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I. Szervezeti kérdések 

 
 

  
  
  

2012 tény 2013. terv 
Engedélyezett  szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) 
összlétszám (fő) 

35,75 35,75 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 8 8 

Könyvtáros 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 34 34 
átszámítva teljes munkaidőre 33,75 33,75 

Egyéb  összesen 2 2 
átszámítva teljes munkaidőre 2 2 

Mindösszesen összesen  36 36 
átszámítva teljes munkaidőre 
(4+6) 

35,75 35,75 
az Egyébből 
felsőfokú 
végzettségű 

összesen 0 0 
átszámítva teljes munkaidőre 0 0 

Egyéb alkalmazott 5 10 
 
Könyvtárunk vezetése kiemelten fontosnak tartja, hogy az intézményen belül olyan 
motivációs légkört tudjunk biztosítani, amely kreativitásra, felelősségteljes munkavégzésre, 
minőségi szolgáltatások előállítására ösztönzi a kollégákat.  
 
Ennek érdekében a következőket tervezzük: 
1. Belső összdolgozói továbbképzés évi két alkalommal 

Felelős: Sohajdáné Bajnok Katalin 
Határidő: folyamatosan 

 
2. A munkatársak széles körű bevonása a pályázati és egyéb szakmai projektek szervezésébe, 

megvalósításába, dokumentálásába, mátrix típusú szervezeti struktúra megvalósítása 
Felelős: Tőzsér Istvánné  
Határidő: folyamatosan 

 
3. A Dobó István Vármúzeum pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátására átvett 

munkatársak szervezeti beilleszkedésének segítése 
Felelős: Varga Lászlóné  
Határidő: folyamatosan 

 
4. A munkakörnyezet, a munkafeltételek folyamatos ellenőrzése, javítása. Egészségmegőrző 

munkahelyi feltételek javítása 
Felelős: Varga Lászlóné  
Határidő: folyamatosan 
 

5. Esélyegyenlőségi intézkedések (rugalmas munkaidő vagy csúsztatható munkakezdés 
lehetősége, részmunkaidős munkavégzés, családi rendezvények szervezése, folyamatos 
kapcsolattartás a GYES-en, GYED-en lévő munkatársakkal, nyugdíjas kollégákkal) 

Felelős: Tőzsér Istvánné, Kárpátiné Ézsiás Edit  
Határidő: folyamatosan 
 

6. Tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás évi egy alkalommal 
Felelős: Varga Lászlóné  
Határidő: folyamatosan 
 

7. Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi felelős alkalmazása, esélyegyenlőségi és 
fenntarthatósági tudásmegosztás alkalmak szervezése 



 Munkaterv 2013. 
 

 4 

Felelős: Varga Lászlóné, Bodó Boglárka 
Határidő: folyamatosan 

 
8. Környezettudatos szemlélet bevezetése, környezeti szempontok alkalmazása az eszközök, 

termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél 
Felelős: Varga Lászlóné  
Határidő: folyamatosan 

 
9. A munkatársak folyamatos képzése, továbbképzése (2013-2015. közötti időszakban Európai 

Uniós pályázati forrásból) 
Felelős: Tőzsér Istvánné  
Határidő: folyamatosan 
 

TÁMOP – 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése  

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. 

 
A projekt konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium tagjai: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (konzorciumvezető) 
Hatvan Város Önkormányzata 
Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ 
Bélapátfalva Város Önkormányzata 
Szántó Vezekényi István Művelődés Háza és Könyvtár 
Recsk Nagyközségi Önkormányzat 
Kerecsend Községi Önkormányzat 
Heves Megyei Múzeumi Szervezet 
 

A könyvtár munkatársai közül 28 fő képzését 47 tanfolyam elvégzésével tervezzük a 
projektidőszakban. 
 
Felelős:  Tőzsér Istvánné, projektmenedzser 

Farkas Márta, projektasszisztens 
Varga Lászlóné, pénzügyi vezető 

Határidő: 2013. január 1 - 2015. március 31. 
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II. Szakmai működés 

 

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése 

 
Könyvtárunk nem csupán arra törekszik, hogy jó könyvtár legyen, hanem arra, hogy a 
minőségmenedzsment módszereit és gyakorlatát alkalmazva, folyamatosan egyre jobb 
legyen. 
Célunk a megkezdett munka további folytatása: egy olyan dinamikus 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. Kiemelkedő feladat az elektronikusan megjelenő 
médiaanyagok helyismereti gyűjtése, archiválása, hozzáférhetővé tétele a könyvtár 
adatbázisában, egységes megyei szolgáltatások, adatbázisok kialakítása, működtetése, 
hozzáférhetővé tétele, közönségkapcsolatunk erősítése, meglévő partnerkapcsolataink 
elmélyítése. 
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. 
 
A 2013. évben intézményünk a már eddig is széles körben elismert és megbecsült munkáját 
még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva, új megoldási lehetőségeket 
keresve szeretné végezni. 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  

 a TÁMOP 3.2.4.A, TÁMOP 3.2.4.B, TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 3.2.12 pályázatok megvalósítása 

 a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer megyei működtetése átalakuló finanszírozási 
feltételekkel, átalakuló közigazgatási háttérrel 

 a Dobó István Vármúzeum pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása 

 a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. országos vándorgyűlésének előkészítése, 
lebonyolítása az Eszterházy Károly Főiskola könyvtárával együttműködésben 

 Az élő Gárdonyi – Fél éven át tartó városi vetélkedő és akadályverseny általános és 
középiskolás diákok részvételével Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója tiszteletére. 

 Minősített könyvtári cím elnyerése 
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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 

 Minőségmenedzsment eszközök teljeskörű 
alkalmazása, használó- és partnerközpontú 
szemlélet, a felhasználók szükségleteire és 
igényeire alapozott szolgáltatások 

 A könyvtár a város jól megközelíthető, 
központi helyén található 

 Sokféle dokumentumtípust magában 
foglaló, gazdag gyűjtemény 

 Fejlett informatikai infrastruktúra, 
egységes megyei adatbázis  

 Kiemelkedő pályázati tevékenység, 
pályázat előkészítésében, megírásában és 
megvalósításban szerzett tapasztalat 

 Olvasásnépszerűsítő programok 
megvalósítása pályázati források 
bevonásával 

 Széles partnerkapcsolati háló 

 Korszerű, tartalmas, állandóan frissülő, 
interaktív honlap 

 Felújított részlegek, megújult szolgáltatási 
környezet 

 Kreatív, sokoldalú, jól képzett 
munkatársak  

 Könyvtárellátási 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 

 

 Egyes területeken munkaerőhiány, rendszeres 
túlmunkaigény jelentkezik 

 Szolgáltatási, raktározási helyhiány 

 Épületeink egy része nem akadálymentes 

 Rendezvényeinket egyes szolgáltatások 
korlátozásával lehet megtartani a helyhiány 
miatt 

 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 

 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 

 Új partnerek, együttműködési lehetőségek, 
támogatók 

 Helyismereti elektronikus dokumentumok 
archiválása, megőrzése, elérhetővé tétele a 
könyvtár adatbázisán keresztül 

 Európai Uniós pályázati források 
felhasználása 

 

 A megnövekedett feladatok az 
igényességet veszélyeztetik 

 Anyagi források szűkülése, gazdasági 
nehézségek 

 Növekvő feladatellátás azonos/csökkenő 
létszámmal, kifáradás 

 Begyűrűző gazdasági nehézségek, 
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 Családi könyvtár modellje 

 Tudatos marketing-tevékenység, 
közönségkapcsolatok erősítése, reklám 

 

normatíva-csökkenés 

 

 

 

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. 
2013-ban elő kell készíteni és ki kell dolgozni az új stratégiai fejlesztési ciklus célkitűzéseit, 
igazodva az országos stratégiai fejlesztési tervekhez. 
Felelős: igazgató, könyvtár vezetősége 
Határidő: 2013. december 31. 
 

 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek 
bemutatása  

 
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. Rendezvényeink során egyes könyvtári szolgáltatások csak korlátozottan 
használhatók, az állandó helyhiány megnehezíti a napi munkát. 
2013-ban elengedhetetlennek tartjuk legalább az olvasók számára biztosított mosdóhelyiségek 
felújítását, a műemléképület egyes nyilvános helyiségeinek tisztasági festését, a bejárati ajtó 
felújítását.  
Felelős: Varga Lászlóné, Tőzsér Istvánné 
Határidő: 2013. június 30. 

 
 

3. Gyűjteményszervezés – állományépítés  

 

 
 

2012. tény 2013. 
terv 

2013. terv 
bruttó  

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

gyarapításra tervezett összeg (eFt) 21592 12600 13230 58 

ebből folyóirat (eFt) 5559 1112 1168 20 

ebből elektronikus dokumentum (eFt) 42 10 10 25 

tervezett gyarapodás (db és méter) 9790 500 500 5 

ebből kötelespéldány (db) 45 15 15 33 

ebből nemzetiségi dokumentum (db) 98 10 10 10 

 
Állománygyarapítás  
A folyamatos gyarapítás a költségvetésből, az ODR támogatásból és az érdekeltségnövelő 
támogatásból biztosított. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer letéti állományának építését 

                                                      
1 A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár stratégiai fejlesztési céljai 2008-2013. - 1. sz. melléklet. - 

http://www.brody.iif.hu/hu/node/43 
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és a folyóirat-megrendelés költségét állami támogatásból fedezzük. A gyarapítás során az 
olvasói igények és a gyűjtőköri szabályzat elveinek figyelembe vétele mellett 2013-ban kiemelt 
szempont a források minél gazdaságosabb felhasználása, a legkedvezőbb beszállító partnerek 
kiválasztása. 
Az igények és a valós használat figyelembevételével tovább folytatjuk a folyóirat-beszerzés 
racionalizálását. 
Napi feladatként végezzük a felnőtt részleg és a mozgókönyvtári állomány gyarapítását, a 
beszerzett dokumentumok érkeztetését, feldolgozását, szerelését. Várható mennyiség: 8000 
dokumentum  
Felelős: az állománygyarapító és feldolgozó osztály munkatársai munkaköri leírás szerint 
Határidő: folyamatosan 
 
Napi feladatként végezzük 450 folyóirat megrendelésével, érkeztetésével, reklamálásával 
kapcsolatos tevékenységet 
Felelős: Sohajdáné Bajnok Katalin, Vasné Varga Zita 
Határidő: folyamatosan 
 
2013-ban kiemelt feladataink: 
 
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére 1 500 00 Ft támogatást biztosított 
az Emberi erőforrások Minisztériuma. Ezzel kapcsolatosan feladatunk az ODR előírásoknak 
megfelelő dokumentumok beszerzése, feldolgozása,  
Várható dokumentummennyiség: 450 db 
Felelős: Sohajdáné Bajnok Katalin 
Határidő: 2013. április 30. 
 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.4.B-11/1 számú „Tudásdepó-Expressz”- Országos 
könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében 
című pályázat keretében megvalósuló Plázakönyvtár és Strandkönyvtár állományának 
kialakítása, a működés közben jelentkező igények beépítése a gyűjteményszervező munkába. 
Felelős: Sohajdáné Bajnok Katalin 
Határidő: folyamatosan 
 
Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 300 000 Ft értékű pályázati támogatásával 2013-ban 
ismét lehetőségünk lesz a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvtárának  
állománybővítésére letéti rendszerben. 
A dokumentumok beszerzését tájékozódás előzi meg a fogvatartottak kor, nem, iskolai 
végzettség szerinti összetételéről, foglalkoztatásukról, a szabadidő eltöltésének lehetőségeiről. 
A beszerzendő dokumentumok a Corvina integrált számítógépes rendszerben feldolgozva 
kerülnek a BVI könyvtárába, biztosítva az Interneten történő visszakeresést. Várható 
dokumentummennyiség: 210 db. 
Felelős: Sohajdáné Bajnok Katalin 
Határidő: a pályázati szerződésnek megfelelően 
 
Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának pályázati támogatásával 2013-ban először lesz 
lehetőségünk a Heves megyei gyermekvédelmi intézetek könyvtári állományának 
gyarapítására. A pályázaton 400 000 Ft támogatást kaptunk. Az érintett intézményekben - 
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ, Eger, Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona, Mónosbél - jelenleg található könyvtárak állománya többnyire régi, rossz 
állapotú, elavult könyvekből áll, nagyrészük leválogatásra szorul. Jelen pályázat 
eredményeként ezek az állományok kicserélődnek, felfrissülnek. A megvalósítással 
kapcsolatban feladatunk lesz az elavult állomány leválogatása, új könyvek beszerzése, 
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szerelése, feldolgozása, visszakereshetővé tétele az Interneten is. Várható 
dokumentummennyiség 280 db. 
Felelős: Mihály Andrea 
Határidő: a pályázati szerződének megfelelően 
 
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. 
Folytatjuk 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. 
 
Heves Megyei Hírlap cikkeinek naprakész rögzítése az adatbázisban 
Várható teljesítmény: 3300 rekord 
Felelős: Bodó Boglárka Rita, Mihály Andrea 
Határidő: folyamatosan 
 
TVEger híranyagának tartalmi és formai feltárása 
Várható teljesítmény: 1600 rekord 
Felelős: Mihály Andrea, Burján Angéla 
Határidő: folyamatosan 
 
Új feladatként elkezdjük a www.egriszin.hu online közéleti, kulturális magazin anyagának 
tartalmi és formai feltárását 
Felelős: Vas Gábor Tamás, Mihály Andrea 
Határidő: folyamatosan 
 
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. 2013-ban 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. 
Várható teljesítmény: 3000 authority rekord 
Felelős: Palicz Zsuzsanna 
Határidő: folyamatosan 

 

4. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

http://www.egriszin.hu/


 Munkaterv 2013. 
 

 10 

 

5. Könyvtári szolgáltatások  

 2012. tény 2013. terv változás %-ban 
előző évhez 

képest 

heti nyitvatartási idő (óra) 43 43 100 

hétvégi nyitva tartás (óra) 6 12 200 

munkaidőn túli nyitva tartás 
(óra) 

16 22 137 

nyári zárva tartási idő 
(munkanap)(Az MKE 45. 
vándorgyűlése miatt tervezett 
zárva tartás) 

0 15 150 

szolgáltató-helyek, fiókok száma 66+2 69+3 104 

bevont önkéntesek száma 2 10 500 

 
Tervezett jelentős eszköz-beszerzések: 

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép    

ebből olvasói    

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

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

   

IKR fejlesztés    

egyéb (projektor, tricikli) 2 395000  

Eszközbeszerzésre fordítható összeg összesen 
(Ft) 

 395000  

 
 
Innovatív megoldások, újítások 
 
Nyitott könyvtár program 
2013-ban tovább bővül a könyvtár falain kívül végzett tevékenységünk: az Érsekkerti játszótér 
mellett időszakos nyitva tartással nyújtunk szolgáltatásokat az Agria Park-ban illetve a nyári 
időszakban a Strandfürdő területén. 
Olvasásnépszerűsítő rendezvényeink megjelennek a város különböző pontjain, ezzel új 
célközönséget kívánunk elérni és megszólítani. 
Felelős:  Pauer Erika (Érsekkert) 
  Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (Agria Park, Strandfürdő) 
  Guszmanné Nagy Ágnes (Érsekkert civil ünnep) 
  Komlóné Szabó Ágnes, Oroszi Katalin (Bolyki pince) 
Határidő: 2013. január 1-jétől folyamatosan, időszakosan változó helyszíneken 
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Megnevezés Leírás, ismertető 

Plázakönyvtár Időszakos (elsősorban hétvégi) nyitva tartással nyújtunk 
szolgáltatásokat az Agria Park bevásárló központban. 

Strandkönyvtár Időszakos (elsősorban hétvégi) nyitva tartással nyújtunk 
szolgáltatásokat az egri Termálfürdő területén.  

Vándor-regény A Gárdonyi év tiszteletére Eger város intézményeiben nyilvános 
könyvespolcokról lehet egy-egy egyedi kivitelezésű belső 
borítóval és külső matricával ellátott Gárdonyi-kötetet 
hazavinni, majd olvasás után bármely ún. Gárdonyi-pontra 
visszahozni, s újat kölcsönözni.  

Iratkozz be a fák 
alatt! 

Az Érsekkerti játszótér mellett a gyermekkönyvtár heti két 
alkalommal nyújt mozgókönyvtári szolgáltatásokat 

 
 

6. Könyvtárhasználat  
 

6.1 Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek  
 

Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése 

Szolgáltatás 2013-as 
fejlesztése  
I/N 

Részletek 

Honlap I Az egységes városi arculatnak megfelelő elemek 
használata 
Web-lap elérhetőségének biztosítása még két 
nyelven 

OPAC N  

Adatbázisok I A Könyvtárellátási Szolgáltatásban résztvevő 
könyvtárak teljeskörű elektronikus adatbázisának 
kiépítése 

Referensz 
szolgáltatás 

N  

Közösségi 
oldalak  

N  

Hírlevél I Nyisd ki a világot! pályázat kötelező projekteleme 

RSS N  

 

7. Tervezett fejlesztések, pályázatok  
 

Fejlesztés, pályázat 
megnevezése, tartalma 

Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

Összege Forrása 

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

2012.11.01. 2014.04.30. 46.749.988 
Ft 

Európai Uniós 

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0007 
„Hevestéka: A Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár 

2012.11.01. 2014.04.30. 48.734.696 
Ft 

Európai Uniós 
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hálózati nem formális és 
informális képzési szerepének 
erősítése az élethosszig tartó 
tanulás érdekében” 

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

2012.10.01. 2014.04.01. 29.137.490 
Ft 

Európai Uniós 

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

2013.01.01. 2015.03.31. 
 

29.999.985 
Ft 
összköltség 
/ ebből  
16.146.275 
Ft Bródy 
Sándor 
Könyvtár 

Európai Uniós 

TÁMOP-3.4.3-11/2-2012-0076 
Együtt a tehetségekért: iskolai 
tehetséggondozás Heves 
megyében a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár 
vezetésével 
 

  19 000 712 
Ft  
Elbírálás 
alatt 

 

A Heves Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet 
könyvtárának 
állománybővítésére letéti 
rendszerben 

  300000 Ft NKA 
Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

A Heves megyei 
gyermekvédelmi intézetek 
könyvtári állományának 
gyarapítására 

  400000 Ft NKA 
Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

Helyismereti gyűjteménybe 
plakáttároló szekrény vásárlása 

  303000 Ft NKA 
Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

Helyismereti gyűjtemény 
folyóiratainak köttetése 

  552200 Ft NKA 
Közgyűjtemények 
Kollégiuma 

Bródy piknik Bolykinál, avagy 
Rájátszás Egerben prgramjára 

  350000 Ft NKA Szépirodalom 
és Ismeretterjesztés 
Kollégiuma  
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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: 

 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 

Felelős:  Tőzsér Istvánné, projektmenedzser 
Komlóné Szabó Ágnes, projektasszisztens 
Varga Lászlóné, pénzügyi vezető 

Határidő: 2012. november 1 - 2014. március 1. 

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 az alábbi célokat látjuk megvalósíthatónak az 
Észak-Magyarországi régió könyvtáraival együttműködve: 

 az olvasáskultúrát fejlesztő programsorozatok megvalósítása közoktatási intézmények 
könyvtáraival és ODR közkönyvtárakkal együttműködés alapján  

Célunk olyan programsorozat megvalósítása, 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  
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 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. 
A „Nyisd ki a világot!” pályázat olvasásnépszerűsítő kampányának megvalósuló 
programelemei: 

1. Észak-Magyarország, szeretlek! régiós témahetek helyszíni és online programsorozat, vetélkedő  
1.1. Book-Night - Digitális és információkeresési készségeket    fejlesztő éjszakai helyszíni és 
online könyvtári program, a pályázat nyitó rendezvénye 
Honismereti tematikus online blogsorozatok (Heves megye 7 településének 11 iskolájában): 
1.2. Eltéphetetlen kötelékeink – honismereti irodalom  
1.3. Mesél a szülőföld – honismereti történelem  
1.4. Zöldkönyvtár - természetismereti  
1.5. Örökségünk – néphagyomány témakörökben. 
1.6. Várunk és könyvtárunk - irodalmi pályázat Miskolcon 
1.7. Ismerjük meg Gyöngyöst! várostörténeti vetélkedő 

 
2. Zenés könyv programsorozatok  

2.1. Nagy zenés könyv internetes kvízjáték: Online programsorozat, internetes kvízjáték a 
régiósan legnépszerűbb zenés könyv megválasztására, valamint az olvasás és megzenésített 
versek népszerűsítésére 
2.2. Dallammanufaktúra: mesés, zenés programsorozat helyszíni és online programsorozat 
versek megzenésítésére, improvizálás 

 
3. Mesemozaik: -  gyermekeket a hagyományos magyar mesemondással és a magyar népmesék 
világával megismertető komplex programsorozat (különböző kézművestechnikák 
alkalmazásával) 

3.1. Mesekosár  
3.2. Királylány/királyfiképző  
3.3. Játszóházak  
3.4. Tintanyalók  
3.5. Kötelezők szabadon  
3.6. Könyvkirály 
3.7. Mesélj, olvass gyermekednek! - multiplikátorhatású klubfoglalkozások halmozottan 
hátrányos helyzetű településen élő szülők és gyermekeikkel foglalkozó pedagógusoknak 

 
4. Olvasóklubok  

4.1. Nyissatok ajtót, emberek! - A cigányság kultúráját, hagyományait bemutató programsorozat  
4.2. Olvassunk, beszélgessünk! – közönségtalálkozók írókkal, költőkkel (Lackfi János Török 
Máté, Háy János, Beck Zoltán közreműködésével) 

 
5. Szünidei mozaik - napközis tábor a miskolci gyermekeknek 
 
6. A régió legtöbbet olvasó települése/iskolája– vetélkedőn belül  

6.1. A régió 30 legnépszerűbb könyvének népszerűsítése feladatlapokkal és Régiós Hírlapjáték 
keretében 
6.2. Záró vetélkedő 2014-ben  

Felelős:  Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, projektmenedzser 
Varga Béláné, projektasszisztens 
Varga Lászlóné, pénzügyi vezető 

Határidő: 2012. november 1 - 2014. április 30. 
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Együttműködő partnerek az Észak-Magyarország Régióban: 
Heves megye: 

 Művelődési Ház és Könyvtár, Bélapátfalva 

 Községi Könyvtár, Ecséd 

 VIK Könyvtár, Füzesabony 

 GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös 

 Ady Endre Könyvtár, Hatvan 

 HVMKI Könyvtár Tagintézmény, Heves 

 Káli ÁMK József Attila Könyvtár 

 Városi Könyvtár, Kisköre 

 Nagyközségi Könyvtár, Recsk 

 Petőfi Sándor Könyvtár, Verpelét 

 Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola, Eger 

 Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös 

 EKF Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Eger 

 Nagyfügedi ÁMK Arany János Általános Iskolája 

 Figedy János Általános Iskola, Noszvaj 

 Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola, Gyöngyös 

 VIK Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola, Füzesabony 

 Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Hatvan 

 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Eger 

 Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Eger 

 Máltai Óvoda és Általános Iskola. Tarnabod 

 Családok Átmeneti Otthona Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézménye, Eger 

 Dsida Jenő Baráti Kör 

 Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata 

 Egri Thermál Kft., Eger 

 Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Egri és Füzesabonyi Kirendeltségei 

 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Gyermekjóléti Szolgálata, Recsk 

 WPR Alfa Kft., Eger (Agria Park) 

 a Bródy Sándor Könyvtár 16 mozgókönyvtári szolgáltató pontja 
Borsod megye: 

 II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc 

 Egressy Béni Könyvtár Kulturális és Sport Központ, Kazincbarcika 

 Ózdi Művelődési Intézmények 

 Városi Könyvtár, Sátoraljaújhely 

 Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Miskolc 

 Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola, Miskolc 

 Rákóczi Julianna Általános Iskola, Sajóhídvég 

 Selyemréti Általános és Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Miskolc 

 Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Miskolc 

 Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ, Miskolc 

 Romano Teatro Kulturális Egyesület, Miskolc 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, Miskolc 
Nógrád megye: 

 Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, Salgótarján 

 Városi Közművelődési Központ és Könyvtár, Bátonyterenye 

 Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Szécsény 

 Etes-Litke Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Etes 

 Etes-Litke Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Tagintézménye, Litke 

 Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Ságújfalu 

 Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola, Salgótarján 

 Madách Imre Gimnázium, Salgótarján 

 Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, 
Salgótarján 

 Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezet 

 Nyugdíjasok Nógrád Megyei Képviselete, Salgótarján 

 Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület, Salgótarján 
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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 
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 

Felelős:  Tőzsér Istvánné, projektmenedzser 
Oroszi Katalin, projektasszisztens 
Varga Lászlóné, pénzügyi vezető 

Határidő: 2012. október 1 - 2014. április 1. 
 

TÁMOP – 3.4.3-1 Iskolai tehetséggondozás 

Elbírálás alatt áll az Együtt a tehetségekért : iskolai tehetséggondozás Heves megyében a 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével (TÁMOP-3.4.3-11/2-2012-0076) címmel 
beadott pályázatunk.  
A konstrukció alapvető céljai: 
a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozás, továbbá az esélynövelést szolgáló 
tehetséggondozás támogatása könyvtári eszközökkel.  
Felelős:  Tőzsér Istvánné, projektmenedzser 

Farkas Márta, projektasszisztens 
Varga Lászlóné, pénzügyi vezető 

Határidő: A pályázat elnyerése esetén 
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8. Közművelődési, PR és menedzsment tevékenységek tervezése 

 

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 irodalmi és 
ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem 
minden érdeklődő számára. Terveink szerint 2013-ban új helyszínek bevonásával is szélesítjük 
közönségkapcsolatainkat. 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. 
 

Az Európai Uniós pályázatok fenntartási időszakának programjai 

Felelős: Tőzsér Istvánné 
Határidő: 2013. december 31., a PFJ határidők szerint 

NET-CHAT 

Haladó szintű számítástechnikai és internet-használati klubfoglakozások a lakosság számára 
Felelős: Kárpátiné Ézsiás Edit 
Határidő: pályázati ütemtervnek megfelelően 

Sorsfordulók – sorsfordítók. Történelmi szemelvények 

Eger a Te történeted- szól városunk új jelmondata. Az Eszterházy Károly Főiskola 
Történelemtudományi Intézetének oktatói havonta ismétlődő alkalmakon saját kutatásaik 
alapján olyan történeteket mondanak el, melyekből megismerhetővé válik a közös 
történetünk. A programsorozat előadásai: Dr. Gebei Sándor, egyetemi tanár, MTA doktora: II. 
Rákóczi Ferenc és szabadságharca, Dr. Kiss László, főiskolai tanár: Kossuth Lajos és a 
nemzetiségi kérdés, Dr. Pap József, egyetemi docens: Deák Ferenc és a kiegyezés, Dr. Romsics 
Ignác, egyetemi tanár, MTA tagja: A Horthy-korszak, Dr. Rainer M. János, egyetemi tanár, 
MTA doktora: Nagy Imre politikai pályaképe 
Felelős: Kárpátiné Ézsiás Edit 
Határidő: 2013. december 31. 

Bálint napi kedvezmények 

 Könyvajánlás, jósda és életmód tanácsadás sok meglepetéssel.  
Felelős: Kárpátiné Ézsiás Edit 

Határidő: 2013. február 28. 
 
 A Magyar Irodalomtörténeti Társasággal és az Egriek főzőkanállal című televízióműsor 

szervezőivel közös program, Bálint napi Balassi-fesztivál Egerben címmel. Ezzel  
kapcsolódunk az európai Balassi-kultusz központja által országosan szervezett Balassi, a 
borok barátja – VIII. Bálint napi Balassi-fesztiválhoz. A programon Balassi verseket ad elő 
Venczel Valentin, a Gárdonyi Géza Színház színművésze, dr. Cs. Varga István Borivóknak 
való című előadásával idézi fel a költő emlékét. A program borvacsorával egybekötve 
valósul meg, helyszíne a Zsálya vendéglő. 

Felelős: Oroszi Katalin 
Határidő: 2013. február 28. 
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Bródy Piknik Bolykinál  

Rájátszás Egerben, avagy az irodalom, a zene és a bor együttes hatása a kortársakra 
című programunkat a Bolyki Pincészetben tartjuk, ahol egy különleges környezetben, 
nem hagyományos módon találkozhat az író, az olvasó és a mű: bevonva az irodalom, a versek 
és a zene rajongóit, képviselőit, alkotóit. Fellépő költők/írók: Grecsó Krisztián, Erdős Virág, 
Szálinger Balázs, zenészek: Kollár-Klemencz László (Kistehén Zenekar), Beck Zoltán (30Y), 
Szűcs Krisztián (Heaven Street Seven). Kísérőprogramok: Játszó-tér a kisgyerekes családok 
számára: a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtárosai kézműves foglalkozást tartanak 
apróknak és nagyobbaknak. Könyvtárunk állományából gyerekkönyveket és foglalkoztatókat 
szállítunk a helyszínre. Emellett Kamishibai mesékkel várjuk a gyerekeket – a papírszínház 
segítségével egyszerre több gyerek számára is láthatóvá válnak a képek, ugyanakkor a 
gyerekek a szövegre is jól tudnak figyelni. Totó: a rendezvény idejére a fellépő irodalmárok 
írásaival kapcsolatos totót állítunk össze, melyet a helyszínen tölthetnek ki a résztvevők. A 
helyes megfejtők között a fellépő alkotók könyveit sorsoljuk ki. 
Felelős: Komlóné Szabó Ágnes, Oroszi Katalin 
Határidő: 2013. május 31. 

Internet Fiesta 

A tavaszi Internet Fiesta több napos rendezvényei, alkalmat kínálnak arra, hogy minél 
szélesebb körben megismertessük a XXI. századi ügyintézés, tanulás, tájékozódás, 
kapcsolattartás korszerű és hasznos formáit. 
Felelős: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna 
Határidő: 2013. április 30. 

Költészet napja  

Lehetőséget teremtünk környezetünk lírikusainak bemutatkozására, a Vidám Költők 
Társasága rendezvényén(Gyermekkönyvtár) 
Felelős: Bálintné Fadgyas Eszter (gyermekkönyvtár, Vidám Költők Társasága) 
Határidő: 2013. április 13. 

„Varázskönyvtár”  

Közös program a Szivárvány óvoda 8 tag-óvodájával az Arany János tagóvodával közös 
szervezésben (Együttműködési szerződés alapján) 
Felelős: Luzsi Margit 
Határidő: 2013. január 21. 

Az élő Gárdonyi 

A Gárdonyi emlékév kapcsán az író életét és munkásságát feldolgozó, fél éven át tartó, több 
fordulós, az egri általános és középiskolás diákok aktivitására építő szellemi és ügyességi 
irodalmi vetélkedősorozat változatos eszközökkel és formában.  
Felelős: Kárpátiné Ézsiás Edit 
Határidő: 2013. június 30. 

Ünnepi Könyvhét 

Az Ünnepi könyvhét rendezvényei, az EKF könyvtárával közös szervezéssel  
Felelős: Oroszi Katalin 
Határidő: 2013. június 10. 

Múzeumok éjszakája 

Muzeális értékeink bemutatása, személyre szóló információk, szolgáltatások, kedvezmények, 
kulturális programok éjfélig  
Felelős: Oroszi Katalin 
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Határidő: 2013. június 20. 

Bródy Sándor kiállítás 

Bródy Sándor születésének 150. évfordulóján – a Kaláka Fesztivál Programirodával 
együttműködve – tervezzük az író életművét bemutató kiállításunkat a Galériában 
Felelős: Oroszi Katalin 
Határidő: 2013. június 20. 

Kulturális Örökségvédelem Napjai 

Palota és könyvtár túra szakemberek kalauzolásával– ráirányítja a figyelmet a szolgáltatási 
környezet értékeire, miközben a könyvtár szolgáltatásait is bemutatja 
Felelős: Kárpátiné Ézsiás Edit – Varga Béláné 
Határidő: 2013. szeptember 20. 

Eger Ünnepe 

A könyvtár sátor, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjainak közreműködésével az 
intézmény falain kívül is népszerűsíti az olvasást és a könyvtár szolgáltatásait 
Felelős: Guszmanné Nagy Ágnes 
Határidő: 2013. szeptember 20. 

Országos Könyvtári Napok 

A programsorozat eseményei megyei programokkal– sokszínűségével, mindig új tartalommal, 
középpontban más és más korcsoporttal, vagy témával népszerűsíti a könyvek iránti 
elkötelezettséget  
Felelős: Farkas Márta – Kárpátiné Ézsiás Edit 
Határidő: 2013. október 30. 

Ajándékozzon könyvtárat! 

Karácsonyi akció minden szolgáltató helyen 
Felelős: Kárpátiné Ézsiás Edit 
Határidő: 2013. december 30. 

Pilinkázó  

Adventi zenés, mesélős együttlét a Gyermekkönyvtárban, XMasParty,  
Felelős: Pintérné Pordány Mária  
Határidő: 2013. december 24. 

Adatbázis-bemutatók, könyvtárhasználati órák 

 Diákoknak, felnőtt csoportoknak, civil szervezeteknek könyvtár és adatbázis bemutatók 
Felelős: Kárpátiné Ézsiás Edit 
Határidő: 2013 év során folyamatosan 

 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 

Felelős: Luzsi Margit, Pauer Erika 
Határidő:2013. december 31. 

Családi programok a Gyermekkönyvtárban  

 Bébillér Mesekör 
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 Ciróka kör – 3 év alatti kicsiknek és szüleiknek 

 Gyermeknap – kézművesség és beiratkozás az Érsekkertben 
Felelős: Luzsi Margit 
Határidő: 2013.december 31. 

„Gyere, mondok mesét neked…” 

Közös mesemondás a gyermekkönyvtárban a népmese napján  
Felelős: Luzsi Margit (gyermekkönyvtár) 
Határidő: 2013. október 5. 

Iratkozz be a fák alatt – nyári a könyvtár az Érsekkertben,  

 Família-móka – a piros napernyős parkkönyvtár vidám ünnepi nyitórendezvénye az 
Érsekkertben 

 Heti két alkalommal könyvtári szolgáltatások az Érsekkert játszótere mellett 
Felelős: Pauer Erika (gyermekkönyvtár) 
Határidő: 2013. június 15. 

Sárkánykör  

Mesekör felnőtteknek, a mesék, a mesemondás iránt érdeklődőknek lehetőség szerint  
havonta egyszer 
Felelős: Luzsi Margit 
Határidő: 2013. december 31. 

DISKURZUS 

Gyermekkönyvtári módszertani műhely könyvtárosoknak 
Felelős: Luzsi Margit 
Határidő: 2013. december 31. 
 

Nyelvtanulást, nyelvi kommunikációt népszerűsítő programok2 

 Fun and Games – csoportos foglalkozás óvodai és iskolai csoportoknak (3 alkalom) 

 Olvass Macinak! – csoportos foglalkozás alsó tagozatos iskolai csoportoknak ( igény 
szerint) 

 Angol társalgási klub – kéthetente 

 Readers’ Corner Olvasóklub– beszélgetés angol nyelvű olvasmányokról gyerekekkel 
(igény szerint) 

 Módszertani programok nyelvtanárok számára – a nagyobb német, angol és magyar 
kiadókkal együttműködve 

 A mesék a nyelvoktatásban - címmel a Grimm-év tiszteletére módszertani workshopot 
szervezünk német nyelvtanárok számára a Goethe Intézettel együttműködve. 

 Nyelvek Európai Napja alkalmából rendezvény 

 Nagy zenés, kézműves, egész napos idegen nyelvű Halloween party 

 Karácsonyi zenés idegen nyelvű party gyerekeknek 

 Könyvtárbemutató csoportoknak igény szerint 
Felelős: Fekete Ildikó 
Határidő: 2013. december 31. 

                                                      
2
 A British Council, az OUP, Gateway UK, Goethe Institut, helyi nyelviskolák, nyelvi klubok 

támogatásával 
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Zene és könyvtár 

 

 Koncertek, zenei bemutatók, kiállítások a Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjteményben helyi 
együttesek közreműködésével 

 Rendhagyó ének-zene órák, foglalkozások tartása igény szerint általános- és 
középiskolásoknak, óvodás csoportoknak 

 Richard Wagner és Verdi születésének 200. évfordulója, Benjamin Britten angol 
zeneszerző születésének 100. évfordulója alkalmából kiemelt figyelem munkásságukra, 
kiállítás könyvtárunkban található dokumentumaikból 

 Gárdonyi Géza és a zene - a Gárdonyi-év tiszteletére kiállítás és bibliográfia 
összeállítása 

 Halloween és karácsonyi koncert 
Felelős: Zsoldos Marianna 
Határidő: 2013. december 31. 

Civil és gyermekprogramok a fiókkönyvtárakban 

 

 Felnémeti esték – Előadások, könyvbemutatók a könyvtárban a Felnémeti Civil 
Kerekasztal együttműködésével - havonta 

 Nyugdíjasok irodalmi délutánja – Olvasóklub a Felnémeti Nyugdíjas Ház 
együttműködésével – havonta 

 Rendhagyó irodalomóra – A Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium diákjainak - 
havonta 

 MESE-délelőtt – a Berva-völgyi Óvoda együttműködésével – kéthetente 

 Felnémeti közösségi nap 

 Felnémeti szüret 
Felelős: Vitkóczi Jánosné  
Határidő: 2013. december 31. 
 

 Lapozó – Könyvtári délután fogyatékkal élők számára a Felsővárosi Fogyatékkal Élők 
Napközi Otthona együttműködésével - kéthetente 

Felelős: Venczel Tiborné 
Határidő: 2013. december 31. 

 

Képzőművészeti kiállítások a Galériában3 

Szendi Lajos január 11. január 25. fotó 

Árvai Erzsébet január 28. február 13. olaj 

Nagy Ernő február 14. március 1. olaj 

Fertálymesterek március 4. március 20. vegyes 

Lengyel Kisebbségi Önk. március 21. április 5. fotó (Földalatti Krakkó) 

Kocsis Csaba április 8. április 24. grafika (Költészet Napja) 

Pelcz Zoltán április 25. május 11. kerámia 

Foltvarrók május 13. május 29. patchwork 

Négyessy Nedda május 30. június 12. vegyes 

                                                      
3
 1. félév 
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Badacsonyi Ferenc június 13. június 26. fotó 

Bródy emlékkiállítás június 28. augusztus 20. vegyes 
 

  Tervezett kiadványok, szakmai publikációk   
 

kiadvány 2013. évi terv. ráfordítás (ezer Ft.) 
Kapcsolat c. szakmai módszertani folyóirat évi 
négy alkalommal 
Felelős: Farkas Márta, Komlóné Szabó Ágnes 
Határidő: 2013. december 31. 

50 

„Évkönyvecske 2012”  
Felelős: Pauer Erika 
Határidő: 2013. március 16. 

0 

Kis Péter: A Petőfi kézirattól a lesodort 
forgókupoláig. az Egri Főegyházmegyei 
Könyvtár és épülete a Líceum. Eger : BSK, 2013. 

0 

Csata Béláné Bartha Irénke: Csillagőrző 
csodaerdő. Eger : BSK, 2013. 

 

0 

 

Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban 

Bodó Boglárka  Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető 
Farkas Márta  könyvtári szakértő, Magyar Irodalomtörténeti Társaság 

Heves Megyei Tagozat, titkár 
Fekete Ildikó Libinfo: brit országismeret (általános, oktatási, turisztikai 

információk), angol nyelvtanítás módszertana, Goethe 
Intézet partnerkönyvtári hálózat kapcsolattartó, British 
Council Gateway UK hálózat kapcsolattartó 

Guszmanné Nagy Ágnes könyvtári szakértő, Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves 
Megyei Szervezete elnöke 

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna eMagyarország pont kapcsolattartó 
Komlóné Szabó Ágnes könyvtári szakértő 
Kovács Dóra  Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető 
Luzsi Margit Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet meseszakkör 

vezetője, a paloznaki Meseterápiás Központ 
foglalkozásvezetője 

Oroszi Katalin Egri Ifjúsági Kerekasztal kapcsolattartó, Eurodesk 
kapcsolattartó 

Sohajdáné Bajnok Katalin Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető, könyvtári 
szakértő, Minőségbiztosítás munkacsoport (EMMI) 

 Minőségi díj könyvtáraknak munkacsoport (EMMI) 
Tőzsér Istvánné könyvtári szakértő, vezető szakfelügyelő, Könyvtári Intézet 

óraadó, Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi 
Kuratórium (kuratóriumi tag), Kistelepülések Könyvtári 
Ellátása munkacsoport (EMMI),  Könyvtári Akkreditációs 
Bizottság (EMMI), Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Ellenőrző Bizottság tagja 

Varga Lászlóné Könyvtári Intézet óraadó 
Zsoldos Marianna Eszterházy Károly Főiskola óraadó, AIBM/IAML Zenei 

Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti 
Csoport kapcsolattartó 
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9. Megyei könyvtári feladatellátás  
a. Kötelespéldány szolgáltatás; ODR használat 
b. Könyvtári együttműködés szervezése 
c. Kisebbségi könyvtári ellátás  
d. Statisztikai adatszolgáltatás  

 
A megyei módszertani ellátás 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.  
 

Szakmai együttműködés a megye könyvtárai között  

Szakmai értekezlet, továbbképzés  

Tervezett: 2 alkalom 
Felelős: Farkas Márta 
Határidő: félévente 1 alkalom 

Pályázati projektek összehangolása 

Az országos szakmai napokra összehangoljuk és koordináljuk települési könyvtárak 
programjait, pályázunk NKA „Összefogás” Országos Könyvtári Hét kiemelt szakmai 
rendezvény 2013. évi Heves megyei programjaira 
Tervezett 8 városi, 25 községi könyvtár és szolgáltató hely bevonása 
Felelős: Farkas Márta 
Határidő: 2013. október 

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

 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: 5 városi, 2 községi, könyvtár 

Felelős: Farkas Márta 
Határidő: Pályázati kiírás szerint  

Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatások  

 
Corvina Heves Megyei Könyvtári Portál 

 Egységes, ingyenesen elérhető webes megjelenést biztosítunk a megye könyvtárai 
számára. A portálról jelenleg 5 városi könyvtár honlapja elérhető 
http://brody.iif.hu/corvinaportal/ 

 A Megyei portálunkon, a oldalon közzétesszük 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 látjuk el a 
települési könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, adatlapok). 
Frissítésük folyamatos. 

Felelős: Farkas Márta, Komlóné Szabó Ágnes 

http://brody.iif.hu/corvinaportal/
http://brody.iif.hu/corvinaportal/node/1924
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Határidő: 2013. december 31.  
 
Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében 
A megye települési könyvtárai számára a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben az alábbi 
integrált szolgáltatásokat kínáljuk:  

 egységes Heves megyei katalógus és adatbázis 

 az egyes könyvtárak szolgáltatásainak távoli elérése, állományának webes felületen való 
keresése,  

 a kölcsönzési szolgáltatások, olvasói nyilvántartások interneten keresztül történő 
használata 

 
Az e-Corvina rendszerében dolgoznak: 

 7 városi könyvtár 

 25 önálló községi könyvtár 

 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 biztosítunk; 
12 önálló községi könyvtár (TIOP nyertes pályázók) 

A Corvina Integrált Könyvtári Rendszer kiépítői számára fórumot és betanítást szervezünk – 
igény szerint az év során több alkalommal. 
Felelős: Komlóné Szabó Ágnes 
Határidő: 2013. december 31.  
 
Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás önálló könyvtárak számára 
Tervezett látogatások száma: 30, rendkívüli esetben igény szerint 
Felelős: Farkas Márta, Komlóné Szabó Ágnes 
Határidő: 2013. december 31.  
 
Könyvtári szakfelügyelet 
A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően végezzük a Heves megyei 
könyvtárak szakfelügyeleti vizsgálatát, valamint szakfelügyeleti utóvizsgálatát. 
Tervezett szakfelügyeletek száma: 6 települési könyvtár és szolgáltató hely 
Felelős: Tőzsér Istvánné, Farkas Márta, Komlóné Szabó Ágnes 
Határidő: 2013. december 31.  
 
Könyvtári szakértői tevékenység 
Igény szerint véleményezzük a települési könyvtárak munkáját. 
Felelős: Farkas Márta, Komlóné Szabó Ágnes 
Határidő: 2013. december 31. 
 
Statisztikai adatszolgáltatás 
Koordináljuk a statisztikai adatszolgáltatást Heves megye települési, szak- és felsőoktatási 
könyvtáraiban. A szolgáltató helyek adatainak rögzítését elvégezzük. A megyei adatokat 
közzétesszük könyvtárunk honlapján. Tervezett adatszolgáltatók 2013-ban: 
 14 szak- és felsőoktatási könyvtár 
 69 könyvtári szolgáltató hely 
 49 önálló települési könyvtár 
Felelős: Farkas Márta, Komlóné Szabó Ágnes 
Határidő: 2013. március 31.  
 
Érdekeltségnövelő támogatás 
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A 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet - a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásáról – alapján összesítjük a könyvtári érdekeltségnövelő 
támogatás megyei adatait és továbbítjuk az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz.  
 Tervezett: 40 nyilvános könyvtár 
Felelős: Farkas Márta 
Határidő: 2013. március 31.  
 
Számítógépes szolgáltatás önálló könyvtárak számára 

(Rendszergondozás, szervízszolgáltatás, karbantartás, vírusvédelem) 
Tervezett: 16 település 

Felelős: Vas Gábor 
Határidő: 2013. december 31.  

 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer  

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. A települési önkormányzatokkal megkötött szerződések alapján 
2013-ban az alábbi könyvtári szolgáltatásokat biztosítjuk: 
 
KSZR dokumentumszolgáltatást végzünk egyéni megrendelők számára csereletét formájában 
Tervezett:  4 önálló települési könyvtár 

Kiszállások, cserék száma: 20 
Felelős: Farkas Márta, Kulcsárné Király Mária, Czank László 
Határidő: 2013. december 31.  

 
KSZR teljes körű szolgáltatást végzünk a központi költségvetés kistelepülési könyvtári 
támogatása terhére 

 Dokumentumszolgáltatást végzünk évi 4 alkalommal, csereletét formájában; 
Ennek keretében: állománygyarapítást végzünk, a dokumentumokat adatbázisban rögzítjük, 
könyvtári használatra fölszereljük, jelzetezzük, vonalkódozzuk; 
Gyarapítjuk a helyi állományt tartós letét formájában – kívánságlista és a tavalyi évben végzett 
elégedettségmérés szerint; 
Napilapokat és folyóiratokat rendelünk kívánságlista szerint, évi 50 000 Ft/szolgáltató hely 
értékben, a rendeléseket monitorozzuk. 
Tervezett: 69 szolgáltató hely  
Felelős: Komlóné Szabó Ágnes, Vasné Varga Zita 
Határidő: 2013. december 31.  
 

 Szervezzük a cserék lebonyolítását és kiszállítását. 
Tervezett cserék és kiszállítások száma: 276 

Felelős: Kulcsárné Király Mária, Ferenc Beáta, Czank László 
Határidő: 2013. december 31.  

 Könyvtárköz kölcsönzést végzünk, ha a helyben lévő gyűjteményben nem található meg a 
keresett dokumentum; 

 Segítjük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybe 
vételi lehetőségét; 

Felelős: Veresné Lefler Katalin 
Határidő: 2013. december 31.  
 

 Állományrendezést, leválogatást, selejtezést végzünk igény szerint; 
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 Tervezett: 10 szolgáltató hely 

 Módszertani látogatást, tanácsadást, segítségnyújtást végzünk; 
Tervezett látogatások száma: 69, rendkívüli esetben igény szerint többször is 

 Felhívjuk a fenntartó önkormányzatok figyelmét az aktuális pályázati felhívásokra, 
segítünk a pályázatok megírásában, koordináljuk azok megvalósítását. 

Tervezett: pályázati lehetőségek függvényében, igény szerint 

 Beszerezzük a szolgáltató hely kulturált szolgáltatási környezetéhez szükséges bútorzatot, 
segítséget nyújtunk az egységes arculati elemek tervezéséhez és megvalósításához.  

 Tervezett: az előzetes elégedettségmérések alapján, igény szerint 
Felelős: Farkas Márta, Komlóné Szabó Ágnes 
Határidő: 2013. december 31.  
 

 Számítógépes szolgáltatásokat nyújtunk 
(Rendszergondozás, szervízszolgáltatás, karbantartás, vírusvédelem) 
Tervezett: 32-69 szolgáltató hely, valamint igény szerint 

Felelős: Vas Gábor 
Határidő: 2013. december 31.  

 

 Közösségi szolgáltatásokat nyújtunk 
A megyei gyermek- és felnőtt könyvtári rendezvényekbe bevonjuk a szolgáltató hely 
használóit; segítjük a helyi programok, kiállítások szervezését; az olvasásnépszerűsítő 
programokhoz való csatlakozást. 

Tervezett: 40-69 szolgáltató hely 

 A szolgáltató hely könyvtárosának, betanulási, továbbképzési lehetőséget biztosítunk.  
Tervezett: igény szerint 

Felelős: Farkas Márta 
Határidő: 2013. december 31.  

 
 

10. Minőségirányítási tevékenységek tervezése 2013-ban: 

 
Szolgáltatásfejlesztés 
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.  
 
Kiemelt feladatok: 
Az új szolgáltatóhelyeink (Agria Park, Egri Termál és Strandfürdő) minőségi tevékenységének 
megszervezése. Szükséges a szolgáltatási előírások kidolgozása, a folyamatok szabályozása, 
használói elégedettségmérés, a humán erőforrás biztosítása. Folyamatos 
marketingtevékenység. 
Felelős: Sohajdáné Bajnok Katalin, Varga Béláné 
Határidő: folyamatosan 
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. Vándorgyűlése programjának megszervezés során 
figyelemmel kísérjük a minőségi követelményeket: partnerség, naprakész tájékoztatás, 
személyre szabott szolgáltatások, elégedettségmérés 
Felelős: Sohajdáné Bajnok Katalin 
Határidő: 2013. július 31. 
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11. A könyvtár dolgozóinak képzési terve 2013-ra:  

 

Ssz.  Név Munkakör Képzettség 
Képzési 
forma Irányultság Év  

Óra-
szám 

1 Aradiné Kovács Judit segédkönyvtáros segédkönyvtáros felmentve       

2 
Bálintné Fadgyas 
Eszter 

könyvtáros 
főiskola, 

segédkönyvtáros 
akkreditált Nyelvi képzés 

2013-
2014 

180-
240 

3 Bodó Boglárka könyvtáros egyetem akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
240 

4 Czank László segédkönyvtáros segédkönyvtáros akkreditált 
Rendezvényszervezés, Kiadványszerkesztési, 
prezentációkészítés, szakmai informatikai 
tanfolyam 

2013-
2014 

120 

5 Farkas Márta könyvtáros egyetem akkreditált 
Kiadványszerkesztési, prezentációkészítés, 
szakmai informatikai tanfolyam 

2013-
2014 

120 

6 Fekete Ildikó könyvtáros egyetem 

akkreditált Zenei könyvtári ismeretek 
2013-
2014 

30 

akkreditált 
Tájékoztatás online ill. elektronikus adatbázisok 
használatával 

2013-
2014 

30 

akkreditált Olvasásfejlesztés, használóképzés tanfolyam  
2013-
2014 

60 

7 Ferenc Beáta segédkönyvtáros segédkönyvtáros         

8 
Guszmanné Nagy 
Ágnes 

könyvtáros egyetem akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
240 

9 Kalicz Tamás segédkönyvtáros segédkönyvtáros 
akkreditált Nyelvi képzés 

2013-
2014 

150-
240 

akkreditált Informatikai jellegű szakmai tanfolyam 2013 60 

10 Kárpátiné Ézsiás Edit könyvtáros főiskola felmentve       

11 
Kelemenné Csuhay 
Zsuzsanna 

könyvtáros egyetem 

akkreditált 
Könyvtári vezetői ismeretek I-II. (Könyvtári 
szakértő, szakfelügyelő) 

2013-
2014 

60 

akkreditált Könyvtári vezetői ismeretek I-IV. 
2013-
2014 

120 
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12 Komlóné Szabó Ágnes könyvtáros egyetem 

akkreditált Biblioterápia, olvasásfejlesztés tanfolyam 
2013-
2014 

60 

akkreditált 
Biblioterápia, olvasásfejlesztés, 
mesepedagógia tanfolyam 

2013 40 

13 Kovács Dóra könyvtáros egyetem akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

200 

14 Kulcsárné Király Mária könyvtáros 
főiskola, 

segédkönyvtáros 
akkreditált Nyelvi képzés 

2013-
2014 

150-
240 

15 Luzsi Margit könyvtáros főiskola 

akkreditált 
Biblioterápia, olvasásfejlesztés, 
mesepedagógia tanfolyam 

2013 40 

akkreditált Biblioterápia, olvasásfejlesztés tanfolyam 
2013-
2014 

60 

16 Mihály Andrea könyvtáros főiskola 

akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
240 

akkreditált Minőségmenedzsment képzés 
2013-
2014 

120 

17 Molnár Krisztina könyvtáros 
főiskola, 

segédkönyvtáros 

akkreditált Szakmai kommunikáció 
2013-
2014 

60 

akkreditált 
Kiadványszerkesztési, prezentációkészítés, 
szakmai informatikai tanfolyam 

2013-
2014 

120 

18 Nagy F. Mária könyvtáros főiskola akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
240 

19 Oroszi Katalin könyvtáros egyetem 

felsőfokú 
szakképzés 

Kulturális menedzser 
2013-
2014 

200 

akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

200 

akkreditált Minőségmenedzsment 
2013-
2014 

120 

20 Orsó Éva könyvtári asszisztens szakirányú középfokú  akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
240 

21 Palicz Zsuzsa könyvtáros főiskola akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
240 

22 Pauer Erika könyvtáros főiskola akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

200 
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23 
Pintérné Pordány 
Mária 

könyvtáros főiskola akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
240 

24 Sasvári Boglárka könyvtáros főiskola felmentve       

25 
Schmidtné Vitai 
Bernadett 

könyvtáros főiskola 

akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

200 

akkreditált A helytörténet szakmai tanfolyam  
2013-
2014 

60 

26 
Sohajdáné Bajnok 
Katalin 

könyvtáros főiskola felmentve       

27 Terstyánszky Éva könyvtáros egyetem felmentve       

28 Tőzsér Istvánné könyvtáros egyetem 
felsőfokú 
szakképzés 

Kulturális menedzser 
2013-
2014 

200 

29 Tumbász István segédkönyvtáros segédkönyvtáros 

akkreditált Linux operációs rendszer és használata. I. rész 
2013-
2014 

30 

akkreditált 
Linux operációs rendszer és használata. II. 
rész 

2013-
2014 

30 

akkreditált 
Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári 
környezetben 

2013 60 

30 Varga Béláné  könyvtáros egyetem 

akkreditált 
Könyvtári vezetői ismeretek I-II. (Könyvtári 
szakértő, szakfelügyelő) 

2013-
2014 

60 

akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
240 

akkreditált Könyvtári vezetői ismeretek I-IV. 
2013-
2014 

120 

31 Vas Gábor  informatikus főiskola 

akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
240 

akkreditált Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári 
környezetben 

2013 
60 

32 Vasné Varga Zita könyvtáros egyetem akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
240 

33 Venczel Tiborné könyvtáros segédkönyvtáros felmentve       

34 Veresné Lefler Katalin könyvtáros főiskola 

akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
240 

akkreditált Az elektronikus könyv  
2013-
2014 

30 
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akkreditált 
Tájékoztatás online ill. elektronikus adatbázisok 
használatával, digitális 
kumentumgyűjtemények 

2013-
2014 

30 

35 Vitkóczi Jánosné könyvtáros segédkönyvtáros felmentve       

36 Zsoldos Marianna könyvtáros egyetem akkreditált Nyelvi képzés 
2013-
2014 

150-
640 

 
 
 
 
 



12. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

 
Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása  

 

 
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 2013 
 

1. Pénzkezelés rendjének ellenőrzése 2012. évben 
2. Kötelezettségvállalás rendjének ellenőrzése 2012. évben 

 
 

Eger, 2013. február 12. 
 
 
 
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea 
igazgató 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2012. 

 
2013. 
 

eltérés %-
ban 2012-

höz 
képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 15345  10010 65 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz, beiratkozási 
díjhoz köthető bevétel (nem fenntartótól 
származó bevételek)  2609  3600  138 

ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 683 600 88 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 224949  216482 96 

         – ebből fenntartói támogatás 155732 186482 120 

– ebből központi költségvetési támogatás     

– ebből pályázati támogatás 63095  30000 48 

– a Pályázati támogatásból EU-
támogatás 

  
  

Egyéb bevétel összesen  5597    

Bevétel összesen  245831  226492 92 

Kiadás 

Személyi juttatás 106904  114895 107 

Munkaadókat terhelő összes járulék 28109  30829 110 

Dologi kiadás 77765  79003 102 

Egyéb kiadás 14306  1765 12 

Kiadás összesen  227084  226492 100 
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A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár feladatalapú költségvetési 
terve 2013.  

 
 

 
Állománygyarapítás tervezett összege 

ezer Ft-ra kerekítve 

2012. tény 2013. 
terv 

2013. terv 
bruttó  

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

gyarapításra tervezett összeg (eFt) 21592 12600 13230 58 

ebből folyóirat (eFt) 5559 1112 1168 20 

ebből elektronikus dokumentum (eFt) 42 10 10 25 

tervezett gyarapodás (db és méter) 9790 500 500 5 

ebből kötelespéldány (db) 45 15 15 33 

ebből nemzetiségi dokumentum (db) 98 10 10 10 

 
 

Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása  
 

 
 
 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2012. 

 
2013. 
 

eltérés %-
ban 2012-

höz 
képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 15345  10010 65 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz, beiratkozási 
díjhoz köthető bevétel (nem fenntartótól 
származó bevételek)  2609  3600  138 

ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 683 600 88 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 224949  216482 96 

         – ebből fenntartói támogatás 155732 186482 120 

– ebből központi költségvetési támogatás     

– ebből pályázati támogatás 63095  30000 48 

– a Pályázati támogatásból EU-
támogatás 

  
  

Egyéb bevétel összesen  5597    

Bevétel összesen  245831  226492 92 

Kiadás 

Személyi juttatás 106904  114895 107 

Munkaadókat terhelő összes járulék 28109  30829 110 

Dologi kiadás 77765  79003 102 

Egyéb kiadás 14306  1765 12 

Kiadás összesen  227084  226492 100 


