
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Bródy Sándor 

Megyei és Városi 

Könyvtár 

munkaterve 

2012. 
 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár                                                Munkaterv 2012. 

 2 

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2012. ................... 3 

I. HELYZETELEMZÉS ........................................................................................................................................... 3 
SWOT analízis ................................................................................................................................................ 3 

II. ELÉRENDŐ CÉLOK 2012-BEN .......................................................................................................................... 4 
Szolgáltatásfejlesztés ...................................................................................................................................... 4 

Civil és szakmai kapcsolatok ................................................................................................................................... 4 
Pályázatok megvalósítása .............................................................................................................................. 5 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1 ............................................................................................................................................. 5 
TÁMOP-3.2.4.B-11/1 .............................................................................................................................................. 6 
TÁMOP – 3.2.12-12/1 ............................................................................................................................................. 6 

Gyűjtőköri stratégia - állománymenedzsment ................................................................................................ 6 
Állománygyarapítás ................................................................................................................................................. 6 
Feldolgozás – adatbázis építés ................................................................................................................................. 7 

Minőségfejlesztés, minőségirányítás .............................................................................................................. 7 
Minősített Könyvtár cím .......................................................................................................................................... 7 
Szolgáltatási környezet minőségi fejlesztése ........................................................................................................... 8 

Könyvtárunk szolgáltatásainak rendszere ...................................................................................................... 8 
Könyvtári rendezvényterv .............................................................................................................................. 9 

Tervezett programok az év során: ............................................................................................................................ 9 
Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban ............................................................................................. 10 
Részvétel országos szakmai feladatokban ............................................................................................................. 10 

Mozgókönyvtári ellátás fejlesztése, részvétel kistérségi feladatellátásban, hálózati módszertani munka ... 11 
Web-es megjelenés ....................................................................................................................................... 11 
Dologi eszközök racionalizált felhasználása, költséghatékony gazdálkodás ............................................... 12 

Belső ellenőrzési terv 2012 .................................................................................................................................... 12 
 

 

  



Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár                                                Munkaterv 2012. 

 3 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programja 2012. 

 

 
A 2012. év várhatóan a szervezeti átalakítás, az eddiginél még feszesebb gazdálkodás éve lesz. A 

fenntartói felelősség és feladatvállalás kapcsán születő új elvárások arra késztetik az intézményt, hogy 

a már eddig is elismert munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva, új 

megoldási lehetőségeket keresve végezze. Intézményünk törekszik az eddig elért eredmények 

megőrzésére, minőségi könyvtári szolgáltatások nyújtására. A Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok határozzák meg a tárgyévben:  

 a TIOP 1.2.3, a TÁMOP 3.2.4, a TÁMOP 3.2.11 pályázatok fenntartási időszakában elvárt 

tevékenységeinek koordinálása  

 új pályázati források megszerzése, bevonása az olvasásnépszerűsítő programok folytatása, a 

megyei egységes adatbázisépítés érdekében  

 Minősített könyvtári cím elnyerése 

 a könyvtár szervezeti egységeinek áttekintése, racionalizálása 

I. Helyzetelemzés 

Az elérendő célok meghatározásához olyan helyzetelemzést készítettünk, melynek fókuszában 

könyvtárunk szervezete és könyvtárunk szolgáltatásai állnak.  

SWOT analízis 

 
Erősségek Gyengeségek 

 

- A szakmai munka elismertsége, támogatottsága 

helyben és országos szinten is 

- Minőségi szemlélet, a felhasználók szükségleteire 

és igényeire alapozott szolgáltatások 

- A könyvtár a város jól megközelíthető, központi 

helyén található 

- Sokféle dokumentumtípust magában foglaló, 

gazdag gyűjtemény 

- Informatikai fejlesztés lehetősége, megyei 

egységes rendszer kiépítésének technikai feltételei 

adottak  

- Kiemelkedő pályázati tevékenység, pályázat 

előkészítésében, megírásában és megvalósításban 

szerzett tapasztalat 

- Olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása 

pályázati források bevonásával 

- Helyismereti adatbázis feltöltése pályázati források 

bevonásával 

- Használó-és partnerközpontúság 

- Korszerű, tartalmas, állandóan frissülő, interaktív 

honlap 

- Felújított részlegek, megújult szolgáltatási 

környezet 

- A munkatársak jól képzettek, sokoldalúak, 

kreatívak 

- A munkatársak nyitottak a változásokra, képesek  

elfogadni a szakmailag indokolt  döntéseket 

- Mozgókönyvtári szolgáltatásunkat sok település 

számára tudjuk biztosítani 

- Kiállításaink, rendezvényeink kedveltek a lakosság 

körében 

- Könyvtárunk olyan munkahely, ahol megbecsülik 

 

- Szolgáltatási, raktározási  helyhiány 

- Épületeink egy része nem akadálymentes 

- Az állományvédelem technikai feltételei hiányosak 

- A szolgáltatás színterei a város különböző pontjain 

találhatók, ezért nehéz egységes szolgáltatási 

rendszert kialakítani 

- A gyűjtemény fele külső raktárban tárolható, a 

hozzáférés nehézkes 

- Elavult elektromos hálózat, a főépület állaga 

folyamatosan romlik 
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a jó munkát végző kollégákat, alacsony a 

fluktuáció, jó a munkamorál 

 

Lehetőségek Veszélyek 
 

- Új partnerek, együttműködési lehetőségek, 

támogatók 

- Helyismereti elektronikus dokumentumok 

archiválása, megőrzése, elérhetővé tétele a 

könyvtár adatbázisán keresztül 

- Mozgókönyvtári feladatellátás színvonalának 

stabilitása 

- Európai Uniós pályázati források felhasználása 

- Családi könyvtár modellje 

- Tudatos marketing-tevékenység, 

közönségkapcsolatok erősítése, reklám 
 

 

- Anyagi források szűkülése, gazdasági nehézségek 

- Létszám leépítés - növekvő feladatellátás csökkenő 

létszámmal, kifáradás 

- Begyűrűző gazdasági nehézségek, normatíva-

csökkenés 

 

 

 

2008-ban új stratégiai fejlesztési ciklust
1
 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 2012-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. 

Fontos cél, hogy szolgáltatásainkkal minél több embert szólítsunk meg, s szolgáltatásainkat minél 

több ember vegye igénybe. Fontos feladat az elektronikusan megjelenő médiaanyagok helyismereti 

gyűjtése, archiválása, hozzáférhetővé tétele a könyvtár adatbázisában, egységes megyei 

szolgáltatások, adatbázisok kialakítása, működtetése, hozzáférhetővé tétele. 

A fenti célok elérésének módja a Minősített könyvtár cím elnyerése, mely az intézményben zajló 

minden munkafolyamatot egységesen, minőségorientált szemlélettel tesz tervezhetővé és 

megvalósíthatóvá. 

Az új pályázati lehetőségeken való részvétel egyrészt segíti az egységes megyei adatbázis 

továbbépítését, működtetését; másrészt lehetőséget ad olyan – elsősorban a közoktatásban résztvevő 

gyermekek számára rendezendő – programok megvalósítására, melyek messzemenően segítik a 

könyvtár társadalmi szerepvállalását, az olvasásnépszerűsítés különféle formáinak megvalósítását. 

Szolgáltatásfejlesztés  

Az elmúlt évben végrehajtott állományellenőrzés új minőséget eredményez, s a jövőben 

növeli a tájékoztatás hitelességét. A közelmúltban az elektronikus katalógusunkba bekerült 

közel 100 000 bibliográfiai rekord, s a digitalizált fotó- és videotár 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.  

 

Civil és szakmai kapcsolatok 
                                                 
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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Könyvtárunk 2008 óta a NCSSZI - Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Szakmai Portálja 

által koordinált EURODESK hálózat partnere, erre a tagságra 2011 év végén újra ajánlást 

kaptunk az Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodától, amely az 

EURODESK É-mo-i régiójának koordinátora.  

2011 végén egy, az egész régióra kiterjedő ifjúsági felkereső munkába kezdtünk, 5 másik É-

m.o-i ifjúsági szervezettel közösen. Ennek első fázisában a Fiatalok Lendületben 

Programot mutattuk be hátrányos helyzetű településeken. Folytatásként 2012 februárjában 

egri helyszínnel egy egész napos képzésre kerül sor, ahol az FLP iránt érdeklődő fiatalok 

még többet tudhatnak 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. 

 

Szoros együttműködünk az egri civil szervezetekkel, helyt adunk az Egri Zöld Kör, a 

Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, az Eszterházy Károly Főiskola Kepes 

György Szakkollégiuma rendezvényeinek, segítünk a nótakörök, idősek otthonainak 

munkájában. 

 

Nemzetközi online együttműködést alakítunk ki francia zenei könyvtáros kollégákkal “Vases 

communicants”, azaz Közlekedőedények címmel, ahol kölcsönösen megismertetjük egymás 

zenei kultúráját. 

 

Folytatjuk a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatával karöltve 

közös irodalmi délutánjainkat, amelynek keretében további fórumot biztosítunk a Heves 

Megyei Szépírók Társaságában című sorozat meghívott vendégeinek, kitekintéssel a megyén 

kívüli alkotók megjelenésére is. Többek között számítunk Dr. Cs. Varga István, Csata 

Béláné, Bakacsi Ernő, Dr. Renn Oszkár, Kűhne Katalin, Cseh Károly közreműködésére.) 

 

A Dsida Jenő Baráti Kör tagjaival szintén rendszeres kapcsolatot tartunk és szoros 

együttműködésben változatos tartalmú rendezvényeket szervezünk elsősorban az irodalmi, 

történelmi, művelődéstörténeti témák mentén. Vendégeink lesznek: Dr. Lisztóczky László, 

Dr. Fülöp Lajos, valamint több határon túli és belüli kortárs irodalomtörténész és író a Híd 

Keresztény Kulturális Központ támogatásával. 
 

Pályázatok megvalósítása 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1  

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 látjuk megvalósíthatónak: 

 szövegértés-fejlesztésre irányuló képzések lebonyolítása közoktatásban részt vevő célcsoport 

számára 

 digitális tartalmak tárolására és szolgáltatására szükséges eszköz beszerzésére, a digitális 

jogok kezelésére szükséges rendszer kialakítására 

 a közös megyei könyvtári katalógus továbbépítésére a mozgókönyvtári szolgáltató helyek 

bevonásával 

 szövegértés-fejlesztő klubfoglalkozások megvalósítása érettségivel nem rendelkező felnőttek 

számára 
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TÁMOP-3.2.4.B-11/1  

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Tudásdepó Expressz” – 

Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében 

című pályázaton való részvétellel az alábbi célokat látjuk megvalósíthatónak az Észak-Magyarországi 

régió könyvtáraival együttműködve: 

 az olvasáskultúrát fejlesztő programsorozatok megvalósítása közoktatási intézmények 

könyvtáraival és ODR közkönyvtárakkal együttműködés alapján  

 digitális tartalmak tárolására és szolgáltatására szükséges eszköz beszerzésére, a digitális 

jogok kezelésére szükséges rendszer kialakítására 

 „A régió legtöbbet olvasó települése, illetve iskolája” játékos verseny lebonyolítása  

 az olvasáskultúrát fejlesztő programsorozathoz kapcsolódó kampány megvalósítása 

TÁMOP – 3.2.12-12/1 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kulturális szakemberek 

továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázaton való részvétellel a kulturális 

intézmények szakembereinek át- és továbbképzését célzó, az 1/2000 (I.14.) NKÖM rendelet 

2.§-nak megfelelő, a rendelet hatálya alá tartozó munkatársak számára a képzéseken történő 

részvétel támogatása. 

 Az együttműködő könyvtárak munkatársainak eredményes részvétele a következő 

feltételeknek megfelelő képzéstípusokon: 

1) a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai 

továbbképzés. 

2) Az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő 

iskolarendszeren kívüli formában, kulturális területre vonatkozó szakképesítést adó 

képzés. 

3) Felsőoktatási intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó 

szakirányú továbbképzés. 

 

Gyűjtőköri stratégia - állománymenedzsment 

Állománygyarapítás  

A folyamatos gyarapítás a költségvetésből, az ODR támogatásból és az érdekeltségnövelő 

támogatásból biztosított. A mozgókönyvtári ellátás letéti állományának építése és a folyóirat-

megrendelés a szolgáltatási díjból megoldott. 

A gyarapítás során az olvasói igények és a gyűjtőköri szabályzat elveinek figyelembe vétele 

mellett 2012-ben kiemelt szempont a források minél gazdaságosabb felhasználása, a 

lekedvezőbb beszállító partnerek kiválasztása. 

Az igények és a valós használat figyelembevételével tovább folytatjuk a folyóiratbeszerzés 

2011-ben megkezdett racionalizálását. 

 

2012-ben várható a Márai program II. üteme. A könyvtárunk számára megítélendő 

keretösszeg, valamint a beszerezhető dokumentumok címének ismertté válása után 

megkezdjük a könyvek, hangzóanyagok kiválasztását, megrendelését.  

 

2011-ben támogatást nyertünk az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma meghívásos 

pályázatán a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottai könyvtári ellátásának javítására 

témakörben. A 2012-ben megvalósítandó pályázat lehetőséget teremt arra, hogy friss 
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olvasnivalóval lássuk el a fogvatartottakat, valamint hogy tovább erősítsük BVI vezetésével 

és könyvtárával kialakult hatékony együttműködésünket. A dokumentumok beszerzését 

tájékozódás előzi meg a fogvatartottak kor, nem, iskolai végzettség szerinti összetételéről, 

foglalkoztatásukról, a szabadidő eltöltésének lehetőségeiről. A beszerzendő dokumentumok a 

Bródy Sándor Könyvtár munkatársai által szakszerűen a Corvina integrált számítógépes 

rendszerben feldolgozva kerülnek a BVI könyvtárába, biztosítva az Interneten történő 

visszakeresést. 

Feldolgozás – adatbázis építés 

A fentebb említett források valamint kiemelt programok támogatásával beszerzett 

dokumentumok gyors feldolgozására törekszünk. 

 

Kiemelt feladatként kezeljük a helyismereti témájú dokumentumok minél teljesebb feltárását. 

Megkezdjük a helyismereti sajtófigyelésből eredő cikkek szkennelését, a szkennelt cikk és a 

hozzá tartozó rekord összekapcsolását. Ezzel egyrészt kiváltjuk a cikk-kivágatok gyűjtését, 

tárolását, másrészt magasabb szintű tájékoztatást, szélesebb körű hozzáférést biztosítunk a 

használóknak. 

 

Megkezdjük a TV Eger híranyagának tartalmi és formai feltárását, ezáltal újabb 

dokumentumtípussal bővül a könyvtárunkban hozzáférhető helyismereti információk forrása. 

Kiemelt feladat az Ezen a napon… Heves megye jeles személyiségeinek naptára - adatbázis 

építése. Célunk a könyvtár honlapján naponta megjelentetni Heves megye jeles 

személyiségeinek naptárát. Ez egy olyan elektronikus kiadvány, adatbázis, 

tartalomszolgáltató, amelyben azoknak a jeles Heves megyei személyiségeknek rövid 

életrajzai, portréi találhatók, akik itt születtek, itt haltak meg, avagy életük bizonyos 

szakaszában területünkhöz kötődtek (írók, költők, tudósok, politikusok, feltalálók, művészek, 

gazdasági szakemberek stb.).  

Az országos adatbázisokhoz való csatlakozás feltétele a szabványosan egységesített nevek és 

tárgyszavak megléte. A Corvina rendszer az egységesített adatokat authority rekordokban 

tárolja. 2012-ben kiemelt feladatnak tekintjük ezeknek a rekordoknak a folyamatos 

ellenőrzését, egységesítését. A feladathoz kapcsolódóan fontosnak tartjuk a különböző 

részlegekben katalogizálást végző kollégák felkészítését, a velük való folyamatos szakmai 

konzultációt. 
 

Minőségfejlesztés, minőségirányítás 

Minősített Könyvtár cím 

 

Könyvtárunk az elmúlt években folyamatosan és következetesen törekedett arra, hogy 

dolgozói megismerjék, elfogadják a minőségmenedzsment szemléletű gondolkodás 

fontosságát, megismerjék azokat a módszereket, technikákat, amelyekkel elemezni, értékelni 

tudjuk tevékenységünket. A minőségi szemlélet szerinti feladatvégzés mára a mindennapok 

részévé vált, beépült a folyamatokba. Ennek eredményeként 2011-ben sikerrel vettünk részt 

az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma Könyvtári innovációs projektek „Minősített 

Könyvtári cím – Könyvtári Minőségi Díj” pályázatán. A feladat – melynek célja a 

megszerzett ismeretek és tapasztalatok birtokában, az elért eredmények folytatásaként 

felkészülni a Minősített Könyvtár cím sikeres megpályázására – 2012-ben kerül 

megvalósításra. 
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Szolgáltatási környezet minőségi fejlesztése 

 

A legutóbb 1970-ben (42 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 műemléki nyílászárók cseréje,  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 település közkönyvtári ellátását.  

 

Könyvtárunk szolgáltatásainak rendszere 

1. sz. ábra 
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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  elsősorban pályázati források bevonásával felhasználásával bonyolítjuk 

le. 

Tervezett programok az év során: 

 

 TÁMOP pályázatok révén megvalósítandó szövegértést és olvasásnépszerűsítést segítő 
programok  

 Az Európai Uniós pályázatok fenntartási időszakának programjai 

  WEB - barangoló kezdő  és haladó szintű számítástechnikai és internet-használati tanfolyamok 
a lakosság és civil szervezetek számára 

 Bálint napi meglepetés akció  

 A tavaszi Internet Fiesta több napos rendezvényein arra törekszünk, hogy minél szélesebb 

körben megismertessük a XXI. századi ügyintézés, tanulás, tájékozódás, kapcsolattartás 

korszerű és  hasznos formáit. 

 Költészet napja – lehetőséget teremtünk környezetünk lírikusainak bemutatkozására, Vidám 

Költők Társasága (Gyermekkönyvtár) 

 Ünnepi könyvhét író-olvasó találkozói 

 Könyvbemutatók, helyi szerzők író-olvasó találkozói  

 MÁRAI-KALEIDOSZKÓP  az NKA-hoz benyújtott pályázatunk a Márai-listára beválasztott 

könyvek olvasókkal történő megismertetésére és más irodalmi programok, valamint író – 
olvasó találkozók támogatására 

 Irodalmi Műhely sorozat a Szépírók Társaságának támogatásával író-olvasó találkozó 
Karafiáth Orsolyával, Darvasi Lászlóval, Dragomán Györggyel, Grecsó Krisztiánnal 

 Múzeumok éjszakája –  muzeális értékeink bemutatása, személyre szóló információk, 

szolgáltatások, kedvezmények éjfélig  

 Kulturális Örökségvédelem Napjai,  - középpontban a szolgáltatási környezet értékei, palota- 

és könyvtártúra, előadás szakemberek kalauzolásával 

 Eger Ünnepe –  könyvtár sátor az intézmény  falain kívül terjeszti az olvasást és a könyvtár 

szolgáltatásait 

 Őszi Könyvtári Hét programjai – sokszínűségével, mindig új tartalommal, középpontban  más 

és más korcsoporttal, vagy témával  népszerűsíti a könyvek iránti elkötelezettséget 

 Ajándékozzon könyvtárat - karácsonyi akció, Pilinkázó – adventi zenés, mesélős együttlét a 

Gyermekkönyvtárban, XMasParty,  

 Gyermekeknek - csoportos foglalkozások óvodai és iskolai csoportoknak 

 Mesebeszéd – óvodásoknak  - igény szerint 

 Égigérő- iskolásoknak  - igény szerint 

 Mesezenede  - igény szerint 

 Hangfogócska  - igény szerint 

 egyéb csoportos foglalkozás óvodáknak, iskoláknak  - igény szerint 

 Családi programok a Gyermekkönyvtárban  

 Bébillér Mesekör 

 Ciróka kör – 3 év alatti kicsiknek és szüleiknek 
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 Gyermeknap – kézművesség és beiratkozás az Érsekkertben 

 Népmese napja 

 Iratkozz be a fák alatt – nyári a könyvtár az Érsekkertben 

 Sárkánykör – mesekör felnőtteknek, - mesék, mesemondás iránt érdeklődőknek lehetőség 

szerint  havonta egyszer 

 DISKURZUS – gyermekkönyvtári módszertani műhely könyvtárosoknak 

 „Varázskönyvtár” – közös program a Szivárvány óvoda 8 tag-óvodájával az Arany János 

tagóvodával közös szervezésben 

 Nyelvtanulást, nyelvi kommunikációt népszerűsítő programok (Zenei és Idegen Nyelvi 

Részleg)
2
 

 Angol társalgási klub 

 Fun & games 

 Angol társalgási klub 

 Módszertani programok nyelvtanárok számára 

 Gateway UK kampány az olvasás és az angol nyelvtanulás 

népszerűsítése érdekében  

 Koncertek, zenei bemutatók, kiállítások a Zenei és Idegen Nyelvi Részlegben helyi 

együttesek közreműködésével 

 Baba-mama klub (Felnémeti fiókkönyvtár) 

 NET-bújócska (fiókkönyvtárak) 

 Képzőművészeti kiállítások 2-3 hetes időszakonként a könyvtár galériájában, az egyes 

részlegekben tematikus kiállítások, ajánlók 

 Sátorfalva tábor (EKMK közös szervezés) 

Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban 

Farkas Márta  Eszterházy Károly Főiskola óraadó, könyvtári szakértő 

Guszmanné Nagy Ágnes könyvtári szakértő 

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna eMagyarország pont kapcsolattartó 

Komlóné Szabó Ágnes könyvtári szakértő 

Oroszi Katalin Egri Ifjúsági Kerekasztal kapcsolattartó, Eurodesk kapcsolattartó 

Sohajdáné Bajnok Katalin  Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető, könyvtári szakértő 

Tőzsér Istvánné  könyvtári szakértő, vezető szakfelügyelő, Könyvtári Intézet óraadó 

Varga Lászlóné  Könyvtári Intézet óraadó 

Zsoldos Marianna  Eszterházy Károly Főiskola óraadó 

Részvétel országos szakmai feladatokban 

Fekete Ildikó Libinfo: brit országismeret (általános, oktatási, turisztikai 

információk), angol nyelvtanítás módszertana 

Guszmanné Nagy Ágnes  Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete elnöke 

Sohajdáné Bajnok Katalin Minőségbiztosítás munkacsoport (NEFMI) 

 Minőségi díj könyvtáraknak munkacsoport (NEFMI) 

Tőzsér Istvánné  Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kuratórium (kuratóriumi 

tag) 

 Kistelepülések Könyvtári Ellátása munkacsoport (NEFMI) 

  Könyvtári Akkreditációs Bizottság (NEFMI) 

  Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottság tagja 

Zsoldos Marianna  AIBM/IAML Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar 

Nemzeti Csoport kapcsolattartó 

 

 

 

                                                 
2
 A British Council, az OUP, Gateway UK, Goethe Institut, helyi nyelviskolák, nyelvi klubok támogatásával 
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Mozgókönyvtári ellátás fejlesztése, részvétel kistérségi feladatellátásban, hálózati 

módszertani munka 

 
A módszertani ellátás széles szakmai kisugárzó tevékenység, folyamatos és rendszeres 

helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent.  

 

A mozgókönyvtári szolgáltatás területén 2012-ben célunk – lehetőség szerint – újabb 

települések
3
 bevonása a rendszerbe, a mozgókönyvtári szolgáltató helyek rendszeres és 

folyamatos ellátása, minőségi szolgáltatás biztosítása. Ez utóbbi esetben a munkaszervezést 

laptop és mobilinternet használatával végezzük – ezzel téve költséghatékonyabbá és 

gyorsabbá az évi négyszeri könyvcserét. Ösztönözzük az önkormányzatokat, hogy a 

fejlesztésnél legyenek tekintettel a könyvtári informatikai lehetőségekre, felhívjuk az 

figyelmüket a mozgókönyvtárak fejlesztéséhez elérhető informatikai - és a szolgáltatási 

környezet minőségét javító - pályázati lehetőségekre. 

2012-ben tervezzük mozgókönyvtáraink könyvállományának távoli elérését biztosító 

elektronikus katalógusok kiépítését, valamint további számítógépes szolgáltatások (olvasói 

nyilvántartás, kölcsönzés, hosszabbítás) kiépítését a TÁMOP 3.2.4 pályázati konstrukció 

segítségével.  

 

A kapcsolattartás írásos formáját, a negyedévente megjelenő Kapcsolat c. módszertani lapot 

2012-ben megújult formában, új rovatokkal szeretnénk eljuttatni a megye könyvtáraiba.  

 

Koordináljuk a statisztikai adatszolgáltatást a megye települési, szak- és felsőoktatási 

könyvtáraiban. 
 

Oktatás, felnőttképzés, továbbképzés 
 

Továbbképzéseink rendszeresek: 

 megyei szakmai értekezletet évi két alkalommal hívunk össze; 

 eCorvina Integrált Könyvtári Rendszer kiépítői számára fórumot és betanítást 

szervezünk - az igényeknek megfelelően; 

 megyei gyermekkönyvtári módszertani műhelyünket, a DIS-KURZUS-t (a 

gyermekkönyvtárral közösen) évi három alkalommal tervezzük. 
 
2012 szeptemberétől újra meghirdetjük az emelt szintű segédkönyvtáros szakmai képzést. Az 
egyéves, 450 órás, kompetencia lapú OKJ képzés szakmai vizsgáit az OSZK Könyvtári 
Intézettel együttműködve szervezzük.  

 

Web-es megjelenés 

 A könyvtár megújult honlapján és a Hangtárnok blogon naprakész, friss információk 

megjelenése  

 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 

                                                 
3
 2011-ben 7 Heves megyei kistérségben 61 mozgókönyvtári szolgáltató helyet láttunk el, valamint 6 önálló 

települési könyvtárba is szolgáltattunk 
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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. 

 

 

Belső ellenőrzési terv 2012 

1. Bér és létszámgazdálkodás ellenőrzése  

Túlmunka, megbízási szerződések ellenőrzése  

Határidő: 2012. augusztus 15.  

Ellenőrzést végző személy: megbízás alapján belső munkatárs (Szávuné Wéber Erika) 

 

2. Pénzkezelés rendjének ellenőrzése  

 Határidő: 2012. október 20.  

    Ellenőrzést végző személy: megbízás alapján belső munkatárs (Pfaffné Lovász Mária) 

 

3. Eszközök analitikus nyilvántartásának ellenőrzése, 2011. december havi leltár 

ellenőrzése, nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés egyeztetése. 

 Határidő: 2012. szeptember 30.  

 Ellenőrzést végző személy: megbízás alapján belső munkatárs (Bartucz Kovács 

Erzsébet) 

 

4. Kötelezettségvállalás rendjének ellenőrzése. 

Határidő: 2012. november 30.  

Ellenőrzést végző személy: megbízás alapján belső munkatárs (Dobiné Józsa Erika) 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Eger, 2012. január 2. 

 

 

 

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea 

igazgató 


