési lehetőségek,
támogatók
Mozgókönyvtári feladatellátás színvonalának
stabilitása
Európai Uniós pályázati források felhasználása
Családi könyvtár modellje
Tudatos marketing-tevékenység,
közönségkapcsolatok erősítése, reklám
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Veszélyek
-

-

A könyvtár nem tud lépést tartani a kereskedelmi
információszolgáltatás követelményeivel
Létszám leépítés - növekvő feladatellátás csökkenő
létszámmal, kifáradás
Begyűrűző gazdasági nehézségek, normatívacsökkenés

2008-ban új stratégiai fejlesztési ciklust1 indítottunk az országos stratégiai célok mentén. Ez igazodik
az országos szakmai stratégiai célkitűzésekhez, a helyi elvárásokhoz, épít az erősségekre és
továbblépési lehetőséget nyújt egy XXI. századi korszerű könyvtári szolgáltató rendszer kialakítására.

II. Elérendő célok 2010-ben
Célunk a 2006-ban megkezdett munka további folytatása: egy olyan dinamikusan fejlődő intézmény
működtetése, mely képes a XXI. századi olvasói-használói igények kielégítésére, minőségi és
hatékony szolgáltatási rendszerével elébe megy a változásoknak, rugalmasan képes feladatait ellátni.
Segíti az állampolgárok helyi identitástudatának erősítését, a gazdasági és társadalmi versenyképesség
növelését. Segít az innovatív és versenyképes környezet kialakításában, segíti a minőségi humánerőforrás fejlesztését. Részt vesz azokban a meghirdetett társadalmi programokban, melyek az
egészséges társadalom, a jobb életminőség eléréséhez járulnak hozzá.
2009-ben elnyertük a konzorciumi összefogással megvalósítandó
 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó Expressz című TIOP 1.2.3/08/01
kódszámú, illetve a
 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Tudásdepó Expressz” – A
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében című, TÁMOP-3.2.4/08/01 kódszámú, az Európai Unió támogatásával
megvalósuló pályázatokat.

Tudásdepó Expressz –TIOP
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó Expressz című TIOP 1.2.3/08/01 kódszámú,
az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázaton konzorcium alakításával indult a megye
nyolc könyvtára.
A könyvtáros szakma és intézményrendszer kiemelt feladatának tekinti az információs társadalom
fejlődésének elősegítését és az állampolgárok információhoz való hozzáférésének korlátlan
biztosítását. A települési könyvtárak előtt áll az a lehetőség, hogy információs központtá válhassanak,
ahol az állampolgárok nem csupán a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat vehetik igénybe, hanem
mindazokat a korszerű telematikai eszközöket, amelyek a munkavégzéshez, tanuláshoz,
informálódáshoz szükségesek lehetnek. Szolgáltatásainkkal ingyen biztosítjuk mindenki számára az
elektronikus dokumentumokhoz való hozzáférés lehetőségét, CD-ROM-ok használatát, kulturális,
turisztikai és közhasznú információs szolgáltatások elérését. Munkánkban fontosnak tartjuk az
információs írástudás széles lakossági rétegek számára történő terjesztését, valamint a könyvtár
információközvetítő szerepének erősítését.

1

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár stratégiai fejlesztési céljai 2008-2013. - 1. sz. melléklet. http://www.brody.iif.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=33&amp;Itemid=54
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A pályázat keretében lehetőség nyílik a fent leírt célok megvalósítására: egységes megyei könyvtári
informatikai infrastruktúra kialakítására, közös szoftvertámogatással, hardver-feltételek
megteremtésével.

I. Egységes könyvtárinformatikai szoftver alkalmazása
Az egységes könyvtári szoftver beszerzésével a könyvtárak egyszerűen tudnak kapcsolódni a nagy
országos közös katalógusokhoz, a nagy tárkapacitású szerveren saját adatbázist és olvasói
nyilvántartást építhetnek, a számítógépekkel, kiegészítő hardver-eszközökkel a könyvtárak
szolgáltatásai korszerűsödhetnek. A könyvtárhasználók egységes web-es felületen kereshetik a megye
könyvtárainak teljes állományát, interaktív felületen keresztül kérhetik egyes kötetetek előjegyzését
ill. a kölcsönzött dokumentumok határidejének meghosszabbítását.

II. Informatikai eszközfejlesztés
A könyvárak az elmúlt évtizedben igyekeztek lépést tartani a számítástechnika fejlődésével, a munka
fontos részévé vált az elektronikus adatbázisok használata, a digitalizálás és az informatikai kultúra
széleskörű terjesztése, népszerűsítése. A könyvtárakban több éve nagy sikerrel zajlanak olyan
internethasználati tanfolyamok, melyek segítségével bárki elsajátíthatta a számítógép használatát,
megismerkedhetett a világháló nyújtotta lehetőségekkel. A tanfolyamok nagy előnyének tartjuk, hogy
a könyvtár később is nyitott mindenki számára, az olvasók kérdéseikkel, számítógépes problémáikkal
bátran fordulhatnak a számítógépeknél ügyeletet teljesítő kollégákhoz.
Tanfolyamaink eredményességéről kérdőíves felmérés készült, melynek alapján örömmel állapítottuk
meg, hogy a résztvevők nagyon elégedettek a tanfolyam tematikájával, a rendezéssel és a könyvtárosoktatók munkájával2.
A pályázat megteremti annak lehetőségét, hogy ezek a tanfolyamok a legkorszerűbb informatikai
eszközök használatával valósulhassanak meg: a közeljövőben közel 120 db számítógép, digitalizáló
munkaállomások, projektorok, digitális tábla és mikrofilmolvasó segíti a könyvtári munkát ill. a
képzések lebonyolítását.
A beruházás 97 931 680 forintos európai uniós támogatásból valósul meg az alábbi konzorciumi
partnerek együttműködése révén:
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Eszterházy Károly Főiskola, Eger
Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtár
Füzesabony Város Önkormányzata
Városi Intézményi Központ Könyvtár
Hatvan Város Önkormányzata
Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Heves Város Önkormányzata
Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézet, Heves
Verpelét Község Önkormányzata
Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár, Verpelét
Kisköre Város Önkormányzata
Városi Könyvtár, Kisköre
Lőrinci Város Önkormányzata
Városi Kulturális Sportintézmény és Könyvtár, Lőrinci

65.541.700,- Ft
6.168.360,- Ft
2.422.560,- Ft
7.770.300,- Ft
7.751.880,- Ft
2.750.160,- Ft
2.962.560,- Ft
2.564.160,- Ft

2

A tanfolyamot sikeresen elvégzők a következő véleményeket fogalmazták meg:
Jónak tartom, hogy minden korosztálynak ad képzést, egyéb programot, türelmesen segíti a kezdőket; "emberközpontú" a szakemberek
tevékenysége, köszönet a lelkiismeretes munkájukért.
Köszönöm magát az Internet lehetőségét, az önzetlen segíteni akarást és a szívélyes légkört.
Naprakész, fejlődni tudó, közönségigényre érzékeny.
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Tudásdepó Expressz – TÁMOP
Projekt címe: Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az
olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítása
Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
vezetésével
A projekt megvalósítás időtartama: 2009. szeptember 1 – 2010.
december 31.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege: 95.423.268,- Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
Büszkék vagyunk arra, hogy a megyében működő köz- és iskolai könyvtárak széles körű
összefogásával másfél éves közös projekt lebonyolítására nyílik mód.
A projekt középpontjában a könyvtárhasználók állnak: reményeink szerint sok érdekes
olvasásnépszerűsítő program, internet-használati tanfolyamok, virtuálisan elérhető helyismereti
adatbázisok teszik mindenki számára elérhetővé és vonzóvá a hagyományos és elektronikus
tájékoztatási eszközöket, az olvasás hagyományos formáját.
Mindezeket a célokat tükrözi a projekt logója, melynek tervezésekor hangsúlyt fektettünk arra, hogy
kifejezze a könyvtárak mai korban vállalt szerepét: a könyvek, az írásos dokumentumok tiszteletét és
az új kommunikációs formák megjelenését a modern információközvetítő intézményekben.
A pályázatban a következő konkrét célok megvalósítására nyílik lehetőség:
1. Megyei szintű közös katalogizálás, egységes web-es felület kialakítása. Egységes kapcsolódás
az országos adatbázisokhoz, közös katalógusokhoz.
2. Helyismereti, helytörténeti gyűjtemények, kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé
tétele a könyvtári honlapon. Interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása a tanulási
szükségleteknek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően.

3. Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi
csoportok bevonását célzó programok, kampányok kialakítása illetve lebonyolítása, különös
tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetűekre. Olvasásnépszerűsítő programok
megvalósítása, egységes könyvtári marketing. A könyvtárosok szaktudásának fejlesztése.
Kedvezményezettek:
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Bélapátfalva Város Önkormányzata (Bélapátfalvai Művelődési Ház és Könyvtár)
Gyöngyös Város Önkormányzata (Vachott Sándor Városi Könyvtár)
Hatvan Város Önkormányzata (Városi Művelődési Központ és Könyvtár)
Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató
Intézménye
Heves Város Önkormányzata (Heves Városi Művelődési Központ, Könyvtár és
Sakktörténeti Kiállítóhely)

58 224 503 Ft
3 717 000 Ft
7 005 874 Ft
6 800 347 Ft
14 261 974 Ft
5 413 570 Ft

Gyűjtőköri stratégia - állománymenedzsment
A szolgáltatás alapja a korszerűen fejlesztett és sokrétűen feltárt gyűjtemény. A folyamatos gyarapítás
a költségvetésből, az ODR támogatásból és az érdekeltségnövelő támogatásból biztosított. A
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mozgókönyvtári ellátás letéti állományának építése és a folyóirat-megrendelés a szolgáltatási díjból
megoldott.
Feldolgozás – adatbázis építés
A napi folyamatos feldolgozó tevékenység mellett kiemelt cél a helyismereti információkat
tartalmazó cédulakatalógusok adatainak adatbázisba rögzítése, hozzáférhetővé tétele.
A retrospektív konverzió során feldolgozandó:
- a Népújság cikkei 1957-1999,
- a Heves Megyei Nap cikkei 1994-1999,
- az országos sajtóban megjelent helyismereti témájú cikkek
- a TVEger-rel kötendő megállapodás alapján a helyi televízió riportjainak feltárása, közzététele a
szerzői jogokra való tekintettel
A tervezett feladat megvalósulását a TÁMOP-3.2.4 pályázat ütemezése határozza meg.
Folyamat- és humán erőforrás menedzsment
2010-ben a TIOP 1.2.3 pályázat közbeszerzési eljárásának lefolytatása után várhatóan áttérünk egy
másik integrált könyvtári rendszer használatára. Kiemelt feladatunk lesz az új rendszer használatának
megismerése, megtanulása. Célunk, hogy ismereteinket minél hamarabb arra a készségszintre
fejlesszük, amilyen szinten már járatosak vagyunk a SZIKLA 21 használatában. Az új rendszer
alkalmazása befolyással lehet a különböző munkafolyamatok eddigi rendjére, elképzelhető a
folyamatok újragondolásának, racionalizálásának szükségessége.

Könyvtárunk szolgáltatásainak rendszere
1. sz. ábra

Minőségfejlesztés, minőségirányítás
Minőségi Kézikönyv
A 2009. év feladata volt intézményünk Minőségi Kézikönyvének összeállítása. 2010-ben a Minőségi
kézikönyv egyes részdokumentumainak aktualizálását kell elvégezni, tekintettel a várható
informatikai változásokra. Szükséges a könyvtári munkafolyamatok újratervezése és dokumentálása,
a folyamatok rögzítése.

Intézményi önértékelés
A Könyvtári Minőségfejlesztés 21 projekt könyvtári szakemberekből álló munkabizottsága kidolgozta
azt a mérhető követelményrendszert, amely alapján a könyvtárak önértékelését el lehet végezni. Ez a
mérhető minőség a CAF-on (Common Assessment Framework – Közös Értékelési Keretrendszer)
alapszik, amely nemzetközi sztenderdek alapján értékeli a könyvtárak minőség alapú teljesítményét.
Tervezzük, hogy a munkabizottság tagjaként az elméleti kidolgozás után az önértékelési módszer
gyakorlati tesztelésében is részt veszünk.
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1. ábra
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Szolgáltatási környezet minőségi fejlesztése
Távlati tervek
A legutóbb 1970-ben (40 éve) felújított épület ebben a formában nem tud igazi otthona lenni a sokrétű
és folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat kínáló könyvtárnak, nem tud eleget tenni a megváltozott
követelményeknek. Nem támogatja a fogyatékkal élőket, a megváltozott munkaképességű emberek
könyvtárhasználatát. Az elavult elektromos és világításhálózat nem elégíti ki a megnövekedett
informatikai igényeket, a rendszer napi működtetése elérte a maximális terhelést.
Sajnos a régi állapotok konzerválásával is elengedhetetlenül szükséges a tűzveszélyes elektromos
hálózat cseréje, a födém megerősítése, a fedélszék javítása és a héjazat cseréje, a műemléki
nyílászárók cseréje, a kazánházi berendezés és a központi fűtési rendszer teljes rekonstrukciója, a
vizesblokkok felújítása, intelligens tűzjelző hálózat kiépítése.
Kívánatos lenne olyan belvárosi épület könyvtári célra történő átalakítása, mely lehetőséget ad a
könyvtári állomány elhelyezésére, modern könyvtári szolgáltatások biztosítására. Szükséges élni az
Európai Unió nyújtotta pályázati lehetőségekkel. Meg kell vizsgálni olyan alternatívákat,
lehetőségeket, melyek hosszú távon megoldják a város és megye közkönyvtári ellátását.

Könyvtári rendezvényterv
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. Igyekezni kell 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 könyvtár rendezvénytervét nagyrészt a TÁMOP „Tudásdepó expressz” megnyert pályázati forrás
felhasználásával bonyolítjuk le.

Kiemelt programok az év során:
Költészet napja
A 2009. január 30-án megrendezett Nagy László emléknap hagyományának folytatása
Ünnepi könyvhét író-olvasó találkozói

„A Bitektől a Betűkig – avagy A bitek hálójából a betűk birodalmába c. program
Olvasásfejlesztési program egységes marketinggel, helyi eseményekkel, rendezvényekkel,
pályázatokkal. 2009 október-2010. december
TÁMOP 3.2.4. pályázat megvalósításával
A Bitektől a betűkig címmel zajló programsorozatunk oktatássegítő könyvtári program az
általános és középiskolás korosztály olvasáskultúrájának és digitális írástudásának fejlesztésére, az
életen át tartó tanulás támogatására
A magunk eszközeivel, programjaink mindegyikével szeretnénk hozzájárulni az olvasás
népszerűsítéséhez, az olvasók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez, közvetíteni olyan kulturális
gazdagságot, amely hajtóereje a fejlődésnek, végső soron a gazdaság és társadalom hatékony
együttműködésének, változásának. Elsősorban az iskoláskorúak kreatív magatartásának elősegítésével
hozzá kívánjuk segíteni őket ahhoz, hogy ne csupán megtalálják környezetükben a problémát, hanem
együttműködésükkel, kreatív részvételükkel maguk is a folyamatok részeseivé váljanak.
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Folytatódnak a Hevesi Honfoglalóhoz kapcsolódó olvasásnépszerűsítő programok, könyvbemutatók, íróolvasó találkozók 2010 januártól márciusig:
Helyi történész, helyismereti szakember, kutató meghívása, középiskolások találkozója helyi alkotókkal,
régészekkel, kutatókkal
Megszólítandó létszám: alkalmanként 20-30 fő, 3 alkalom kb. 70-90 fő
- "Tűzre-vízre vigyázzatok!" Élet a 18. századi Egerben: ea. Bujdosné dr. Pap György
- Kép és írás - Műalkotások az Egri Képtárban: ea. Halászné Szilasi Ágota
- Heves és Külső-Szolnok vármegyei hadi események 1848-49-ben - ea. Hermann Róbert
2010. március
Internet Fiesta
Előzetes játék: internetes totó, digitális feladvány megfejtése könyvtárunk zenei blogjának, a
Hangtárnoknak közreműködésével, online beküldés
Célcsoport: általános és középiskolások az egész megyében kb. 1000 fő
"BIT-NIGHT "
Digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online program
Célközönség: általános és középiskolások kb. 50 fő
Könyvtári adatbázisok (MEK, NAVA, HMEK, MOKKA, HUMANUS, esetleg addig elkészülő
digitalizált helyi adatbázisok) bemutatása, használata egész éjszakás könyvtári akadályverseny
keretében a könyvtár összes részlegében.
A kapcsolattartás online eszközei, programjai, ezek használata, ennek során önálló és csoportos kreatív
gondolkodásra és cselekvésre ösztönző feladatok megoldása
Az Internet Fiestához kapcsolódó a hagyományos és digitális olvasást és írástudást népszerűsítő
programok, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók:
1.
Találkozás a Litera.hu szerkesztőivel: Kőrösi Zoltánnal és Szekeres Dórával
Kultúra, irodalom, olvasás a neten
Célközönség: általános és középiskolások kb. 30-40 fő
2.
Kerekasztal-beszélgetés a nyelvről
Meghívott vendégeink: Veszelszki Ágnes, Lanstyák István, Balázs Géza, Zimányi Árpád
Célközönség: középiskolások, felnőttek, nyelvtanárok kb. 80-100 fő
A HEVESI TOP 5 olvasmánylista közzététele, a Betűbuli meghirdetése
A Könyvtártábor és az őszi Irodalmi "Honfoglaló" játék meghirdetése, a Betűbuli előzetes feladata
I. REJTVÉNYFÜZET kiküldése általános iskolásoknak (KSZR könyvtárakba)
Célközönség: általános iskolások Heves megyében kb. 1000 fő
II. REJTVÉNYFÜZET helyismereti írók műveiből (TOP5 íróiból) Ki kicsoda? - életük, művészetük
Nevezési feladat a Betűbulihoz (Irodalmi Honfoglaló):
Célközönség: középiskolások és felnőtt könyvtárhasználók Heves megyében kb. 1000 fő
"HEVESI TOP 5" KÖZÖS JÁTÉK A HEVES MEGYEI HÍRLAPPAL
10 hetes és fordulós rejtvénysorozat mindenkinek
6 hét tavasszal, 4 hét ősszel, vége: Őszi Könyvtári Napok
Célközönség: diákok, felnőttek kb. 30 fő/ hét, 10 héten át kb. 300 fő
Elérhető:
Könyvillusztrációs pályázat hirdetése az Őszi Könyvtári Hétre
a Hevesi TOP5 könyveihez illusztráció készítése hagyományos technikával (grafika,
tűzzománc, víz-, olajfestés, stb.)
Célközönség: középiskolások kb. 100 fő
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2010. június
"Többsincs tábor" - mesetábor kisiskolásoknak (25 fő) (5 nap) mesemondás, zene- és
drámapedagógiai
játékok,
kézművesség,
hangszerbemutató,
kirándulás,
lovaskirándulás
(lovaskocsikázás) Noszvajról a Cserépfalu fölött fekvő őstölgyesbe, vetélkedő
2010. szeptember - október
Olvasólámpa mellett- olvasmányélményem angol és német nyelven
Célcsoport: 11-18 éves korosztály kb. 120 fő
Célcsoport: 11-18 éves korosztály kb. 20 fő
2010. október Őszi Könyvtári Napok
Könyvillusztrációs pályázat értékelése, díjátadó
a Hevesi TOP5 könyveihez illusztráció készítése hagyományos technikával (grafika, tűzzománc, víz-,
olajfestés
Célközönség: középiskolás diákok kb. 60 fő
BETŰBULI - IRODALMI "Honfoglaló"
Honismereti játék irodalmi művekkel - egész napos program középiskolásoknak
Résztvevők: 6 középiskolás csapat, 4-5 fő/ csapat + kísérőtanárok kb. 50 fő
Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, Apor Elemér, Remenyik Zsigmond, Kácsor Zsolt művei alapján
A Betűbulihoz kapcsolódó olvasásnépszerűsítő programok, könyvbemutatók, író-olvasó
találkozók az Őszi Könyvtári Héten: helyi írók, költők, irodalmi műhelyek bemutatkozása
Célközönség: 30-40 fő/ találkozó kb. 120-150 fő
Az egri bor a magyar költészetben: ea. Dr. Lisztóczky László
A színes-hangos vers és fordítás: ea. Cseh Károly
A kortárs magyar irodalom az Agria című folyóirat tükrében: kerekasztal-beszélgetés a folyóirat
szerkesztőivel. Moderátor: dr. Ködöböcz Gábor, résztvevők: Anga Mária, Bertha Zoltán, Serfőző
Simon, Szakolczay Lajos
"Jó pásztorok muzsikája" – Okos Tibor A hangszeres magyar népzenéről c. könyvének és CD-jének
bemutatója. Népi hangszerek bemutatása, illusztrálása fiataloknak. Tájegységünk hangszerei
Projektzáró konferencia a Bródy Sándor Könyvtárban:
Célközönség. A projekt megvalósítói, mintegy 80 fő
előadások, tapasztalatok, összegzés az elmúlt másfél év munkájáról
Rendszeresen megvalósuló programok az év folyamán
Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény
Kodály Zoltán: Háry János - Rendhagyó zenei óra multimédiás bemutatóval 4. osztályosoknak
Mozart: Varázsfuvola - multimédiás bemutató 4-6. osztályosoknak
Elektromos gitárklub - Déri Tamás szervezésében előadások, gitárosok meghívása, gitárbemutatók,
lemezbörze, hangosítás stb. témakörben, az elektromos gitár iránt érdeklődő fiatalok számára
Célközönség: általános és középiskolások kb. 10-20 fő
Fun and Games - nyelvi játékok
Nyelvi kommunikáció fejlesztése 10-15 fős csoportokban. Élményszerű készségfejlesztés játékos
formában, anyanyelvi tanár vezetésével. Igény esetén adaptálható más nyelvekre is az angol mellett
Célcsoport: 11-18 éves korosztály (általános iskolák felső tagozata, nyolcosztályos gimnáziumok
középiskolák, vidéki iskolák is nevezhetnek
Fordításszeminárium
Olvasásértés fejlesztése, a közvetítés készségének fejlesztése, közös munka, kooperáció támogatása.
Műfordítói alapismeretek megszerzése, ki a jó fordító, miben különbözik egy szépirodalmi mű fordítása
egy általános jellegű szöveg fordításától. Fordítás angolról magyarra egy eddig magyarul még meg nem
jelent rövid prózai műből. Kis csoportokban 16-18 éveseknek
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2010. január 29.
Családi angol (British Councillal közös rendezvény)
Módszertan szülőknek! Hogyan segíthetik a szülők a gyermekek otthoni tanulását. Hasznos
módszerek, jól használható webes eszközök. Előadó: Fehér Judit
2010. március
Chopin kiállítás
Frédéric Chopin születésének 200. évfordulója alkalmából 2010 Chopin emlékév lesz a világban –
emlékére kiállítást állítunk össze a zenei gyűjteményben található műveiből.
2010. május
BÉBIangol – hogyan taníthatjuk az egészen pici gyerekeket angolul
Helen Doron Nyelviskolával közös rendezvény
2010. június
Erkel Ferenc kiállítás
Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából 2010 Erkel Emlékév Magyarországon –
tiszteletére kiállítást állítunk össze a zenei gyűjteményben található műveiből ; ajánló jegyzéket
készítünk műveiből online formában honlapunkon, kiemelten foglalkozunk munkásságával a
Hangtárnokon, online rejtvény CD nyereménnyel
2010. szeptember
„Oxford teázó” - vendégünk az Oxford Nyelviskola
2010. október vége
The Big Vampire Show – Kiállítás zenei és idegen nyelvi anyagokból a Halloween- hez
kapcsolódóan a most oly népszerű vámpírirodalom, zene és videodokumentumokból, filmvetítés
Gyermekkönyvtár
Eddigi bevált, sikeres és közkedvelt programjainkat folytatjuk, a TÁMOP 3.2.4 pályázat adta
lehetőségeknek köszönhetően kiegészítjük, illetve teljesebbé tesszük ez irányú tevékenységeinket.
o Gyermekeknek:
 Kalauz – óvodai és napközis csoportoknak, iskolai osztályoknak. TÁMOP
Olvasásra kalauzoló könyvtári programsorozat óvodai csoportoknak, általános
iskolai osztályoknak, napközis csoportoknak, gyermekközösségeknek.
 Kalauzoló: író-olvasó találkozók, óvodai és napközis csoportoknak, iskolai
osztályoknak TÁMOP
 Kéz a kézben - könyvtári integrációs programsorozat fogyatékkal élőknek
(halláskárosult gyermekeknek ill. tanulásban akadályozottaknak) TÁMOP
 Többsincs tábor – mesetábor gyerekeknek TÁMOP
 Sátorfalva tábor- (EKMK-val közös szervezésben)
 Varázslóiskola – mesemondás, mesék életre keltése gyerekeknek vidéki
könyvtárakban

o Családi program:
 Családi Mesekör TÁMOP
 Ciróka kör – 3 év alatti kicsiknek és szüleiknek
 Gyermeknap – „Iratkozz be a fák alatt”
o

Ünnepek a gyermekkönyvtárban:
 Vidám Költők Társasága – Költészet Napja
 Gyere mondok mesét neked! - Népmese Napja
 Pilinkázó – adventi zenés, mesélős együttlét

o

Felnőtteknek
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Sárkánykör – mesekör felnőtteknek, - mesék, mesemondás iránt érdeklődőknek
havonta egyszer. TÁMOP
DISKURZUS – gyermekkönyvtári módszertani műhely könyvtárosoknak

A nyári időszakban folytatjuk sikeres akciónkat „Lapozgass a fák alatt” címmel. Minden hétfőn és
csütörtökön, - ha az időjárás engedi - délelőttönként 10 és 12 óra között az érsekkerti játszótéren kínálunk
beiratkozási és kölcsönzési lehetőséget a gyerekeknek, felnőtteknek.
Programcsomag könyvtárunk Kistérségi Szolgáltató Rendszerében ellátott-könyvtárainak

1. Kodály Zoltán: Háry János - Rendhagyó zenei óra multimédiás bemutatóval 4. osztályosoknak
Vagy: Mozart: Varázsfuvola multimédiás bemutató 4-6. osztályosoknak

2. "NET-Varázs" - kalandozás a mesék versek, szabadidős tevékenységek internetes világában:
internetes kiscsoportos bemutató foglalkozás, digitális kompetenciák fejlesztése

3. "Varázslóiskola" – meseolvasás, -mondás, a mesék életre keltése, dramatizálása, illusztrálása
4. "Webre fel!" - könyvtári adatbázisok bemutatása 10-14 éves diákoknak
5. Olvasójeggyel színházba! című program vidéki könyvtárak
Gyermekszínház és a Bródy Sándor Könyvtár együttműködésével

számára a Babszem

Jankó

Internethasználati tanfolyamok a lakosság számára
WEB-Barangoló
Tervezett tanfolyamok száma
12

WEB-Barangoló kezdőknek (felnőttek számára)
WEB-Barangoló
számára

vidéki (ill. hátrányos helyzetű) települések lakói

WEB-Barangoló (fogyatékkal
gyerekeknek)
WEB-Barangoló haladóknak

élők

részére

-

felnőtteknek

és

6
11
3

Érettségire készülünk…
Találkozók kortárs írókkal, költőkkel havi rendszerességgel.
2010. január 28. 16 óra: Parti Nagy Lajost,
2010. február: Tóth Krisztinát,
2010. március: Szilágyi Ákost és
2010. április: Kukorelly Endrét.
A sorozatot 2010 szeptemberétől folytatjuk Závada Pál meghívásával, utána szintén a Szépírók Társasága tagjai
közül választjuk vendégeinket. A foglalkozásokon Molnár Ferenc középiskolai tanár beszélget az írókkal.
Minden előadást könyvtári és irodalmi adatbázisok bemutatása előz meg, amelyen azokra az internet adta
lehetőségekre, adatbázisokra hívjuk fel a diákok figyelmét, amelyek hasznosak lehetnek tanulmányaikhoz.
Fiókkönyvtárak
 Baba-mama klub
 Idősek klubja
 NET-bújócska
Galéria
Képzőművészeti kiállítások 2-3 hetes időközökben

Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban
Farkas Márta
Guszmanné Nagy Ágnes
Komlóné Szabó Ágnes

Eszterházy Károly Főiskola óraadó, könyvtári szakértő
könyvtári szakértő
könyvtári szakértő
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Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető, könyvtári szakértő
Eszterházy Károly Főiskola óraadó, könyvtári szakértő, vezető szakfelügyelő
Eszterházy Károly Főiskola óraadó

Részvétel országos szakmai feladatokban
Fekete Ildikó
Guszmanné Nagy Ágnes

Sohajdáné Bajnok Katalin
Tőzsér Istvánné

Zsoldos Marianna

Libinfo: brit országismeret (általános, oktatási, turisztikai információk), angol
nyelvtanítás módszertana
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete titkára,
Országos Kommunikációs munkacsoport tagja
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának elnöke
Libinfo: helyismereti információk (Heves megye)
Minőségbiztosítás munkacsoport (OKM)
Minőségi díj könyvtáraknak munkacsoport (OKM)
Regionális Könyvtári Ellátás munkacsoport (OKM)
Kistelepülések Könyvtári Ellátása munkacsoport (OKM)
Könyvtári Akkreditációs Bizottság (OKM)
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottság tagja
AIBM/IAML Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti
Csoport kapcsolattartó

Mozgókönyvtári ellátás fejlesztése, részvétel kistérségi feladatellátásban
A módszertani ellátás széles szakmai kisugárzó tevékenység, folyamatos és rendszeres helyszíni
látogatásokat, tanácsadást, értékelést jelent. E mellett a kapcsolattartás írásos formája a Kapcsolat c.
módszertani lap, negyedéves megjelenéssel. Továbbképzéseink rendszeresek, évi két alkalommal
tervezzük.
A mozgókönyvtári szolgáltatás területén 2010-ben célunk- lehetőség szerint – újabb települések
bevonása a rendszerbe, a mozgókönyvtári szolgáltató helyek rendszeres és folyamatos ellátása,
minőségi szolgáltatás biztosítása. Ösztönözzük az önkormányzatokat, hogy a fejlesztésnél legyenek
tekintettel a könyvtári informatikai lehetőségekre. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatának
elnyerésével kiemelt feladat a szolgáltató helyek népszerűsítése, igényes szórólapok eljuttatása a
célközönség számára.

Oktatás, felnőttképzés
A 2009/2010. tanév segédkönyvtáros szakmai képzés folytatása, igény esetén további indítása. A
szakmai vizsga lebonyolítása a Könyvtári Intézettel együttműködve.

Informatikai fejlesztés
2010-ben kiemelt terület az informatikai eszközök szinte teljes körű cseréje. A TIOP 1.2.3 pályázat
közbeszerzési eljárásának lebonyolítása után szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel. Informatikai
oktatóterem kialakítása a főépületben, a számítógéppark cseréje.
Fontos feladat a konzorciumi partnerek informatikai eszközeinek figyelemmel kísérése, a megyei
szintű rendszer összehangolása.
Integrált könyvtári szoftverre történő átállás során a teljes adatbázis konvertálása, adatellenőrzés.

Web-es megjelenés
•
•

A könyvtár honlapján és a Hangtárnok blogon naprakész, friss információk megjelenése
Egységes megyei web-es felület kialakítása, egységes adatbázis építése, helyismereti
információk elérhetővé tétele
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Munkaterv 2010.

A zenei online referensz munka folytatása, publikálás a Hangtárnokon gyűjteményünk
híreiről, könyvtári eseményekről, az egri zenei hírekről, koncertekről, a zenei élet
érdekességeiről
Folyamatos jelenlét, részvétel közösségi oldalakon (YouTube, Slideshare, FlickR, iwiw stb.)
Aktualitásokhoz kapcsolódó ajánló jegyzékek megjelentetése

Dologi eszközök racionalizált felhasználása, költséghatékony gazdálkodás
Intézményünk költségvetése biztosítja a fenntartási, működtetési költségeket. Gazdálkodásunk
kiegyensúlyozott, racionális, takarékos. A szigorú gazdálkodási szemlélet a középvezetők és a
dolgozók számára is elfogadott. Fontosnak tartjuk a könyvtár gazdasági stabilitásának megőrzését a
biztonságos üzemelés biztosítása mellett.
A szakmai anyag (dokumentum) beszerzésre fordítható és fordított összeg minden évben rendszeresen
az infláció mértékének megfelelően növekedett. Terveink szerint a folyóirat- és könyvbeszerzési
kereteink az előző év szintjén tarthatók.
Informatikai fejlesztésekre, a dokumentumállomány letéti részének gyarapítására, rendezvényekre
pályázati forrásokat tudtunk felhasználni.

Pályázatok
Könyvtári életünk szinte minden területén pályázatok segítségével végeztünk fejlesztéseket,
bővítettük szolgáltatásaink körét. Pályázati források elnyerése esetén nagyarányú fejlesztésekre
kerülhet sor mind az informatika, mind a helyismereti gyűjtemények feltárása, mind az
olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása terén.
Könyvtárunk céljai párhuzamosak a magyar könyvtárügy stratégiai céljaival, így tudatosan
felkészülünk az ennek szellemében kiírt pályázati lehetőségekre. A pályázati lehetőségeket
igyekszünk maximálisan kihasználni, s minden forrást intézményi céljaink érdekében felhasználni.

Belső ellenőrzési terv 2010
1. Szakmai anyag elszámolás ellenőrzése
Határidő: 2010. november 10.
Ellenőrzést végző személy: megbízás alapján belső munkatárs
2. Bér és létszámgazdálkodás ellenőrzése. Túlmunka, műszakpótlékok, megbízási
szerződések ellenőrzése
Határidő: 2010. augusztus 10.
Ellenőrzést végző személy: megbízás alapján belső munkatárs
3. Pénzkezelés rendjének ellenőrzése
Határidő: 2010. május 20.
Ellenőrzést végző személy: megbízás alapján belső munkatárs

Eger, 2009. december 1.

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea
igazgató
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