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A  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  az  1997.  évi  CXL.  törvény  céljaival 
összhangban működik. 
Feladata,  hogy  minden  látogató  számára  biztosítsa  a  könyvtárhasználatot,  az  egyes 
dokumentumok  és  a  szükséges  információk  elérését  saját  állományából,  illetve  az 
Országos  Dokumentumellátási  Rendszer  szolgáltatásainak  közvetítésével.  Biztosítja  az 
Európai  Unióval  kapcsolatos  általános  ismeretek,  információk  elérését,  közhasznú 
információk  szolgáltatásával  segíti  a  mindennapi  életben  szükséges  ügyintézést, 
tájékozódást, közösségi színtérként helyet ad könyvtári rendezvényeknek.
A 2006. év kiemelt feladatai voltak:

 Három részlegünk (Gyermekkönyvtár, I., III. Fiókkönyvtár) felújítása, bővítése, 
költöztetése, a szolgáltatás újraindítása

 A részlegek egységes számítógépes kölcsönzési rendszerének beüzemelése
 Az  „Összefogás  a  könyvtárakkal,  összefogás  az  olvasókkal  a  sikeres 

társadalomért” akció regionális szintű koordinálása
 A  Könyvtár-ellátási  Szolgáltató  Rendszer  mellett  a  mozgókönyvtári  ellátás 

megszervezése, kapcsolat kialakítása a kistérségekkel, az egyes településekkel
 Szakmai  pályázatokon  való  részvétel,  amelyek  segítségével  lehetőség  nyílt 

egyes szolgáltatások korszerűsítésére, rendezvények szervezésére
 A Könyvtári Minőségfejlesztés 21 projekt folytatása
 A  külső  raktári  állomány  nagyarányú  leválogatása,  a  sérült  állományrészek 

selejtezése, takarítási munkák elvégzése

Könyvtári szolgáltatások
Az  elmúlt  év  során,  az  olvasószolgálat  valamennyi  munkaterületén  végzett  feladat 
megtervezésénél  alapvető  követelményként  tűztük  magunk  elé  -  a  minőségbiztosítás 
követelményeinek eleget téve - a könyvtári stratégiai célok megvalósítását a mindennapi 
munkánkban.
A 2006-os évben számos feladat és program, a szolgáltatások folyamatos javítása, valamint 
az  esélyegyelőség  megteremtése  érdekében tett  lépéseink  mind  magukban  hordozzák a 
minőségi  munka elemeit.  A minőségbiztosításról megtanult  és szerzett  tapasztalatok,  az 
egyre  érzékelhető  szemléletváltozás  alapvető  feltétele  a  jól  végzett  munkának  és  a 
szolgáltatások  további  javításának.  Különösen  szükséges  ez  egy  széttagolt,  zsúfolt,  és 
meglehetősen kicsi alapterületen működő könyvtár esetében. 
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Könyvtárhasználat – számokban

 Összesen

Ebből
14  éven 
aluliak

14 és  65 év 
közöttiek

65  év 
felettiek

Regisztrált használók száma 13 291 2 125 9 217 1 949

Aktív használó 35 369

Személyes (helybeni) használat összesen 173 104  

 Az összesből internethasználat 28 334

Kölcsözött dokumentum (db) 277 205

Helyben használt dokumentum (db) 157 251

 A beiratkozott olvasók száma

 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2003 2004 2005 2006

Felnőtt részleg 5837 5285 7836 9039 7584 7781 7730 6424 6146 6379

Zenei részleg 370 2790 1267 1239 1241 1020 710

Idegennyelvi részleg 605 677 1491 1806 1984 1825 1728 2591

Közigazgatási szakkönyvtár 743 1085 840 979 1054 1014

Gyermekkönyvtár 1332 1469 1517 1741 1721 1730 1407 1208 1450

I.sz. fiók 867 908 811 764 505 303 427 493 532 394

II.sz.fiók 252 446 302 151 405 424 395 401 406 401

III.sz.fiók 222 120 129 175 211 255 72 268 370 352

Összesen 8589 8898 9148 12776 15470 14689 14417 13038 12464 13291
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 A látogatók száma

 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2003 2004 2005 2006

Felnőtt részleg 53776 52624 70354 89063 105403 102905 93075 82927 77480 93270

Zenei részleg 3539 17066 16053 16024 16633 13250 10340

Idegennyelvi részleg 4744 6105 10527 18916 23760 19523 19496 19831

Közigazgatási szakkönyvtár 2310 5059 4593 6718 6984 21820

Gyermekkönyvtár 19416 16363 21587 22963 24296 2070 13522 12266 12404

I.sz. fiók 6843 7216 6868 6943 5202 3426 6048 7502 8077 4740

II.sz.fiók 6198 7040 3160 1594 6639 5074 3702 3478 3760 3278

III.sz.fiók 2065 1432 3321 2139 2491 3973 2355 1835 7137 7421

Összesen 90398 90226 84048 132031 173725 180644 151627 152138 148450 173104
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 A kölcsönzött kötetek száma

 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2003 2004 2005 2006

Felnőtt részleg 107424 105181 156467 142897 107490 156981 129245 168310 119923 139708

Zenei részleg 2112 14423 26123 42784 45411 46718 37423

Idegennyelvi r. 6011 24996 29511 29855 30189 28415 31651

Közig. r. 1728 nem k. 0 0 1661 0

Gyermek r. 49250 28753 52307 57267 56119 54570 36657 33510 33362

I.sz. fiók 25127 42711 35477 33155 21422 12607 15821 17016 17876 11027

II.sz.fiók 22437 17842 10148 6707 27944 20212 14854 14709 14271 16833

III.sz.fiók 7650 5928 10291 7244 8751 18932 6412 1428 6035 7201

Összesen 211888 200415 212383 250433 264021 320485 293541 313720 268409 277205
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Kölcsönzött köte tek  szám a
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Az elmúlt éveket tekintve megállapítható, hogy az 1990-es évek végéhez képest forgalmi 
adataink  valamelyest  csökkentek  ill.  stagnáltak.  2005-höz  hasonlítva  azonban  mind  a 
beiratkozott  olvasók  száma,  mind  a  kölcsönzött  dokumentumok  száma  emelkedett. 
Legerőteljesebben  fejlődő  részlegünk  az  Idegen  Nyelvi  Gyűjtemény,  a  részleg 
rendezvénycentrikus,  olvasóbarát  politikája,  a  partnerségre  építő  tudatos  munka  és  a 
nyelvtanulás  iránti  egyre  nagyobb  érdeklődés  kölcsönösen  erősíti  a  gyűjtemény 
használatának igényét. 
Gyermekkönyvtárunk hosszas bezárása,  az elmúlt  időszak kedvezőtlen elhelyezése után 
várhatóan stabil körülmények közt, a régi olvasói forgalmat is felülmúlva működik tovább. 

Bővítés, felújtás
A 2006. év legnagyobb feladata a Gyermekkönyvtár 
és  két  fiókkönyvtárunk  költöztetése,  állományának 
rendezése, a szolgáltatások újraindítása volt. 
A Gyermekkönyvtár felújítása a Forrás Gyermek- és 
Ifjúsági  Központ  címzett  támogatással  való 
korszerűsítése  keretében  történt.  A Kallómalom úti 
III.  sz.  fiókkönyvtár  bővítése,  a  Lajosvárosi  I.  sz. 
fiókkönyvtár  költöztetése  részben  Eger  MJV 

támogatásával, részben saját források felhasználásával történt.
Mindhárom  esetben  a  legapróbb  részletekig  megterveztük  a  munkafolyamatokat  és  a 
visszaszállítás, költöztetés menetét. A három helyszínen, egymással szinte párhuzamosan 
44.500 kötet megmozgatására volt szükség.
Úgy véljük, hogy mindhárom részlegben olyan olvasóbarát környezetet sikerült kialakítani, 
mely biztosítja a korszerű könyvtárhasználat  feltételeit,  barátságos közösségi színtérként 
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szolgál. Felújított részlegeink alkalmasak mozgáskorlátozottak fogadására is. 
Az  olvasói  igényekre  tekintettel  a  Gyermekkönyvtárban  és  két  fiókkönyvtárunkban  az 
eddigi  kettő  helyett  négy-négy  számítógépen  biztosítjuk  a  számítógép-használatot, 
internet-elérést.  Korszerűsített  számítógépekre  telepítettük  a  kölcsönzési  adminisztrációt 
végző szoftvert,  a  gyermekkönyvtárban  on-line,  a  két  fiókkönyvtárban  helyi  adatbázist 
használva történik az adminisztráció.  
2000  áprilisában  10  internetezésre  alkalmas  számítógépet  nyertünk  az  Informatikai 
kormánybiztosság  pályázatán.  A folyamatos  használat,  az  informatikai  eszközök  gyors 
avulása 2006-ban szükségessé tette ezeknek a gépeknek a korszerűsítését, egyes egységek 
cseréjét, melyet saját forrásból oldottunk meg.

Állományrendezés
A  zsúfoltság  ellenére  igyekezünk  odafigyelni  az  olvasói  színterek  rendezettségére,  az 
állomány frissítésére és folyamatos rendjére. Az elmúlt évben a szabadpolcos termek, az 
olvasóterem és a belső raktár könyvállományát mozgattuk meg, egybekötve ezt a munkát a 
tervszerű állománykivonással. A központi épületben lévő dokumentumokat a leválogatás 
során  csoportosítottuk  aszerint,  hogy  a  külső  raktárba  kerüljenek,  esetleg 
továbbhasznosítva felajánlásra, illetve a fizikai állag és a tartalmi avultság miatt javasoltuk 
azok selejtezését. A külső raktárba került könyvek polcra rendezése is megtörtént. Ezután 
kezdtük meg a külső raktár szépirodalmi állományának át- és leválogatását a már említett 
szempontok szerint. A külső raktár rendezésének a 2006-os évre tervezett munkálatait – 
néhány apró helyreigazítási művelet kivételével – elvégeztük.
A kölcsönözhető szakirodalom teljes átrendezésre került sor a szabadpolcos termekben. Az 
ilyen módon is „megfiatalított” állományrészekben a régi olvasók is felfedező örömmel 
kezdték  keresni  az  olvasnivalót.  Amikor  az  addig  megszokott  helyeken  más  tartalmú 
könyveket találtak, örömmel kölcsönözték ki. E munka eredményeként is bebizonyosodott, 
hogy csupán egy kis átrendezés is hozhat minőségi javulást a szolgáltatásban. Az igen nagy 
helyet  elfoglaló  betűrendes  katalógust  tartalmazó  szekrényeket  kiemeltük  a  kölcsönzői 
övezetből  és  az  olvasóteremből,  ezzel  is  csökkentve  a  zsúfoltságot.  Ezzel  titkon  az  is 
célunk volt, hogy merészebben és gyakrabban használják az elektronikus katalógusainkat, 
ami sokak számára (elsősorban az idős embereknek) az első lépést jelenti a számítógépek 
használata felé. 

Tájékoztatás
Ahhoz,  hogy  a  valóságos  igényeknek  megfelelően  tudjuk  alakítani  a  könyvtári 
szolgáltatásokat, nagyon fontosnak tartjuk az információt keresők szempontjait. Az előző 
években  végzett  vizsgálat  és  annak  folyamatos  ellenőrzése  is  megerősítette,  hogy  a 
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könyvtárak  a  hagyományos  szolgáltatások  mellett  a  számítógépek  és  a  számítógépes 
információhordozók korlátlan lehetőségét kínálják, amire igen nagy az igény. A tájékoztató 
munkánkat  jellemzi,  -  és  egyben  meghatározza  –  hiszen  a  hagyományos  nyomtatott 
dokumentumok mellett egyre nagyobb teret hódítanak az új elektronikus ismerethordozók. 
A bibliográfiai adatszolgáltatás mellett a tartalomszolgáltatás is fontos része tájékoztatási 
tevékenységünknek.  A  telefonon,  levélben,  e-mailen  érkezett  kérdések  mennyisége  és 
sokfélesége továbbra is folyamatos feladatot jelent a tájékoztatásban. Jól működik a Mit-
Hol  keresés,  amiben  az  olvasószolgálat  3  munkatársa  vesz  részt.  Gyakran  kapunk 
kérdéseket  és mi  is  igénybe  vesszük szolgáltatásait  egy-egy kérdés  megválaszolásához. 
Folyamatosan  bővül  a  CD-ROM  állományunk,  az  EU-val  kapcsolatos 
dokumentumállomány és egyre több információs csatorna elérésével biztosítottunk Európai 
Unióval kapcsolatos tájékozódási lehetőséget. Könyvtárunkban elérhető a Forródrót az EU 
vonalhoz szolgáltatás is. 
Ettől  az  évtől  a  könyvtárunkban  a  NAVA-pont  (Nemzeti  Audiovizuális  Archivum)  is 
elérhető, ahol több száz politikai, kulturális, ismeretterjesztő, hír- és sportműsor kereshető 
vissza és nézhető újra az országos televíziók (M1, M2, Duna TV, RTL Klub és a TV”) 
anyagából.

Használóképzés
A hagyományos könyvtárismereti és könyvtárhasználati órák megszervezése és megtartása 
a tájékoztató munkánk fontos részét alkotják mind a Gyermekkönyvtárban, mind a Felnőtt 
olvasószolgálat szolgáltató helyein, részlegeiben. Szervezett formában az általános iskolai 
és  óvodai  csoportokon  kívül  középiskolai  tanulóknak  és  főiskolai  hallgatókból  álló 
közösségeknek is rendszeresen tartunk könyvtárhasználati ill. könyvtárbemutató órákat. 
A Gyermekkönyvtár  kiemelt feladataként kezeltük a szervezett  gyermekfoglalkozásokat, 
melyre  tematikus  ajánlataink  alapján  jelentkezhetnek  gyermekcsoportok.  Tavaly  68 
alkalommal  (a  megnyitás  után  szinte  minden  második  napon)  szerveztünk 
könyvtárbemutatót mesével, bemutattuk jeles napok szokásait, beszélgettünk a csillagokról 
– bolygókról - űrhajózásról, boszorkányokról-varázslókról, sárkányokról, Rákócziról. 
Egyre gyakrabban kirándulócsoportok, városunkba látogató turisták, itt nyaraló vendégek 
is  igénybe  veszik  egyes  szolgáltatásainkat.  Könyvtárunk  főépülete  városismereti 
vetélkedők helyszíne, a kiránduló iskolai és felnőtt csoportok a mi segítségünkkel oldják 
meg  a  városismereti  teszteket.  A  könyvtár,  mint  intézmény,  mint  állandó  színvonalas 
alkotásokat bemutató kiállítóhely, és mint a város egyik legszebb barokk épülete sok-sok 
látogatót és könyvtárhasználót vonz a kölcsönzésen túl, így szinte szerves részévé válik az 
idegenforgalomnak is.
Könyvtárunk  2002-ben indította  Internet-használati  tanfolyamait  a  lakosság számára  az 
Informatikai Kormánybiztosság, majd a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával. 
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Az  eddig  lezajlott  58  tanfolyam  –  mely  közel  600  személy  képzését  jelentette  – 
megerősítette  előzetes  várakozásainkat,  széles  rétegek  számára  sikerült  új  és  hasznos 
ismereteket  közvetítenünk  a  számítógépről,  a  hálózati  alkalmazásokról  és  az  Internet 
lehetőségeiről.
Az elmúlt  évben is  nagy sikerrel  folytatódott  a  lakosság Internetes  képzése.  A sikeres 
pályázatnak  köszönhetően  egyre  többen  szereznek  alapfokú  ismereteket  az  Internet 
használatához.  Ezt  a  nagyon  népszerű  szolgáltatást  egyre  többen  veszik  igénybe.  Az 
idősebb korosztály is egyre fogékonyabb ezen a téren és egymást bíztatva jelentkeznek a 
meghirdetett  tanfolyamainkra.  A  tanfolyamon  közreműködő  oktató  kollégák 
felkészültsége, türelme és segítőkészsége nagyban hozzájárul e szolgáltatásunk sikeréhez. 
A már jól bevált oktatási anyag mellett kibővített tematikával ismereteket nyújtottunk az e-
közigazgatás,  az  elektronikus  ügyintézés  lehetőségeiről.  Tanfolyamaink  olyannyira 
népszerűek,  hogy két-három hónapos,  esetenként  fél  éves  várakozási  idővel  lehet  csak 
megkezdeni a részvételt.

Pályázati eredmények
Könyvtári  életünk  szinte  minden  területén  pályázatok  segítségével  végeztünk 
fejlesztéseket,  bővítettük  szolgáltatásaink  körét.  Könyvtárunk  céljai  párhuzamosak  a 
magyar könyvtárügy stratégiai céljaival, így tudatosan felkészülünk az ennek szellemében 
kiírt  pályázati  lehetőségekre.  A  pályázati  lehetőségeket  igyekszünk  maximálisan 
kihasználni, s minden forrást intézményi céljaink érdekében felhasználni.

Pályázatok Támogató szervezet Elnyert össz. 
2006.

Állománybővítés-TOP100/Nagy könyv NKA 1 700 000

Emlékév 1956/2006
NKÖM  Nemzeti 
Évfordulók Titkársága 70 000

Minőségbiztosítás NKA 700 000
Jelbeszéd tanfolyam NKA 400 000
Internet tanfolyam-lakosságnak IV. NKA 960 000
Indukciós hurokerősítő NKA 371 500
Kistelepülési könyvtár-korszerűsítés NKA 1 350 000
Vonalkódnyomtató és számítógép NKA 499 500
Büntetésvégrehajtó Intézet könyvtár állománybővítés NKA 200 000
British Council (rendezvény) British Council 30 000
British Council - Gateway 2006. British Council 192 500
Kézműves hagyományápolás a könyvtárban Mobilitas 150 000
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ODR 2006 OKM-11933/2006 1 600 000
British Council nyelvtanfolyam British Council 80 000
Könyvtári dokumentumok újrakötése NKA 158 900
Állományvédelem NKA 1 245 000
Számítógép beszerzés British Council 250 000

  

2006. évi pályázat:  9 957 400

Egyéb bevételek
Örökbefogadás 6 200
Adomány Kácsor Zsolt 40 000
Egri csillagok örökbefogadás ZF Hungária 1 700 000
Internet Fiesta NIIF 150 000
SZJA 1% 2006. Hm-i APEH 81 817
Kiállítás Dr. Makán Ferencné Eger MJV Kult. Biz. 80 000
Érdekeltségnövelő tám.2006. NKÖM 1 973 000
„Összefogás  a  könyvtárakkal,  összefogás  az 
olvasókkal a sikeres társadalomért” akció

Informatikai  és 
Könyvtári Szövetség 3 873 968

Saját bevételből elkülönített:  7 904 985

A  pályázatok  terén  is  sikeres  évet  zártunk.  Pályázati  támogatásból  Nagy  Könyv 
programban részt  vevő könyvtárak  számára 1,7 millió  forint  támogatást  nyertünk,  amit 
állománybővítésre  lehetett  felhasználni.  Az  állománybővítést  a  150-es  lista  alapján 
állítottuk össze.
A  hátránnyal  élők  információszerzésének  segítése,  az  esélyegyenlőség  megteremtése 
érdekében  igyekeztünk  minden  lehetőséget  megragadni,  ezért  pályáztunk  a  Nemzeti 
Kulturális Alaphoz Indukciós hurokerősítő beépítésére, valamint kommunikációs jelnyelv 
tanfolyam  megszervezéséhez  támogatásért.  Mindkét  pályázat  sikeres  volt,  melynek 
segítségével  megkezdhettük  a  kommunikációs  akadálymentesítést  könyvtárunkban.  A 
jelnyelv tanfolyamon intézményünkből 3 fő vesz részt, alap és középfokú képzésben. A 
tanfolyam  többi  hallgatója  a  megye  különböző  könyvtáraiban  dolgozik.  Az  indukciós 
hurokerősítő a könyvtár főépületében jelenthet könnyebbséget a nagyothallók számára. 
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Rendezvénynaptár
Rendezvényeink  megtervezésénél  elsődleges  szempont,  hogy  a  szorosan  kapcsolódjon 
könyvtárunk  profiljához,  az  országos  akciókhoz,  az  egyes  részlegek  marketing 
tevékenységéhez. Két kiemelt rendezvényünk a tavasszal évről évre megrendezett Internet 
Fiesta  és  az  Őszi  könyvtári  hetek  rendezvénysorozata,  melynek  idén  regionális 
koordinátori feladatait is vállaltuk. 

2006. január
Nyelvek Európai Napja – Idegen Nyelvi Részleg

„a világ tárt karokkal fogad minket, és bármit el tudunk érni, amit csak akarunk.”
Darvai Dorottya (16 éves) Kossuth Zsuzsa Gimnázium Eger

A Nyelvek Európai Napja alkalmából könyvtárunk idegen nyelvi részlege 
pályázatot hirdetett 13-14 és 15-18 éves diákok részére. A pályázóknak magyar 
nyelvű fogalmazást kellett írniuk arról, miért fontos számukra a nyelvtudás, 
melyik európai nyelvet vagy nyelveket kedvelik a legjobban és miért, milyen 
személyes élményeik vannak egy-egy európai nyelvvel, esetleg kultúrával 
kapcsolatban. A Nyelvek Európai Napja célkitűzéseivel összhangban a 
pályázatnak tükröznie kellett, hogy a pályázó életében a nyelvtanulás jelentős 
helyet foglal el, a nyelvtudást fontosnak tartja, tiszteli Európa nyelvi és 
kulturális sokszínűségét.
Felhívásunkra közel 30 pályázat érkezett. Köszönjük a Dobó István 
Gimnázium a Neumann János Gimnázium, a füzesabonyi Széchenyi István 
Általános Iskola, a Mikszáth Kálmán Általános Iskola Erdőtelek valamint a 
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, a Tinódi Sebestyén Általános Iskola, a 
Felsővárosi Általános Iskola, a Kossuth Zsuzsa Gimnázium diákjainak és 
tanárainak érdeklődését és színvonalas munkáját.
A díjak átadására 2006. január 24-én került sor a könyvár Idegen Nyelvi 
Részlegében, a nyertes pályamunkák honlapunkon olvashatók.
Németh Edit festőművész kiállítása
Kiállítás a könyvtár galériájában. A kiállítást H. Szilasi Ágota nyitotta meg.

Mozart 250.  – kiállítás a zenei részlegben
Zenei részlegünk a mester iránti tisztelet jeléül színes kiállítást rendezett a 
részlegünkben található Mozart dokumentumokból.
„Alpoktól az Ararátig” 
Klein Dávid „Alpoktól az Ararátig” című fotókiállítása a könyvtár galériájában 

2006. február
Faces and Places
Within the Faces and Places Events of the British Council Meet Scottish author 
A. L. Kennedy in Bródy Sándor Könyvtár Idegen Nyelvi Szakrészleg on 23 
February at 16.00. She is reading from her novel So I am Glad, questions are 
welcome afterwards

2006. március
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezetének taggyűlése 
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Kiállítás  
Kertész Márk alkalmazott grafikus kiállítása a könyvtár galériájában 

Bartók kiállítás – Zenei részleg
125  éve,  1881.  március  25-én  született  egyik  legismertebb  zeneszerzőnk. 
Születésnapja  alkalmából  részlegünk  kiállítást  rendezett  a  nálunk  található 
Bartók dokumentumokból.
A kiállítás tiszteletére Mezei Boglárka textilművész részlegünknek ajándékozta 
„A fából faragott királyfi” c. bábját, mely azóta részlegünk egyik dísze.

Frankofónia
A Budapesti Francia Intézet és frankofón partnerei szervezésében márciusban a 
Frankofónia Ünnepe címmel Budapesten és több vidéki városban sokszínű 
kulturális programsorozatra kerül sor.
Ehhez kapcsolódva 2006. március 23-án 16 órakor Damien Bonneau az EKF 
Francia Nyelvi Tanszékének lektora tart előadást az Idegennyelvi 
Szakrészlegben Franciaországról, a francia nyelv mai szerepéről, és a francia 
kultúrkörhöz kapcsolódó érdekességekről.

Tűzzománc kiállítás 
Pataki József Csokonai-díjas művésztanár kiállítása a könyvtár galériájában  
 

Internet Fiesta 2006. március 20-31.
Az Internet kultúra népszerűsítését szolgáló, világméretű rendezvénysorozat, 
melyet az Internet Society koordinál. A mozgalomhoz változatos programjaival 
intézményünk minden évben csatlakozik

− Kiállítás az Internet Fiesta 5 évének dokumentumaiból „5 éves a 
Fiesta” címmel

− Kalandjaim az interneten - pályázat mindenkinek! - a Fiesta időtartama 
alatt 
Pályázatot hirdetünk mindazok számára, akik szívesen megosztják 
velünk és látogatóinkkal a hálón szerzett érdekes élményeiket, 
tájékoztatnak arról, hogyan ismerkedtek meg az internettel, milyen a 
viszonyulásuk ehhez az egyre inkább terjedő technikához, milyen 
tapasztalatokkal gazdagította mindennapjaikat az internet használata. 
Kérjük, véleményüket maximum egy oldal terjedelemben fogalmazzák 
meg! A beérkező munkákat honlapunkon www.brody.iif.hu 
folyamatosan közöljük, és a teljes névvel és címmel ellátott pályázatok 
között számítástechnikai ajándékokat sorsolunk ki.

− NET-KVÍZ - Az Internet-felhasználói tanfolyamon részt vett hallgatók 
számára 
Szerkeszti és vezeti: Kárpátiné Ézsiás Edit
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Helyszín: a könyvtár olvasóterme
Játsszon velünk a megszokott helyszínen! Egy kvíz-játékra hívjuk! 
Most van alkalma ellenőrizni az elsajátítottakat!
A feladatlapon feltett kérdéseinkre könnyedén választ talál az internet 
segítségével az ismertetett weboldalakon otthon vagy a könyvtárban.
Próbálja ki tudását - a Fiesta időtartama alatt -, bármikor a könyvtár 
nyitva tartási idejében! Otthonról is juttassa el megfejtését 
könyvtárunkba!

− TOTÓ és keresztrejtvény a számítástechnika világáról
Összeállította: Pintérné Pordány Mária
Helyszín: Fiókkönyvtárak
A Fiesta egész ideje alatt megtalálja a feladatlapokat minden 
fiókkönyvtárunkban!

Március 20.:
9.00

− A CD Jogtár és az EBSCO adatbázis bemutatása.
− Újdonságok a Szikla keresőben

Belső továbbképzés a BSK könyvtárosainak
Előadók: Kárpátiné Ézsiás Edit, Dr. Balázsné Mihály Andrea(CD 
Jogtár)
Fekete Ildikó (EBSCO)
Kovácsné Halmai Rita, Troskin Nyikolájné (Szikla kereső)

Március 22.: 
14.00

− „Egyszer volt, hol nem volt, az OPERÁCIÓS RENDSZEREN IS túl.”
- játékok, versek, mesék, kreatív ötletek az interneten - alsó tagozatos 
gyerekeknek
Helyszín: 2. sz. Fiókkönyvtár, Felnémet
Előadó: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna

Március 24.:
10-től 10-ig internet!
Meghosszabbított nyitva tartás!
Éjszakába nyúlóan barangolhat a világhálón a BSK olvasótermének 10 gépén! 
Az elmúlt évben indított, nagy sikerrel fogadott program megismétlése.
Március 27.:
9.00:

− Egyszer volt, hol nem volt, az OPERÁCIÓS RENDSZEREN IS túl. - 
játékok, versek, mesék, kreatív ötletek az interneten - módszertani 
továbbképzés vidéki könyvtárosoknak
Helyszín: A BSK olvasóterme
Előadó: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna
Résztvevők: az Egerszóláti Általános Iskola tanulói

Március 29.:
14.00:

− Fedezzük fel együtt!
- zene, kvíz, programtájékoztatók az interneten
- felső tagozatos diákoknak
Helyszín: 1. sz. Fiókkönyvtár, Eger
Előadó: Dr. Balázsné Mihály Andrea

Március 30.:
16.30:

− Előadás: „NET- mazsolák”
- az ismeretlen Világháló
- érdekességek az Internet birodalmából
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Előadó: Molnár József tanár, a Sprinter Stúdió munkatársa
Helyszín: a könyvtár olvasóterme

17.30:
Ünnepélyes eredményhirdetés:
A NET-KVÍZ, a TOTÓ és keresztrejtvény, valamint a Kalandjaim az interneten 
c. pályázat helyezettjeinek díjazása 
Könyvtárunk A Nagy Könyvért
Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regénye első kiadásának ünnepélyes 
örökbefogadása és A Nagy Könyv Heves megyei eseményei képekben című 
kiállítás a könyvtár galériájában. 

2006. április
Kiállítás
Nagy Andor fotókiállítása a könyvtár galériájában. A kiállítást megnyitja: Fejér 
István fotóművész.

Kiállítás és bemutató Idegen Nyelvi Szakrészlegünk állományából az 
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolában, az iskola nyílt napján.

2006. május
Kiállítás
H. Tóth László festményeiből rendezett kiállítás a könyvtár galériájában. 
A kiállítást megnyitja: H. Szilasi Ágota művészettörténész. 

 Rock múzeum – Zenemű és Hangtár
A rock zene első 40 évének vázlatos története a zenei csúcspontok 
felvillantásával. Stílusok, irányzatok, előadók, együttesek.
Előadó: Márton Rezső (rock muzeológus)

„Szolgáltatásközpontú könyvtárak határon innen és túl”
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületet Heves Megyei Szervezete és a Bocatius János Nyilvános Könyvtár 
szakmai továbbképzést szervezett.
Helyszín: Bocatius János Nyilvános Könyvtár, Kassa
Szakmai program:
A kassai városi könyvtár gyűjteményeinek megtekintése
Előadások, tapasztalatcsere, beszélgetés a következő témákról: 
Minőségalapú szolgáltatási rendszer bevezetésének lépései az egri Bródy 
Sándor Könyvtárban;
Seniorok képzése internethasználatra a Bocatius János Nyilvános Könyvtárban, 
Kassán;
Tapasztalatok a használóképzés - internet-használat területén Egerben 
A svidniki bibliobuszok - második decénium
Mozgókönyvtári ellátás - új szolgáltatás megvalósítása Heves megyében 
A premontrei rend könyvtárának megtekintése. 

2006. június
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77. Ünnepi Könyvhét
− Tanulmányok, avagy miért szebb állat a teve, mint a ló. Vendégünk: 

Bak Zsuzsanna elsőkötetes szerző
− Átkozott édes föld - Első kötetét bemutatja a szerző: Doros Judit

Könyvbemutató Németh Attila - Moretti Magdolna: „...ki szépen kimondja a 
rettenetet, azzal fel is oldja” PSYrodalmi szöveggyűjtemény. Vendégünk: dr. 
Moretti Magdolna 
Az év legszebb német könyvei 2005 
”Die schönsten Bücher des Jahres” címmel 2005 legszebb német könyvei 
tekinthetők meg az Idegennyelvi Szakrészlegben. A könyveket - melyek között 
találunk lexikonokat, gyermekkönyveket, antológiákat, tankönyveket, 
fotóalbumokat és egyéb szakkönyveket - az érdeklődők kézbe vehetik, helyben 
olvashatják.

Gobelin-kiállítás
Mikó Józsefné és Kis Józsefné gobelinjeiből rendezett kiállítás a könyvtár 
galériájában 
Könyvbemutató – III. sz. fiókkönyvtár
A Felnémetről elszármazó Dóra Zoltán: „Nyelvemben élek” c. könyvének 
bemutatója.
Az estet megnyitja és a szerzővel beszélget: Dr. Cs. Varga István, 
irodalomtörténész. 
Grafikai kiállítás 
Uracs István grafikáiból rendezett kiállítás a könyvtár galériájában. 
A kiállítást megnyitja: Pataki József művésztanár.

2006. július
Plakátkiállítás az Idegen Nyelvi Szakrészlegben
Football nation címmel egy 16 plakátból álló kiállítást tekinthetnek meg az 
érdeklődők az Idegen Nyelvi Szakrészlegben. 
A szigetországban a focinak hagyománya, igazi kultusza van. Bár nem ők 
nyerték az idei világbajnokságot, a több mint másfél millió igazolt játékos, és 
az 54000 klub bizonyítja, hogy az angol futballszerető nép, a foci közösségi 
szórakozás, igazi összetartó erő. Nem véletlen, hogy a Liverpool indulója így 
kezdődik: „You’ll never walk alone”. A Manchester United, David Beckham, 
Sir Alec Ferguson vagy az Old Trafford még azok számára is ismerősen csengő 
nevek, akik nincsenek igazán otthon a foci világában. Nekik és a játék 
szerelmeseinek is ajánljuk a brit focit bemutató kiállítást, és mivel a képek 
feliratai angol nyelvűek, egy kis nyelvgyakorlásra is számíthatnak az 
érdeklődők.
Sátorfalva
Két hetes olvasó - közösségi tábor Nagyvisnyón a Forrás Gyermek és Ifjúsági 
Központtal közös szervezésben

2006. augusztus
Lengyel tájak
Kiállítás a Słupski Nemzetközi Alkotótábor festményeiből
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és az Egri Lengyel Kisebbségi 
Önkormányzat meghívására a Słupski Nemzetközi Alkotótábor festményeiből 
rendezett „Lengyel tájak” című kiállítás a könyvtár galériájában. A kiállítást 
megnyitja: Dr. Löffler Erzsébet, az Érseki Gyűjteményi Központ igazgatója.
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A Goethe Intézet vándorkiállítása
Günter Grass: A rajzolásról és az írásról címmel a Goethe Intézet 
vándorkiállítása a könyvtár aulájában. 

2006. szeptember
A Kulturális Örökség Napjai 
Szeptember 16-án, szombaton KÖNYVTÁR-TÚRÁRA várjuk az 
érdeklődőket. A túra során bemutatjuk a könyvtárainknak otthont adó 
műemléképületeket, és ismertetjük a könyvtári szolgáltatásokat.
Útvonal:
Líceum épülete (benne az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtára és a 
Főegyházmegyei Könyvtár), Eszterházy tér 1.
Nagypréposti Palota (benne a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár), 
Kossuth Lajos u. 16.
Megyeháza épülete (benne a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
Közigazgatási Szakkönyvtára), Kossuth Lajos u. 9.

Szakmai kirándulás a megye könyvtárosainak 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete rendezésében 
„PALÓC ÚT” - hagyományőrzés könyvtáros szemmel c. szakmai kirándulás.

Eger Ünnepe – könyvtár-sátor1

A  Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete  Heves  Megyei  Szervezetével  közös 
rendezvény  a  könyvtár-sátorban  a  Dobó  téren.  A  sátorba  betérők  könyv  – 
könyvtár – és olvasásnépszerűsítő kvíz játékokkal, irodalmi, s Eger városához 
kötődő helytörténeti TOTÓ–val találkozhattak. Szerencsére az idő kitűnő volt, 
s  érdeklődő  is  akadt  jócskán.  Nagy  örömünkre  sokan  játszottak  velünk,  s 
távoztak tőlünk, egy-egy tollal, kifestővel, értékes könyv nyereménnyel.

Író-olvasó találkozó 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és az Urbis Kiadó meghívására 
vendégünk: Moldova György, Kossuth-díjas író. A beszélgetést vezeti: dr. 
Szentesi Zsolt, PhD, tanszékvezető főiskolai tanár. 

Heine előadás az Idegen Nyelvi Szakrészlegben

Heinrich Heine, der Dichter und die Frauen címmel Renate Mach tart előadást 
a Bródy Sándor Könyvtár Idegen Nyelvi Szakrészlegében. Az előadás német 
nyelvű. A rendezvényhez Heine-kvíz kapcsolódik.  
A helyes megfejtők között értékes könyvjutalmakat sorsolunk ki.

2006. Heinrich Heine halálának 150. évfordulója 
Az évforduló alkalmából a költőre emlékezve a budapesti Goethe Intézet két 
filmje tekinthető meg a Bródy Sándor Könyvtár Idegen Nyelvi 

1 Köszönet a könyvtár dolgozóinak az élményért = Heves Megyei Hírlap 2006. 9. 27.
Mint irodalomkedvelő ember, valamennyi könyvszerető társam nevében köszönettel tartozom az egri Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár dolgozóinak. Az Eger Ünnepe rendezvény keretében ebben az évben is képviseltették a kultúra irodalmi formáját az egri Dobó 
téren szeptemberben.
Családom számára idén is  a  könyvhöz,  az olvasáshoz  és az ahhoz kapcsolódó  játékhoz  fűződött  a  legkedvesebb élmény.  És hogy 
mennyire nem társadalmi réteg és életkor függvénye az irodalom szeretete, azt bizonyítja  a nagy érdeklődés és a hároméves Virág 
lányom játékban való részvétele is. Örülnénk, ha minél több lehetőség és segítség adódna az ilyen jellegű rendezvények, programok 
életre  hívásához.  Bizonyára  nem vagyok  egyedül  azzal  a  véleményemmel  sem,  hogy  a  könyvtár  bővítésének  kérdése  is  évek óta 
megoldatlan  feladat,  ami  nem  halasztható  tovább.  Külön  köszönet  illeti  meg  dr.  Pataki  Miklósnét  az  élményért  és  a  tartalmas 
beszélgetésért. További jó munkát, sikereket kívánunk neki és a könyvtár valamennyi dolgozójának. Utassy Beatrix és családja Eger 
(cím a szerk.-ben)
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Szakrészlegében: 
Wir haben alles mitgeträumt - Heinrich Heine 
”Denk ich an Deutschland in der Nacht” - Das Leben des Heinrich Heine
A filmek német nyelvűek, ezért a nyelvtanulók, német szakos egyetemi és 
főiskola hallgatók figyelmébe is ajánljuk. 
Kiálítás Pege Aladár emlékére
Életének 67. évében elhunyt  Pege Aladár,  a világszerte ismert Kossuth-díjas 
bőgőművész. Emlékére az olvasószolgálati tárlóban kiállítást rendeztünk be a 
részlegünkben található Pege dokumentumokból.

A Kepes György Vizuális Központ kiállítása
A Művészetek Háza, Kepes György Vizuális Központ gyermek művészeti 
alkotócsoportjának kiállítását a könyvtár galériájában 
A Népmese napja a Gyermekkönyvtárban

A Magyar Olvasás Társaság felhívásához csatlakozva idén második 
alkalommal ünnepeljük a meséket mesemondással Benedek Elek 
születésnapján. Szeretnénk együtt lenni csak úgy régimódian, jól érezni 
magunkat mesemondó, mosolygó, derűs emberek társaságában.
Program:
A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
Galagonya Bábszínház előadása

”Gyere! Mondok mesét neked!”
Mesemondás gyerekeknek, felnőtteknek.
Mesélnek:
E. Román Kata - irodalmi szerkesztő, Magyar Katolikus Rádió
Dr. Kádár Zsolt - református esperes, Egervölgyi Egyházmegye,
Bércessy András szerkesztő -Eger VTV
Antal Anett - műsorvezető, Rádió Eger
Völfinger Balázs - közlekedési mérnök, Agria Volán RT.
Rázsi Botond - igazgató, Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
Rácz Jolán - mesemondó
Baráth Zoltán - színművész, Babszem Jankó Gyermekszínház
Sinka Noémi és Miklós - a Deák Ferenc Római Katolikus Általános Iskola 
diákjai
utána - kedve szerint bárki 

Tűzzománc kiállítás 
Vígné Sarkadi Ágnes tűzzománc kiállítása a könyvtár galériájában. A kiállítást 
megnyitja: Bulla Márta, a Művészetek Háza munkatársa, művésztanár. 
Közreműködik: Víg Dorottya és Dario Manuel Marques Ribeiro.

2006. október
Bébillér Mesekör havonta mesemondással, kézműves foglalkozással
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Hétmérföldes meseklub 
Foglalkozások hetenként a Gyermekkönyvtárban
A Markhot Ferenc Kórház történeti kiállítása
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és a Markhot Ferenc Kórház 
közös szervezésében a Markhot Ferenc Kórház története című kiállítás a 
könyvtár galériájában.
Az Irgalmasrendi Kórház alapításának 280. évfordulója alkalmából rendezett 
kiállítást megnyitja Dr. Szakács Ferenc, a kórház főigazgatója.

Országos Könyvtári Napok - Összefogás a könyvtárakért
Könyves vasárnap
Rendkívüli nyitva tartás 10-16 óráig
Mézes traktor – Turpi mesejátéka a Pótkerék együttessel az aulában
A Könyves vasárnaphoz kapcsolódó internetes játék az olvasóteremben

Országos Könyvtári Napok - Összefogás a könyvtárakért
Egészségnap a könyvtárban
Helyszín: Egészségház utcai parkoló (a könyvtár mellett)
10:20 - 11:00 Majorettek felvonulása katonazenekari kísérettel (Dobó tér, 

Széchenyi utca, Kossuth Lajos utca, Egészségház utca 
útvonalon)

11:00 - 14:00 Megnyitó

 Aerobik bemutató - Szent-Györgyi Albert Diáksport 
Egyesület 

 DADA program - Előadás és bemutató
 „Éld az Egészséget!” Dr. Bérczy Judit előadása
 Az Egészséges Településekért Alapítvány bemutatkozása 

 „Dohányzom. Miért is?” - Dr. Szilágyi Tibor nemzetközi 
dohányzásellenes szakértő előadása

 A Kossuth Zsuzsa Szakképző Iskola, Gimnázium és 
Kollégium színjátszó csoportjának bemutatója

14:00 - 18:00 ESZME Egyesület a stroke megelőzéséért Dr. Semjén Judit 
előadása 

 Frank Júlia: Könnyed magyar konyha c. könyvének 
bemutatója

 Maklári világbajnok ugróköteles bemutató

 Mobil kommunikáció az egészségmegőrzés szolgálatában - 
Dr. Englert Zoltán előadása

 Akrobatikus rock and roll KAZY-KER Pásztorvölgyi Ált. 
Isk. és Gimn. DSE bemutatója

 A Springmed Kiadó egészségügyi ismeretterjesztő, 
egészségnevelő könyveinek bemutatója

 Fülig Jimmy BRB diák-tanár zenekar koncertje  
A helyszínen felállított sátrakban ingyenes orvosi tanácsadó szolgálat, 
vércukor-, vérnyomás- és koleszterinszint mérés, kedvezményes számítógépes 
talpdiagnosztika, ételbemutatók, játékok, könyvbemutatók várják a látogatókat. 

Ezen a napon a könyvtár aulájában az egészségneveléssel kapcsolatos 
videofilmek tekinthetők meg.
Helyszín: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasóterme 
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18.00 - 19.30 Kérdezze orvosát! : kérdések és válaszok a rendelőn kívül
 A beszélgetést vezeti: Szüle Rita

 Meghívott vendégek: Dr. Kardos Ilona, Dr. Moretti Magdolna, 
Dr. Tóth Katalin, Dr. Varga György

Helyszín: A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ (Eger, Bartók Béla tér 6.)
10.00 - 12.00 Kézműves és mozgásos játszóházak, szellemi kalandtúrák 

óvodásoknak 9 helyszínen
13.30 - 16.30 Kézműves és mozgásos játszóházak, szellemi kalandtúrák 

általános iskolásoknak 9 helyszínen
17.00 - 18.30 Lelki egészség egyszerűen: Mondj mesét! Dr. Boldizsár Ildikó 

néprajztudós, meseterapeuta előadása a gyermekkönyvtárban és 
két vidéki helyszínen.

„Gyermekkönyvtárak határon innen és túl”
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete és a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára közös szervezésében a 
felújított gyermekkönyvtár megnyitása alkalmából „Gyermekkönyvtárak 
határon innen és túl” című szakmai bemutatót rendezett.
10:00 Köszöntőt mond Guszmanné Nagy Ágnes, az MKE Heves Megyei 
Szervezetének elnöke

A szakmai napot megnyitja Tőzsér Istvánné, a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatója
10:20-12:00 „Játsszunk mesét!” Bemutató gyermekfoglalkozás

Vezeti: Luzsi Margit gyermekkönyvtáros
12:00-13:00 Közös ebéd
13:00-15:00 A megújult gyermekkönyvtárat bemutatják a könyvtár 
munkatársai

Vendégeink: az érsekújvári és a dolny kubini könyvtárosok 
Szakmai fórum, tapasztalatcsere

15:00-17:00 A barokk Eger nevezetességeinek megtekintése

Kamarakiállítás a Zenei részlegben
A belső vitrinünkben kiállítást rendeztünk be a részlegünkben található 
Rákóczi  dokumentumokból  II.  Rákóczi  Ferenc kassai  újratemetésének 
100. évfordulója alkalmából.

1956-os emlékműsor és könyvbemutató
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és a Heves Megyei Levéltár közös 
szervezésében „Az októberi forradalom Heves megyei forrásai” című 
emlékműsorral egybekötött könyvbemutató.
Program:
Köszöntőt mond: Dr. Balás István, a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal 
vezetője
„Memento libertatem” 
Közreműködnek: Nádasy Erika, Fehér István, Horváth Ferenc, a Gárdonyi 
Géza Színház színművészei
„Az 1956-os forradalom és megtorlás Heves megyei dokumentumai” című 
kötetet Dr. Bán Péter, a Heves Megyei Levéltár igazgatója és Cseh Zita, a 
kiadvány összeállítója mutatja be.
„Helyismereti Gyűjteményünk 56’-os dokumentumai” címmel a könyvtárban 
kamara kiállítás tekinthető meg.
Freddie Mercury és Queen kiállítás a Zenei Részlegben 
Freddie Mercury halálának 15. évfordulójára zenei részlegünk kiállítást rendez 
a részlegben található Freddie Mercury és Queen dokumentumokból. 
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A kiállítás megnyitója 2006. október 26-án (csütörtökön) 10 órakor lesz a zenei 
részlegben, melyet a Queen együttesről és Freddie Mercury életművéről szóló 
előadás követ sok-sok zenével és képpel. Az előadó: Zsoldos Marianna, a zenei 
részleg vezetője. 
Könyv- és hanglemezbörze 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár galériájában kiárusításra 
kerülnek a könyvtár állományából kivont könyvek és hanglemezek. 

2006. november
Kamarakiállítás Gregor József emlékére
66 éves korában, 2006. október 27-én elhunyt Gregor József 
operaénekes, a világhírű basszista. Emlékére az olvasószolgálati tárlóban
Sokszorosító grafikai kiállítás
Az Eszterházy Károly Főiskola Rajz - vizuális kommunikáció tanszéke 
Sokszorosító grafikai kiállítása a könyvtár galériájában.  
A kiállítást megnyitja: Dévényi János, festőművész.
Közreműködnek: Bódi Hedvig, Schmiedmeiszter Szilvia, Klem Dénes és 
Sztankovics Ádám.  

XV. Könyvkukac napok
 Forrás Gyermek és Ifjúsági Központban a Gyermekkönyvtár 
közreműködésével:
14.00 Irodalmi játszóház 

ex-libris készítés fóliametszéssel
könyvkukac nemezeléssel
kiskönyv fémdomborítással
könyvjelző fonással, csomózással
papírmerítés
könyvtámasz agyagból

16.00 Tollforgató meseíró pályázat eredményhirdetése 
Vendég: Horváth Attila, a Gajdos Népzenei Együttes tagja

Találkozó Nógrádi Gábor íróval 
Tudjuk, hogy olvastad Nógrádi Gábor könyveit, amelyek tetszettek is Neked. 
Találkozhatsz az íróval, beszélgethetsz vele, kérdezheted őt. 
Ha dedikáltatni akarsz, hozd magaddal a könyvét!

Worldplay - having fun with English
A British Council poszterkiállítása az Idegennyelvi Szakrészlegben 
English has the largest vocabulary of any language; it is extremely flexible; and 
for better and worse it is deceptively complex. Given these qualities it is not 
suprising that the British love to play with words.
The exhibition examines some of the ways in which the British enjoy using 
words in everyday situations: from puns and proverbs to clichés and 
catchphrases. It looks at the world of puzzles, tongue twisters and other word 
games. And it outlines how English developed over the centuries into the world 
language it is today. Have fun!

2006. december
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Kuckó Felolvasósarok a Gyermekkönyvtárban
Írók karácsonya - ünnepi és ünnepváró történetek a magyar és világirodalom 
remekeiből.

Gasztronómiai előadás I. sz. fiókkönyvtár
Juhani Nagy János gasztronómiai szakíró Ünnepeink - ételeink című előadása.

Könyvbemutató
Kriny-Kovács János hírlapíró Mi teszi az oroszlánt? című könyvének nyilvános 
könyvbemutatója. A szerzőt és a kötetet Engel Tibor címzetes 
könyvtárigazgató ajánlja az érdeklődők figyelmébe. 
Évbúcsúztató koncert a zenei részlegben
Fellép: Kósa Zsolt és Juhász Flórián.
Műsoron: A 2006-os év különleges napjaihoz kapcsolódó dalok (Taurus: A 
lány akire szerelemmel nézhetek, Máté Péter: Ne féljünk az újtól, Bartók 
(Kormorán, Piramis: Ajándék, Jézus Krisztus Szupersztár részletek stb.) 

Az öreg fotel meséi
Mesemondás, meseolvasás, játék a mesékkel a Gyermekkönyvtár 
olvasótermében. Karácsonyi hangulatban szereted a meséket, ott a helyed! 

Képeslap kiállítás
Karácsonyi képeslapok kiállítása Dr. Makán Ferencné idegenvezető 
magángyűjteményéből.  
Megnyitja: Repka Magdolna, az egri Szent István Rádió munkatársa. 
Közreműködnek a Farkas Ferenc Zeneiskola és a Forrás Színjátszókör 
növendékei.
Karácsonyi akció olvasóinknak
Az év utolsó akciója  a késedelmes  olvasókhoz intézett  nyílt  levelünk 
volt, melynek eredményeként számos, régen kikölcsönzött könyv került 
vissza az állományba.

Hálózati-módszertani tevékenység
A  Bródy  Sándor  Könyvtár  a  kulturális  alaptörvényben  (1997.  évi  CXL.  törvény) 
meghatározott  feladatának  megfelelően  szervezte  a  területén  működő  könyvtárak 
együttműködését.  Ennek jegyében a Módszertani Osztály kiemelt  feladata volt a megye 
települési könyvtárainak rendszeres látogatása, a helyi igényekhez igazodva módszertani 
javaslatok kidolgozása, helyzetelemzések készítése fenntartók és könyvtárosok számára. 

Módszertani  osztályunk  segítséget  nyújtott  konkrét  szakmai  feladatok  ellátásában  is: 
dokumentumrendelésben,  az  állomány  szakszerű  elrendezésében,  a  tartalmilag  elavult 
dokumentumok  leválogatásában,  selejtezésében,  költöztetésben  és  leltározási 
munkafolyamatok lebonyolításában. 
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Könyvtárszakmai munkák 2006-ban
Leválogatás, 
selejtezés 

Állományrendezés Módszertani 
látogatás

KSZR szállítás Leltározás Költözés, 
berendezés

Tarnazsadány Tarnazsadány 54 alkalommal 44 alkalommal Tarnazsadány Tarnazsadány
Tarnaméra Tarnaméra Markaz
Kál Kál
Egerbocs Egerbocs
Markaz Bodony
Egerfarmos Erdőkövesd
Parád Ostoros
Bátor

A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően 2006-ban Heves megyében 
5  városi  és  2  községi  könyvtár  szakfelügyeleti  ellenőrzésére,  illetve  12  könyvtár 
szakfelügyeleti  utóvizsgálatára került sor.  A szakfelügyelet  előkészítésében, az előzetes 
tájékozódásban könyvtárunk munkatársai oroszlánrészt vállalnak. A megyében 7 könyvtári 
szakértő dolgozik, ebből 5 a megyei könyvtár munkatársa, a vezető szakfelügyelő a megyei 
könyvtár  igazgatója.  A  módszertani  osztály  munkatársai  a  statisztikai  adatok 
összegyűjtésével és az ezek összehasonlításához szükséges viszonyszámok feldolgozásával 
nagy segítséget nyújtottak a szakfelügyeleti munkához.  

Napi  rendszerességgel  nyújtottunk  módszertani  tanácsokat  személyes  megkeresésre, 
telefonon, illetve e-mailben is könyvtárosoknak, polgármestereknek, jegyzőknek.

Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer
Pályázati  és  saját  forrás  felhasználásával  14  települési  könyvtárban  és  3 
fiókkönyvtárunkban biztosítottuk a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltatásait. 
Ez  év  során  a  dokumentumszolgáltatás  keretében  5.790  db  könyv  került  kiszállításra 
7.625.657,-Ft értékben.

Az  év  második  felében  fölhívtuk  a  többcélú  kistérségi  társulások  figyelmét  a 
mozgókönyvtári  ellátás  igénylésének  előnyeire.  Több  értekezletre,  társulási  ülésre  is 
meghívást  kaptunk,  ahol  tájékoztatást  nyújtottunk  a  mozgókönyvtári  normatíva 
igénylésének feltételeiről. 2007-ben számítunk a kistérségek megrendeléseire is.

Mozgókönyvtári  szolgáltató rendszerünk segít abban, hogy a községben élő valamennyi 
állampolgár számára helyben is elérhetővé váljanak a nyilvános könyvtári szolgáltatások. 

Így  két  szolgáltatási  szintet  biztosítunk:  a  KSZR keretében  választékbővítést  kínálunk, 
mely elsősorban a nagyobb települések könyvtárainak ajánlott. A mozgókönyvtári ellátás 
keretében a kistelepülésen a megyei könyvtár biztosítja a szolgáltató hely működéséhez 
szükséges  szakmai  munkát,  adminisztrációt,  a  dokumentum-ellátást,  a  folyamatos 
módszertani segítségnyújtást.

Tapasztalataink szerint a települések számára azért előnyös, mert 
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 A helyi  könyvválaszték  bővülésének költségeit  nem az önkormányzat  fizeti,  hanem 
elsősorban pályázati pénzből szerezzük be a dokumentumokat;

 Biztosítjuk, hogy negyedévente cserélődő, érdekes, vonzó, új kiadású könyvek álljanak 
az érdeklődők rendelkezésére; 

 Miközben  a  települési  könyvtár  könyvellátása  gazdagabbá  válik,  a  könyvtár  a 
megszokott helyén működhet tovább;

 Az állománygyarapítás és feldolgozás szakmai tevékenységét, a könyvek szállítását a 
megyei könyvtár vállalja, a könyvek kölcsönzését helybeli személy végzi; 

 Pályázati  források  bevonásával  vándorkiállításokat,  könyvtári  rendezvényeket  és 
számítógépes szervízszolgáltatást is biztosítunk a települések számára.

Az Nemzeti Kulturális Alapprogram A Nagy Könyv 100-as lista ajándékkönyv pályázatán 
az elnyert összeg 30 %-át a KSZR dokumentumbázisának bővítésére használtuk föl. 

2006.  novemberétől  2007.  március  1-jéig  Mobilitas  pályázati  forrásból  5  településen 
(Bodony,  Egerbocs,  Egercsehi,  Karácsond,  Mikófalva)  olyan  gyermekprogramokat 
szerveztünk, mely kézműves foglalkozások keretében vezette be a gyerekeket a régi népi 
mesterségek megismerésébe és gyakorlásába.  A foglalkozásokat  a könyvtárban elérhető 
ismeretanyag egészítette ki. 

Az NKA pályázati forrásából 2006. decemberében kezdhettük el a KSZR-ben résztvevő 
Heves megyei kistelepülések selejtezési és adatbázis építési munkálatait. Az elektronikus 
feldolgozás  2007. januárjától  szeptemberig  tart  majd,  három település  teljes  állományát 
tesszük elektronikus katalóguson keresztül elérhetővé.

A Nagy Andor fotóiból összeállított vándorkiállításunk több településére is eljutott.

Számítógépes  szakembereink  2  településen  végeztek  3-3  alkalommal  számítógépes 
rendszerfelügyeletet és szaktanácsadást.

Kapcsolat
Negyedévente  megjelenő  kiadványunk  rendszeresen  tájékoztatást  adott  a  megye 
könyvtárainak  életéről,  a  pályázati  lehetőségekről,  továbbképzésekről,  aktuális 
információkról,  új  jogszabályokról.  A folyóirat  számait  szerkesztettük,  sokszorosítottuk, 
eljuttattuk Heves megye könyvtáraiba, továbbá az interneten is elérhetővé tettük.

Továbbképzések, tanfolyamok
 2006. május 25-26-án pályázati forrásból Szolgáltatásközpontú könyvtárak határon 

innen és túl címmel kétnapos továbbképzést szerveztünk Kassára. A nagy sikerű 
tanácskozás  szép  példája  volt  a  határon  túli  magyar  könyvtárosokkal  való 
együttműködésre. A továbbképzésen 43 fő vett részt Heves megyéből. 
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 40  kolléga  részvételével  2006.  október  16-án  -  az  MKE  Heves  Megyei 
Szervezetével  közösen  -  Mondok  mesét címmel  bemutató  foglalkozással 
egybekötött továbbképzést szerveztünk elsősorban gyermekkönyvtárosok számára. 
A programra Eger szlovák testvérvárosából,  Dolny Kubinból és Érsekújvárról is 
érkezett delegáció.

 2006. szeptember 12. - 2007. június 20. között a Módszertani osztály szervezi és 
felügyeli  a középfokú könyvtáros  asszisztens tanfolyamot,  amelynek jelenleg 11 
hallgatója van. A felnőttképzésben a megyei könyvtár szakembergárdája biztosítja 
az oktatókat, s igen alapos elméleti és gyakorlati képzést kapnak a hallgatók. 

Statisztikai adatszolgáltatás, érdekeltségnövelő támogatás
A  Kulturális  alaptörvénynek  megfelelően  végeztük  a  nyilvános  könyvtárak  statisztikai 
adatszolgáltatásának  megszervezését,  a  megyei  adatok  elemzését.  A  megyei  adatokat 
megjelentettük  a  Heves  megyei  települési  könyvtárak  statisztikai  adatai  2005.  c. 
kiadványban.

Összesítettük a könyvtári  érdekeltségnövelő támogatás megye adatait  és továbbítottuk a 
Nemzeti  Kulturális  Örökség  Minisztériumához.  2006-ben  könyvtári  érdekeltségnövelő 
támogatásként a Heves megyei könyvtárak 9 046 eFt-ot kaptak, 80 könyvtár részesült a 
támogatásból.

Könyvtári Minőségfejlesztés 21országos munkacsoport
Könyvtárunk  2005  februárjától  tagja  a  Könyvtári  Minőségfejlesztés  21országos 
munkacsoportnak. Első feladatként intézményünkben megalakítottuk a Minőségirányítási 
Tanácsot. A MIT tagok (6 fő) kiválasztásának fő szempontjai: a téma iránti érdeklődés, 
elkötelezettség,  jó  kommunikációs  képesség,  csoportmunka  szabályainak  ismerete, 
elfogadása,  kreativitás,  minőségmenedzsment  ismeretek.  A  munkacsoport  ütemterve 
szerint 2006-ban az alábbi területeken végeztünk elemezéseket és igyekeztünk jobbítani a 
munkánkon.

Elvégeztük könyvtárunk belső és külső kommunikációjának vizsgálatát

Cél:  megvizsgálni  az  információ  áramlását  könyvtárunk  dolgozói  között,  a  központi 
épülettől  távolabb lévő részlegeket is figyelembe véve. Felmértük a jelenlegi kapcsolati 
formákat,  a  feltárt  hiányosságok  megszüntetésére  javaslatot  dolgoztunk  ki.  Ugyanezt  a 
folyamatot megvizsgáltuk a könyvtárunk külső kapcsolataival, felhasználóival, potenciális 
partnereivel kapcsolatosan is. A vizsgálat eredményeként több változtatást hajtottunk végre 
az írásos és az online kommunikáció terén.

A megyei könyvtár és a települési könyvtárak rendezvényeiről, eredményeiről folyamatos 
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tájékoztatást  nyújtottunk  a  sajtó  munkatársainak.  2006-ben  is  minden  rendezvényről 
tudósítottuk  a  sajtó  munkatársait,  igen  sok  híranyag,  fotó  jelent  meg  a  Heves  Megyei 
Hírlap hasábjain, rendezvényeinkről rendszeresen tájékoztatást adtak a helyi és regionális 
rádiók, a Szuperinfo, a Líceum TV, az Eger TV. Kapcsolatunk megerősödött az Egercity 
és az Egeronline honlap szerkesztőivel,  s több ötlet megvalósításán dolgozunk közösen. 
(rendszeres könyvajánló, időszakonként érdekes hírek, helyi információk közzététele.) 

Könyvtárunk  honlapján  napi  frissítéssel  jelent  meg  tájékoztatás  rendezvényeinkről, 
híreinkről. 

Külső és belső partnerek azonosítása, súlyozása során létrejött egy folyamatosan karban 
tartott, aktualizált partnerlista, melyben jelenleg a következő csoportok találhatók:

fenntartók,  társintézmények,  könyvtárak,  oktatási  intézmények,  egyesületek  és 
alapítványok  média,  könyvesboltok  és  könyvkiadók,  beszállítók,  hibaelhárítás, 
magánszemélyek. Eredmény: pontosabb és hatékonyabb külső kommunikáció.

A  szervezeti  kultúra  fejlesztésének érdekében  kérdőíves  felmérést  végeztünk  a 
munkatársaink  körében.  A  vizsgálat  célja:  annak  megállapítása,  hogy  szervezetünk 
mennyire  képes  önmagát  és  munkatársainak  ismereteit  megújítani,  képet  nyújtani  a 
dolgozói  elégedettség  tendenciáiról,  a  munkatársak  motiváltságának,  informáltságának 
szintjéről.  A  vizsgálat  eszköze  önkitöltős  kérdőív  volt.  A  kérdések  témacsoportjai:  a 
vezetés  hozzáállása,  a  rendelkezésre  álló  idő,  önállóság  és  felelősség,  a  munkacsoport 
stílusa és a csapatmunka, lehetőség a fejlődésre, a munkavégzés irányelvei, elégedettség 
általában. A helyzetértékelés eredménye alapvetően pozitív képet sugároz, az elégedettség 
átlaga: 70,5 % . A tanuló szervezetté válás útján megtettük az első lépéseket de szervezeti 
kultúránk fejlesztését permanens feladatnak kell tekinteni.

Egységes arculat, megjelenés kialakítása

A könyvtár minden egységében egységes arculattal rendelkező olvasójegyet vezettünk be, 
egységes  feliratokat  helyeztünk  el,  melyek  a  tájékoztatást,  tájékozódást  segítik. 
Odafigyelünk a könyvtári plakátok, szórólapok megjelenésére. 

Kisebb átalakítással igyekeztünk vonzóbbá tenni a könyvtár auláját, lépcsőházát, melyet 
sok olvasónk örömmel nyugtázott.

Folyamatok azonosítása,  a szolgáltatások leírásának és folyamatábráinak elkészítésének 
célja  a  folyamatközpontú  működés kiépítése.  Jelentősége,  hogy  szakít  a  korábban 
megszokott rutinszerű munkavégzéssel: rendszerbe foglalja, tudatossá, átláthatóvá teszi a 
munkafolyamatokat,  ezáltal  lehetővé  válik  a  hibák  korai  felismerése,  kiküszöbölése,  a 
kompetenciahatárok pontos meghúzása, az esetleges felelősségek megállapítása. 2006-ban 
a felnőtt olvasószolgálat, a zenei részleg, az idegen nyelvi részleg, a közigazgatási részleg, 
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az  állománygyarapító  és  feldolgozó  osztály és  a  Könyvtárellátási  Szolgáltató  Rendszer 
folyamatábráit és szolgáltatási leírásait készítettük el. A folyamatok elemzése során feltárt 
munkaszervezési hiányosságokat pótoltuk, a munkafolyamatokat racionalizáltuk.

Pályázati támogatással megvalósult feladatok

Könyvtári  minőségfejlesztés  –  könyvtári  korszerűsítés  3. A  NKÖM  által  kiírt  több 
fázisú pályázat utolsó szakasza.

Feladatunk  volt  a  Bródy Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtárban  a  2003.  és  2004.  évi 
minőségfejlesztési  pályázatok  támogatásával  elvégzett  felmérések  és  összehasonlító 
vizsgálatok  eredményeinek  feldolgozása  és  annak  alapján  a  szolgáltatási  irányelvek 
kidolgozása. Az irányelvek kidolgozását négy másik megyei könyvtárral összehangoltan 
végeztük szakmai együttműködés formájában.  (Méliusz Juhász Péter Megyei  Könyvtár- 
Debrecen,  Kisfaludy Károly Megyei  Könyvtár-Győr,  Csorba  Győző  Megyei  Könyvtár- 
Pécs, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár- Miskolc).

A  pályázat  eredményeként  lehetségessé  válik  hogy  a  szakma  a  felhasználók  felismert 
szükségleteire  és  igényeire  alapozott  szolgáltatások  kialakítása,  minőségi  szemlélet  
megteremtése, az európai színvonal biztosítása a hazai könyvtárhasználók számára.

Eger MJV nyilvános könyvtárainak közös marketing stratégiája - az NKA innovációs 
pályázata

Cél:  megtervezni  és  végigvinni  azt  a  folyamatot,  amely  során  egy  település  –  akár 
különböző  típusú  könyvtáraiban  tevékenykedő  –  könyvtárosai  megismerik  a  könyvtári 
marketing alapjait és a marketingtervezés lépéseit. A folyamat eredménye egy kidolgozott, 
csapatmunka  eredményeként  létrejött,  méréseken,  elemzéseken  alapuló  marketing 
stratégiai terv.

Az innovációs projektben részt vevő egri székhelyű nyilvános könyvtárak: a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár, az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtára, a Főegyházmegyei 
Könyvtár.

Az innovációs projekt készítése során elért eredményeink
- egyre  jobban  megismertük  a  könyvtárakban  folyó  munkát,  a  problémákat, 

sikereket,
- könyvtár-túra  elnevezéssel,  közös  programmal  jelentkeztünk  a  Kulturális 

Örökség Napjai rendezvényre,
- a BSMVK és a FK nyitó weboldaláról már közvetlenül el lehet érni a másik két 

nyilvános könyvtár honlapját,
- a BSMVK honlapján már angol nyelven is olvashatók az információk.

Távlati lehetőségként a kidolgozott tervezési folyamat modellként szolgálhat és segítheti 
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más könyvtárak munkáját. Az egri könyvtárak számára a konkrét megvalósítás lehetőségeit 
vetíti  előre.  Olyan  marketing  stratégiai  terv  áll  rendelkezésünkre,  amelyben  egyaránt 
megtalálhatók  az  egyes  könyvtárakra  vonatkozó  speciális  feladatok  és  azok  a  közös 
területek  is,  ahol  együtt  dolgozhatunk.  Humán  és  anyagi  erőforrásainkat  összevonva 
egységesen  és  eredményesen  tudunk  kommunikálni  a  könyvtáraink  környezetével  a 
népszerűsítés, az ismertség és a használat növelése érdekében

Használói  elégedettségmérés  és  teljesítménymérés  bevezetése  Heves  megye  városi 
könyvtáraiban (NKA)

A  pályázat  célja: A  Bródy  Sándor  Megyei  Könyvtár  irányításával,  tapasztalatainak 
felhasználásával  a  minőségbiztosítás  bevezetése,  a  minőségmenedzsment  módszereinek, 
technikáinak alkalmazása Heves megye városi könyvtáraiban.

A pályázatban kitűzött feladatok
- A városi könyvtárakban a használói elégedettség mérése. A kérdőíves vizsgálat 

előkészítése során a Könyvtári Intézet által készített kérdőíveket átdolgoztuk a 
helyi  sajátosságokhoz  igazítva.  A  kérdőív  típusa:  önkitöltős,  helyszíni, 
szubjektív.

- Mivel  az  olvasók  elégedettségét  meghatározhatja  az  is,  hogy  az  újonnan 
beszerzett  dokumentum  milyen  gyorsan  kerül  a  polcokra,  terveztük  a 
dokumentum  feldolgozás  gyorsaságának  a  mérését  (MSZ  ISO  11620:2000, 
20.sz. teljesítménymutató).

- A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár SWOT analízisének megállapítása 
szerint  a folyóiratolvasó kínálata  nincs összhangban az olvasói igényekkel,  a 
könyvtárba  járó  folyóiratok  egy  része  kihasználatlan.  Ezért  terveztük  a 
folyóiratok használatának mérését, valamint a használói elégedettség mérését a 
folyóirat olvasóban.

A pályázat  megvalósítását  a  múlt  hónapban kezdtük  el.  Az előkészítésen  túl  vagyunk, 
jelenleg  minden  helyszínen  folyik  a  kérdőívek  kitöltetése,  a  kijelölt  helyszíneken 
megkezdődött a teljesítménymérés. Az értékelés, elemzés és az eredmények szétsugárzása 
a következő év feladata lesz.

Gyűjteményszervezés – állománymenedzsment

Állománygyarapítás
Könyvtárunk részlegeinek  állománygyarapításra  fordított  összege  2006-ban  a  kifizetett 
számlák alapján az alábbiak szerint alakult:
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költségvetés
eFt

egyéb
(pályázat stb.)

eFt

összesen
eFt

1. Felnőtt részleg 8 398 6 572 14 970
2. Gyermekkönyvtár 2 153 2 153
3. I.sz. fiókkönyvtár 292 292
4. II.sz. fiókkönyvtár 216 216
1-4. össz. 11 059 6 572 17 631
5. Közigazgatási szakrészleg 8 727 8 727
Összesen 19 786 6 572 26 358

Állománygyarapításra fordított összeg 2006.
Költségvetés Felnőtt részleg

Költségvetés Gyermekkönyvtár,
Fiókkönyvtárak
Költségvetés Közigazgatási
szakkönyvtár
Érdekeltségnövelő támogatás

Országos Dokumentum-ellátási
Rendszer
SZJA 1 %

Kácsor Zsolt

NKA kistelepülési pályázat

NKA Nagy Könyv pályázat

NKA Büntetésvégrehajtási Intézet

British Council támogatás

Könyvtárunk  felnőtt  részlegének  állománygyarapítása 2006-ban  is  tervszerűen, 
kiegyensúlyozottan,  a  gyűjtőköri  szabályzatban  előírtak,  valamint  a  könyvtárhasználók 
igényeinek  figyelembe  vételével  történt.  A  beszerzés  helyének  megválasztásakor  a 
költséghatékonyságot,  a  beszállító  partner  kínálatát,  árkedvezményét,  gyorsaságát, 
megbízhatóságát tekintettük meghatározó szempontnak.

Az állománygyarapítás forrásai:

- költségvetés
- egyéb támogatások

ODR támogatás
SZJA 1%-a
Kácsor Zsolt adománya
pályázatok

- kötelespéldány, ajándékok
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A költségvetésből a dokumentumok beszerzésére biztosított keret részlegenkénti elosztása 
év  elején  megtörtént,  az  önállóan  gyarapító  részlegeink  (felnőtt  részleg,  zenei  részleg, 
idegen  nyelvi  részleg,  gyermekkönyvtár,  fiókkönyvtárak)  maguk  felelősek  a 
felhasználásért.

2006-ra a költségvetésből a felnőtt részleg dokumentum beszerzésre előirányzott  összeg 
6.425.000 Ft volt. Ezt kiegészítendő 1.973.000 Ft érdekeltségnövelő támogatást kaptunk. 

Könyvtárunk 2005. évre az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben vállalt feladatok  
ellátására 1.500.000  Ft  támogatást  kapott.  Mivel  támogatási  összeget  csak  2006-ban 
kaptuk meg, a felhasználás is ebben az évben történt. A megvalósítási határidő rövidsége 
miatt a gyarapításra kevesebb idő állt rendelkezésre. Nagyobb figyelmet kellett fordítanunk 
a desideráta készítésre, a felhasználói igényeknek megfelelő dokumentumok beszerzésére, 
a Könyvtárellátón kívüli vásárlási lehetőségek igénybe vételére. ODR állományunkat az 
előző  évekre  jellemző  elvek  szerint  gyarapítottuk,  továbbra  is  figyelembe  véve  az 
útmutatók irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét és a felhasználók igényeit.

A  támogatásból  összesen  446  dokumentumot  tudtunk  vásárolni  és  szolgáltatni  a 
könyvtárközi kölcsönzés számára.

Könyvtárunk évek óta részesül a könyvtárat pártoló adófizetők által felajánlott SZJA 1%-
ból.

A befolyt összeget – ebben az évben 81.817 Ft-ot – a felnőtt részleg könyvállományának 
bővítésére fordítottuk.

Augusztus  20-án  Eger  MJV Önkormányzata  Sajtó-  és  Publicisztikai  Nívódíját  Kácsor 
Zsolt újságíró kapta, aki a díjjal járó jutalmat könyvtárunk javára ajánlotta fel. A felajánló 
a  jutalom  összegét  kiegészítette,  így  ebből  a  forrásból  40 000  Ft-ot  tudtunk 
állománybővítésre fordítani.

Könyvtárunkban jelentős összegű, a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázati támogatás  
felhasználása történt meg ebben az évben.

 A kistelepülési  könyvtárak állománybővítésére  nyert  4.000.000 Ft felhasználását 
március  hónapban tudtuk  elkezdeni,  megvalósítás  határideje  november  30.  volt. 
Ezzel  kapcsolatos  feladataink:  tájékozódás  a  könyvpiacon,  rendelés, 
állománybavétel, feldolgozás, szerelés, a letéti állomány mozgatása, adatgyűjtés a 
szolgáltatásról.  Az  adatok  összesítése  a  pályázati  beszámolóhoz  jelenleg 
folyamatban van.

 Könyvtárunk  1.700.000 Ft  támogatást  nyert,  arra  a  célra,  hogy A Nagy Könyv 
akció 100-as listájából dokumentumokat vásároljon a programokban eredményesen 
részt vett Heves megyei könyvtárak számára. A pályázati kiírás szerint a beszerzett 
dokumentumok 30%-ának az ellátórendszerbe kellett kerülni. Ennek a feltételnek 
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eleget tettünk, így ebből a forrásból 510.000 Ft-tal gazdagodott KSZR állománya. 
Különböző arányban felnőtt részlegünk, gyermekkönyvtárunk és fiókkönyvtáraink 
is részesültek a támogatásból.

 200.000  Ft  támogatást  nyertünk  a  Heves  Megyei  Büntetés-végrehajtási  Intézet 
könyvtárának állománybővítésére. A pályázati kiírásnak megfelelően a könyveket a 
Bródy Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  saját  állományába  vette,  majd  tartós 
letétként  helyezte  el  a  Büntetés-végrehajtási  Intézet  könyvtárában.  Mivel  ez 
számunkra  teljesen  új  felhasználói  réteget  jelentett,  előzetesen  tájékozódtunk  a 
fogva tartottak kor, nem, iskolai végzettség szerinti összetételéről, főbb érdeklődési 
körükről  és  ennek  megfelelően  válogattunk  a  könyvpiac  kínálatából.  A 
támogatásból  121  db  könyvet  tudtunk  beszerezni  és  elhelyezni  a  BVI 
könyvtárában.

 Az  egyéb  gyarapítást  támogató  források  közül  2006-ban  is  a  legjelentősebb  a 
British  Council  támogatása  volt.  Az  idegen  nyelvi  részlegünk  angol  nyelvű 
könyveinek gyarapítására 178.000 Ft jutott ebből a forrásból.

Könyvtárunk állományának alakulása 2006-ban
A kurrens időszaki kiadványok száma

címek példányok

felnőtt részleg2 342 414

közigazgatási szakrészleg 146 229

A  2006-ban  állományba  vett  dokumentumok  darabszáma  a  statisztikai  adatlap 
csoportosítása szerint:
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1. Felnőtt részleg 7105 19 565 213 142 32 8076

2. Gyermekkönyvtár 1571 5 1 1577

3. I.sz. fiókkönyvtár 210 3 213

4. II.sz. fiókkönyvtár 216 2 2 220

2 A közigazgatási részlegen kívül az összes részleg adata együttesen
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5. III.sz. fiókkönyvtár 2 2

1-5. össz. 9104 19 570 215 148 32 10088

6. Közigazgatási szakrészleg 415 415

összesen 9519 19 570 215 148 32 10503
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Felnőtt r. Gyermekkvt. I.sz. fiókkvt. II.sz. fiókkvt. III.sz. fiókkvt. Közigazgatási
szakrészleg

egyéb dokumentum

elektronikus dokumentum

kép-dokumentum

hangdokumentum

nyomtatott zenei
dokumentum

kartográfiai dokumentum

könyv és bekötött időszaki
kiadvány

Állományapasztás
Az állományapasztás célja, hogy elrongálódott illetve feleslegessé vált dokumentumok ne 
terheljék  a  gyűjteményt. A  könyvtárak  gyűjteményének  eszmei  értéke  nem  a 
mennyiségében,  hanem  tartalmi  jelentőségében  rejlik.  A  tartalmi  értéket  az  aktív, 
folyamatosan  forgalmazott  és  a  nem  igényelt  ún.  inkurrens  állományrészek  aránya 
határozza  meg.  Az  inkurrens  dokumentumok  túlzott  mennyisége  pazarolja  a  raktári 
férőhelyet,  nehezíti  az  állomány  valóban  értékes,  aktívan  igényelt  részében  való 
eligazodást, annak használatát. Mind a katalógusban, mind a raktári, és főként a szabadon 
hozzáférhető  gyűjteményben  mintegy  elrejti  a  valódi  értékeket.  Ezeknek  a  szakmai 
követelményeknek a jegyében könyvtárunk 2006. őszén nagyarányú leválogatást végzett. 

A nagyarányú  leválogatást  indokolta  ezen  kívül  a  külső  raktárban  tárolt  könyvek  egy 
részének  kétszeri  beázása,  rendkívül  gyors  penészesedése.  Ezért  az  ott  tárolt  bekötött 
napilapállományt, a szépirodalmi részből a C, D betűjelű szerzők műveit teljes körűen meg 
kellett semmisíteni az egészségvédelmi előírások betartása mellett. 

A külső raktári telephely egyik helyiségét fel kellett számolnunk, mivel az ott elhelyezett 
csónakok,  egyéb  –  nem a  könyvtár  tulajdonába  tartozó  bútorok  –  megakadályozták  a 
polcokhoz való hozzáférést, a terület takarítását, használatát.  

A  raktárban  tárolt  leselejtezett  eszközállomány,  törött  és  használhatatlan  bútorzat 
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elszállítása  után  a  nagytakarítási  munkálatokat  elvégeztük,  mely  így  némileg 
egészségesebb munkakörnyezetet teremtett a kinti munkák elvégzéséhez.

A törlés komoly odafigyelést igénylő adminisztrációja már elkezdődött, de nagyobb része 
2007. évi feladat lesz.

Az állományból  kivont, nem fertőzött  könyvek,  hanglemezek egy részét határon túli  és 
helyi  könyvtárak  és  a  mónosbéli  gyermekotthon  számára  ajánlottuk  fel,  a  többit  egy 
rendkívül sikeres könyvbörze keretében a lakosság számára tettük elérhetővé.

A gyarapodás és törlés mérlegeként könyvtárunk állománya 2006. dec. 31.-én a statisztikai 
adatlap rovatai szerint:
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Szervezetfejlesztés-korszerűsítés, a humán erőforrás menedzselése

Képzés, továbbképzés
2006. decemberéig a könyvtár dolgozói közül 1 fő egyetemi, 1 fő főiskolai képzésben vett 
részt,  valamint  a  hét  éves  kötelező  továbbképzésben  részvevő  munkatársak  befejezték 
tanulmányikat. IT-mentor képzésben két fő részesült, WEB-lap szerkesztő tanfolyamon 10 
fő,  „Könyvtárosok  mentálhigiénéje”  és  „Konfliktuskezelés”  szaktanfolyamon  egy  fő 
szerzett tanúsítványt.

Több szakmai  tanácskozáson,  tapasztalatcserén,  valamint  a  vándorgyűlésen  képviseltük 
könyvtárunkat. 

A mindennapi  munkánk mellett  továbbra is  sok feladatot  ró ránk a  főiskolai  hallgatók 
gyakorlati  képzésének  segítése.  Az  Eszterházy  Károly  Főiskolán  a  könyvtáros  képzés 
nappali,  levelező  és  távoktatás  formájában  történik.  Valamennyi  oktatási  területről 
fogadunk  gyakorlatra  jelentkező  hallgatókat.  A  szakmai  gyakorlatot  nálunk  végző 
hallgatók feladatait az elvárásoknak megfelelően állítjuk össze, segítjük a munkájukat és 
igyekszünk  hasznos  és  jó  útravalót  adni  számukra.  Bizalommal  jönnek vissza  egy-egy 
gyakorlatvezetőhöz,  hogy  kikérjék  véleményét  a  diplomamunka  témáját  illetően  és 
őszintén számítanak segítségünkre.

Kitekintés

Szakmai díjak, kitüntetések

Dr.  Bozóki  András  miniszter  és  Koncz  Erika  helyettes  államtitkár  a  magyar  könyvtári 
kultúra elméleti és gyakorlati fejlődésében elért eredményeiért,  irányító, elméleti,  illetve 
gyakorlati munkájukért a szakma 10 legjobb könyvtárosának Bibliotéka Emlékérem-Díjat 
adományozott. Kitüntetésben részesült  Dr. Pataki Miklósné, a Bródy Sándor Megyei és 
Városi  Könyvtár  olvasószolgálatában  végzett  több  évtizedes  kiemelkedő  munkájáért,  a 
város életében végzett kulturális tevékenységéért. 

Szakmai előadások
Sohajdáné Bajnok Katalin: Változó szemlélet  - vátozó szervezet. Minőségbiztosítás a  
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban.

2006. március 6. Nagykanizsa,Halis István Városi Könyvtár 
2006. március 6. Keszthely,Fejér György Városi Könyvtár 
2006.március 20. Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei Könyvtár
2006.október 16. Bp., Könyvtári Intézet

Tőzsér  Istvánné:  Félúton  –  helyzetkép Heves  megye  községi  könyvtárairól. 
„Szomszédolás”  :  Észak-Magyarország,  Dél-Alföld  és  Észak-Alföld  Régió  községi 
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könytárosainak találkozója. Tószeg-Szolnok, 2006. március 30-31.

Tőzsér  Istvánné:  Beszámoló  az  Észak-Magyarországi  Összefogás  rendezvényeiről. 
Könyvtárak összefogása a társadalomért. Kecskemét, 2006. október 13.

Szakmai publikációk:
Guszmanné  Nagy  Ágnes:  Ünnepi  konferenciák  Budapesten  és  Egerben  =  Könyvtári 
Levelező/Lap, 18. évf. 2006. 1.sz. 9-11. p.

Guszmanné  Nagy  Ágnes: Könyvtárellátási  Szolgáltató  Rendszer  kialakítása  Heves 
megyében.  In:  Könyvtárellátási  Szolgáltató  Rendszer  (KSZR)  -  Tájékoztató  a 
kistelepülések könyvtári ellátásáról. Szerk: Richlich Ilona, Bp.2006. 78-89. p.

/A Könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése 3./

Luzsi Margó: Egészségedre! = Könyvtári Levelező/Lap, 18. évf. 2006. 12. sz. p. 38-39.

Sohajdáné  Bajnok Katalin;  Tőzsér Istvánné:  Internetes  tanfolyamok  szervezése  a 
lakosság számára = Korszerű könyvtár / szerk. Dán Krisztina ; Fehér Miklós. Budapest: 
RAABE, 2006. F 1.2 p. 1-20.

Tőzsér Istvánné:  Könyvtárak  az  egészségért  –  táncos  lányok  nyomában  =  Könyvtári 
Levelező/Lap, 18. évf. 2006. 12. sz. p. 12-13.

Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban
Farkas Márta Eszterházy Károly Főiskola óraadó, könyvtári szakértő
Guszmanné Nagy Ágnes könyvtári szakértő
Komlóné Szabó Ágnes Eszterházy Károly Főiskola óraadó
Sohajdáné Bajnok Katalin Eszterházy  Károly  Főiskola  gyakorlatvezető,  könyvtári 

szakértő
Tőzsér Istvánné Eszterházy Károly Főiskola óraadó, könyvtári szakértő
Zsoldos Marianna Eszterházy Károly Főiskola óraadó
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Részvétel országos feladatokban
Guszmanné Nagy Ágnes Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete  Heves  Megyei  Szervezete 

elnöke, 
Országos Kommunikációs munkacsoport tagja

Dr. Pataki Miklósné Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete  Olvasószolgálati  Szekció 
elnökségi tag 

Sohajdáné Bajnok Katalin Minőségbiztosítás munkacsoport (OKM)
Tőzsér Istvánné Regionális Könyvtári Ellátás munkacsoport (OKM)

Kistelepülések Könyvtári Ellátása munkacsoport (OKM)

Eger, 2007. január

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea
igazgató
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Könyvtárunkról szóló híradások 2006-ban a Heves Megyei Hírlapban
Szuromi Rita
Jelekbe kalligrafált szeretet / Szuromi Rita
Színes fotó
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, kiállítás, Pataki József
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 55. sz. .- p. 4.

A hónap végéig : könyvtárak fiesztája
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 64. sz. .- p. 5.

Örökbe fogadott regény / (Sz.R.)
Színes fotó
Egri csillagok c. mű örökbefogadása, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 73. sz. .- p. 1.

Tájképek,csendéletek / (H.B.)
Fotó
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, kiállítás, Tóth László, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 113. sz. .- p. 2.

Gobleincsodák tárlata a könyvtár aulájában
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, kiállítás, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 126. sz. .- p. 4.

A 77. ünnepi könyvhét eseményei
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 131. sz. .- p. 4.

Az erdőt, az állatokat örökíti meg a fiatal alkotó / (szisz)
Fotó
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, kiállítás, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 164. sz. .- p. 4.

A tengermelléki világ hangulatos tájai
Fotó
Kiállítás, Lengyel amatőr festők, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 192. sz. .- p. 1.

Kibővítették a felsővárosi fiókkönyvtárat
Fotó
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár felsővárosi fiókkönyvtára, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 184. sz. .- p. 3.

A bibliotékák könyvtúrával csatlakoztak az örökségnaphoz
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Kulturális Örökség Napja, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 218. sz. .- p. 2.

Hideg Adrienn
Divat lett Kádár Jánosról könyvet írni / Hideg Adrienn
Könyvismertetés, író-olvasó találkozó, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 228. sz. .- p. 5.

A könyvtárba mentem, gyere utánam!
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 235. sz. .- p. 4.

Könyvtárak összefogása a társadalomért
Egészségnap, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 238. sz. .- p. 2.
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Szuromi Rita
Modern bibliotéka, falak nélkül / Szuromi Rita
Fotó
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Tőzsér Istvánné, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 240. sz. .- p. 4.

Könyvtár és levéltár együtt a forradalomról
Kamarakiállítás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 242. sz. .- p. 4.

Mítosz helyett forrásmunka / (szuromi)
Fotó
Könyvbemutató, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. .- 2006 .- 17. évf. 247. sz. .- p. 3.

Megyei segítséget kap az egerfarmosi bibliotéka
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Sz.R.
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N.Z.
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Könyvbemutató, Bródy Sándor Megyei Könyvtár, Eger
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