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A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az 1997. évi CXL. törvényben meghatározott keretek 
közt 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 2008. év kiemelt feladatai voltak:
 Mozgókönyvtári ellátás stabil, rendszerszerű működtetése Heves megye 51 települése 

számára  
 Az Idegen Nyelvi Gyűjtemény költöztetése, a Zenemű- és Hangtárral közös épületben 

történő elhelyezése, a környezet olvasóbarát átalakítása
 A  Főépület  böngészőjében  álmennyezet  kialakítása,  világításkorszerűsítési  munkák 

elvégzése
 A II.  sz.  Fiókkönyvtár  (Felnémet)  visszaköltöztetése,  a  megújult  épületben és belső 

környezetben olvasóbarát szolgáltatások kialakítása, a szolgáltatás újraindítása   
 Olvasásnépszerűsítő  programok  lebonyolítása,  Az  „Könyvtárak  összefogása  a 

társadalomért”  - Országos Tini Könyvtári Napok akció megyei szintű koordinálása
 Szakmai  pályázatokon  való  részvétel,  amelyek  segítségével  lehetőség  nyílt  egyes 

szolgáltatások korszerűsítésére, rendezvények szervezésére
 A külső raktári állomány nagyarányú leválogatása, a sérült állományrészek selejtezése
 TIOP 1.2.3 és TÁMOP 3.2.4 pályázatok előkészítése, benyújtása

A 2008. év legnagyobb eredményének az Év könyvtára cím elnyerését tekintjük. 

A  siker  kulcsa  az,  hogy  tisztában  vagyunk  hátrányainkkal,  felismerjük  a  lehetőségeket, 
szembenézünk a veszélyekkel és építünk erősségeinkre.
Úgy érezzük, hogy az eltelt év munkája kiemelkedően sikeres volt. Fizikai hátrányainkat szellemi 
erőforrásainkkal  ellensúlyozzuk.  Kialakult  egy  olyan  munkahelyi  közösség,  amely  szakmai 
műhelymunkával  képes  az  újdonságok  befogadására,  alkalmazására,  korszerű  minőségi 
szolgáltatások biztosítására. Törekszünk arra, hogy munkánk a közös célért dolgozás örömét adja, 
sikerélményt  és  elismerést  nyújtson  a  feladatot  végzők  számára.  A  siker  alapja,  hogy 
szolgáltatásunk valós igényeket elégít ki, s az igény megjelenésekor rögtön készen álltunk a feladat 
megvalósítására.

3



Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár                                                Beszámoló 2008.

Középpontban az olvasó
Az  elmúlt  év  során  végzett  munkánkat  továbbra  is  a  könyvtári  stratégiai  célokban  rögzített 
feladatok alkották és a célok megvalósítására, megvalósulására való törekvés határozta meg.
Az előző stratégiai ciklus lezárásával 2008-ban új stratégiai célokat fogalmaztunk meg a 2008-
2013. évi időszakra. 
Az olvasószolgálatban e feladatok között különösen nagy hangsúlyt kell kapnia a szolgáltatásoknak 
és  az  esélyegyenlőségnek.  Ennek  érdekében munkálkodtunk  és  alkalmaztunk  minden  olyan  új 
technikát  és  módszert,  amelyek  alkalmasak  új  és  minőségi  szolgáltatások  bevezetésére  és 
bővítésére.

Könyvtári szolgáltatások
Intézményünkben a könyvtárosok valamennyi  használói  csoporthoz annak egyedi  sajátosságain, 
érdeklődésén, speciális igényein keresztül közelítenek. Az olvasásra ösztönzés, az olvasás örömére 
való  ráébresztés  feladataink  középpontjában  állnak.  A  szakirodalomban  is  újnak  számító 
olvasóközpontú olvasásfejlesztés - mely aktív könyvtárosi szerepvállalást feltételez - számos eleme 
részét képezi napi gyakorlatunknak. 
A  könyvtár  által  kínált  olvasási  lehetőségek  közötti  eligazodást  segítik  a  beszélő  feliratok, a 
népszerű vagy ajánlott témák kiemelése, az új könyvek látványos elhelyezése, a nap könyvére vagy 
éppen a hónap magyar és angol nyelvű versére, meséjére utaló apró, de hatásos figyelemfelhívás.
Napi  feladataink gerincét  az olvasók szoros értelemben vett  szakszerű,  előzékeny és empatikus 
szolgálata adja:  

 adminisztrációs feladatok 
• beiratkozás, kölcsönzés, meghosszabbítás
• a lejáratok figyelemmel kisérése

 útbaigazítás, tájékoztatás, bibliográfia
 személyre szabott közvetlen és közvetett kommunikáció
 reprográfiai szolgálat
 előjegyzés
 könyvtárközi kölcsönzés
 sajtófigyelés
 a  könyvek,  folyóiratok,  digitális  információhordozók  hozzáférhetőségének,  az 

elektronikus katalógus, adatbázisok használatának biztosítása
 a raktári rend fenntartása

Könyvtárhasználat számokban1

 Összesen Ebből
14  éven 
aluliak

14  és  65  év 
közöttiek

65  év 
felettiek

Regisztrált használók száma 10 256 2 353 7 378 525
Aktív használó 13 443
Személyes (helybeni) használat összesen 144 822  
 Az összesből internethasználat 40 984
Kölcsözött dokumentum (db) 234 594
Helyben használt dokumentum (db) 214 558

1 Mozgókönyvtári  szolgáltatások  nélkül.  2008.  január  1-jétől  az  Idegen  Nyelvi  Szakrészleg  adatai  a 
számítógépes rendszer egységesítése miatt a központi  könyvtár egységes adatai közt szerepelnek. 
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2 Táblázatok. IN: A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár története 1952-2009. kézirat.  
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Új szolgáltatások

Libinfo
Eredményesen  vettünk  részt  a  LIBINFO,  azaz  a  Magyar  Könyvtárak  Internetes  Tájékoztató 
Szolgálatának munkájában. Ennek keretében az információt keresők az Interneten kitöltött űrlapon 
feltett kérdésre a választ  2 munkanapon belül webfelületen, vagy e-mailben is elolvashatják.  Sok 
segítséget nyújtottunk a Heves megyére vonatkozó kérdések megválaszolásában. 
A LIBINFO a  könyvtárak  hagyományos  tájékoztató  szolgálata  mellett  lehetőséget  ad  az 
elektronikus kommunikáció lehetőségeit használni, s gyors, mindig hozzáférhető segítséget adhat 
legalább az elinduláshoz. 

Bibliográfia
Eger Megyei  Jogú Város közgyűlése  a 2007-es esztendőt  Apor Elemér  költő születésének 100 
évfordulóját  Apor  Elemér  Emlékévvé nyilvánította.  Az  emlékév  ünnepi  eseményeinek 
zárásaképpen 2008. március 19-én, a költő születésnapján került sor a „Dajkáld völgy eme várost.  
In  memorian  Apor  Elemér” című  jubileumi  emlékkönyv  bemutatására.  A  kötet  gazdag 
bibliográfiai  apparátusát munkatársunk,  Guszmanné  Nagy  Ágnes  készítette,  aki  a  jubileumi 
emlékülésen bensőséges hangú korreferátumában tisztelettel  idézte fel  a költő és intézményünk 
évekre visszatekintő baráti kapcsolatát.

MATARKA 
2008. januárjában könyvtárunk belépett a  MATARKA (Magyar folyóiratok Tartalomjegyzékeinek 
Kereshető Adatbázisa) konzorciumba, amelyet magyarországi közgyűjtemények építenek 2002-től 
együttműködés keretében a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével.
Intézményünk  vállalta,  hogy  az  Új  Művészet,  a  Helikon  Irodalomtudományi  Szemle  és  a 
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Művészettörténeti Értesítő című folyóiratok tartalomjegyzékeit feldolgozza, a munkában résztvevő 
munkatársunk  az  adatbázis  építésével  kapcsolatos  tevékenységeket  (elsősorban  adatbevitel,  de 
esetenként együttműködés a folyóirat szerkesztőségekkel) folyamatosan végzi.

EURODESK Pont 
2008. júniusától könyvtárunkban EURODESK Pont működik. 
A  FSZH-MOISZ  a  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtárat  az  EURODESK  brüsszeli 
titkársága (Eurodesk European Office) felé elismeri és biztosítja a FirstClass nevű európai szintű 
intranetbe (belső kommunikációs  hálózati  rendszer)  történő belépésünket.  Ennek segítségével  a 
könyvtár  a fiatalokat és a velük foglalkozó szervezeteket tájékoztatja az Eurodesk mind egyéni 
érdeklődőknek - pl. diákoknak, tanároknak -, mind ifjúsági szervezeteknek, mind diákcsoportoknak 
szóló lehetőségeiről. Elsősorban olyan oktatásról és képzésekről ad tájékoztatást, amely a fiatalok 
európai programokban való részvételét segítik elő, ezen kívül dokumentumokról és Európai Uniós, 
illetve  hazai  támogatási  lehetőségekről,  pályázatokról,  szervezetekről.  Ezen  túlmenően  segít 
konkrét  projektek  megvalósításához  partnercsoportot  kereső  ifjúsági  szervezeteknek  és 
diákcsoportoknak is. 
2008-ban az Észak-magyarországi régiós tanácskozásnak is helyszínt biztosítottunk.

Online szolgáltatások, új kapcsolattartási formák

Keresés, hosszabbítás, előjegyzés távoli eléréssel
A kor elvárásainak megfelelően új online szolgáltatásokat, kapcsolattartási eszközöket vezettünk 
be. Nagy érdeklődés mutatkozik adatbázisunk online elérésére, egyre többen használják olvasóink 
keresésre, előjegyzésre és a kölcsönzési idő meghosszabbítására.
A  fiatalok  körében  igen  népszerű  ingyenes  internetes  kommunikációs  rendszer,  a skype 
bevezetésével  dinamikussá  tettük az  internetes  kapcsolattartást  olvasóinkkal.  A skype  telefonos 
kapcsolat,  és  üzenetváltás  lehetővé  teszi  a  hozzánk  érkező  kérdések  és  kérések  azonnali 
megválaszolását, az információhoz jutás gyors megvalósulását.
A weboldalunkon elérhető  e-mail címre  érkező levelek száma  mutatja,  milyen  szükség van az 
online levelezés formájában történő információadásra, az állományunkról, intézményünkről történő 
tájékoztatásra. A táv-hosszabbítás ezen a csatornán is rendkívül gyakorivá vált,  s ez az olvasói 
igények mind modernebbé válását igazolja.
Napi  rendszerességgel  működik  az  egy-egy dokumentumra  előjegyzést kérők  e-mailen történő 
gyors kiértesítése.

Könyvtárunk új honlapja
2008.  májusától  új  internetes  felületen,  dinamikus  honlappal  jelentkeztünk.  Szerkesztésében, 
aktualizálásában,  folyamatos  frissítésében  minden  részleg  részt  vállal.  Honlapunk  állandó friss 
információkkal,  elektronikus  tartalmakkal,  a  könyvtár  szakmai  dokumentációjának  nyilvánossá 
tételével példaértékű szolgáltatásokat nyújt. 
Októberben  lett  egy  éves  a  zenei  részleg  blogja,  a  Hangtárnok  (hangtarnok.klog.hu),  mely 
országosan ismert lett, folyamatosan nő a népszerűsége és látogatottsága, s nagyban hozzájárul a 
zenei részleg s természetesen könyvtárunk népszerűségéhez. A blogon 2008-ban 282.252 látogató 
fordult meg, átlagosan napi 771-1000 között mozog a látogatók száma. 
A  Hangtárnok  jelen  van  számos  közösségépítő  oldalon:  YouTube  (videómegosztás),  Flickr 
(képmegosztás),  MySpace  (közösségépítő  és  zenei  oldal),  LibraryThing  (a  világ  legnagyobb 
olvasóköre) stb. 
A könyvtárunkat, szolgáltatásainkat népszerűsítő videókat közzétettük a YouTube-on.
Az iwiw közösségépítő portálon klubbá alakult  a Bródy Sándor Könyvtár,  13100 tagot számlál 
klubunk, folyamatosan hírt adunk az üzenőfalon könyvtárunk híreiről, rendezvényeiről.

Havonta  jelentkező  hírlevelünkkel  a  honlapunkon  regisztrált  érdeklődőkhöz  juttatjuk  el 
eseményeinkről, újdonságainkról szóló előzetes híradást. 
A  honlapunkon  rendszeresen  jelentkező könyvajánlók könyv-,  hangoskönyv-újdonságainkból 
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kínálnak ízelítőt, kedvcsinálót az olvasáshoz, a könyvtárba járáshoz. Emellett szerkesztjük idegen 
nyelvű  könyvajánlónkat,  zenei  ajánlónkat,  s  negyedévente  egy-egy tematikus  ajánlót  is 
megjelentetünk  a  honlapon  (Retro  angol,  Virtuális  könyvkiállítás  a  Nyelvek  Európai 
Napján,  útiszótárak,  húsvéti  zenék,  tanévzáró,  nyugdíjas  búcsúztató,  reneszánsz, 
gyermekkönyvek stb.)
Rendezvényeink sikeréhez hozzájárul, hogy már nemcsak hagyományos levelezés útján hívjuk meg 
a közönséget egy-egy eseményre, hanem a meghívókat  e-mail-en is elküldjük az olvasószolgálat 
adatbázisában szereplő érdeklődőkhöz.
Hasznos segítségként közvetítjük a nyelvtanulást segítő oldalakat, a British Council és a 
Goethe Intézet  internetes  tartalmait.  A webenglish oktató oldalak  számára  könyvtárunk 
webszervere nyújt tárhelyet. 

Olvasásnépszerűsítő programok
Rendkívül fontosak látogatóink számára olyan alkalmak megteremtése, melyek során alaposabban, 
a részletekbe is betekintve ismerkedhetnek meg az intézményünkben folyó munkával, a könyvtár 
hagyományos  és  új  szolgáltatásaival.  Törekszünk  arra  is,  hogy  véleményt  formálhassanak 
művekről, megoszthassák olvasási tapasztalataikat egymással, találkozhassanak alkotókkal. 
Az olvasás vonzóbbá tétele változatos eszközök, módszerek, ötletek, praktikák megvalósításának 
egész sorát eredményezte.

Könyvtárbemutatók, ismertetők
A  hagyományos  könyvtárismereti  és  könyvtárhasználati  órák  megszervezése  és  megtartása 
tájékoztató  munkánk  fontos  része.  Amint  elkezdődik  a  tanév,  megjelennek  a  középiskolai 
osztályok,  a  kollégiumi  tanulóközösségek,  a  főiskolai  hallgatókból  álló  diákcsoportok,  akik 
számára a könyvtárhasználati ill. könyvtárbemutató órák alapvető segítséget nyújtanak a későbbi 
önálló  használat  során.  A  szervezett  látogatókon  túl  nap  mint  nap  adunk  személyre  szabott 
útmutatást az elektronikus katalógusban való eligazodáshoz, s rendszeresen fordulnak hozzánk az 
interneten keresők is egy-egy informatikai probléma megnyugtató megoldásáért.

Országos Tini Könyvtári Napok
Az  Őszi  Könyvtári  Hét  2008-ban  elsősorban  a  tiniket  szólította  meg.  Részlegeink  változatos 
programokat  kínáltak  nekik,  sőt  kipróbálhatták  tehetségüket  is  az  Olvass  Te  is! digitális 
fotópályázaton. Nagy sikere volt a Tini Egészségnapnak, ahol szépségápolási és egészségmegőrző 
termékeket  forgalmazó  szolgáltatók  látták  el  őket  jó  tanácsokkal,  de  lehetőség  nyílt  mindenki 
számára, hogy vérnyomását és vércukor-szintjét is ellenőriztesse.
Ugyanezen  a napon láttuk vendégül  Vadas Zsuzsát és  Radó Gyulát,  akik könyvbemutatójukon 
meséltek Úti dilikről nagyiknak és tiniknek.
Ám a heti programok csúcsa mégiscsak a Könyvmolyok éjszakája volt!
A tavaszi  Fiesta-Siesta óriási  sikere inspirált  bennünket arra,  hogy az Országos Tini Könyvtári 
Napok keretében egy újabb éjszakára vendégül lássuk azokat a 10-18 éveseket,  akik szeretik a 
könyveket, s eltöltenének egy izgalmas éjszakát a könyvtárban.
A  Varázskönyvek című internetes szófelhő megoldása után kerültek be a tinik a Könyvmolyok 
éjszakája  résztvevői  közé:  a  tervezett  35  főből  túljelentkezés  miatt  49  lett.  A  szokásos 
hálófelszerelésen  túl  egy irodalmi  hős  jelmezét  is  magukkal  kellett  hozniuk,  mely  az  éjszakai 
program egyik kellékévé vált.
A Zenei Gyűjteményben indult a változatos program egy egri rockzenekar, az Extázis unplugged 
koncertjével. A Gyermekkönyvtárban A mesék hatalma címmel ismerkedő játékban vettek részt a 
gyerekek, a közös játékot kézműveskedés kísérte. Központi Könyvtárunkba érve Big Mac menü 
várta a kis csapatot, majd a Könyvmoly-indulót dúdolgatva vágtak neki a könyvtári akadályoknak: 
teljesítménymérés könyvsarok-ragasztásból  a  Feldolgozó  osztályon,  Activity játék  a 
Módszertanban, High School Musical rejtvény a Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjteményben, puzzle a 
Közigazgatási Részlegben, majd  virtuális geoládázás a könyvtári  terekben – megannyi  érdekes, 
rejtélyes  feladvány!  Az  éjszaka  közepén  könyvtári  riasztóra  indult  a  Műalkotások  háborúja,  s 
mindezekre egy irodalmi jelmezverseny tette fel a koronát. A vidámságot az éjjeli tor után karaoke 
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verseny és disco zárta, majd elcsendesült a könyvtár, nyugodni tértek a gyerekek hálózsákjaikban. 
Másnap reggel ajándékokkal felpakolva, kicsit fáradtan, de arcukon sugárzó örömmel távoztak a 
fiúk, lányok szüleik kíséretében. Néhányan még mindig az indulót dúdolták: „Lehetsz könyvmoly, 
ha tini vagy…”
A Tini olvasóvadászat játékunk keretében új tagokat toboroztunk könyvtárunk számára.
A Könyves Vasárnap délelőttjén a Babszem Jankó Gyermekszínház szórakoztatta a legkisebbeket. 
Délután a Zárórában Pótkerék jutalomkoncerttel, majd az egész héten át zajló játékok, versenyek 
jutalmazásával zárult az Őszi Könyvtári Hét programsorozata.

Nemcsak  a  könyvtár  és  a  könyvtári  rendezvények  nyitottak  mindenki  előtt,  de  könyvtárosaink 
számára sem idegen, hogy a megszokott környezeten, a könyvtár falain kívül népszerűsíthessék az 
olvasást és a könyvtár  szolgáltatásait.  Élünk minden lehetőséggel,  de meg is teremtjük, hogy a 
hagyományostól eltérő, szokatlan helyeken is megjelenhessünk.

„Középkori könyvtár”
Rendkívül népszerű programja volt városunknak a  „Középkori Piactér” a Dobó téren, ahol egy 
vidám középkori „időutazás” részesei lehettünk. 
Meglepetésként  hatott  a  látogatókra,  hogy  az  idei  rendezvényen  jelen  volt  egy  „középkori  
könyvtár” is.  A  téren  felállított  díszlet  egyik  faházában  igazi  középkori  könyvtári  miliőt 
alakítottunk  ki.  Kódexekkel  és  a  humanista  könyvkultúrát  képviselő  könyvekkel  teltek  meg  a 
polcok.   A belső falfelületet  színes kódexlap-másolatokkal  és díszes iniciálékkal  dekoráltuk.  A 
szerzeteseket megidéző marionett bábfigurák mellett mi magunk is szerzetesnek öltözve fogadtuk a 
betérőket. 
Nagy érdeklődés kísérte „szerzetes testvérünk” scriptor-i munkáját, aki gyönyörű míves betűket 
rajzolva  „hiteles  írást”  készített  annak,  aki  ellátogatott  a  Középkori  Piactérre  és  felkereste  a 
középkori könyvtárat. Játékaink is a korhoz kapcsolódtak, s a legjobbak korhű ajándékokat vagy 
könyvtári tagságot nyerhettek, amely a középkortól datálódik és 2009-ig érvényes.
A  „középkori  könyvtárat”  óriási  érdeklődés  fogadta,  s  a  négy  nap  alatt  látogatóink  száma 
meghaladta a kétezret.

Eger Ünnepe 2008
A város ünnepi terén már évek óta egy sátor a Magyar Könyvtárosok Egyesületéé.  Látogatóinknak 
alkalma van szolgáltatásainkkal megismerkedni, könyvtári tagságot váltani, de mindig készülünk 
játékos irodalmi és helyismereti feladványokkal is. A legügyesebbeket könyvtári tagsággal, apró 
könyves ajándékokkal jutalmazzuk. Már vannak évek óta visszatérő vendégeink, családok, baráti 
társaságok,  akik  nagy  élvezettel  játszanak  velünk  és  elképzelhetetlennek  tartják  nélkülünk  az 
ünnepet. Mások pedig itt találkoznak először a könyvtárral, itt tudják meg elérhetőségeinket, sokan 
közülük itt lesznek beiratkozott olvasóink.
Az elmúlt évi ünnepen számos érdeklődőt vonzott a meghívásunkra érkező átalakított autóbusz, a 
„NYUGAT 100 BUSZ”, a Petőfi Irodalmi Múzeum reprezentatív utazó kiállítása.
A kiállítás a korszakos jelentőségű folyóirat  történetét  és fontosabb alkotóit  dokumentumok és 
fotók százaival mutatta be,  de a szerzők hangfelvételek és archív filmfelvételek segítségével is 
megelevenedtek.

Intézményünk  kiemelt  feladatának  tartja  a  hagyományos  könyvtári  szolgáltatásokon  túl,  hogy 
segítse eligazodni  az állampolgárokat az információs társadalomban,  hozzájáruljon a digitálisan 
még felkészületlen csoportok felzárkóztatásához.

NET mindenkinek
A  már  8.  évébe  lépett,  változatlanul  nagy  népszerűségnek  örvendő,  mindig  jó  hangulatú 
foglalkozások  elősegítik  az  új  technika  iránti  bizalom  kialakulását,  az  esetleges  félelmek 
mérséklését, az internet-használat előnyeinek tudatosítását.
A  jelentkezőket  nemcsak  alapos  informatikai  ismeretekkel,  de  megfelelő  pszichológiai 
képességekkel rendelkező, a felnőttoktatásban gyakorlott pedagógus - könyvtáros-informatikusok 
oktatják. A hallgatókat megtanítjuk a számítógép alapfokú használatán túl az elektronikus levelezés 
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fortélyaira,  a  különböző  keresési  technikákra,  az  adatbázisokban  való  tájékozódásra,  az 
elektronikus  ügyintézés  lépéseinek  elsajátítására.  A  tananyagban  számos  izgalmas  és  hasznos 
weboldal bemutatása szerepel, de nem marad ki a szórakozás, chat, fórum, blog, zene, játék sem. 
2008-ban 15 tanfolyam lebonyolítására volt lehetőségünk, kurzusonként 11 fő számára. A képzések 
szeptemberben elkezdődtek s május végéig tartottak Az igény változatlanul olyan óriási mértékű 
irántuk, hogy a jelentkezőlisták már több hónapra előre betelnek. Sokak számára csak a következő 
tanév során tudunk helyet biztosítani.
Az évek alatt kurzusaink révén több mint 800 ember kötött barátságot a számítógéppel, ismerte 
meg az internet kínálta lehetőségeket.

„Internet Roadshow”
A kistelepülésen élők hátrányos helyzetének enyhítésére négy, intézményünkkel mozgókönyvtári 
szolgáltatási  szerződésben  álló  Heves  megyei  település  lakosságát  vontuk  be  sikeresen  az 
oktatásba. Hozzáértésünkkel, számítástechnikai eszközeink mobilizálásával igyekeztünk segíteni e 
falvak lakosságát az új ismeretek megszerzésében, az esélykülönbségek mérséklésében. 
Az egri  tanfolyamokat  követően tavasszal vette kezdetét az Internet Roadshow. A  „Négy falu,  
négy állomás, négy hét” program résztvevői: Bátor, Egerfarmos, Mezőtárkány, Egerbocs rendkívül 
lelkes, érdeklődő felnőtt lakosságának köréből kerültek ki.
A vidéki tanfolyamok tartása különösen körültekintő szervezést, előkészítést igényelt, összehangolt 
munkát  az  adott  település  könyvtárosával.  Informatikusainkra  hárult  az  oktatás  befogadására 
alkalmas  környezet  megteremtése.  Kiszállítottuk  a  szükséges  és  az  adott  településen  hiányzó 
számítástechnikai  eszközöket,  informatikusaink  alapos  vizsgálat  alá  vették  a  helyben  meglévő 
konfigurációkat és az adottságokhoz mérten szinkronba hozták a programtelepítéseket. Az oktatás 
idején  folyamatosan  biztosították  az  olykor  technikai  meglepetést  tartogató  területet,  hogy  a 
hallgatók zavartalanul élvezhessék az órákat. 

Ügyeink E-intézése 
Rendkívül  eredményes  volt  és  nagy  érdeklődés  kísérte  az  adóbevallás  időszakában  szervezett 
Ügyfélkapu,  elektronikus  adóbevallás témakört  felölelő  tanfolyamunkat,  mellyel  azoknak 
segítettünk, akiknek elektronikus adóbevallási kötelezettségük van (kisvállalkozók, őstermelők), de 
még járatlanok az elektronikus ügyintézés terén. A foglalkozásokat a témában otthonosan mozgó, 
képzett IT- mentoraink tartották. 

Internet Fiesta
Internet  Fiestát rendeztünk március  utolsó  hetében,  melynek  kiemelkedő  programja  a  Fiesta-
Siesta volt,  egy nagyszabású éjszakai könyvtári  akadálytúra. A minden évben megrendezett,  az 
internetet  népszerűsítő  országos  rendezvénysorozat  2008-ban  a  gyermekeket  helyezte  a 
középpontba.  Csodanet  címmel  kalandoztunk siket  és  nagyothalló  tanulókkal  a  mesék,  versek, 
rejtvények, kézműves tevékenységek internetes birodalmában.  Totómánia címen gyűjtöttük egybe 
virtuális játékainkat felnőttek számára, melyek megfejtését apró ajándékokkal jutalmaztuk. „Életet  
mentett” az internet, már amennyiben ellátogattak a Fiesta résztvevői a Magyar Vöröskereszttel 
közösen szervezett véradó napunkra. 
Könyvtár  2.0  című  továbbképzésünk  pedig  a  könyvtáros  kollégákat  vezette  be  a  blogok, 
fájlmegosztás és fényképes webalbumok szerkesztésének rejtelmeibe.
Legnagyszerűbb rendezvényünknek a Fiesta-Siesta bizonyult. 46 gyerek és mintegy 20 könyvtáros 
indult  neki  hálózsákkal,  polifoammal,  íróeszközökkel  és  sok-sok  lelkesedéssel  a  könyvtári 
éjszakának. A Virtuális kalandozás a könyvtár honlapján című internetes kvíz volt rendezvényünk 
erőpróbája, belépő az éjjeli kalandokra:

 Meseest  és  kézműves  foglakozás a  Gyermekkönyvtárban,  majd  kiadós 
vacsora a központi könyvtárban;

 Tortúra a felnőtt, zenei és idegen nyelvi részlegekben, agytúra a neten!
 Táncház az  aulában  és  DVD-mustra,  majd  szieszta  hálózsákban  a 

Böngészőben.
Mindez egyetlen éjszaka!
Programunkat helyi kisvállalkozók, intézmények szponzorálták. A résztvevőket könyvjutalmakkal, 
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pólókkal, CD-kkel, Happy Meal menükártyákkal ajándékoztuk meg.
Ritka  élmény  ez  egy  könyvtár  életében!  Egy  éjszakára  elvarázsolt  kastéllyá  vált  a  könyvek 
birodalma, ahová máskor is jó visszatérni.

Csodanet
Siket és nagyothalló gyerekekkel kezdtük az internetes kalandozást az Internet Fiestán a Csodanet 
foglalkozás keretében, de 20-25 fős kis csoportok voltak kíváncsiak a mesék, versek, szabadidős 
tevékenységek virtuális világára más könyvtárakban is: Felnémeten, a 2. sz. fiókkönyvtárunkban 3 
alkalommal. Újabb 4 alkalommal hívtuk meg e foglalkozásunkra a kistelepülési könyvtárak alsós 
kisdiákjait is.

Használóképzés, olvasásnépszerűsítő programok a gyermekkönyvtárban
Továbbra is kiemelt feladatként kezeljük a szervezett foglalkozásokat, rendezvényeket, amelyeket 
elsősorban gyermekek,  illetve családok számára szervezünk. Felnőtteknek ajánlott  programjaink 
célja, hogy az ebben résztvevők az itt megszerzett ismeretek, információk birtokában tudatosan az 
olvasás, a könyvtárhasználat felé irányítsák a velük kapcsolatban álló gyermekeket. 
2008-ban kereken 150 szervezett  programja  volt  a  gyermekkönyvtárnak.  Ebből  26 alkalommal 
„csak” kölcsönözni jöttek osztályok, 124 alkalommal szervezett programot biztosítottunk, zömmel 
gyermekeknek, és családoknak. Ezen alkalmak során több mint 3500 ember – gyermek és felnőtt - 
került kapcsolatba könyvtárunkkal.
Rendezvények és programok a gyermekkönyvtárban3:
1. Rendszeres önálló rendezvényeink:

1.1. Óvodáknak, iskolai osztályoknak, napközis csoportoknak:
Ezekre a programokra előzetes időpont és téma egyeztetés alapján jelentkezhettek a 
csoportok. Témát ajánlunk, de minden egyedi kérés teljesítésére nyitottak voltunk. Ezen a 
programsorozaton 1472 gyermek vett részt.

1.1.1. Lucamesék
óvodai csoportoknak, mesélős, játékos foglalkozás, ismerkedés a könyvekkel, 
könyvtárral

1.1.2. Gutenberg-Galaxis kalauz
általános iskolai osztályoknak könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat, iskolai 
tananyaghoz kapcsolódó játékos, mesélős könyves órák

1.1.3. Kedvtelítő
napközis csoportoknak szabadidős könyvtári program

1.1.4. Kölcsönzés 
iskolai csoportoknak kölcsönzési lehetőség

1.2. Csodavároda
Könyvtári integrációs programsorozat fogyatékkal élőknek. Egy az előző tanévben 
pályázati lehetőségből megkezdett programsorozat folytatása, melyet a résztvevők 
igényeltek. Halláskárosult és tanulásban akadályozott gyermekeknek mesélős, kézműves 
együttlét, utána a könyvtár aktív használata. A Mlinkó iskolából (halláskárosultak 
iskolája) egy osztály jár rendszeresen hozzánk. Az elmúlt évben ezek a gyermekek aktív 
könyvtárhasználóvá váltak, a könyveket örömmel, szívesen veszik kézbe, olvasnak. Ez a 
siket gyermekek olvasási, pontosabban „nemolvasási” szokásait ismerve kiemelkedő 
jelentőségű. A rendszeresség, állandóság és következetesség meghozta a várt eredményt 
itt is. A tanulásban akadályozott gyerekeknél (Móra F. Ált. Isk. -ból) nagy eredmény, 
hogy képesek végighallgatni, figyelemmel kísérni egy mesét, türelemmel, elejétől végéig 
igyekeznek önállóan részt venni a kézműveskedésben. 

2. Országos Széchényi Könyvtárral együtt szervezett program:
Reneszánsz Év alkalmából szervezett országos Mátyás Mesemondó verseny területi döntőjét 
szerveztük és bonyolítottuk le

3. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ „Forrás” Gyermek és Ifjúsági Házával közös 
rendezvényeink

3 Lásd még rendezvénynaptár és olvasásnépszerűsítő programok
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3.1. Bébillér Mesekör
Egyik legkedveltebb családi programunk, havonta egy alkalommal szervezett mesélős, 
régi fonók hangulatát felidéző kézműveskedő együttlét. Az immáron harmadik éve 
szervezett családi programsorozat sok család állandó, szeretettel, örömmel várt programja. 
A résztvevők száma átlag 50 fő, de nem ritka az ennél több résztvevő sem. 

3.2. „Sátorfalva” tábor
A 2009-ben negyedszázados jubileumát ünneplő tábort (1984-ben szerveztük meg 
először) Nagyvisnyón, a Bán patak völgyében szerveztük meg, 2008-ban 25. alkalommal. 
Közkedveltségét jelzi, hogy a tábor vezetői közül sokan régi gyerekeink, a maiak pedig 
idén is visszajönnek, hiszen ezt már jelezték. 

3.3. tejKÚT Mesekör felnőtteknek
Kísérleti jelleggel indítottuk ezt a programot felnőtteknek, hosszú távon azzal a céllal, 
hogy a hagyományos mesemondás, a népmesék, a mesék világával ismertessük meg a 
mesekedvelő felnőtteket. A Mesekör magját a KÚT képzésben részt vett felnőttek 
alkotják.

3.4. KÚT képzés (Képzésben Újítás és Tapasztalat)
Pedagógusoknak, közösségépítőknek, könyvtárosoknak szervezett képzés, amelyben Dr 
Boldizsár Ildikó vezetett mesetréninget, drámapedagógustól tanultak a résztvevők 
különféle drámapedagógiai módszereket, bőrmívesség alapjait gyakorolták, valamint siket 
relétolmács és jeltolmács vezetésével a kisebbségi lét problémáival ismerkedtek meg a 
kurzus résztvevői az első félévben. 
A KÚT képzést egy sikeres pályázat eredményeként a második félévben folytattuk, 
Boldizsár Ildikó mesetréningjének második részével. 
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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, melyek szervezésekor megyei koordinációs feladatait is vállaltuk. 

2008. január

A vaskályhától a távirányítós ablakig

A  Felnémet  városrész  rehabilitációja  projekt  keretében  történő  nagy 
beruházást  a  könyvtárosok  és  a  könyvtárhasználók  egyaránt  nagy  
várakozással  fogadták.  2007.  decemberében  mindenki  örömére 
megtörtént a teljesen felújított épület műszaki átadása és 2008. január 2-
ától  a  Kovács  Jakab  u.  35.  sz.  alatti  felnémeti  könyvtárat  birtokba 
vehették a könyvtárhasználók is.

A zene nyelve és a nyelv zenéje egy helyen!

megújult a Zenei és az Idegen nyelvi részleg a könyvtárban
2008. január 22-én a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Idegen  
Nyelvi és Zenei részlegét megújult környezetben, gondosan átválogatott  
és felfrissített állománnyal adjuk át az érdeklődő olvasóknak, a megye és  
az ország itt tanuló és itt dolgozó lakosainak.

Bébillér mesekör a Gyermekkönyvtárban 

2008.  január  14-én,  hétfőn  17  órától,  a  Bébillér  mesekör  idei  első 
találkozóján  a  Lámpatündér  látogat  el  a  Gyermekkönyvtárba.  
Üdvözlésére minden mesekörös egy-egy lámpát készíthet. Gyertek el ti  
is, várjuk együtt a Lámpatündért!

Ex-libris kiállítás

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait  Nagy István  ex-libris  kiállítására  a  könyvtár  Galériájába.  A  
tárlat megtekinthető: 2008. január 26-áig.

"Egy csepp emberség este" a könyvtárban

Az Egy csepp emberség esték című könyv bemutatóján Lengyel Anna és  
Rados Péter,  a  könyv  szerkesztői,  az  Egy  csepp  emberség  esték  nevű  
rendezvénysorozat házigazdái voltak a könyvtár vendégei.
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„Bár értéke csekély, rászorultnak esély”

A Magyar  Vöröskereszt  Heves  Megyei  Szervezetének  aprópénz-gyűjtő  
akciója során könyvtárunk 14 kg egy- és kétforintos érmével támogatta a  
Vöröskereszt munkáját.

Reneszánsz zenéje
A Reneszánsz Év tiszteletére a zenei részleg dokumentumaiból kiállítást  
rendeztünk.

Fotókiállítás dr. Müller Erzsébet emlékére

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait  Santl  János  dr.  Müller  Erzsébet  emlékére  rendezett  
fotókiállításának  megnyitójára  2008.  január  28-ára,  16  órára.  A 
kiállítást  megnyitja:  Molnár  István  Géza  fotóművész.  A  kiállítás 
megtekinthető 2008. február 16-áig a könyvtár Galériájában.

2008. február
Farsangi rongyosbál a gyermekkönyvtárban!

Tele a szekrény a nagymamádtól örökölt régi cuccokkal? Van egy tuti  
jelmezötleted,  de nincs hozzá alapanyagod? A Gyermekkönyvtárban a  
helyed!  2008. február 11-én,  17 órától,  a Bébillér mesekör következő  
foglalkozásán mindenki  bemutathatja  otthon készített  jelmezét,  vagy  a 
Gyermekkönyvtár  rongyosládájából  kiválaszthatja  az  anyagot,  és  
elkészítheti helyben álmai jelmezét. Minderre persze csak az után kerül  
sor, hogy Margó elmesélte Perrault Szamárbőr című meséjét. Mindenkit  
szeretettel várnak a Gyermekkönyvtárosok!
Bálint napi zsákbamacska a Bródy Sándor Könyvtárban

Szent  Bálint  (Valentin)  emlékére  neve  napján  megajándékozzák  
szeretteiket az emberek, és megünneplik a szerelmesek napját. A február  
14-i névnap már nálunk is a szerelem, a szeretet és a barátság ünnepévé  
vált. Valentin napján valóban a gesztus, a megemlékezés a legfontosabb:  
hogy a szívünknek kedves személy jelet kapjon. Virággal, vagy valami 
ötletes, kedves, szimbolikus értékű aprósággal. 
Valentin remek alkalom erre, ezt tesszük mi is! 
S  mivel  is  kedveskedhetnénk  olvasóinknak?  Természetesen  ajándék 
könyvtári tagsággal, ha február 14-én ellátogat hozzánk kedvesével. Ne 
legyen  rest,  és  lepje  meg,  ki  Önnek  a  legkedvesebb!  Találkozzon  
kedvesével  Bálint  napján  a  könyvtárban!  Bálint  hetében  pedig 
kölcsönözzön zsákbamacskát is újabb könyveinkből!
Dévényi János festménykiállítása

A Bródy Sándor Megyei ás Városi Könyvtár tisztelettel meghívja önt és  
barátait  Dévényi  János  festőművész  Villanások  című  kiállításának 
megnyitójára 2008. február 18-ára 16 órára a könyvtár Galériájába. A 
kiállítást megnyitja: H. Szilasi Ágota, művészettörténész. Közreműködik:  
Dévényi-Győrffy Imola - hegedű. A tárlat 2008. március 5-éig tekinthető 
meg.
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A Babszemjankó Gyermekszínház előadása a Felnémeti fiókkönyvtárban

A  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  II.  sz.  (Felnémeti)  
Fiókkönyvtárában (Eger, Kovács J. út 35., tel.: 431-127) 2008. február 
25-én, hétfőn 16 órától a Babszemjankó Gyermekszínház Hopp Juliska!  
c.  előadását  tekinthetik  meg  az  érdeklődők.  Mindenkit  szeretettel  vár  
Vitkóczi Jánosné könyvtáros, és a Gyermekszínház művészei. Az előadás  
ingyenes!

„CSODAVÁRODA”

könyvtári integrációs programsorozat fogyatékkal élőknek
2008 FEBRUÁR – MÁJUS
 CSODAVÁRODA - halláskárosult gyerekeknek minden hónap harmadik  
csütörtökjén 14.30-tól a Gyermekkönyvtárban. 

2008. március
Ügyfélkapu, elektronikus ügyintézés, adóbevallás 

A tanfolyam időpontja: 2008. március 4-5. (kedd-szerda) naponta 18-20 
óráig.  Elsősorban  azok  jelentkezését  várjuk,  akiknek  elektronikus  
adóbevallási  kötelezettségük  van  (pl.  kisvállalkozók,  őstermelők  stb.),  
szoktak adóbevallást kitölteni, de az elektronikus ügyintézés terén még  
nem járatosak.
Net mindenkinek - 20 órás Internet-tanfolyam a könyvtárban

Könyvtárunk folytatja az évek óta változatlan népszerűségnek örvendő, a  
Nemzeti  Kulturális  Alapprogram támogatásával  megvalósuló internet-
tanfolyamai szervezését. 
A  tanfolyamok  két  hetes  turnusokban,  naponta  18.00  –  20.00  óráig 
tartanak
Vidéki  tanfolyamainkat  Egerfarmoson,  Mezőtárkányban,  Egerbocson,  
Bátorban tartjuk.

Németh Tibor kiállítása

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja önt és  
barátait Németh Tibor kiállításának megnyitójára 2008. március 6-án,  
csütörtökön, 16 órára a könyvtár Galériájába. A kiállítást megnyitja dr.  
Nagy  Imre,  országgyűlési  képviselő.  A  tárlat  2008.  március  21-éig 
tekinthető meg.

Bébillér mesekör

2008.  március  10-én,  hétfőn  17  órától,  a  Bébillér  mesekör  soron 
következő  találkozóján  a  Kelemenke  című  mesét  hallgathatták  meg  a  
mesekörösök.  A mesehallgatás  után minden résztvevő  nekilátott,  hogy  
elkészítse saját meseországát.
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WebEnglish tréning

2008. március 12-én 15 órától újra WebEnglish tréning a Bródy Sándor  
Könyvtár központi épületében! Előadó: Tankó Gyula, az ELTE tanára

Ara Rauch: Pecsét a karodon c. könyvének könyvbemutatója

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait  Ara Rauch: Pecsét  a karodon című regényének bemutatójára 
2008. március 13-án, csütörtökön,  16.30 órára. A beszélgetést  vezeti:  
Kiss  Gábor,  a  Tinta  Kiadó  vezetője.  Könyvvásárlási  lehetőség  és 
dedikálás a helyszínen.

Fun and Games and Conversation - angol óra Sara Gervaissel
A  kanadai  Sara  Gervais  három  éve  tanít  általános  iskolás  korú 
gyerekeket, jelenleg a Barcelona Nyelviskola angoltanára. 
Időpontok: 
2008.  március  13.  csütörtök  15.00  órától  a  13-14  éves  korosztály  
számára. Meghívott vendégeink: a Szilvásváradi Általános Iskola, és a  
parádi Fay András Általános Iskola diákjai és tanáraik.
2008. március 18. kedd 14.30 órától a 9-10 éves korosztály számára.  
Meghívott  vendégeink:  a  Ráchegyi  Általános  Iskola  kisdiákjai  és  
tanáruk.
Mindkét  márciusi  játszóházunkra szeretettel  várunk minden érdeklődő  
nyelvtanárt  és  szülőt.  A  foglalkozás  után  lehetőség  lesz  a  látottak  
megbeszélésére, módszertani beszélgetésre.
Véradó Nap

Jöjjön  el  hát  hozzánk  2008.  március  25-én  kedden  a  Bródy  Sándor  
Megyei  és Városi Könyvtár aulájába, ahol 13 órától 17 óráig véradó  
napot tartunk.
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 Internet Fiesta március 20-31.
Az  Internet  kultúra  népszerűsítését  szolgáló,  világméretű  
rendezvénysorozatot, az Internet Fiestát  évente rendezi meg az Internet  
Society. A mozgalomhoz változatos programjaival intézményünk minden 
évben csatlakozik.
PROGRAMJAINK:

2008.03.20 Csodanet előadás
2008.03.25 Sajtótájékoztató
2008.03.25 "Életet ment" az internet - véradó nap az Internet  

Fiestán

2008.03.25 Tesztelje szíve egészségét!
2008.03.25 Totók a véradásról
2008.03.26 Könyvtár  2.0  -  blog,  klog  és  társaik  -  

könyvtárosoknak 1.
2008.03.26 Csodanet  előadás:  az  Ifjúsági  Segítőház  

kisdiákjainak

2008.03.27 Könyvtár  2.0  -  blog,  klog  és  társaik  -  
könyvtárosoknak II.

2008.03.27 Net-bújócska: játékos keresési feladatok a neten az  
Ifjúsági Segítőház kisdiákjainak

2008.03.28  -  
03.29

Fiesta-Siesta: Fedezd fel a könyvtárat, s a benne  
rejlő csodákat!

2008.03.28 Fiesta meseest a Gyermekkönyvtárban

2008.03.28 Fiesta-vacsora

2008.03.28 Fedezd  fel  a  könyvtárat  a  pincétől  a  padlásig!  
Tortúra a könyvtárban - játékos akadályverseny 1.  
rész

2008.03.28 Agytúra a neten - játékos akadályverseny 2. rész

2008.03.28 Dínom-dánom  Fiesta-módra:  
Éjféli lakoma és táncház

2008.03.29 DVD-mustra  hajnalig:  DVD-vetítés  könyvtárunk  
állományából, siesta a Böngészőben

2008.03.29 Siesta-reggeli
NET-ROADSHOW:  számítógép-  és  internethasználati  
tanfolyamsorozat a KSZR 5 könyvtárában felnőtteknek
Nyitó tanfolyam: Egerfarmos

A teremtés 7 napja - rajzpályázat munkáinak internetes galériája. A  
rajzokra szavazni lehet honlapunkon!

Ismerős  idegen:  internetes  totó  a  megújult  Idegen  Nyelvi  
gyűjteményünkről

Fiesta-totó: Keresd a neten! - Internetes totó középiskolásoknak 
"Ha Bach magyar lett  volna…" - Petheő doktor zenei rejtvénye -  
online zenei kvíz a Hangtárnokon, könyvtárunk zenei blogján

"Hírhedett  zenésze  a  világnak…"  -  zenei  kvíz  gyerekeknek  híres  
zenészekről  az  ókortól  napjainkig  a  Hangtárnokon,  könyvtárunk 
zenei blogján
Totók a véradásról és a Vöröskeresztről
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Tesztelje  szíve  egészségét!  :  mit  tehet  jelenlegi  életmódja  mellett  
szíve egészségéért? – teszt
Virtuális  kalandozás  a  könyvtár  honlapján  -  Fiesta-Siesta 
rendezvényünk online erőpróbája

Az  Internet  Fiesta  Programbizottsága  rendezvényünket  a  legjobb  
országos  programnak  minősítette  és  a  sikeres  szervezést  elismerő  
oklevéllel jutalmazta.

2008. április
Az Idegen Nyelvi Részleg vetélkedője

Áprilistól  az  Idegen  Nyelvi  Részleg  hat  fordulóval  vetélkedőt  indít  a  
GatewayUK állományrésszel kapcsolatban. A helyes megfejtők egy éves  
ingyenes könyvtári tagságot és hasznos meglepetés ajándékokat kapnak!
Tanárok és diákok - kiállítás a könyvtár Galériájában

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja önt és  
barátait  az  Eventus  Művészeti  Szakközépiskola  Tanárok  és  diákok  c.  
kiállításának  megnyitójára  2008.  április  1-jén,  kedden  16  órára  a  
könyvtár Galériájába. A kiállítást megnyitja Hadobás Zoltán. A tárlat  
2008. április 14-éig tekinthető meg.
A teremtés hét napja

Gyermekkönyvtár  óvodásoknak  és  alsó  tagozatos  kisdiákoknak  kiírt  
rajzpályázata

Mozgókönyvtári munkatársak továbbképzése

A  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  a  mozgókönyvtári  
munkatársak számára 2008. április 7-én szakmai napot rendezett. 
A mozgókönyvtári ellátás elindításának tapasztalatai Heves megyében  
(Tőzsér Istvánné) 
A könyvtár, ahová szívesen járunk (Farkas Márta) 
Az olvasó, akit szeretnénk megnyerni (Komlóné Szabó Ágnes

Könyv- és folyóiratbörze

A  Bródy  Sándor  Könyvtár  Galériájában  könyv-  és  folyóiratbörzét  
tartunk.  A könyvtár  állományából  kivont  dokumentumok 2008.  április  
10-16.  között  kedvezményes  áron  kerülnek  kiárusításra.  Mindenkit  
szeretettel várunk a könyvtár nyitva tartási ideje alatt
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Vidám költők társasága

A  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  Gyermekkönyvtárában  
2008. április 12-én, szombaton 11 órakor ünnepeljük meg a Költészet  
Napját. Mint máskor is, teával, keksszel, békebeli hangulattal várjuk a 
családokat,  érdeklődőket  egy  derűs  együttlétre.  Gyerekek  és  felnőttek 
mondanak  vidám  verseket,  bábelőadást  nézünk,  dalokat,  muzsikát  
hallgatunk és  kiosztjuk rajzpályázatunk díjait  is.  Mindenkit  szeretettel  
várunk!
Könyvbemutató a Böngészőben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait  2008.  április  14-én  18  órára  Francois  Favre  MÁNI  Kelet  
Krisztusa,  Nyugat  Buddhája  című  művének  bemutatójára.  A  könyvet  
bemutatja a kiadó: Nagy Lajos. Könyvvásárlási lehetőség a helyszínen.

Bébillér mesekör - herencsényi népmese

2008. április 14-én, hétfőn 17 órától a Bébillér mesekör soron következő  
találkozóján  egy  herencsényi  népmesét  hallgathatnak  meg  a 
mesekörösök. A mesehallgatás után mindenki elkészítheti saját égigérő 
fáját - a márciusban elkezdett Meseországhoz.

Jeles Teréz kiállítása a Felnémeti fiókkönyvtárban

A  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  II.  sz.  (Felnémeti)  
Fiókkönyvtára  tisztelettel  és  szeretettel  vár  minden  érdeklődőt  Jeles  
Teréz helyi festőnő Az erdők csodás világa című kiállítására. A megnyitó  
időpontja: 2008. április 15. 16,30 óra. A kiállítást megnyitja: Dr. Lőkös 
István irodalomtörténész. A kiállítás megtekinthető 2008. május 10-ig a 
könyvtár nyitvatartási ideje alatt

Kiállítás Nagy Eszter képeiből

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja önt és  
barátait  Nagy  Eszter,  az  Eszterházy  Károly  Főiskola  Gyakorló  
Szakközépiskolája hallgatójának kiállítására, amely 2008. április 21. és 
május 3.  között  tekinthető meg a könyvtár  Galériájában, nyitvatartási  
időben.
Internet-bújócska

A II. sz. (Felnémeti) Fiókkönyvtár 2008. április 22-én 16 órától a SZETA 
kisdiákjait  látja  vendégül  Internet  bújócska  -  a  Föld  napja  jegyében  
című játékos Internetes barangoláson.

2008. május
Szőttes- és babakiállítás a Galériában

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait  Ittes  Emilné  szőttes-  és  babakiállítására  a  könyvtár  
Galériájába.  A  kiállítás  megtekinthető  2008.  május  24-ig  a  könyvtár  
nyitvatartási idejében

Megújult könyvtárunk honlapja
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Örömmel köszöntjük kedves olvasóinkat megújult honlapunkon. Kérjük,  
használják ki  az  új  honlap biztosította  lehetőségeket:  iratkozzanak fel  
hírlevelünkre, írják meg észrevételeiket a vendégkönyvbe, vagy klikkeljék  
be véleményüket a szavazásnál. Bízunk benne, hogy oldalunkon továbbra  
is minden szükséges információt megtalálnak.
Gelsei Sándor bútorfestő népi iparművész kiállítása

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait  Gelsei  Sándor  bútorfestő  népi  iparművész  kiállításának 
megnyitójára 2008. május 27-én, 16.30 órára a könyvtár Galériájába. A 
kiállítást  megnyitja  Herczeg  István  grafikus,  furulyán  közreműködik  
Fehér Zsombor a népművészet  mestere (Kerekes  együttes).  A kiállítás 
megtekinthető 2008. június 13-áig.
Bébillér mesekör - Meseország lakói

A Bébillér mesekör legutóbbi foglalkozásán, 2008. május 19-én minden 
mesekörös elkészíthette saját meseországának lakóit.

Gyermeknap az Érsekkertben - iratkozz be a fák alatt!

2008. május 25-én, vasárnap az érsekkerti gyermeknapi rendezvényen-  
beiratkozási  lehetőséget  biztosítunk  a  Gyermekkönyvtárba  -  
megismerkedhetsz Sátorfalva táborunkkal, melyet a „Forrás” Gyermek 
és   Ifjúsági  Házzal  közösen szervezünk-  valamint  ugyanott  lámpácska  
készítés.
 Keresd a Gyermekkönyvtárosokat!

MKE szakmai nap

A  Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete  Heves  Megyei  Szervezete  
kihelyezett, intézménylátogatással egybekötött szakmai napot tart 2008.  
május 30-án, Gyöngyösön.

2008. június
79. Ünnepi Könyvhét – 2008. június 5-9

Ünnepélyes megnyitó a Dobó téren június 6-án 14.30 órakor.
A  könyvhetet  megnyitja:  Homa  János  Eger  Megyei  Jogú  Város  
Kulturális Bizottságának elnöke
Köszöntőt  mond:  Dr.  Ködöböcz  Gábor  irodalomtörténész,  főiskolai  
docens
Részletes program 
Június 5., csütörtök
17.00 Író-olvasó találkozó filmvetítéssel. Vendégünk: TOLVALY Ferenc  
író
Június 7., szombat
11.00 A könyvtér színpadán a Babszem Jankó Gyermekszínház  
Június 8., vasárnap
11.00 A könyvtér színpadán az AGRIA VEGYESKAR Vezényel: Dudás 
Anna
Június 9., hétfő
17.00 Író-olvasó találkozó Vendégünk:FERDINANDY György író
Június 10., kedd
17.00  OPLATKA  András  Egy  döntés  története.  Magyar  határnyitás 
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1989.szeptember 11. nulla óra című kötetének bemutatója
Június 11., szerda
17.00 BURGER Barna – KŐRÖSI Zoltán Délutáni alvás – A történet  
árnyéka című könyv bemutatója 

Útjára indult a Bródy Sándor Könyvtár központi hírlevele

Megjelent  a  Bródy  Sándor  Könyvtár  első  átfogó,  minden  részleg  
legfrissebb ajánlatait bemutató hírlevele,  a BÖNGÉSZŐ. Tekintse meg 
honlapunkon vagy  iratkozzon  fel  rá,  hogy  minden  hónapban az  elsők 
között értesülhessen újdonságainkról.
Zenemű-  és  Hangtárunk  nagy  múltra  visszatekintő  önálló  hírlevele,  a  
HANGTÁRNOK, továbbra is számot tart a zenebarátok érdeklődésére.

Összehangolt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Heves  
megyében

A 2008. június 2-án tartott európai uniós pályázati tájékoztatón 
elhangzott előadások anyagai:
A könyvtárak fejlesztési lehetőségei 
Iskolai könyvtárak, könyvtárostanárok részvétele az EU-s pályázatokon 

Bébillér mesekör - A csalántündér 

2008.  június  9-én,  hétfőn  17  órától  tartotta  nyári  szünet  előtti  záró  
foglalkozását  a  Bébillér  Mesekör.
Répát  rágcsáltunk,  varázsfüvekből  főzött  teákat  kortyoltunk,  
megismerkedtünk gyógynövényekkel,  megbarátkoztunk Csalántündérrel,  
és kicsi tarisznyát díszítettünk dekupázzsal.
Az  Országos  Idegennyelvű  Könyvtár  munkatársainak  látogatása 
könyvtárunkban

2008.  június  11-én  délelőtt  az  Országos  Idegennyelvű  Könyvtár  
munkatársai  42  fő  részvételével  játékos  csapatépítő  tréning  keretében  
ismerhették meg könyvtárunkat.

EURODESK regionális képzés a Bródy Sándor Könyvtárban

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár ad helyet 2008. június 16-án  
a  régiónkban  működő  EURODESK  Pontok  regionális  képzésének,  
amelyet a pályázatok szakmai és technikai megismerése céljából szervez  
a  FSZH-MOISZ  Észak-magyarországi  Regionális  Ifjúsági  Szolgáltató  
Iroda.
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Szőke Emil kiállítása

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait Szőke Emil linómetszeteinek kiállítására. A tárlat 2008. június 
16-tól július 05-ig tekinthető meg a könyvtár Galériájában, nyitva tartási  
időben.

Rózsamuzsika

A Farkas Ferenc Zeneiskola nyári táborának résztvevői látogattak el a 
gyermekkönyvtárba június 18-19-én.

Olvass te is! – fotópályázat

A Bródy Sándor Megyei  és Városi Könyvtár az Őszi Könyvtári Hetek  
programsorozat  keretében  fotópályázatot  hirdet  diákok  és  felnőttek  
számára.  A kiválasztott  pályaművekből  a  könyvtár  2008.  októberében 
kiállítást  rendez,  valamint  vándorkiállítást  szervez  Heves  megye  
községeibe. A fotópályázat témája: az olvasó ember vagy az olvasás mint  
tevékenység megjelenítése a fotóművészet eszközeivel.

Óriás leporelló készítés 100x70 cm méretű oldalakból

"Ekete-pekete"  címen  népi  mondóka,  kiszámoló,  altató  illuszrálására 
hirdetünk pályázatot felső tagozatos gyerekeknek és középiskolásoknak,  
művészeti  iskolák  diákjainak.  A  legjobban sikerült  alkotásokból  óriás  
leporellót készítünk. A beérkezett pályamunkákat, valamint az elkészült  
óriás-könyvet  kiállítjuk  a  Gyermekkönyvtárban,  valamint  a  Forrás 
Gyermek  és  Ifjúsági  Házban.  Később vándorkiállításra visszük  Heves  
megye több településének könyvtárába.
A  leporellóba  bekerült  képek  alkotói  értékes  könyvjutalomban 
részesülnek.

2008. július
"SÁTORFALVA" - a tábor már 25 éve

25 éve szervezzük a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házzal közösen ezt a  
különleges  tábort  általános  és  középiskolás  gyerekeknek.  11  nap  -  
százféle  program.  Kézműveskedés  hagyományos  és  új  technikákkal,  
túrák  (többek  között  barlangtúra),  alkotó,  művészeti  tevékenységek,  
rengeteg játék, jókedv, nevetés... 
Időpontja: 2008 július 3-13
Helyszín: Nagyvisnyó, Bán patak völgye
Zeller Ferenc festőművész kiállítása

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait  Zeller  Ferenc  festőművész  kiállításának  megnyitójára  2008. 
július 7-én, hétfőn 16.30 órára, a könyvtár Galériájába.
A  kiállítást  megnyitja:  Dr.  Moretti  Magdolna  főorvos,  közreműködik  
Mihályfi Alex. 
A tárlat megtekinthető 2008. július 25-ig
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Utazzon a könyvtárral a múltba!

Látogasson  el  az  egri  Dobó  téren  évek  óta  megrendezésre  kerülő 
Középkori  Piactérre  2008.  július  17-20.  között,  hogy  középkori  
könyvtári környezetben válhasson a 21. század könyvtárának tagjává! 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár régi könyvekkel, a középkori  
másolóműhelyek,  könyvtárak  hangulatát  idéző  képekkel,  eszközökkel  
rendezi be a Piactér egyik helyszínét, ahol naponta 10.00 órától 19.00  
óráig   várjuk  a  látogatókat.  Játékainkkal  korhű  ajándékokat  vagy  
könyvtári tagságot nyerhetnek, amely a középkortól datálódik és 2009-ig 
érvényes. 

Könyvkiállítás az Idegen Nyelvi Részlegben

Climate Change: the greatest  threat we face? címmel a klímaváltozás 
témaköréből  válogatott  angol  nyelvű  könyveket  tekinthetnek  meg  és  
rövid  időre  kölcsönözhetnek  is  az  érdeklődők.  A  könyvek  a  British 
Council  közvetítésével  jutottak  el  Egerbe,  a  honlapon  többet  is  
megtudhatunk az intézmény klímaváltozással foglalkozó projektjeiről. A 
kiállítás  szeptember  végéig  látható  a  Bródy  Sándor  Könyvtár  Idegen  
Nyelvi Részlegében (Eger Kossuth u. 18) nyitva tartási időben.

Könyvtári foglalkozások Heves megye diákjainak

A Bródy Sándor Megyei  és  Városi  Könyvtár  Heves  megyei  települési  
könyvtárainak közreműködésével csoportos foglalkozásokat ajánl Heves  
megye  bármely  településén  élő  diákjai  számára.  A  foglalkozásokat  a  
könyvtár nyitva tartási idejében, a programfelelősökkel történő időpont 
egyeztetés esetén ajánljuk valamennyi érdeklődő számára.

2008. augusztus
"Lengyel tájképek" festménykiállítás

Az Egri Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a Bródy Sándor Megyei és  
Városi  Könyvtár  tisztelettel  meghívja  Önt  és  barátait  a  Slupski  
Nemzetközi Alkotótábor festményeiből rendezett "Lengyel tájképek" című 
kiállítás  megnyitójára  2008  augusztus  15-én,  16  órára  a  könyvtár  
Galériájába.
A kiállítást megnyitja: Homa János, Eger Megyei Jogú Város Kulturális  
Bizottságának Elnöke.
A  kiállítás  megtekinthető  2008.  augusztus  30-ig,  a  könyvtár  nyitva  
tartási idejében.
Csapatépítő tréning augusztustól a Bródy Sándor Könyvtárban

A  Bródy  Sándor  Könyvtár  több  éve  szervez  minőségbiztosítási  
tréningeket,  referenciaintézménye  a  „Minőség  21”  országos  
programnak. 
Ha  Önök  Egerben  járnak,  kössék  össze  a  város  nevezetességeinek  
megtekintését  egy  könyvtári  programmal!  Intézményünk  munkatársai  
szeretettel hívják Önt és kollégáit egy vidám, jó hangulatú csapatépítő  
délelőttre. 

2008. szeptember
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Internettanfolyam 2008/2009

A  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  folytatja  a  Nemzeti  
Kulturális Alap támogatásával 20 órás Internettanfolyamai szervezését.
Elsősorban  azok  érdeklődésére  számítunk,  akik  most  ismerkednek  a 
világhálóval és első lépéseik megtételéhez szeretnének segítséget kapni!
A tanfolyamok két  hetes  turnusokban,  hétköznap 18.00 – 20.00 óráig 
tartanak.
Kérjük, hívja fel ismerősei figyelmét a lehetőségre!

Papp Ildikó festményeinek kiállítása

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait Papp Ildikó kiállításának megnyitójára 2008. szeptember 8-án, 
16.30 órára a könyvtár Galériájába.
A tárlatot  megnyitja:  Dr. Löffler Erzsébet  muzeológus,  közreműködik:  
Zsák Terézia (ének).
A  kiállítás  megtekinthető  2008.  szeptember  30-ig,  a  könyvtár  nyitva  
tartási idejében.
Mesemondó verseny a Gyermekkönyvtárban

Országos mesemondó verseny a Reneszánsz Év, Hunyadi Mátyás trónra 
lépésének 550. évfordulója tiszteletére

2008.  szeptember  13-án,  szombaton  délelőtt  11  órai  kezdettel  tartjuk  
Gyermekkönyvtárunkban  az  Országos  Széchényi  Könyvtár  és  az 
Egyszervolt,  a  Magyar  Gyermekkultúráért  Alapítvány  kiírásában 
meghirdetett  országos  verseny  Észak-magyarországi  területi  döntőjét.  
Eger,  Gyöngyös,  Miskolc  mellett  többek  között  Salgótarjánból,  
Sárospatakról,  Szerencsről,  Boldogkőváraljáról,  Pálházáról  is  várunk  
versenyzőket,  a  Felvidékről  pedig  Galánta,  Rozsnyó,  Érsekvadkert,  
Párkány és Köbölkút is képviselteti magát.  

A  Kulturális  Örökség  Napjai  –  2008.  szeptember  19-21.
SÉTA A KÖNYVTÁRBAN
ÉPÜLETET ÉS KÖNYVTÁRBEMUTATÓ SÉTA
A séta a könyvtári aulából indul, és bemutatja a Megyeháza épületében  
működő  Közigazgatási  Szakkönyvtár  muzeális  értékű  berendezéseit  és  
gyűjteményét is. 
REJTVÉNY A KÖNYVTÁRBAN, VETÉLKEDŐ
Az  Eger  Ünnepe  c.  civil  rendezvénysorozat  keretében,  a  Magyar  
Könyvtárosok Egyesületének Heves Megyei  Szervezete sátrában (Dobó  
tér) játékos feladatsort  kapnak az érdeklődők,  majd a megoldáshoz el  
kell látogatni a könyvtárba. A helyes megfejtők egy évre szóló díjmenetes  
könyvtári tagságot, vagy a könyvtár helyismeretei gyűjteményének 1945 
előtt kiadott képeslapjait tartalmazó DVD-t nyerhetnek. 
Rendezvény helye: Eger, Dobó tér és a Bródy Sándor Megyei és Városi  
Könyvtár
Eger Ünnepe 2008

A MKE Heves Megyei Szervezete és a Bródy Sándor Megyei és Városi  
Könyvtár vendégül látja a „NYUGAT 100 BUSZ”-t Eger Ünnepén!

Helyszín: a Dobó tér melletti Skála-parkoló
A kiállítás látogatható:
2008. szeptember 19. (péntek):     14 – 20 óra
          szeptember 20. (szombat) : 10 – 18 óra
          szeptember 21. (vasárnap) :  9 – 13 óra
Játsszon velünk! 
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Irodalmi, helytörténeti és művelődéstörténeti totó helyes megfejtésével a  
Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtárba  szóló  ingyenes 
olvasójegyet, s egyéb értékes ajándékokat nyerhetnek az egriek, valamint  
a rendezvény máshonnan érkezett vendégei.

Nyelvek Európai Napja az Idegen nyelvi részlegben

Szeptember 26-án a Nyelvek Európai Napján nyílt nap a Bródy Sándor  
Könyvtár Idegen nyelvi szakrészlegében!
Beiratkozás a könyvtárba az Idegen nyelvi szakrészlegben csak ezen a 
napon 50%-os kedvezménnyel!!!
 Találkozás az Egerben működő nyelviskolák képviselőivel,  tanáraival,  
akik tanácsot adnak a nyelvtanulással kapcsolatos kérdésekben. 
Ősi és élő rovásemlékek  

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait  Vadász  Szatmári  István  kiállításának  megnyitójára  2008. 
szeptember 19-én, pénteken 15 órára. 
A gyergyószentmiklósi Vadász Szatmári István összegyűjtötte a régi és új  
rovásemlékekről  készült  fényképeket,  hogy  bemutassa  őket  az 
érdeklődőknek. 
Megtekinthető a könyvtár nyitva tartási idejében és 21-én, vasárnap az  
Eger Ünnepéhez kapcsolódó rendkívüli  nyitva tartás ideje  alatt 10-13  
óra közt. 

NÉPMESE NAPJA 2008

Szeptember 27-én délelőtt ünnep volt a gyermekkönyvtárban. A Népmese  
Napjának ünnepe. A Magyar Olvasástársaság felhívásához csatlakozva 
idén 4. alkalommal ünnepeltük meg a meséket mesemondással.
MESÉLNEK
DR  LÖFFLER  ERZSÉBET,  muzeológus,  az  Egri  Érseki  Gyűjteményi  
Központ igazgatója 
ELVIRA ROSA SALAS MEZA, az INKA Kft egri boltjának üzletvezetője,  
Peru. spanyol és magyar nyelven mesél
PÁJER  ANDREA,  szerzetesnővér,a  Sancta  Maria  Általános  Iskola,  
Zeneiskola, Gimnázium és Kollégium tanítónője 
BALÁZS GÁBOR, az Egon és Dönci rajzfilm egyik alkotója
HAJDÚ ANDRÁS, szerkesztő riporter, Európa Rádió 
KAZAINÉ BARÁTH MARIANNA, relétolmács, jelnyelvi oktató
jelnyelven mesél
BODÓ PÉTER, TIT Bugát Pál Egyesület igazgatója
DR UNGVÁRI TAMÁS, Jogtanácsos

TOLMÁCSOL:
KÉVÉS ZSUZSA, jelnyelvi tolmács
ZENÉL:  VÁMOSI  LÁSZLÓ,  népzenész,  az  Andornaktályai  Általános  
Iskola igazgatója
NYIRETTYŰS ZENEKAR
SIMON ÁDÁM, TERENYEI PÉTE, ÉS FODOR BENCE

2008. október
Erős László festménykiállítása

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
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barátait  Erős  László,  Csillaghajók  című  kiállításának  megnyitójára 
2008. október 1-jén, 16.30 órára a könyvtár Galériájába.
A tárlatot megnyitja: Hegedűs János, Egerbakta polgármestere.
A kiállítás megtekinthető 2008. október 25-ig, a könyvtár nyitva tartási  
idejében.
Országos Tini Könyvtári Napok 2008. október

Tájszók Felnémetről. Dóra Zoltán nyelvész előadása

Október 7.
Utazz velünk…
„TISZA-SZELENGA 2004 EXPEDÍCIÓ KAZAHSZTÁN”
Avagy, amit nagyon akarsz, az sikerül:
-Vigyázz, mit eszel!
-Az Aral tó végnapjai
-Így éltünk
-Így élnek
-Hogyan lehetsz felfedező?
Vendég: Naszvadi Antal, az expedíció vezetője

„THE SHAKESPEARE SONG SHOW”
A SIMPLY ENGLISH zenekar  koncertje,  majd beszélgetés  az együttes  
tagjaival

NET-bújócska - Játékos internetes délután
Rejtvényes feladványok, játék a világhálón a SZETA kisdiákjainak

Október 8.
ÓRIÁSLEPORELLÓ készítése a Gyermekkönyvtárban
Gyermekversek  és  mondókák  illusztrálása  12-14  éves  gyerekek  
közreműködésével.  A  legjobb  alkotásokból  kb.  800x40  cm-es  óriás  
leporellót készítünk, amelyet kiállítunk az épületben.

„A LÁZADÓK ZENÉI, A ZENE LÁZADÁSA”
Beszélgetés Göbölyös N. László történésszel, könyvbemutató

Október 9.
„ENGLISH IS EASY” – Fun and games
Játékos angol nyelvi délután tiniknek
Vezeti:  a  Barcelona  nyelviskola  idegen  nyelvi  tanára

TINI EGÉSZSÉGNAP

„VIRÁGEVŐ ZSIRÁF DEZSŐ” 
Bébillér mesekör minden korosztálynak
Vendégünk: Tóth Krisztina író, költő
Egyszer volt… és most lesz egy olyan kör, ahol gyerekek és felnőttek,  
fiatalok  és  idősebbek  együtt  hallgathatnak  meséket,  és  maguk  is  
mesélhetnek, beszélgethetnek, miközben egy-egy meseszereplőt keltenek  
életre valamilyen természetes anyag segítségével.

„ÚTI DILIKRŐL – NAGYIKNAK ÉS TINIKNEK”
Író-olvasó  találkozó  Vadas  Zsuzsával  a  Nők  Lapja  újságírójával.  Az 
írónővel Radó Gyula beszélget

Október 10.
„DIÁKMUNKA ANGLIÁBAN”
Angliát megjárt diákok pozitív és negatív tapasztalatai, a diákmunkában  
rejlő lehetőségek és buktatók - beszélgetés
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NET-bújócska - Játékos internetes délután
Rejtvényes feladványok, játék a világhálón a SZETA kisdiákjainak

ZENEI COOL-TÚRA A KÖNYVTÁRBAN
Az Extázis rock zenekar unplugged koncertje
Egész héten zenei TOTÓ internetes és nyomtatott formában

„KÖNYVMOLYOK ÉJSZAKÁJA”
Tölts  velünk  egy  izgalmas  éjszakát  a  könyvtárban!  Játékos  vetélkedő  
fiataloknak  sok  izgalommal,  vigassággal,  irodalmi  jelmezversennyel,  
éjszakai könyvtúrával.
Az éjszaka eseményei:
A mesék hatalma – ismerjük meg egymást!
Játékos akadályverseny a könyvtár négy részlegében
Rejtélyes feladványok, activity
Műalkotások háborúja
Virtuális geoládázás a könyvtári terekben
„Akinek szívesen bújnék a bőrébe” – irodalmi hősök jelmezversenye a 
könyvtár aulájában
Éjféli karaoke – hajnalig tartó disco 
Eszem-iszom, dínom-dánom
„Mi bejöttünk! Te miért maradtál otthon?” Internetes kapcsolatfelvétel  
barátokkal 

Október 11.
TINI OLVASÓVADÁSZAT – középiskolásoknak
az egész héten gyűjtött adatlapok leadása

KÖNYVES VASÁRNAP
„AZ ÁLLATOK NYELVÉN TUDÓ JUHÁSZ”
A Babszem Jankó Gyermekszínház
ifjúsági előadása

Könyves  vasárnapi  RENDHAGYÓ  nyitva  tartás.  Csatlakozás  az 
országosan meghirdetett akciókhoz és játékokhoz

„ZÁRÓRA”
Az egyhetes  rendezvénysorozat  zárása, a programsorozat nyerteseinek 
díjazása:
(fotópályázat,  óriásleporelló,  Könyvmolyok  éjszakája,  tini  
olvasóvadászat)
VerssoRock: A Pótkerék zenekar koncertje

Gyermekkönyvtár - Kedvtelítő - 2008. október 14.

Mátyás udvara - játék mesével és reneszánsszal
A Lenkey János Általános Iskola 4. b osztálya részvételével
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Bébillér mesekör – Mini Korvina készítés

2008. november
Nyugdíjasok a felnémeti fiókkönyvtárban        

A  felnémeti  Gondozói  Központ  nyugdíjasai  2008.  november  4-én  
könyvtárlátogatáson vettek részt a 2. sz. Fiókkönyvtárban. A 15 látogató  
megismerkedett a könyvtár történetével, megnézte a régi és új könyveket,  
folyóiratokat,  meghallgatta  Mikszáth  Kálmán  két  novelláját  
hangoskönyv  formájában.  Nagy  sikere  volt  a  különböző 
szakácskönyveknek,  kertészeti  albumoknak,  a  régi  Brehm  lexikonnak.  
Búcsúzóul mindenki kapott egy tollat, és a könyvtár történetéről szóló kis  
írást. 

Mozgókönyvtári szakmai nap        

A  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  a  mozgókönyvtári  
munkatársak számára szakmai napot rendez,  amelyre minden kollégát 
tisztelettel meghív.
A  továbbképzés  témái:  Számítástechnikai  alapismeretek,  Bevezetés  az 
Internet használatába
Helyszín: Bródy Sándor Megyei  és Városi Könyvtár Böngészője Eger,  
Kossuth Lajos u. 16.
Időpont:  2008.  november  10.  (hétfő)  8-12.30  óráig  VAGY  2008.  
november 17. (hétfő) 8-12.30 óráig
A fenti időpontok bármelyike választható.

A  Budapest  Fővárosi  Önkormányzat  Mónosbéli  Gyermekotthonában 
működő képzőművész szakkör kiállítása

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait  a  Budapest  Fővárosi  Önkormányzat  Mónosbéli  
Gyermekotthonában  működő  képzőművész  szakkör  "Gyermekszemmel  
nézni a világot" című kiállításának megnyitójára 2008. november 04-én,  
15 órára a könyvtár Galériájába.
A kiállítást megnyitja: Csókay László, Budapest Fővárosi Önkormányzat  
Gyermek- és Ifjuságvédelmi Ügyosztály Alosztályvezetője és Dr. Löffler  
Erzsébet,  történész,  muzeológus,  az  Egri  Érseki  Gyűjteményi  Központ  
igazgatója.  Közreműködnek:  a  gyermekotthonban  élő  gyermekek  és  
fiatal felnőttek.
Eric  Atkinson,  a  British  Council  Észak-  európai  régió  igazgatójának  
látogatása az Idegen Nyelvi Részlegben 2008. november 5-én.

Kodály Zoltán: Háry János kalandozásai Nagyabonytul a Burgváráig,  
Op. 15. :
 
Daljáték négy kalandban elő- és utójátékkal 
Bemutató óra negyedik osztályosoknak a zenei részlegben 2008. 11. 06-
án 14:00-kor. 
A képes-zenés kalandozásvezető: Zsoldos Marianna, zenei könyvtáros..
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Dósa Csilla festményeinek kiállítása

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait  Dósa  Csilla  festménykiállításának   megnyitójára  2008.  
november 15-én, 14 órára a könyvtár Galériájába.
A  kiállítást  megnyitja:  Dr.  Löffler  Erzsébet  történész,  muzeológus.  
Közreműködik: Ivády Erika színművész. 
A kiállítás megtekinthető 2008. december 12-ig, a könyvtár nyitva tartási  
idejében.

Baba-mama klub a felnémeti fiókkönyvtárban        

2008. november 14-én 9 órától 12 óráig baba-mama klubot tartunk a 
Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  2.  sz.  (Felnémeti) 
fiókkönyvtárában (Eger, Kovács Jakab út 35., tel.: 431-177). Szeretettel  
vár mindenkit Nagyné Milo Rita és Varga Tünde, védőnénik és Vitkóczi  
Jánosné, könyvtáros.

Webkettő az angolórán - szakmai tréning angolnyelv tanároknak

A British  Council  idén  is  folytatja  a  2006-ban elindított  WebEnglish  
tréningsorozatát  angolnyelv-tanárok  részére  a  GatewayUK  Pontokkal  
együttműködve.  Az  egri  tréninget  a  Bródy  Sándor  Megyei  Könyvtár  
GatewayUK Information and EL Resource Point valamint a Pedagógiai  
és Közművelődési Intézmény közösen szervezi. 
A tréningsorozat szakmai vezetője és koordinátora Tankó Gyula.
A tréningen való részvétel ingyenes.
MKE taggyűlés

A  Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete  Heves  Megyei  Szervezete  2008.  
november 27-én (csütörtökön) 10–13 óra között taggyűlést tart, amelyre  
minden kedves kollégát szeretettel meghív.

A mi könyvtárunk, az Ön könyvtára ... 2008-ban az ÉV KÖNYVTÁRA!

Emlékeznek még könyvtárunk hosszú évek óta használt szlogenére? A mi 
könyvtárunk,  az Ön könyvtára!  Ezt  a szlogent  2008. november 12-én,  
legnagyobb örömünkre a következőre módosítottuk: A mi könyvtárunk,  
az Ön könyvtára, az ÉV KÖNYVTÁRA! 
A  megtisztelő  címmel  járó  kitüntetést  -  melyet  a  szakmai  kuratórium 
egyhangú döntése alapján ítéltek oda könyvtárunknak - Schneider Márta  
kulturális  szakállamtitkár  adta  át  Tőzsér  Istvánné  igazgatónőnknek  
Budapesten.

2008. december
SZUROMI  Rita:  Lapszemle  a  hétköznapokból  című  riportkönyvének  
bemutatója

Időpont: 2008. december 1. (hétfő) 17.00 óra
A kötetet Dr. Szalay Zoltán, a Heves Megyei Hírlap vezetőszerkesztője  
ajánlja az érdeklődők figyelmébe.
A helyszínen könyvvásárlási lehetőség és dedikálás lesz
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From Cork to Coleraine – címmel kortárs ír szerzők könyveit tekinthetik  
meg az érdeklődők a  könyvár Idegen Nyelvi Részlegében

A  könyvek  betekintést  engednek  a  mai  ír  irodalom  legjelentősebb  
alkotásaiba, témáiba, folyamatába. 
A könyvek novembertől  február végéig maradnak nálunk, ez idő alatt  
olvasóink  nemcsak  a  polcokon  tekinthetik  meg  őket,  hanem 
kölcsönözhetik is, hogy belekóstolhassanak egy kicsit a mai ír irodalom 
ízeibe.
A kiállítás a British Council támogatásával jött létre.

Ajándékozzon könyvtárat!

Könyvtárunk  az  idei  karácsonyra  készülve  ismét  különleges  ajándék  
ötletet  kínál  Önnek.  Ajándékozza  szeretteinek  az  olvasás  örömét,  az  
információszerzés  élményét!  Váltson  olvasójegyet  családtagjainak,  
barátainak  a  Bródy  Sándor  Könyvtárba,  és  ezzel  egy  évre  érvényes  
könyvtári  tagságot  helyezhet  a  karácsonyfa  alá.  Szeretettel  várjuk  a  
Központi  Könyvtárban  (Eger,  Kossuth  L.  u.  16),  a  Zenemű-  és  
Hangtárban és  az Idegen  Nyelvi  Gyűjteményben (Eger,  Kossuth L.  u.  
18.), valamint a Gyermekkönyvtárban (Eger, Bartók B. tér.6.)!

Karácsonyi könyvvásár 

 A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kedvezményes karácsonyi  
könyvvásárt rendez 2008. december 10-től 13-ig, a Központi Könyvtár 
aulájában, a könyvtár nyitva tartási ideje alatt.
Ne  hagyja  ki  a  lehetőséget,  lepje  meg  szeretteit  igazán  minőségi  és  
reprezentatív  kivitelezésű,  tartalmas  könyvekkel  -  meglepően  kedvező  
áron

Kácsor Zsolt könyvbemutatója 

Tisztelettel  meghívjuk  Önt  és  kedves  barátait  KÁCSOR  ZSOLT: 
Barbarus című regényének könyvbemutatójára a Bródy Sándor Megyei  
és  Városi  Könyvtár  Központi  Könyvtárába  (Eger,  Kossuth  L.  u.  16.)  
2008. december 12-én, pénteken, 17 órára.
A  kötetet  Nagypál  Ákos  szerkesztő-riporter  ajánlja  az  érdeklődők 
figyelmébe. Közreműködik Kaszás Gergő színművész. 
A helyszínen könyvvásárlási lehetőség és dedikálás lesz.

Gyulay Zsolt képzőművész grafikai kiállítása

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
barátait  Gyulay  Zsolt  képzőművész  "Eger  az  1960-as  és  1980-as  
években" című grafikai kiállításának megnyitójára 2008. december 15-
én, 14 órára a könyvtár Galériájába.
A  kiállítást  megnyitja:  Dr.  Domby  Mária  pszichológus.  A  kiállítás 
megtekinthető 2009. január 11-ig, a könyvtár nyitva tartási idejében.

Mikulás a Felnémeti könyvtár baba-mama klubjában

2008. december 8-án a Mikulás a Felnémeti fiókkönyvtár baba-mama 
klubjának apróságait is meglátogatta.
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Tuza Tibor: Óh! Ti Nők!

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és  
kedves  barátait  TUZA  TIBOR:  Óh!  Ti  Nők!  című  verseskötetének  
könyvbemutatójára.
Helyszín:  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  Központi  
Könyvtárának aulája (Eger, Kossuth L. u. 16.)
Időpont:  2008. december 17. (szerda) 16.00 óra
A kötetet  Tuza Tibor ajánlja az érdeklődők figyelmébe s ad műveiből  
ízelítőt.
Közreműködnek az Extázis zenekar tagjai.
A helyszínen könyvvásárlási lehetőség és dedikálás lesz.
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GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS

Állománygyarapítás
Könyvtárunk  állománygyarapítása 2008-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 (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás)
- egyéb támogatások

ODR támogatás
SZJA 1%-a

- kötelespéldány, ajándékok

Könyvtárunk részlegeinek állománygyarapításra  fordított  összege 2008-ban a  kifizetett  számlák 
alapján az alábbiak szerint alakult:

költségvetés 
e Ft

mozgó-
könyvtári
normatíva
e Ft

érdekeltség
-
növelő 
támogatás
e Ft

ODR
e Ft

SZJA 
1%
e Ft

összesen
e Ft

1. Felnőtt részleg 6018  1410 1315 220 8963
2. Mozgókönyvtár  9648 690   10338
3. Gyermekkönyvtár 1976     1976
1-3. összesen 7994 9648 2100 1315 220 21277
4. Közigazgatási 

szakrészleg
7298  696   7994

5. Összesen 15292 9648 2796 1315 220 29271

A költségvetésből a dokumentumok beszerzésére biztosított keret részlegenkénti elosztása év elején 
megtörtént, az önállóan gyarapító részlegeink (felnőtt részleg, zenei részleg, idegen nyelvi részleg, 
gyermekkönyvtár)  maguk  felelősek  a  felhasználásért,  az  olvasói  elégedettséget  szolgáló 
folyamatos, gyarapításért.

Könyvtárunk  2007.  évre  az  Országos  Dokumentum-ellátási  Rendszerben  vállalt  feladatok 
ellátására 1 350 eFt t, 2008-ban 1 300 eFt támogatást kapott. A felhasználás nem naptári évhez, 
hanem a szerződésben meghatározott, egyik évről a másikra áthúzódó dátumhoz kötődik. Így a 
2008-ban felhasznált  összeg a 2007. évről áthúzódó illetve a 2008. évi támogatás egy részének 
felhasználásából  tevődik  össze.  ODR  állományunkat  az  előző  évekre  jellemző  elvek  szerint 
gyarapítottuk, továbbra is figyelembe véve az útmutatók irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét és a 
felhasználók igényeit.

Könyvtárunk  évek  óta  részesül  a  könyvtárat  pártoló  adófizetők  által  felajánlott  SZJA  1%-ból. 
Örvendetes, hogy a 2008. évi befizetés 2,5-szerese volt a 2007. évinek. Ebből a forrásból a felnőtt 
részleg könyvállományát bővítettük.

A mozgókönyvtári  szolgáltatás állománygyarapítása  a  rendszer  gyűjtőköri  szabályzatának  elvei 
szerint  történt.  Emellett  törekedtünk az  egyéni  kívánságok kiszolgálására  és  a  leghátrányosabb 
települési könyvtárak segítésére. Így került tartós letétként 25 vidéki könyvtárba „A magyar próza 
klasszikusai” és „A világirodalom klasszikusai” 26-26 kötete.

Ajándékozás  valamit  kötelespéldány címén  közel  1244  könyv  került  a  birtokunkba.  2008-ben 
legjelentősebb ajándékozóink a British Council, a Goethe Intézet és a Finn Nagykövetség voltak.
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Könyvtárunk folyóiratállományának alakulása 2008-ban

A kurrens időszaki kiadványok száma címek példányok
központi könyvtár4 396 466
mozgókönyvtár 64 520
közigazgatási szakrészleg 107 147

A 2008-ban állományba vett dokumentumok darabszáma

könyv 
és 

bekötött 
időszaki 
kiadv.

kartog-
ráfiai
dok.

nyomtatott 
zenei
dok

hang-
dok.

kép-
dok.

elektro-
nikus
dok.

egyéb
dok.

összesen

1. felnőtt részleg 3160 15 25 523 239 123 50 4135
2. mozgókönyvtár 5507 301 5808
3. gyermekkönyvtár 1290 10 3 1303
1-3. összesen 9957 15 25 834 239 126 50 11246
4. közigazgatási 

szakrészleg
550 550

összesen 10507 15 25 834 239 126 50 11796

Állománygondozás

Állományvédelem
2008.  augusztus  16.  –  szeptember  6.  között  a  Közigazgatási  Szakrészlegben  megtörtént  a 
dokumentumok preventív konzerválása (portalanítás,  fertőtlenítés).  A szakemberek által  végzett 
munkához szükséges összeget az NKA Könyvtári  dokumentumok állományvédelme témakörben 
meghirdetett pályázatán nyertük.

Állományapasztás
2007-ben  és  2008-ban  nagyarányú  tervszerű  állományapasztást  végeztünk.  A  selejtezés  a 
tartalmilag elavult szakirodalmat és a keresettnél nagyobb példányszámban meglévő szépirodalmi 
műveket érintette. A két nagy leválogatás törlési adminisztrációjára 2008-ban került sor.

Állományellenőrzés
Könyvtárunk  Közigazgatási  Szakrészlegében 2008.  július  7.  és  október  30.  között  időszaki, 
folyamatos,  teljes  körű  állományellenőrzést  végeztünk  a  SZIKLA  21  integrált  számítógépes 
rendszer  állományellenőrző  moduljának  a  segítségével.  A  munka  során  megmutatkoztak  az 
adatbázis  hiányosságai,  amiket  a  kollégák  azonnal  pótoltak,  javítottak.  Az  állományellenőrzés 
eredményeként hiányként mutatkozott 338 db dokumentum 729.229,- Ft értékben 

Tervszerű állományapasztás, elrongálódás és az állományellenőrzés során mutatkozó hiány okán 
2008-ban törölt dokumentumok száma:

Állományból törölt dokumentumok (db)

felnőtt részleg 13420
III. sz. fiókkönyvtár 57
közigazgatási szakrészleg 338
összesen 13815

4 A közigazgatási részlegen kívül az összes részleg és a fiókkönyvtárak adata együttesen
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Könyvtárunk állománya 2008. december 31-én:

könyv  és 
bekötött 
időszaki 
kiadv.

kartog-
ráfiai
dok.

nyomtatot
t zenei
dok

hang-
dok.

kép-
dok.

elektro
-nikus
dok.

egyéb
dok.

össz.

1. felnőtt részleg 146775 706 1843 14534 2559 1035 20107 187559
2. mozgókönyvtár 15192 745 15937
3. gyermekkönyvtár 27023 59 61 32 27175
4. I. sz. fiókkönyvtár 10394 4 2 10400
5. II. sz. fiókkönyvtár 7369 8 1 2 11 7391
6. III. sz. fiókkönyvtár 3675 3675
1-6. összesen 210428 773 1843 15341 2561 1082 20109 252137

7. közigazgatási 
szakrészleg

10942 15 10957

összesen 221370 773 1843 15341 2561 1097 20109 263094

Feldolgozás
Az új gyarapodás  állományba  vétele,  formai  és tartalmi  feltárása a feldolgozó osztály egyik fő 
feladata. A Könyvtárellátótól vásárolt könyvek rekordjai nagyrészt honosíthatók, ezek a könyvek 
rövidebb átfutási idővel kerülnek a felhasználók elé. 
Egyéb forrásból 1630 db könyvet vásároltunk. 
Ezek közül:

teljes saját feldolgozást igényelt 980 db
többszörözhető volt 202 db 
honosítható volt 448 db

Egyéb regisztrált tevékenységek:
vonalkód: 1263 db
Heves Megyei Hírlap cikkeinek rögzítése az adatbázisba: 1754 rekord
országos sajtóban megjelent helyismereti cikkek rögzítése: 462 rekord

A számítógépes  katalógusunk gondozásával kapcsolatos feladatunk volt  több mint 2500 ETO-
szakjelzet áthelyezése a tárgyszavak közül az ETO-jelzetekhez.
A Szirén DOS-os könyvtárkezelői rendszerből a Windows-alapú felhasználói rendszerbe történő 
konvertálás során a tárgyszavak közé került több mint 2500 ETO-szakjelzet. 
Ezen szakszámok áthelyezése több okból szükségszerű volt.
 A szakjelzetek indokolatlanul terhelték a tárgyszó adatbázist.
 Az ETO-jelzetekhez tartozó  dokumentumokat  tartalmilag  sehogyan  nem lehetett  előhívni, 

visszakeresni.
 A  dokumentumok  a  statisztikai  adatszolgáltatásban  hamis  tényeket  közöltek.  (Az  idegen 

nyelvű könyvek statisztikai bontása nem volt pontos. A szakjelzetek hiánya miatt kiestek az 
adatfelvételből.)

A javításokat programozással nem sikerült megoldani, ezért a javítást tételenként egyenként kellett 
elvégezni. A munka 2008 júliusában kezdődött, várható befejezése 2009. február.

Munkatervben  vállalt  feladatunk  volt  a  SZIKLA21  integrált  könyvtári  rendszer  automata 
analitikázó  moduljának  megvásárlása  és  használata. A  modul  segítségével  a  könyvtárunk  által 
feldolgozott  bibliográfiai  rekordokhoz  tölthetők  le  analitikus  rekordok  a  SZIKLA  központi 
adatbázisból.  2008  szeptemberében  indítottuk  és  decemberre  lefuttattuk  a  programot,  melynek 
eredményeként több ezer analitikus tétel került az adatbázisba.
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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 továbbra is  a megye  települési  könyvtárainak 
rendszeres  látogatása,  módszertani  javaslatok  kidolgozása  a  helyi  igényekhez  igazodva, 
helyzetelemzések készítése fenntartók és könyvtárosok számára. 

Mozgókönyvtár, Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
A szolgáltató rendszer célja, hogy a községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek 
olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely elsősorban a felhasználók igényeit elégíti 
ki.
2008-ban  kistérségi  mozgókönyvtári  szolgáltatásunk  kibővült,  a  Bélapátfalvi,  az  Egri,  a 
Füzesabonyi,  a  Hevesi  és  a  Pétervásárai  mellett  a  Gyöngyösi  Kistérség  Többcélú Társulása  is 
megrendelte, így összesen 6 kistérségben 51 Heves megyei település számára szolgáltattunk.

Bélapátfalvi Egri Füzesabonyi Gyöngyösi Hevesi Pétervásárai
12 11 7 4 6 11

A mozgókönyvtári  szolgáltatások koordinálása és szervezése, a dokumentumok megrendelése a 
módszertani osztály 2 munkatársának feladata. A könyvek feldolgozásával 1 feldolgozó munkatárs, 
az előkészítéssel, válogatással és kiszállítással 2 munkatárs foglalkozik. 
Sikerült  megoldanunk  a  szolgáltatási  rendszerhez  tartozó  községi  könyvtárak  gazdaságos 
könyvellátását,  a  gyűjtemények  sokoldalú  hasznosítását.  A  település  igényeihez,  a  lakosság 
összetételéhez  igazodó,  folyamatosan  bővülő  és  cserélődő  könyvkínálatot  tudtunk  biztosítani 
kedvezményes árú és szakszerű állománygyarapítással, a dokumentumok elektronikus feltárásával.
A  kistérségi  normatíva  segítségével  javultak  a  könyvtárak  működési  feltételei,  a  berendezés 
korszerűsödött, javultak a könyvtári szolgáltatások technikai feltételei

Kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatást megrendelő kistérségek száma: 6
Kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatást megrendelő települések száma: 51
KSZR megrendelő egyéni partnerek száma: 6

EREDMÉNYEINK 2008-BAN

Település
Letétben maradt 

dokumentumok száma 
összesen (db)

A kiszállított 
dokumentumok értéke 

összesen (Ft)

Tartós letét 
(db)

Tartós letét értéke 
(Ft)

Bélapátfalvai Kistérség (12) 7 652 8 094 619 208 154 128
Egri Kistérség (11) 6 949 7 712 597 260 192 660
Füzesabonyi Kistérség (7) 4 373 4 894 589 156 115 596
Gyöngyösi Kistérség (4) 1 621 2 164 504 32 22 083
Hevesi Kistérség (6) 3 131 3 913 309 156 115 596
Pétervásárai Kistérség (11) 6 139 7 866 083 374 231 192
 29 865 34 645 701 1 186 831 255
Egyéniek (6) 4 255 4 491 050 0 0
Összes összesen 34 120 39 136 751 1 186 831 255

Valamennyi  mozgókönyvtári  szolgáltató helyre  rendeltünk  folyóiratokat,  összesen 2 505 000,-Ft 
(50 000,-Ft /település/részarány) értékben. 

Alapvető  könyvtári  nyomtatványcsomaggal  (könyvkártya,  olvasójegy,  kölcsönzőtasak, 
munkanapló,  beiratkozási  napló)  láttunk  el  minden  szolgáltató  helyet.  Mind  az  51  szolgáltató 
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helyre készíttettünk könyvtári homlokzati cégtáblát.

A települési könyvtárak áttekintése Heves megyében a 2008-ban

• Önálló nyilvános 
könyvtár (57+9)

• Önálló nyilvános könyvtár, 
könyvtári kiegészítő 

szolgáltatásokat is rendel (6)

• Mozgókönyvtári 
szolgáltatást igényel, 

könyvtári szolgáltatóhelyként
 működik (51)

• Szünetel vagy nincs 
könyvtári ellátás (3)

A mozgókönyvtári állami normatív támogatás alakulása Heves megyében

Kistérségi
Társulás

Mozgókönyvtárak 
száma

Normatív 
támogatás 2007

Normatív 
támogatás 2008

Bélapátfalvi 12 11,7 millió Ft 14,3 millió Ft
Egri 11 9,1 millió Ft 14,3 millió Ft
Füzesabonyi 7 9,1 millió Ft 9,1 millió Ft
Gyöngyösi 4 - 3,5 millió Ft
Hevesi 6 5,2 millió Ft 7,5 millió Ft
Pétervásárai 11 7,8 millió Ft 14,3 millió Ft
Összesen 51 42,9 millió Ft 63 millió Ft

A normatíva segítségével javultak a könyvtárak működési feltételei, a berendezés korszerűsödött, 
javultak a könyvtári szolgáltatások technikai feltételei. 
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Könyvtárszakmai munkák 2008-ban

Könyvtárunk módszertani tevékenységének gerincét képezte idén is a mozgókönyvtári szolgáltató 
helyek szakmai munkáinak elvégzése:

 leválogatás, selejtezés, állományellenőrzés szakmai munkák elvégzésével 19 könyvtár 
állománya tisztábbá, átláthatóbbá vált és korszerűsödött; 
 az  állományrendezés  során  11  könyvtárban  célszerűbb  és  kulturáltabb  könyvtári 
környezetet tudtunk kialakítani.

Település
Selejtezés, 
leválogatás, 

rendezés

Számítógépes 
szerviz

Internet-
tanfolyam

Gyermek-
foglalkozás, 
rendezvény

Módszertani 
látogatás

Összes 
kiszállás

Bélapátfalvai Kistérség (12) 3 2 2 4 8 63
Egri Kistérség (11) 2 0 0 3 12 49
Füzesabonyi Kistérség (7) 5 4 2 3 11 46
Gyöngyösi Kistérség (4) 5 0 0 0 4 16
Hevesi Kistérség (6) 1 0 0 2 7 26
Pétervásárai Kistérség (11) 3 0 0 2 12 49
 19 6 4 14 54 249
Egyéniek 0 1 0 0 3 24
Összes összesen 19 7 4 14 57 273

Rendezvények, pályázatok

Rendezvényeinket,  programjainkat  weboldalunkon  meghirdetjük,  elektronikus  levelezéssel  
eljuttatjuk a megye valamennyi települési könyvtárában, elsősorban a mozgókönyvtári szolgáltató  
helyekre. 

• 4 településen lakossági Internettanfolyam 24 fő részvételével
Munkatársaink kiszálltak a helyszínekre, heti 20 órás lakossági Internet tanfolyamot tartottak 
Bátor,  Egerbocs,  Mezőtárkány,  Egerfarmos  lakosai  számára.  A  tanfolyamok  előtt 
informatikusaink  a  helyi  számítógépek szervízmunkáit  elvégezték,  szükség  esetén  a  megyei 
könyvtár  mobil  számítógépeit  is  kitelepítették.  A  tanfolyam  mindenhol  elérte  célját,  esélyt 
biztosított  a  településen  élők  számára,  hogy  megtanulják  a  modern  információkhoz  való 
hozzáférést. 
• 3 településen Csodanet roadshow volt a gyerekeknek (Mezőszemere, Nagyvisnyó, 
Istenmezeje); 
• 4  településre  a  Tini  Könyvtári  Napok  keretében  a Babszem  Jankó 
Gyermekszínház előadását (Hevesaranyos, Maklár, Nagyút, Tarnazsadány,) szerveztük meg
• 3  településen  Mese,  mese,  mátka  címmel  nagy  sikerű  gyermekfoglalkozást 
tartottunk (Egerszalók, Egerszólát, Mikófalva).
• 4  településre  Nádasy  Erika színművész  Mosolyogni  tessék! c.  irodalmi  estjét 
vittük el (Balaton, Mezőtárkány, Szajla, Tenk).
Mozgókönyvtári partnereink számára részvételi lehetőséget ajánlottunk az alábbi pályázatokon 
és rendezvényeken 
• 2008. márciusában „A teremtés 7 napja” címmel rajzpályázatot hirdettünk óvodás 
és alsó tagozatos gyerekeknek a Biblia éve alkalmából
• 2008.  március  25-31.  között  nagy  sikerű  Internet  Siesta-Fiesta programot 
hirdettünk. 
• 2008. júniusában „Olvass Te is!” címmel megyei fotópályázatot hirdettünk
• 2008. októberében Együttműködési megállapodásokat írtunk alá IKSZT pályázat 
benyújtásához
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• 2008. október 7-12. között több mint 5 600 fő Heves megyei résztvevővel  Országos Tini 
Könyvtári  Napok  programsorozatot szerveztünk,  melynek  csúcs  rendezvénye  a 
Könyvmolyok éjszakája c. 24 órás éjszakai gyermekprogram volt.

Továbbképzések, tanfolyamok
 2008.  április  7-én Mozgókönyvtári  mozaik címmel  továbbképzést  tartottunk  a 
mozgókönyvtári munkatársak számára Egerben. A továbbképzésen 25 kolléga vett részt.

 2008. június 2-án a Heves megye fejlesztések összehangolása érdekében pályázat előkészítő 
megyei  értekezletet  tartottunk  Egerben  Heves  megye  kistérségi  referensei,  megyei 
intézményvezetők, városi könyvtárak vezetői, szakkönyvtárak és iskolai könyvtárak vezetőinek 
részvételével. Az értekezleten 45 fő vett részt.

 2008. október 10-én Informatikai szakmai napot tartottunk a mozgókönyvtári munkatársak 
számára. Témája: Számítástechnikai alapismeretek – bevezetés az Internet használatába
•

Statisztikai adatszolgáltatás, érdekeltségnövelő támogatás
A  Kulturális  alaptörvénynek  megfelelően  végeztük  a  nyilvános  könyvtárak  statisztikai 
adatszolgáltatásának  megszervezését,  a  megyei  adatok  elemzését.  A  megyei  adatokat 
megjelentetjük a Heves megyei települési könyvtárak statisztikai adatai 2007. című kiadványban.
Összesítettük a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás megye adatait és továbbítottuk a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériumához. 

Szakfelügyelet
A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően 2008-ban Heves megyében 1 városi 
szakfelügyeleti ellenőrzésre, illetve 25 településen szakfelügyeleti utóvizsgálatra került sor.  

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.

Minőségbiztosítás
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatainkat 2008-ban az NKA által ebben a témában kiírt és 
finanszírozott nyertes pályázataink határozták meg.

Minőségi Kézikönyv
A megvalósítás első lépése a 2005-től működő Minőség Irányító Tanács (MIT) újjáalakulása volt. 
Az újjáalakulást az előző MIT két tagjának nyugdíjba vonulása illetve egy tag gyermekvállalása 
tette indokolttá.  A MIT célja kettős: hosszabb távon a könyvtárban folyó minőségmenedzsment 
tevékenység irányítása, koordinálása, rövidtávon: a Minőségi Kézikönyv összeállítása.
A  feladatok  delegálása  megtörtént,  a  munkacsoportok  megalakultak  és  az  ütemterv  szerint 
végezték a munkájukat.
A  megvalósítandó  feladatok  nagyrészt  a  már  meglévő  elemzések,  mérések  megismétlését, 
aktualizálását,  rendszerezését,  dokumentálását  jelentik.  A  megvalósítás  időtartama:  2008. 
szeptember – 2009. július.

Használói elégedettségmérés 
Könyvtárunk felnőtt részlegében, idegen nyelvi részlegében, zenei részlegében valamint a három 
fiókkönyvtárban  a  2003-ban  történt  elégedettségmérést  követően  jelentős  változások  történtek. 
Ezeket  a változásokat  a  használói  igények és elvárások maximális  figyelembe  vételével  léptük 
meg. A TQM lényege a folyamatos jobbítás, javítás ezért az újabb vizsgálat során ellenőrizzük és 
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elemezzük, hogy terveinket sikerült-e megvalósítanunk.
Az  ütemezésnek  megfelelően  október-november  hónapokban  megtörtént  a  könyvtárhasználók 
kérdőíves  vizsgálata.  Az  értékelés,  a  felmérés  eredményének  összehasonlítása,  az  eredmények 
bemutatása a további feladatok kijelölése 2009. évi feladat.

Marketing
Munkánk  sikeréhez  hozzájárult  a  rendszeresen  és  körültekintően  végzett  marketing  és  Pr 
tevékenység, a jó kapcsolatok építése és ápolása. Mint programjaink is tanúsítják, különösen nagy 
figyelmet fordítottunk a tizenéves korosztály megszólítására.
A  sokak  örömét  jelentő,  kreatív  ötleteket  formába  öntő  események  sokasága  kollégáink 
összehangolt,  elhivatott  munkáját  dicséri.  Egy-egy  rendezvény  megvalósítása  számos  apróbb-
nagyobb  feladat  következetes  és  logikus  kivitelezését  feltételezte  és  összefogással, 
csapatmunkában formálódott. 
Minden eseményről hírt adtunk a médiában, és részleteiben is színvonalas, intézményünk arculati 
elemeit tükröző nyomtatott, illetve elektronikus tájékoztató anyagokat használtunk. A szórólapok, 
plakátok,  meghívók  többsége  munkatársaink  keze  alól  került  ki,  kisebb  hányadát  profi  stúdió 
készítette. 
Könyvtárunk Idegen Nyelvi Szakrészlegében és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban forgatták a 
British Council magyarországi tevékenységét és a GatewayUK pontokat népszerűsítő reklámfilmet. 
A filmben a könyvtár,  az itt igénybe vehető szolgáltatások mellett helyet  kaptak Eger, illetve a 
város turisztikai szempontból is fontos pontjai. 

Szolgáltatási környezet

Főépület
A „Böngésző”-ben  új  álmennyezet  elhelyezésére  került  sor,  mely  a  régi  többszörösen  beázott, 
balesetveszélyes  tartószerkezetet  váltotta  ki.  Sor  került  a  böngésző  tisztasági  festésére.  A 
munkákkal  egyidejűleg  világításkorszerűsítési  munkákat  végeztünk  el,  lecseréltük  az  elavult 
neonlámpákat, s energiatakarékos, jóval több fényerőt biztosító világítótesteket helyeztünk el.

Gyermekkönyvtár
A tetőtérben elhelyezett Gyermekkönyvtár korszerűsítése, klimatizálása.
A  két  munka  elvégzéséhez  50-50  %-os  megosztásban  1.600  eFt  +  642  eFt  összegben  a  két 
fenntartó önkormányzat biztosított forrást. 

Idegen nyelvi gyűjtemény, Zenemű- és hangtár
A  hivatali  terek  csökkentésével,  átszervezésével,  a  kötészeti  szolgáltatás  kiszervezésével 
teremtettünk lehetőséget arra, hogy az Idegen Nyelvi Gyűjtemény a Kossuth Lajos u. 18. sz. alatt, a 
Zenemű- és Hangtárral együttesen kerüljön elhelyezésre.  2007. decemberében kezdtük a költözés 
előkészítését, szervezését, a helyszín tisztasági festését, kisebb átalakítását. A felújított részlegek 
átadására 2008. január 22-én került sor. 

II. sz. Fiókkönyvtár, Felnémet
A Felnémet városrész rehabilitációja projekt keretében történő nagy beruházást a könyvtárosok és a 
könyvtárhasználók egyaránt nagy várakozással fogadták. 2007 decemberében mindenki örömére 
megtörtént a teljesen felújított épület műszaki átadása és 2008. január 2-ától a Kovács Jakab u. 35. 
sz. alatti felnémeti könyvtárat birtokba vehették a könyvtárhasználók is.
A jelenlegi beruházásnak köszönhetően rendezett, szép parkosított környezetben, vonzó épületben, 
korszerű körülmények között működhet a könyvtár. A modern, távirányítós ablakokkal fölszerelt, 
kényelmes  bútorokkal  berendezett,  galériás  kialakítással  -  közel  120  négyzetméteren  –  a 
lakóközösség  igényeinek  megfelelő,  korszerű  információkat  és  modern  szolgáltatásokat  kínáló 
bibliotékát sikerült létrehozni.
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Az elmúlt három évben mindhárom fiókkönyvtárunk felújítása, korszerűsítése megtörtént, kielégíti 
szűkebb lakókörnyezetük igényeit. 

Külső raktár
Az évtizedek óta  fennálló  területi  problémákból  eredő gondoktól  az elmúlt  évben sem sikerült 
megszabadulni. 
Könyveink közel fele jelenleg is külső raktárban van:
I. Sas út, Eszterházy Károly Főiskola kollégiuma alagsora (volt cementraktár)
II. Egészségház út, Eszterházy Károly Főiskola B. épület alagsor 
Az  állomány  mozgatása  rendszeres  és  folyamatos.  A  beszállítás  és  kiszállítás  összehangoltan 
történik.  Negyedéves  ütemezés  szerint  folyamatos  az  állomány  leválogatása,  a  belső  raktár 
felszabadítása,  mely  igen sok energiát  igényel  a  belső terek zsúfoltsága miatt.  A kiszállításnál 
figyelemmel kell lennünk a lelőhelyek módosítására, a rendszeres adminisztrációra, hiszen ennek 
elmaradása esetén egy adott dokumentum megtalálhatatlanná válik. 

Szervezetfejlesztés-korszerűsítés, a humán erőforrás menedzselése
Szervezetünkben5 a 2008. év sok változást hozott. Egyes segítő tevékenységeket ezentúl külső cég 
bevonásával látunk el: ilyen a portaszolgálat és  a takarítás. A Zenei és Idegen nyelvi részlegben a 
portaszolgálat, ruhatár megszűnt, a British Council-tól ajándékként kapott ruhatári szekrényekben 
helyezhetik el olvasóink a táskáikat, csomagjaikat.
Az átállás zökkenőmentesen megtörtént.
Szak-alkalmazotti  körből  1,75  státusz  megszüntetésére  került  sor.  Mindkét  érintett  kolléga 
előrehozott nyugdíjazását kérte. A megnövekedett feladat-ellátás mellett csak átgondolt szervezeti 
átcsoportosítással sikerült a hiányzó munkafolyamatok megfelelő színvonalon történő ellátása. 
Az év során több munkatársunk nyugdíjazására került sor, a gyermekkönyvtár vezetői megbízatását 
belső pályázat benyújtása után Luzsi Margit nyerte el 5 éves időtartamra.

Képzés, továbbképzés

Belső továbbképzés
2008. április 28. Beszámoló  a  könyvtárunkban  végzett  felmérésről  (szervezeti  és  

kommunikációs struktúra). 
Előadó:  Balázs  László,  az  EKF  Kommunikáció  Tanszékének 
gyakornoka, a Pécsi Egyetem kommunikáció szakos végzős hallgatója
„Az ügyfél nem fél ügy”. Ügyfélkapcsolati management (CRM). Előadó 
Nagy Nikolett (Városi Könyvtár és Információs Központ, Jászberény)

2008. október 27. Beszámoló  a  németországi  nyelvi  képzésről  és  az  úti  élményekről.  
Előadó: Tőzsér Istvánné, igazgató
Az  Országos  Tini  Könyvtári  Napok  helyi  és  megyei  rendezvényeinek 
értékelése.
Előadó: Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, könyvtáros (olvasószolgálat)
Beszámoló az „Olvasnak még a fiatalok” c. konferencián hallottakról.
Előadó: Oroszi Katalin, könyvtáros (olvasószolgálat)

Az  előző  évek  gyakorlatát  követve  2008-ban  is  törekedtünk  arra,  hogy  az  intézmény  belső 
továbbképzési  programja  jól  felépített,  aktuális  információkat  közlő  és  informatív  legyen. 
Fontosnak tartjuk, hogy jól kihasználva lehetőségeinket, minél több kolléga számolhasson be új 
ismereteiről, könyvtárszakmai kérdésekről. 

Könyvtárunk  szinte  valamennyi  dolgozója  részt  vett  az  év  során  különböző  képzésben, 
továbbképzésen, tapasztalatcserén, szakmai értekezleteken és egyesületi rendezvényeken. 
Munkaidőn  kívüli,  egyéni  finanszírozású,  de  intézményi  szervezésű  kezdő  angol 

5 6., 7. sz. melléklet
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nyelvtanfolyamunk 12 kolléga részvételével az elmúlt évben is folytatódott.  

Szakmai előadások
Kelemenné Csuhay Zsuzsa: Fiesta szieszta. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2008. március 31.

Sohajdáné Bajnok Katalin: Változó szemlélet-változó szervezet. MKE Borsod Megyei Szervezete 
– szakmai nap. Miskolc, 2008. május 19.

Sohajdáné Bajnok Katalin: "Könyvtári  minőségfejlesztés 21". Tatabánya, József Attila Megyei 
Könyvtár. 2008. szeptember 29.

Sohajdáné  Bajnok Katalin:  Könyvtári  minőségfejlesztés  a  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi 
Könyvtárban. Győr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, 2008. október 14.

Zsoldos Marianna:  A Bródy Sándor  Könyvtár  Zenemű-  és  Hangtárának múltja,  jelene,  jövője. 
MKE  40.  Vándorgyűlés  –  Zenei  Könyvtárosok  Szervezete  Szekció  ülése,  Szombathely,  2008. 
július 25. (részletek: http://hangtarnok.klog.hu/2008/07/29/vandorgyules/)

Szakmai publikációk
Kelemenné  Csuhay  Zsuzsanna: Fedezd  fel  a  könyvtárat  és  a  benne  rejlő  csodákat.  Éjszakai 
akadálytúra a Bródy Sándor Könyvtárban. In: Könyvtári Levelezőlap, 2008. 4. sz. 20-24. p.

Kelemenné Csuhay  Zsuzsanna – Zsoldos  Marianna: Könyvmolyok  éjszakája (estétől  reggelig) 
Egerben. In: Könyvtári levelezőlap, 2008. 11. sz. 14 – 18. p.

Dr. Pataki Miklósné: Középkori piactér – középkori könyvtár. In: Könyvtári Levelezőlap, 2008. 9. 
sz. 7. p.

Tőzsér Istvánné: Könyvtárosként Németországban. 
https://www.goethe.de/Ins/hu/bud/wis/sbi/stp/hu4013551.htm

Zsoldos Marianna: Az MKE 40. vándorgyűlésének zenei szekcióülése. In: Kapcsolat : a Heves 
megyei könyvtárosok lapja, 2008. (17. évf.) 3. (56.) sz. p. 5.

Zsoldos Marianna: Zenei folyóiratok és magazinok. In: Korszerű könyvtár. 2008. november. C 3.5

Zsoldos Marianna:  Ajánlójegyzék  az  ének-zene  internetes  forrásaihoz.  In:  Korszerű  könyvtár. 
2008. november. Z 1.2

Részvétel képzéseken
7 éves akkreditált képzéseken való részvétel:

       Név Képzés típusa  Óra-
szám

1 Kárpátiné Ézsiás 
Edit

Akkreditált, tanfolyam jellegű 
szakmai képzés

Kiadványszerkesztés és 
prezentációkészítési feladatok 

megoldása

90 óra

2 Kelemenné Csuhay 
Zsuzsanna

Akkreditált, tanfolyam jellegű 
szakmai képzés

Német szaknyelvi tanfolyam 30 óra

3 Komlóné Szabó 
Ágnes

Felsőoktatási intézmény által 
folytatott, oklevél kiadásával 

záruló képzés

Könyvtáros-informatikus egyetemi 
képzés

4 
félév

4 Pintérné Pordány 
Mária

Akkreditált, tanfolyam jellegű 
szakmai képzés

Báb-, dráma- és médiapedagógia 
könyvtárosoknak

60 óra
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5 Sasvári Boglárka Felsőoktatási intézmény által 
folytatott, oklevél kiadásával 

záruló képzés

Könyvtáros-informatikus egyetemi 
képzés

4 
félév

IT-mentor oklevelet szerzett: 
Kárpátiné Ézsiás Edit
Kelemenné Csuhay Zsuzsa

EKF Könyvtár-informatika szak: Vitai Bernadett

Goethe-Institut ösztöndíj
Tőzsér Istvánné (Schwäbish Hall, Németország)

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, könyvtári szakértő
Sohajdáné Bajnok Katalin Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető, könyvtári szakértő
Tőzsér Istvánné Eszterházy  Károly  Főiskola  óraadó,  könyvtári  szakértő,  vezető 

szakfelügyelő
Zsoldos Marianna Eszterházy Károly Főiskola óraadó

Részvétel országos feladatokban
Guszmanné Nagy Ágnes Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete titkára, 

Országos Kommunikációs munkacsoport tagja
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának elnöke

Kárpátiné Ézsiás Edit Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete Heves 
megyei Könyvtári tagozatvezető, alapszervezeti titkár

Dr. Pataki Miklósné Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete  Olvasószolgálati  Szekció 
elnökségi tag 

Sohajdáné Bajnok Katalin Minőségbiztosítás munkacsoport (OKM)
Minőségi díj könyvtáraknak munkacsoport (OKM)

Tőzsér Istvánné Regionális Könyvtári Ellátás munkacsoport (OKM)
Kistelepülések Könyvtári Ellátása munkacsoport (OKM)
Könyvtári Akkreditációs Bizottság (OKM)
Bibliotéka emlékérem kuratórium (OKM)
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottság tagja
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Gazdálkodás

A könyvtár alaptevékenységének igénybevételét legjobban kifejező mutatószámok:

2006 évi 2007 évi 2008 évi
Regisztrált olvasók száma: 13.291  10.196 fő  10.256 fő
Regisztrált olvasókból a fizetők száma: 4.821  5 502 fő  4.318 fő
Szolgáltatásért fizetők aránya: 36,8 % 59,8%  42,1%
Könyvtárat (személyesen) használók száma: 173.104 fő 176.786 fő 144.822 fő

A regisztrált olvasók számának némi emelkedése tapasztalható, amely bizakodásra ad okot. 
A  korábbiakban  az  egyes  részlegekben  külön-külön  beiratkozás  folyt,  így  az  adatok 
duplikálódtak, ezt a 2008. év során kiszűrtük. A számítógépes rendszerünk fejlesztésével 
egy közös adatbázisban rögzítjük az olvasók adatait, ezentúl az olvasók számát ebben a 
rendszerben fogjuk számba venni.

Kiegészítő tevékenyég keretében nyújtott jelentősebb szolgáltatások:
- Fénymásolás
- Oktatás
Az intézmény működéséhez szükséges alapvető pénzügyi fedezet biztosított volt.
A  számítástechnikai  eszközök  állományának  bővülése  következtében  a  szolgáltatás 
színvonala  nőtt.  Az egyre  inkább bővülő  számítástechnikai  háttér  üzemeltetése  jelentős 
működési és fenntartási költség növekedésével jár.
A  szolgáltatásunk  tartalmi  színvonala  nőtt,  a  működés  legszükségesebb  feltételei 
biztosítottak voltak.

A bevételek alakulása:  (ezer Ft-ban)

Előirányzat megnev. 2007. évi 
tény 

2008. évi 
eredeti

2008. év 
mód. ei.

2008. évi 
telj.

2008. tény/
2007. tény %

Alaptev.szolg.bev. 5774    4627  4076    4076  70,6%
Készletértékesít. bev.   455       0    344    344  75,6%
Egyéb sajátos bev.  18950 15319 23016  23016  121,5%
Kötbér, bírság bev. 1007 1029    986    986  97,9%
Továbbszámlázott 
szolg.

  232 709    709 305,6%

Saját műk. bev.   26418 20975   29131 29131 110,2%
Kamatbevételek   252   182    333    333 132,1%
Áfa bevét.  7830 6567  7821  7821  99,9%
Működési bevétel  34500  27724  37285   37285 108,1%
Átvett pénzeszk. 10214  1840   10351 10351 101,3%
Ktg.vet.támogatás  171632 158817  175322   175322 102,2%
Előző évi pénzmar.    8453 10401 10401 123,0%
Le nem utalt támogatás 1972  2070 105,0%
Bevételek 226771 188381  233359  235429 103,8%
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Szervezeti egységek bevételeinek alakulása, összetétele

Intézményünk bevételének legjelentősebb részét a támogatás alkotja 74,4 %-ban. Az előző 
évihez képest 1,3 %-kal csökkent a mértéke. 
Alaptevékenységi bevételeink nagy része a beiratkozási díjakból adódik, emellett az olvasók 
késlekedése vagy a kölcsönvett dokumentumok megsemmisülése esetén kötbért fizettetünk. 
Saját bevételünk zömét a mozgókönyvtári szolgáltatás bevételei teszik ki (21.599 eFt). Saját 
bevételeink  az  előző  évhez  képest  10,2  %-kal  emelkedtek.
Jelentős bevételt jelent az ÁFA visszatérülés, amely a kiszámlázott bevételek ÁFÁ-jából, 
valamint az ÁFA visszatérítéséből adódik. A legnagyobb növekedést a továbbszámlázott 
szolgáltatások esetében értük el,  ez az összeg 709 eFt, amely a dolgozók által  befizetett 
magáncélú telefonbeszélgetések díjából,  valamint az Országos Idegennyelvi Könyvtárnak 
továbbszámlázott rendezvény költségeiből adódott. 
Az  állományból  törölt  könyvek,  egyéb  hangzóanyagok  kiárusításakor  344  eFt  bevételre 
tettünk szert.
A szervezeti egységek bevételei alatta maradtak az előző évi szintnek, ezt azonban az egyéb 
bevételekből pótolni tudtuk. Legfontosabb bevételi forrást a felnőtt részleg bevételei teszik 
ki, míg a legkevesebb bevétel a gyermekkönyvtárban realizálódott, mivel a 16 éven aluli 
olvasóknak nem kell beiratkozási díjat fizetni.
Az év folyamán 12.186 eFt  bevételünk származott  a  különböző pályázatokból  és  egyéb 
államháztartáson kívüli szervezetek támogatásaiból.

Átvett (működési és felhalmozású célú) pénzeszközök 2008. évben (Ft-ban)

Megnevezés Pályázott 
összeg

Vállalt 
önrész

Átvett 
pénzeszköz

Állományvédelem (NKA) 1.100.000  100.000 1.000.000
NT Kht. e-Magyarország pontok I. 699.000 -  840.000
2007. évi pályázat összesen 1.799.000 - 100.000  1.840.000 
OKM ODR 2008. 1.585.000           1.585 000
British Council angol nyelvű játszóház   70.000  70.000
NKA Minőségi kézikönyv 500.470 500.470
NKA NET- barát 1.000.000 1.000.000
NKA- Bródy Sándor Könyvtár története, kézirat 1.061.600 800.000
NKA Használói elégedettség mérés  693.000 500.000
NKA Tréning könyvtárosoknak 525.660 525.660
NKA Tini könyvtári napok  1.803.520 1.600 000
OKM ÉV könyvtára 1.000.000 1.000.000
British Council Gateway UK 200.000 230.000
2008 évi pályázat összesen  8.439.250 7.811.130
Pályázatok összesen 10.238.250  100.000  9.651.130
Örökbefogadás 500 500 
Internet Fiesta 125.000 125.000

Megnevezés 2007. évi telj. össz. 2008. évi telj. össz.
001 Felnőtt 3.052.264 3.444.917
003 Zenei, idegennyelvi 1.538.354 969.675
005 Közig. 120.425 106.075
006 Gyermek 17.890 71.433
007 I. fiók 32.650 17.050
008 II. fiók 59.666 49.355
009 III. fiók 45.500 92.565
Részlegek bev. össz. 4.866.749 4.751.070
Fénymásolás 347.098 311.331
Kötészet 1.567.559              -
Kötbér, bírság 1.007.150  986.370
Szervezeti egys. bev. 7.788.556 6.048.771
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OIK szakfelügyelet 2008 298.118 280.528
SZJA 1% 223.254 223.254
Érdekeltségnövelő támogatás 2.101.000  2.101.000
Eger MJV Papp Ildikó kiállítása   60.000  60.000
Heves Megyei Önkormányzat Országos Tini Napok   70.000  70.000
Eger MJV Ünnepi Könyvhét 157.000 157.000
Átvett pénzeszköz összesen 3.017.954  3.017.282
Pályázat+átvett pénzeszköz összesen  13.256.204 100.000 12.668.412

Nagy hangsúlyt fektetünk arra,  hogy a  különböző minisztériumok és az NKA által  kiírt 
pályázatokon részt vegyünk. Tárgyévben és a megelőző években sikeres pályázataink voltak 
dokumentum  beszerzésre,  a  különböző  rendezvények,  konferenciák,  könyvtári  napok 
megszervezésére,  valamint  felnőttek internetes  oktatására.  Pályázatokból  2008-ban 7.811 
eFt folyt be. Átvett egyéb pénzeszközök 3.017 eFt értékben folytak be különböző címeken 
intézményünkhöz.  Bevételeink  elégségesnek  bizonyultak  a  működés  biztonságos 
fenntartásához, a rendkívül szigorú, költségtakarékos gazdálkodás mellett.

Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

Előirányzat 
megnevezése

2007. évi 
teljesítés

2008. évi 
eredeti 

előirányzat

2008 évi 
módosított 
előirányzat

2008. évi 
teljesítés

2008. 
tény /2007. 

tény
Személyi juttatás 116.390 111.133 124.821 118.002 101,4%
Munkaadót terhelő 
járulékok

35.399  36.140 39.630 37.563 106,1%

Dologi kiad. 62.042  38.668 64.985  59.058  95,2%
    -ebből ÁFA 7.423  4.760 6.281  6.280  84,6%
    -ebből 
dokumentum

19.727  15.319 27.271  22.414 113,6%

    -ebből egyéb dologi  34.891  18.589  30.983    30.364  87,0%
Működési kiadások 
összesen

    213.837     185.941 229.436 214.622 100,5%

Felhalmozási 
kiadások

 2.636  2.440 3.923  3.923 148,8%

Kiadások összesen  216.467  188.381  233.359  218.545 101,0%

Személyi juttatások
Az év során két ütemben hajtottunk végre takarékossági intézkedéseket.
Első ütemben a takarítás és portaszolgálat került kiszervezésre, 4,75 fő létszámcsökkentés 
mellett.  Ennek  kihatása  a  2008-as  évre  -1  millió  forint  volt,  amely  a  közszolgálati 
jogviszonyok  megszüntetése  miatti  egyszeri  kiadásokból  adódott.  2009-től  3  millió  Ft 
megtakarítás keletkezik évente.
A második ütemben Eger Város Önkormányzata rendeletben kötelezett bennünket további 
2  millió  forint  megtakarításra,  amelyet  további  2,5  fő  leépítésével  oldottunk  meg. 
Megszüntettünk egy 6 órás adminisztratív és egy 6 órás raktárosi állást, valamint 1 fő 8 
órás  segédkönyvtárosi  állást  is.  A  közszolgálati  jogviszonyok  megszüntetésének  nem 
voltak további terhei.
A  7,25  fő  létszámzárolás  után  az  intézmény  engedélyezett  létszáma  41,75~42  főre 
módosult.
Az intézmény nyitó állományi létszáma 50 fő, 10 fő jogviszonya szűnt meg év közben, 
4,25  fő  került  felvételre  a  megüresedett  álláshelyekre.  Év  végi  munkajogi  állományi 
létszámunk  44,25  fő.  Az  átlagos  statisztikai  létszámunk  44,4  fő  volt  2008.  évben.
A  havi  rendszeres  személyi  juttatáson  felül  3  heti  bérnek  megfelelő  jutalom  került 
kifizetésre  december  hóban.  Helyettesítési  díjat,  műszakpótlékot  és  túlórát  1.304  eFt 
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értékben fizettünk ki.
5 fő részére adtunk jubileumi jutalmat 3.085 e Ft értékben. Munkába járáshoz közlekedési 
költségtérítést  fizettünk.  A  jogszabály  által  adómentesen  adható  étkezési  hozzájárulás 
került kifizetésre hideg étkezési utalvány formájában.

Személyi juttatások alakulása: 2007 2008 változás
Személyi juttatás 116 390 eFt 118.002 eFt +1,4%
Rendszeres személyi juttatás   92 406 eFt   95.317 eFt +3,2%
1 főre jutó személyi juttatás 2 530 eFt 2.656 eFt +5,0%
1 főre jutó rendszeres személyi juttatás 2 009 eFt 2.145 eFt +6,7%

Állományba  nem  tartozó  dolgozók  részére,  illetve  saját  dolgozók  részére  6.668  eFt 
megbízási  díj  kifizetése  történt  meg.  A  kifizetésre  a  munkakörbe  nem  tartozó  plusz 
feladatok ellátása érdekében került sor.

Munkaadói járulékok
A  járulékok  mértékének  emelkedése  6,1  %,  amely  a  személyi  juttatások  emelkedését 
meghaladja, amely abból adódik, hogy eltolódott az arány a járulékköteles kifizetések felé.

Dologi kiadások
Ennél a kiadás nemnél megtakarítást  értünk el  az előző évi számainkhoz képest,  annak 
ellenére,  hogy  a  takarítás  kiszervezésével  megemelkedtek  a  dologi  kiadásaink.  Ez  a 
telephelyek  számának csökkenéséből,  valamint  a  bevezetett  szigorú  költséggazdálkodás 
következményeként adódott. 2008-tól bevezetésre került, hogy nem csak az 50 ezer forint 
feletti,  hanem a teljes kötelezettségvállalás előre írásban történik és a beszerzésre annak 
írásba történő engedélyezése után kerülhet sor.
A különböző pályázati pénzekből lényegesen nagyobb összeget sikerült könyvek és egyéb 
könyvtári dokumentumok beszerzésére fordítanunk.
Irodaszer  beszerzésekben  is  jelentős  megtakarítást  értünk  el.   Az  adatátviteli  célú 
szolgáltatási  szerződéseinket  átvizsgáltuk  és  a  minimálisan  szükséges  sávszélességű 
Internet előfizetésre váltottuk át, jelentős díjmegtakarítást érve el.
Bérleti  dij,  karbantartási  költségekben további számottevő megtakarítást  értünk el  előző 
évhez képest.
Hajtó,  kenőanyagok  esetében,  valamint  a  kiküldetések,  reklám,  propaganda  és 
reprezentációs költségeknél történt jelentős túllépés a tavalyi évhez képest. Magyarázható 
ez  azzal,  hogy az  év  könyvtára  cím elnyerése  és  az  azt  követő  rendezvény rendkívüli 
kiadásokat jelentett számunkra, melynek fedezetét a díjjal járó összegből teremtettük meg.

Felhalmozási kiadások
Beruházási kiadásokra az előző évhez képest kevesebbet fordítottunk, összesen 2.225 e Ft-
ot. Forrásait az eredeti költségvetési előirányzaton felül pályázati összegekből, valamint
többletbevételből  teremtettük  meg.  Az  olvasóterem  elkorrodált,  beázott  álmennyezetét 
felújítottuk, mellyel együtt a világítótestek korszerűbbre cserélése is megtörtént, ezáltal az 
intézmény villamos energiát takarít meg.
Az  intézmény  által  2008-ban  megvalósított  beruházásokat  és  azok  költségeit  az  alábbi 
táblázat tartalmazza: 

BERUHÁZÁS  2008. I-IV. negyedév

Megnevezés db Nettó ÁFA Bruttó Tér. ment. 
átvét

Immateriális javak
Szerver szoftver 1  225 900 45 180  271 080 
Immateriális javak összesen: 1 225 900  45 180  271 080
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Épület felújítás
Kossuth  u.16. Olvasóterem 
plafon felúj.

1   1 414 745   282 949   1 697 694

Épület felújítás összesen: 1  1 414 745    282 949  1 697 694    -      
Épület, építmény beruházás 1
Felnémet  beruházás 
Térítésmentes átvét

80 456 000 Felnémet 
fiók könyvtár

Épület, építmény összesen: 2 1 414 745    282 949  1 697 694  80 456 000
Ügyviteli és szám. techn. eszk.
IT-Profil noteszgép-gépterem 1  197 436 39 487 236 923 
IT-Profil -számítógép 1  233 250 46 650 279 900 eMO  pály.-

aula
IT-Profil -számítógép 1  233 250  46 650 279 900 eMO  pály.-

3.fiók
IT-Profil -számítógép 1  233 250 46 650 279 900 eMO  pály.-

Gyktár
Compuda Kft-számítógép 2   214 000 2.fiók 

Tér.ment. 
átvét

Ügyviteli  és  számítástechnikai 
eszközök összesen:

6 897 186    179 437     1076 
623 

  214 000 

Egyéb  gépek,  berendezések, 
felszerelések
Számítógépház  Kft/Samsung 
LCD TV

1  195 820 39 164 234 984 Zenei részleg

Klíma  Frigo  Kft/Klíma  - 
oldalfali split 3,5 Kw

3  406 200 81 240 487 440 Gyktár

Klíma  Frigo  Kft/Klíma  - 
oldalfali split 2,6 Kw

1  129 100 25 820 154 920 Gyktár

Compuda  Kft/ LG LCD TV 1   148 990 2.fiók 
Tér.ment. 
átvét

Cédrus Kft /Fogadópult 1   123 600 2.fiók 
Tér.ment. 
átvét

Cédrus Kft /Könyvállvány 1   960 000 2.fiók 
Tér.ment. 
átvét

Egyéb  gépek,  berendezések, 
felszerelések összesen:

8 731 120 146 224  877 344 1 232 590

Intézményi beruházás összesen: 17 3 268 951 653 790  3 922 741 81 902 590

 Vagyonváltozás értékelése:
Intézményünk vagyona 19.504 e Ft-ról 105.9495 e Ft-ra emelkedett az előző évhez képest. 
Immateriális  javaknál  kivezetésre  kerültek  a  szoftverek  a  szellemi  termékek  közül  a 
vagyoni értékű jogok közé, mivel azokkal az intézmény tulajdonilag nem, csak használati 
joggal rendelkezik.
Tárgyi eszközeinkben a rendkívüli mértékű emelkedés a felnémeti könyvtárunkon végzett 
beruházás térítésmentes átvétele miatt keletkezett.
Tárgyi  eszközeink  állománya  az  elszámolt  értékcsökkenési  leírások  következtében 
csökkent. 
Vevőállományunk  102  eFt,  amely  60  napon  túli  követelést  takar.  A  szükséges 
intézkedéseket  megtettük  a  behajtás  érdekében,  melynek  következtében  az  összeg  a 
beszámoló készítés időszakáig befolyt.
Pénzeszközeink  értéke  év  végén 10.725 eFt,  aktív  pénzügyi  elszámolásaink  4.088 eFt, 
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amelyek  jelentős  növekedést  képviselnek  az  előző  év  végi  állapothoz  képest.
Költségvetési tartalékunk 14.813 eFt, saját tőkénk az évközi tőkeváltozásokat figyelembe 
véve 90.682 e Ft-ra módosult.

 Pénzmaradvány – változás tartalma, okai
Intézményünk előző évi pénzmaradványa 10.402.678 Ft volt, melyet 2008. év folyamán 
teljes egészében felhasználtunk.
2008-ban  14.812.790  Ft  maradvány  képződött,  melynek  teljes  egészére 
kötelezettségvállalással  rendelkezünk.  A  maradvány  képződés  oka  jelentős  részben  az 
áthúzódott pályázati pénzekből adódott, 4.520.726 Ft. Az éves munka értékelése alapján az 
intézményi jutalom kifizetését csak decemberben tudtuk teljesíteni, mivel a kért előirányzat 
módosításaink  csak  az  utolsó  közgyűlésen  kerültek  elfogadásra,  így  annak  teljes 
költségvonzata 2009-re húzódott át. A 2008-ban megrendelt könyvek közül 3.604.230 Ft 
értékű könyv leszállítása 2009-ben történik meg

2008. évi pénzmaradvány kötelezettségvállalásai

Sorsz. Szállító neve megnevezés bruttó összeg megjegyzés
Személyi juttatás
 1 Minőségi kézikönvv 270.000 pályázat
 2 NET barát 540.000 pályázat
 3 BSK története 630.000 pályázat
 4 használói elégetettség mérés 393.000 pályázat
 5 Tréning könyvtárosoknak   60.000 pályázat
 6 Tini napok  49.000 pályázat
 7 NET barát saját bevételből   34.000
 8 Jutalom  4.830.400
 9 Útiköltség térítés 12 800

Összesen:  6.819.200
Munkaadói járulékok
 1 Pályázati pénzek járulékai 517.360 pályázat
 2 Egyéb szem.juttatás járulékai 1.149.824

Összesen:  2.067.184
Dologi kiadások
 1 British Council Játszóház 38.823 pályázat
 2 Minőségi kézikönyv 160.000 pályázat
 3 NET barát  16.000 pályázat
 4 BSK története .5.000 pályázat
 5 Használói elégedettség mér.  5.000 pályázat
 6 Tréning könyvtárosoknak 325.000 pályázat
 7 British Council Gateway 200.000 pályázat
 8 OKM ODR  1.137.420 pályázat
 9 Érdekeltségnövelő támog. 183.123 pályázat
10 IT Profil KFT Számítógépek, monitorok 251.810
11 Kello Könyv, dokum. megrend. 1.100.000
12 Bookline mozgókönyv.olv.sz 

könyvbe.. 
1.804.230

13 Librotrade KFT. Idegennyelvi könyvbeszerzés 700 000
Összesen:  5.926.406
Mindösszesen:  14.812.790

  FEUVE működése

Az intézménynél  a  FEUVE szabályzat  kidolgozása és  hitelesítése,  annak beillesztése  a 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatba  2008  I.  negyedév  folyamán  megtörtént,  a  többi 
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szabályzat aktualizálása folyamatosan megtörténik.
A 2008-es ellenőrzésekről feljegyzések készültek. Az intézménynél működik a folyamatba 
épített és utólagos vezetői ellenőrzés.

Nagyon gazdag, változatos, eseménydús évet tudhatunk magunk mögött.  Könyvtárunk valamennyi 
munkatársának  a  munkamegosztásban  kapott  és  vállalt  felelősségteljes  szerepe,  az  új  iránti 
nyitottsága,  az  összefogásra  és  toleranciára  való  hajlandósága  a  záloga  annak,  hogy olvasóink 
minőségi  szolgáltatással  találkozhatnak  nap  mint  nap,  s  nagy  sikerrel  valósultak  meg 
rendezvényeink. 
 Mindannyiunkat örömmel tölt el, hogy a jól végzett munka eredményeként 2008-ban elnyertük 
„Az év könyvtára” megtisztelő címet.

Eger, 2009. február 23.

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea
Igazgató

Mellékletek
Könyvtárunkról szóló híradások 2008-ban az írott sajtóban 
Könyvtárunkról szóló híradások a szaksajtóban
Intézményünk önkéntes szakmai feladatai, kapcsolatai, tagságai
Rólunk mondták…
Miért gondoltuk, hogy 2008-ban könyvtárunk elnyerheti „Az év könyvtára” címet?
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár organogramja 2008. 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szervezete 2008. 
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Könyvtárunkról szóló híradások 2008-ban az írott sajtóban 

Ex libris : kiállítás Nagy István ex libris gyűjteményéből
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 3. sz. - p. 3.

Könyvbarátoknak : zárva tartás utáni nyitás a felnémeti fiókkönyvtárban
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 5. sz. - p. 3.

Megújult idegen nyelvi, zenei részleg
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 19. sz. - p. 1.

Szuromi Rita
Sokan elektronikusan olvasnak / Szuromi Rita
IN: Heves Megyei Hírlap.. - 2008. - 19. évf. 29. sz.. - p. 4.

Bálint-napi zsákbamacskával készül a könyvtár
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 36. sz. - p. 16.

Babszem  Jankó  Gyermekszínház  előadása  a  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi  Könyvtár  Felnémeti 
Fiókkönyvtárában
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 45. sz. - p. 3.

Németh Tibor festőművész kiállítása
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 49. sz. - p. 3.

Hopp, Juliska : a Babszem Jankó Gyermekszínház előadása a Bródy Sándor Megyei  és Városi Könyvtár 
Felnémeti Fiókkönyvtárában
Színes fotó
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 54. sz. - p. 16.

Bibliotékában tanulhatják az informatikai ismeretet
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 64. sz. - p. 3.

A közös munka közel hoz : az Eventus szakiskola diákjainak kiállítása a könyvtárban
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 79. sz. - p. 16.

Könyvbörze a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 83. sz. - p. 3.

Mani, Kelet Krisztusa Nyugat Buddhája című könyv bemutatója a könyvtárban
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 86. sz. - p. 3.

Nagy Eszter kiállítása a könyvtárban
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 93. sz. - p. 3.

Egy kedves, vidám éjszaka a könyvtárban / Zayné Czipó Beatrix
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 106. sz. - p. 4.

Kézimunkák : kiállítás Ittes Emilné munkáiból
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 108. sz. - p. 3.

Könyvhét
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 129. sz. - p. 3.

Természet, város, vallás : Zeller Ferenc festőművész kiállítása
Színes fotó
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 159. sz. - p. 16.

Könyvkiállítás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Idegen Nyelvi Részlegében
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 169. sz. - p. 3.

Lengyel tájképek : kiállítás a lengyelországi Slupski Nemzetközi Alkotótábor munkáiból
Színes fotó
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IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 192. sz. - p. 16.

Cél "Az év könyvtára" cím
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 199. sz. - p. 1,3.

Év könyvtára lehet az egri
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Év könyvtára pályázat
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 205. sz. - p. 3.

Kiállítás Papp Ildikó festményeiből
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 208. sz. - p. 3.

Nyugat-busz
Nyugat c. irodalmi kiadvány népszerűsítése, Eger Ünnepe, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 220. sz. - p. 3.

Mese
mesemondás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 224. sz. - p. 3.

Népmesék
mesemondás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 227. sz. - p. 3.

Fantasztikus festmények és tájképek a vásznakon
kiállítás, Erős László, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 228. sz. - p. 5.

Spanyolul és jelnyelven is folyt a mese
Fotó
mesemondás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 231. sz. - p. 2.

Csillaghajók
Fotó
kiállítás, Erős László, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. – 2008. - 19. évf. 232. sz. - p. 2.

Találkozó
Tóth Krisztina költő, író-olvasó találkozó, Bródy Sándor Megyei  és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, 
Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 236. sz. - p. 5.

Egri mesekör a költővel
Színes fotó
Író-olvasó találkozó, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 239. sz. - p. 1.

"Olvass Te is!" c. fotópályázat nyertese
Vadászi Zoltán, Feldebrő, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 252. sz. - p. 3.

A Művelődés hete
meseterápia, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 252. sz. - p. 16.

Tartalmas könyvtári napok a kis faluban
Mosolyogni tessék c. műsor
Községi Könyvtár, Szajla, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 252. sz. - p. 5.

Képzőművészet
Mónosbéli gyermekotthon képzőművész szakköre, kiállítás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
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IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 119. évf. 257. sz. - p. 3.

Színekbe álmodták a világot
kiállítás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 262. sz. - p. 5.

Az Év Könyvtára lett a megyei intézmény
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 265. sz. - p. 1.

Festmény kiállítás, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Dósa Csilla festőművész, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. – 2008. - 19. évf. 266. sz. - p. 3.

A Bródy az Év Könyvtára / Szuromi Rita
Az Év Könyvtára 2008, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. – 2008. - 19. évf. 269. sz. - p. 3.

Az olvasónak is köszönet az Év Könyvtára címért
Az Év Könyvtára 2008., Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 270. sz. - p. 1.

Könyvbemutató
Szuromi  Rita:  lapszemle  a  hétköznapokról  c.  könyv,  könyvbemutató,  Bródy  Sándor  Megyei  és  Városi 
Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008 - 19. évf. 279. sz. - p. 3.

Lapszemle a hétköznapokból
Színes fotó, Szuromi Rita: Lapszemle a hétköznapokról c. könyvbemutató, Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 281. sz. - p. 16.

Kácsor Zsolt regényének egri könyvbemutatója a könyvtárban
könyvbemutató, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 289. sz. - p. 16.

Kötet Fischer Annie-ról a Klasszikus és Jazz Kiadó gondozásában
könyvbemutató, Tuza Tibor, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. - 2008. - 19. évf. 294. sz. - p. 3.

A Barbarus egri bemutatója
Fotó
könyvbemutató, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Heves Megyei Hírlap. – 2008. - 19. évf. 298. sz. - p 15.

Látogatás az idegen nyelvi könyvtárba
IN: Maklári Harsona: A Maklári Önkormányzat Lapja 2008. december 20. 6. p.

És mégis mozog a könyvtár: Net mindenkinek, avagy internetezni tanít a könyvtár / Szaboagi
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
IN: Dobraverő. – 2008. - 19. évf. 15. sz. - p. 4.

És mégis mozog a könyvtár : mozgókönyvtári szolgáltatás Egerszalókon / Szabó Ági. 
IN: Dobraverő. - 2008. - 19. évf. 13. sz. - p. 4.

És mégis mozog a könyvtár : mozgókönyvtári szolgáltatás Bükkszenterzsébeten / Szabó Ági. 
IN: Dobraverő. - 2008. - 19. évf. 14. sz. - p. 4.

És mégis mozog a könyvtár / mozgókönyvtári szolgáltatás Mezőtárkányban / Szabó Ági. 
IN: Dobraverő. - 2008. - 19. évf. 15. sz. - p. 4.

Sipka fejtörő : a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának rejtvénye. 
IN: Dobraverő. - 2008. - 19. évf. 15. sz. - p. 4.
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Könyvtárunkról szóló híradás a szaksajtóban

Pegán Anita
„Próbálunk nagy léptekkel haladni” : látogatás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban / Pegán Anita. 
In.: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2008. (17.) évf. 8. sz. p. 24-28.

Könyvtárunk minőségbiztosítási tevékenysége, a Könyvtári Minőségfejlesztés 21 elnevezésű projektmunka 
során keletkezett dokumentumainkat tartalmazza az alábbi módszertani útmutató:
Skaliczki Judit
Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig / Skaliczki Judit . — Budapest : KI, 2007 
(Budapest : Akaprint). — 81 p. ; 24 cm . — (A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez, 
ISSN 1789-1280 ; 1.)

Intézményünk önkéntes szakmai feladatai, kapcsolatai, tagságai
Eurodesk, szolgáltató pont
Informatikai és Könyvtári Szövetség, tag
Libinfo, tag
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, testületi tag
Matarka Egyesület, konzorciumi tag
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, tag
Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM/IAML), tag
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Rólunk mondták…

Szívből  örülők ennek  a sikernek.  Felemelő  érzés  hogy egy EGRI könyvtár  megkapja  a  legjobbnak járó 
országos elismerést. Jómagam több mint 10 éve vagyok tagja a zenerészlegnek. Mondhatom óriásit változott 
előnyére ez a részleg.  Mivel Mozgássérült vagyok a dolgozok minden segítséget  megadnak nekem, hogy 
eljussanak hozzám a kért CD és DVD lemezek. Talán majd egyszer azt is megérem, hogy legyen egy kicsiny 
LIFT is amin feltudok jutni. Talán csak álom de bízzunk benne. 

Egri hősök: De jó! Vagy kezdhetném úgy is, hogy tudtam! A szakmai kuratórium javaslata alapján 2008-ban 
az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kapta az Év könyvtára címet. Nem véletlenül.

Az egri könyvtárral kapcsolatban naprakész vagyok, mióta olvasom zenei részlegük blogját, a Hangtárnokot. 
A blog nagyon-nagyon jó, ezt már tudtam, de most feltűnt, hogy a honlapjuk is pazar. És ez csak a “hálós” 
rész. Ott van még a csalogató rendezvények sora, meg egy csomó más munka, amikről képeket láttam, meg 
most kicsit olvastam is a pályázati anyagban. És akkor még Dobóról és a bikavérről nem is beszéltem.

Jó helyen lesz ez a cím, csak gratulálni tudunk.;)

Minőségbiztosítás: A lényeg: Egerben történt valami jó és működik valami jó. Volt ott munkaátszervezés, 
létrejöttek olyan munkacsoportok, ahol olyan kollégáknak kellett együttműködni, akik még nem dolgoztak 
együtt…, de profi kommunikációval élhető könyvtárat varázsoltak. Nem is szaporítom tovább a szót, tessék 
elmenni Egerbe, vagy megnézni ezt, vagy olvasgatni ezt. Az utóbbi egy országosan egyedülálló könyvtári 
blog,  mely  nemcsak  az  egri  könyvtár  zenei  részlegének  tevékenységét  mutatja  be,  de  számos  zenei 
különlegességet  tartogat  a  nagyközönségnek.  Ilyen  például  ez  a  speciálisan  Anyák  napjára  összeállított 
ötletadó video.

Szépasszonyvölgy:  Mosolygó  könyvtárosok.  Hihetetlen  kép  :)  ..  Az  egri  megyei  könyvtár  lett  az  Év 
Könyvtára 2008-ban.  Rss,  jutyúb, blog, könyvek, programok, mindenük van, de a mosoly a legfontosabb. 
Kinyitok egy bikavért. Gratula!

A Hangtárnok, az egri Bródy Sándor Könyvtár zenei részlegének blogja hanggal, képpel, prezentációkkal, 
videóval  hívja fel  a használói  figyelmét a könnyű- és komolyzene kínálatára.  Házon kívüli forrásokra is 
gyakran hívja fel a figyelmet, mely által könnyen válhat virtuális zenei tanácsadóvá, és 'kályhává', ahonnan 
érdemes barangolásra indulni.

Nagyon jó olvasni a blogodat - mindennap vagy mindennap többször is. Sokat tanulhattunk eddig is belőle, 
Tőled - zenei könyvtárosok, ill. egyáltalán: könyvtárosok, zeneszeretők...Végül: olyan vállveregetőnek hatna, 
ha azt mondanám: csak így tovább, ehelyett : alig várom az újabb írásokat.

szerintem példamutató,  amit  csinálsz,  persze  ennél  -  olvasói  szemszögből  -  fontosabb,  hogy hasznos és 
érdekes is. 

Ez  az  a  blog,  ahova többször  is  benézek  naponta,  mert  mindég  történik  valami!  Hihetetlen  munka van 
mögötte!  Nem volt  nyáron sem olyan időszak, hogy ne fordulhattam volna hozzátok, mindég önzetlenül 
segítettetek!!! Ez manapság nagy szó és köszönöm nektek!!!

A sok sok zene, kotta, ötlet, amit itt talál az ember, nagyon sokat segít a mindennapi munkában!

Esztétikailag is élmény a könyvtár látogatása,szerencsének tartom,hogy ilyen helyet használhatok nap-mint 
nap  kultúrigényem  kielégítésére.  Szép  a  hely,kedvesek  az  alkalmazottak,  sok  jó  programot  kínálnak,  a 
különböző előadók színvonalas produkcióit élvezhetjük. A könyvhét alkalmával is remek volt a "stáblista"! 
Sokirányú, színes előadásokat élvezhettünk.

Az elmúlt évben újították föl a könyvtárat, addig is szép és jó volt,de az átalakítás csak fokozta a könytárba 
járás élményét. Azon vagyok, hogy minél több érdeklődő ismerje meg Egerben ezt a lehetőséget!!

Mindenki megtalálja, amit keres, az itt eltöltött idő nagyon hasznos és kellemes.

A könyvtár a város szivében helyezkedik el, egy csodálatos műemléki épületben, mégis megfelel a mai kor 
követelményeinek. Az ott dolgozók segítőkészek, udvariasak.

Nagyon tetszik a zenei részleg, jó az internetszolgáltatás. Egyáltalán, jó a könyvtárban lenni.

Észak - Magyarország könyvtárai között még nem találtam jobbat, a személyzet tökéletes, segítőkészsége 
határtalan. Mindenkinek ajánlani szoktam. KÖSZÖNJÜK, EGER!

Változatos,  színvonalas  programok,  sokfajta  hozzáférés  a  multimédiás  dolgokhoz,  nagyon  szeretem  az 
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épületet, hangulatos, történelmi környezetben igazi kultúraközvetítés folyik.

Hasznos ötletekre nyitott könyvtár (jelbeszéd tanulása, számítógépes tanfolyam). Megpróbál fontos részévé 
válni a város életének.

Hírlevélben értesülök minden eseményről.

Ez a kedvenc könyvtáram!

Az érdeklődési körömnek megfelelő könyvekhez hozzájutok (szakkönyvek és szépirodalom), a zenei részleg 
kínálata nagyon tetszik!

A könyvtárosok nagyon lelkesek, és minden tőlük telhetőt megtesznek, ami a szűkös anyagi adottságok és a 
helyhiány mellett lehetséges.

Nagyon rendesek a könyvtárosok és az is tetszik, hogy ha nincs meg egy könyv a könyvtárban, akkor is 
megszerzik, mert más könyvtártól el lehet kérni. Sokkal több a lehetőség itt, mint kisebb könyvtárakban.

Segítőkész könyvtárosok, kellemes hangulat, változatos programok, magas szintű szolgáltatások

Tökéletes a digitális adatbázis, lehet nyomtatni bármit és internet hozzáférés is van

Nagyon szép a könyvtár külső és belső megjelenése, a személyzet minden esetben segítőkész. Nagyon sok 
könyvet ki lehet kölcsönözni és ez a legjobb benne!

Sokban segítette tanulmányaimat, szabadidős tevékenységemet

Minden szempontból kellemes hely ez a könyvtár, bármire szükségem van, mindenben tudnak segíteni.

Az átalakítás után nagyon megszerettem az új berendezést. Kellemes, olyan mintha az otthoni nappalimban 
lennék.

Meg  vagyok  elégedve  a  könyvtár  szolgáltatásaival.  A  könyvtárosok  segítőkészek,  jól  felkészültek.  Sok 
nyugalmas órát töltöttem már itt.

Ami igazán imponál az a könyvtárosok felkészültsége és az épület új belseje (amit nemrég kapott.

Kedvelem, mert korszerű, felhasználó központú, mindig megtalálom az adott dokumentumot, amit keresek, a 
könyvtárosok remek szakemberek és nagyon kedvesek, jó a légkör, és mindig történik valami.

Kiváló szakmai munka jellemzi a könyvtárat, számos olvasás-népszerűsítő kezdeményezést tesznek!

A létszámcsökkentés ellenére az olvasók és a kikölcsönzött dokumentumok száma egyre nő, így a kevesebb 
dolgozóra még több feladat hárul, ennek ellenére a könyvtárat ugyanolyan magas színvonalon működtetik 
mint azelőtt, de ez iszonyú sok energiájába kerül a megmaradt létszámnak.

..szóróanyagon, rádióban, televízióban tájékoztatnak vagy naprakész információkat kapunk az interneten.

Fiatalos, dinamikus, ötletes kezdeményezéseivel hívja fel a figyelmet az olvasásra.

Folyamatosan fejlődik, fejleszt. Nemcsak infrastrukturálisan, tartalmilag is. Vonzó szlogenekkel, olvasóbarát 
megközelítéssel példaértékű kulturális központja Egernek.

Az általam látogatott könyvtárak közül, az a legjobb. És nem utolsó sorban kiváló minden szempontból.

Nagyon kedvelem a könyvtárosok segítőkészségét, az általuk teremtett emberi légkört.

Nagyon szép barokk környezetben jó elhelyezés mellett az ottani böngészés, olvasás is élvezetes. A terek 
átláthatóak,  a  könyvtárosoktól  azonnal  megkapjuk  a  segítséget.  Jó közérzetem van,  ha ott  olvasok  vagy 
kölcsönzök. A közelmúltban jó volt vásárolni a leselejtezett könyvekből, videókból, ez egy jó ötlet volt.

A városunk iskolaváros, pedagógusképzés is folyik, és az ifjúságot ez a miliő vonzhatja a könyvek közé, 
látom,  hogy  sok  főiskolás  sok  időt  tölt  az  olvasótermekben,  meghitt  barátságos  légköre  van  az  egész 
intézménynek.

Kedvelem,  mert  készségesek  a  könyvtárosok,  központi  helyen  van  a  könyvtár  és  többnyire  mindent 
megtalálok, amit keresek.

Minőségi  szakmai  munkát  végeznek  a  könyvtárosok,  az  épület  évről  évre  szebb  és  rendezettebb  belső 
terekkel rendelkezik. Otthonosan érzem magam benne.

Némi túlzással: második otthonom. Lehetőségeikhez képest maximálisan teljesítenek az itt dolgozók

Magas szakmai színvonalon működő közszolgálati tevékenység tapasztalható!

55



Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár                                                Beszámoló 2008.

A  kellemes  környezet,  az  adottságok  kiváló  kihasználása,  a  könyvtárosok  szívélyessége  vonzóvá  teszi 
számomra a könyvtárat. Kölcsönözni havonta szoktam, de közben is bemegyek folyóiratokat olvasni vagy ha 
valamilyen rendezvény van. Egy egri  egyesületnek is tagja vagyok (Egri Barátnők a Jövőért), a könyvtár 
kiváló  kapcsolatot  tart  a  civil  szervezettel.  A  gyermekkönyvtár  működéséről  is  a  legjobbakat  tudom 
elmondani.

Bármelyik részlegét  nézzük, mindenütt kiváló munkát végeznek a könyvtárosok.  Emellett kiemelkedőnek 
tartom, hogy sikerül egyre több olvasót, könyvtárba járót szerezniük, ehhez az internetes portál is hozzájárul, 
valamint a változatos rendezvények, jó marketing és a remek csapat

Kedvelem a könyvtárat,  mert szakmailag és emberileg az ott dolgozó könyvtárosok mindent az olvasóért 
tesznek. Készségesek, segítőkészek. Mindig hozzájutok a keresett könyvhöz. A folyóiratok száma bőséges, 
csak a szabadidőm korlátoz abban, hogy állandó látogatója legyek  a hírlapolvasónak (is!).  Programjaikat 
gyakran látogatom. Érdekesek, színesek, kedvemre valók. Az utóbbi évek változásai, az olvasó és válogatótér 
megszépülése, frissítése még vonzóbbá tette a könyvtárat.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár méltán érdemli meg az "Év Könyvtára" díjat. Szakmai tudással, 
olvasóbarát programokkal, állandó megújulással várja a felnőtt és a gyermek olvasókat. Munkájuk bármely 
könyvtár számára példamutató lehet, a megye határain túl is!!!!

Azt hiszem, ebben a könyvtárban igazi csapatmunka folyik, s ez meglátszik a teljesítményen. Korábban is 
nagyon  elégedett  voltam,  de  a  tavalyi  belső  változások  -  amikor  átrendezték  a  teret  -  csak  növelte 
elégedettségemet. Gazdag dokumentumállomány, számítógép, internethasználat és egyéb szolgáltatások egy 
helyen. Ekkor ide költöztették a zenei és idegen nyelvi részleget is. Hihetetlen, hogy mit hoztak ki ebből az 
épületből!  S  mindez  nagyon  esztétikusan,  kulturáltan,  otthonosan.  Úgy  érzem  magam  itt,  mintha  a 
fellegekben járnék...  Az egy éve megválasztott vezető fiatal, dinamikus, és szerintem nagyon jó szakember, s 
remekül intézi, képviseli, szervezi a könyvtár életét

Nagyon sokat tesz minden munkatársuk azért, hogy a lehető legkorszerűbb technikai háttérrel, a maximális 
szolgáltatást nyújtsák az olvasóknak. Összetartó, kedves, segítőkész a dolgozók mindegyike, s tényleg érzi az 
ember amikor ide belép,  hogy fontos,  figyelnek rá,  törődnek vele.  Nem egy "alvó" ,  hanem egy folyton 
megújuló, mozgalmas, olvasóbarát intézményről van szó, változatos programokkal. Könyvtár, információs 
központ, tanulásra, művelődésre, kulturált szabadeltöltésre alkalmat biztosító hely.

Nekem minden szempontból a legtöbbet nyújtja, amit adhat egy könyvtár.

Maga  a  könyvtár  egy  csodálatos  épületben  található,  könnyen  megközelíthető.  Az  elmúlt  években  tanúi 
lehettünk a  külső átalakulásoknak.  Kényelmes  fotelok,  modern bútorzat,  meleg színek  jelentek meg.  Az 
olvasói terek tágassá és világossá váltak. A könyvtárosok segítőkészek, mindig mosolyognak.

Kellemes  környezetben,  nagyon  magas  színvonalon szolgáltat  a  könyvtár,  egyének  és  családok számára 
egyaránt.

A hely szűkössége ellenére is megpróbálják a maximumot teljesíteni ahhoz, hogy otthonos hangulatot, pontos 
tájékoztatást,  udvarias  kiszolgálást  kapjanak  az  olvasók.  Nagyon  sok  programmal  csalogatják  be  a 
könyvtárba még azokat is, akik különben nem jártak eddig ide. A közelmúltban belülről felújított könyvtár 
még jobban alkalmas arra,  hogy az olvasók megelégedetten távozzanak. Nagyon tetszett, hogy bármilyen 
könyv  elérhető  számomra  a  világ  bármely  részéről.  Örülök,  hogy  ennyire  nyitott  a  könyvtár,  és  egyre 
nagyobb szerepet és rangot kap a város társadalmi életében, a lakosság értékítéletében.

Nagyszerű rendezvényei vannak a könyvtárnak, kár volna bármelyikből kimaradni

Itteni tanfolyamon tanultam internetezni, most is minden segítséget megkapok, ha szükséges

Külső, belső adottságai jól szervezett munka az olvasó, látogató szempontjából a könyvek hozzáférhetősége,a 
szolgáltatás  igényessége,sokrétűsége  a  nagyszerű  légkör,maximális  udvariasság,  segítőkészség  Öröm ide 
járni,az  olvasás  gyönyörűségén  kívül  a  hely  esztétikai  élvezete  köszönhetően  az  előző  évi  felújításnak. 
Láttam a könyvtár dolgozóinak erőfeszítéseit,amíg kidolgozták és átszervezték és megvalósították a jelenlegi 
állapotot.

Azért  kedvelem  az  adott  könyvtárat,  mert  kellemes  környezetével,barátságos  dolgozóival,  jó 
megközelíthetőségével része az életemnek.

A belső kialakítása kellemes szinte lakályos. Az ott dolgozók kedvesek, segítőkészek naprakész tudásukkal 
biztos támaszai  az olvasóknak. Felszereltsége,  szolgáltatásai  kimagaslóan jók. Rendezvényei  sikeresek és 
látogatottak
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Kellemes, értékes hely, jó ide bejönni. Még több figyelmet érdemelne az emberek részéről.

A munkámhoz szükséges szakkönyveket nem kell megvásárolnom, mivel kikölcsönözhetem, rendszeresen új 
kiadványokkal bővül az állomány, amelyet külön polcra, jól látható helyre pakolnak. A személyzet mindent 
megtesz,  hogy az  olvasó megkapja  a  szükséges  anyagot,  felvilágosítást.  Személyes  figyelmet  szentelnek 
mindenkinek.

A  könyvtár  minden  szempontból  -  könyvállomány,  szolgáltatások,  alkalmazottak,  kényelem,  hangulat  - 
kiváló. Szívesen látogatom, és mindig találok számomra értékes könyvet, újdonságot.

korszerűen felszerelt, mindent megtalálok itt, ami nekem kell!

Ha olyan információra van szükségem, amit a főiskolai könyvtárban nem tudok megszerezni, biztos hogy a 
megyei könyvtárban hozzájutok.

Jól  felszerelt,  nagyon  sokrétű  könyvtárról  van  szó.  Rengeteg  színes  programot  szerveznek,  nemcsak 
gyerekeknek, időseknek, hanem fogyatékkal élőknek is. Társadalmi felelősségvállalás szempontjából fontos 
szerepet tölt be.

Nagyon szimpatikus számomra a könyvtáram, melybe legalább hetente egyszer ellátogatok, megnézem az 
újdonságok polcon az új könyveket, melyek közül gyakran választok is.

Nagyon  kedvelem az elhelyezkedése,  felszerelkezettsége végett.  Nagyon nagyon elégedett  vagyok az ott 
dolgozókkal mindig mosolygósak segítőkészek!

Mindig segitőkészek a dolgozók, barátságosak így szinte már barátként viszonyulok hozzájuk. A legújabb, 
legjobb könyveket olvashatom el a könyvtár által. Nagyon szeretem, szinte minden szabadidőmet itt töltöm

Azért kedvelem, mert általában mindent megtalálok benne, nagyon széles a választék. Állandóan meglepnek 
az újdonságaikkal. Nagyon tetszik az új berendezés, és a könyvek új elhelyezése, továbbá, hogy a legújabb 
könyveknek kiemelt helyük van.

Szerintem ez a könyvtár nagyon igényes, szép. Amikor idejövök, csak úgy repül az idő, és észre sem veszem, 
hogy már órákat töltöttem itt.

A zenei részleg oldala kiváló, különösen a blogjuk: minta-értékű. Gratulálok hozzá!

Jó helyen van, a belvárosban, szép környezetben (épületben.) - Évtizedek óta megszoktam, még a dolgozókat 
is felismerem arcról. Sok a törzsgárda tag. - Ha előjegyeztetek valamit, beszerzik. - Tetszik, hogy a bejáratnál 
képzőművészeti kiállításokat is lehet látni.

Nagyon lelkes gárda dolgozik a könyvtárban. Nemcsak most aktívak - a cím elérése érdekében - hanem évek 
óta mindig igyekeznek az olvasók igényeit maximálisan kielégíteni. Sok érdekes programot szerveznek.

Mindent megtesznek azért, hogy a szolgáltatás magas színvonalú legyen, a felújított épület is ezt szolgálja és 
a  fiókkönyvtárakról  sem  szabad  elfeledkezni.  A  Gyermekkönyvtár  könyvtárosai  igen  sokat  tesznek  a 
gyerekekért: sok-sok programot szerveznek, amik tetszenek a gyerekeknek, a könyvtáros nénik pedig igazán 
kedvesek  és  nagyon  jó,  hogy ők  a  KÖNYVTÁROSOK.  Gratulálunk  nekik,  és  mi  még nagyon  sokszor 
ellátogatunk hozzájuk - nem csak kölcsönözni!

Rengeteg  dokumentumhoz  hozzáférhetek,  zenei  CDk  és  DVDk-et  is  lehet  kölcsönözni.  Valamint  a 
tanulásban is nagyon nagy segítségemre van.

A  könyvtár  naprakész,  a  weboldalukról  is  sok  fontos  információt  is  el  lehet  érni,  akár  meg  is 
hosszabbíthatom a könyveket online.

Felszerelve, mosolygós, kedves, szolgálatkész dolgozókkal üzemel a könyvtár.
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Miért gondoltuk, hogy 2008-ban könyvtárunk elnyerheti „Az év könyvtára” címet?

Egyre jobban „beépül” a város életébe, úgy érzem, egyre fontosabb az embereknek, szeretnek itt lenni. Néha 
olyan  érzésem  van,  hogy  néhányan  tovább  is  maradnak,  mint  tervezték,  üldögélnek,  beszélgetnek, 
találkoznak az ismerőseikkel, belelapoznak több könyvbe és folyóiratba is; nekem ez jó érzés. Úgy érzem, 
most már a könyvtár is közösségi hely.
Számomra személyesen  is  rang lenne,  ha megnyernénk és biztosan rang lenne  a közösség szemében is. 
Lehet, hogy új olvasók is lennének, hiszen ez siker lenne és a sikeresség vonzó.
A könyvtárak ma nemcsak a tanulás, a tudásszerzés színterei – hanem a rekreációé is és szerintem mi ezt is 
nagyon komolyan vesszük, és sokat teszünk azért, hogy ez így lehessen.

Gazdag,  színes,  a  különböző  korosztályokat  megmozgató  programokkal.  Ez  erősíti  a  közösséget,  az 
eredményesen végzett munka pozitívan hat a mindennapokban.
A  legfontosabb:  a  napi  tevékenység,  olvasókkal  való  „maximális”  foglalkozás.  Ez  a  munkánk  eredője!
Fontos: a fegyelem, pontosság, udvariasság, odafigyelés, tájékoztatás, naprakész informálás, rend, tisztesség, 
precizitás stb.

Könyvtárunk a béke, a nyugalom szigete, ahol az információk, olvasnivalók mellett bárki új ismerősöket, 
barátokat szerezhet.

Könyvtárunk évek óta küszködik raktározási gondokkal, helyhiánnyal. A mostoha körülmények ellenére a 
dolgozók  maximálisan  igyekeznek  minden  olvasót  kiszolgálni.  Úgy  gondolom,  hogy  mindezek  miatt 
feltétlenül megérdemli könyvtárunk az „Év Könyvtára” címet.
Legfontosabbnak a könyvtár életéből az olvasók teljes körű ellátását tartom.

A  könyvtár  és  munkatársai  megítélésének  szempontjából  nagyon  fontos,  hogy  részt  vegyen  ilyen  díjak 
elnyerésében.  A  könyvtár  munkatársai  nagyon  sokat  tesznek  ezért,  hogy  rendezvényekkel  és 
szolgáltatásokkal  elébe  menjenek  az  olvasói  igényeknek,  nemcsak  a  városban,  hanem  vidéki, 
mozgókönyvtári szolgáltató helyeken is.
Az utóbbi időben látványos eredményeket ért el a könyvtár az olvasók számának növekedésében, nemcsak 
városi, hanem megyei szinten is.

Ez egy nagy elismerés lenne, az olvasók felé nyújtott szolgáltatásaink minőségét, a környezetünkben betöltött 
„szellemi” szerep elismerését  jelentené.  A legfontosabbnak a tudatos  munkát tartom, amellyel  azt  a  célt 
szolgáljuk, hogy szakmailag és emberileg az olvasók, a látogatók, a hozzánk betérők igényeit  szem előtt 
tartva nyitottak legyünk. Adjuk tovább azokat az értékeket, amelyeket fontosnak tartunk: olvasás, kultúra, 
kulturált viselkedés, könyvek szeretete.

Mindenképpen  kiemelném  kapcsolatépítő  programjainkat,  amelyek  a  hagyományos  munkán  túl  nagy 
számban jelen  vannak életünkben.  (délutáni  író-olvasótalálkozók,  Fiesta,  kapcsoltépítő  tréning,  jelenlét  a 
város, megye rendezvényein). A KSZR tevékenysége, amellyel egyre inkább bevonja a vidéki könyvtárakat a 
mi munkánkba, az ő megnyerésük a tevékenységhez lehet a kapcsolat a vidék, falvak lakosságához.
Nagyon  fontos  az  internet-használati  tanfolyamok  régóta  tartó  nagy  sikere,  hiszen  a  tanfolyamok  több 
résztvevője megjelenik programjaink nagy részén, egyre többjükkel tudunk szorosabb könyvtárhoz kötődést 
kiépíteni.
Minél több helyen, minél többször mutatjuk meg magunkat, annál inkább bekerülünk a „köztudatba”

Minden egyes apró mozdulat fontos a könyvtár életében, ha azt az ember teljes odaadással és szívvel teszi. 
Legyen  szó  egy  nagy  horderejű  rendezvényről,  vagy  egy  olvasói  tájékoztatásról,  vagy  egy  feldolgozói 
részmunkáról.
Összetartó, vidám, mindenre kész csapattal és megfelelő irányítókkal mindent elérhet a könyvtár.

Szerintem  a  legfontosabb  az  olvasó  és  a  könyvtáros  személyes  kapcsolata.  Az  embertársi  szeretet,  az 
odafigyelés, a szakszerű és kedves tájékoztatás a legfontosabb a könyvtárak megítélésében, amiben még van 
mit fejlődnünk. Sajnos a rengeteg magán és hivatalos munka eltereli a könyvtárosok figyelmét a valódi és 
fontos könyvtárosi feladatokról. Ebben látom a fejlődésünk igazi kulcsát.

Az egyik legfontosabb dolognak tartom a kollektíva magas színvonalú, szakmai felkészültségét, innovatív 
tevékenységét. Azt, hogy mindenki „magáénak érzi” a könyvtárat, nem pedig „csak” munkahelynek. És ha 
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mi ide szívesen jövünk be dolgozni, örömmel vagyunk itt és tartalmasan töltjük ki a munkaidőt, annak nagy 
hozama lesz az olvasók részéről is. A könyvtári munka és az olvasók iránti alázat jellemzi a közösséget.
A bemutatott  prezentációk alapján jó volt  látni,  hogy mennyi  jó dolgot  is  csinál  a könyvtár!  Ha nem is 
nyerjük meg az „Év Könyvtára” címet, én akkor is büszke vagyok rá, hogy itt dolgozom!

Nyitottság, segítőkészség, rugalmasság, barátságos, otthonos hangulat.

Azon szakmai projectek, rendezvények kiemelésével, amelyet országosan is az élvonalban, elsőként, elismert 
módon  oldottunk  meg.  Gondolok  itt  marketing  stratégiánkra,  a  Fiestára,  a  mozgókönyvtári  ellátásra,  a 
helyismereti konferencia szervezésére. Fontos a nyitottságunk hangsúlyozása!

Büszke  vagyok  könyvtárunkra,  nagyon  szeretek  itt  dolgozni,  mindennap  örömmel  jövök  dolgozni, 
legnagyobb siker számomra, ha az olvasói kéréseket, kérdéseket megoldva látom a megelégedettségüket. A 
referensz  kérdések  megoldása  a  kedvenc  területem.  Szívem csücske  az  online  kapcsolattartás  a  blogon 
keresztül, hiszen így nemcsak saját olvasóinkat tudom megszólítani, hanem az online közösséget is. Sikeres a 
blog, a napi 500-600 látogató bizonyítja. Fontosnak tartom napjainkban az internetes megjelenést a honlapon, 
a blogon, a hírlevéllel, iwiw -  ez is a közösségépítés egyik fajtája.
Emellett  a személyes  foglalkozásért  nagyon hálásak az olvasóink, örülnek, ha emlékszünk, milyen  zenét 
szeret, ezt meg tudja beszélni velünk, kívánságaikat kívánságlistára írhatják, így az állománygyarapításban is 
részt vesznek.

A legfontosabb, hogy az olvasók szeretnek ide járni. Miért? Mert érzik és tapasztalják, az intézmény mindent 
megtesz,  hogy  jól  érezzék  magukat  és  elégedetten  távozzanak  és  rendszeresen  visszatérjenek.  Megújult 
környezet, korszerű állomány, legújabb technika és nem utolsó sorban segítőkész, előzékeny könyvtárosok 
várják  őket.  Jól  működő  személyes  kapcsolatok,  vonzó  programok,  mindennapos  maximális  helytállás 
biztosítja a sikeres munkát.

Fontosnak tartom az olvasókkal való személyre szóló foglalkozást és az online kapcsolattartást (pl. iwiw-en 
keresztül)

Rengeteg olvasást népszerűsítő program, Nagyi-Net, gyerekprogramok, könyvtárlátogatók tájékoztatása

Úgy gondolom az  utóbbi  évek  folyamatos  fejlődésével,  amely mind emberi,  mind eszközi.  A rengeteg, 
sokszínű programátfogóan érinti a különböző korosztályok érdeklődési  körét. Kiemelném az itt  dolgozók 
segítőkészségét, szaktudását és emberi hozzáállását, amely a mai világban igazi kincs. Fontosnak tartom a 
gyerekprogramokat, különböző szabadtéri népszerűsítő rendezvényeket. Net-és kommunikáció fejlesztés.

A közösség alkotó gondolkodása, a folyamatos megújulni tudás és az értékeket megőrző és átadó képesség 
megléte alapján könyvtárunk már régen megérett az Év Könyvtára címre.
Rendezvényeinkkel, programjainkkal folyamatosan jelen vagyunk a város és a megye életében.

A rendezvények,  programok,  külső megjelenéseink  mellett  a  mindennapi  hagyományos  szolgáltatások  is 
nagyon  fontosak.  Az olvasóknak  és  a  dolgozóknak egyaránt  jó  ide  bejönni.  Az  olvasói  és  a  kollegiális 
kapcsolatok a könyvtár egészére hatnak, erősítik helyzetünket a megye életében. Ismertség – együttműködés 
– együtt gondolkodás – élhető könyvtár – minőségi szolgáltatások egyre inkább jellemzőek könyvtárunkra.

A rengeteg lelkesen szervezett program, a könyvtár szebbé tételéért folytatott munka eredménye lehet ez a 
cím. A legfontosabb a jó közösség, a kedvesség, ami nálunk jellemzi a könyvtárosokat, ezért szeretnek az 
olvasók itt lenni, visszajárni, jó hírét vinni az ittenieknek.

Legfontosabbnak a nyitottságot tartom az olvasóközönség felé, illetve a programok szervezése lehetőséget ad 
az  emberekkel  való  kapcsolattartáshoz  (kiállítások,  internetes  képzés,  gyermekkönyvtárban  versenyek 
szervezése). Fontos a kedves, figyelmes viselkedés és mosoly mások felé, akik segítséget kérnek.

Az a sok program és az egész kollektíva hozzáállása, ami esélyessé tehet bennünket a cím elnyerésére. Úgy 
gondolom, Egerben a legismertebb közintézményeknek számít a könyvtár, és mindenütt „ott van” ahol még 
jobban  ismertebbé  teheti  magát.  A  dolgozók  biztosan  mindent  meg  fognak  tenni,  amit  tudnak,  a  cél 
érdekében. 

Azt gondolom, hogy könyvtárunkban olyan tettre kész „csapat” dolgozik, akik az elmúlt években mindent 
megtettek  azért,  hogy  az  Év  Könyvtára  lehessünk.  Nem  épült  ugyan  új  könyvtár  épület,  de  a  munka 
minősége, az ötletek és erők koncentráltsága példamutató lehet a könyvtáros társadalom számára.
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Szolgáltatásainkon  kívül  sokszínű  rendezvényeinkkel  szinte  minden  korosztályt  sikerült  becsalogatni  a 
könyvtárba.

A színes, változatos programok vonzóak az olvasóknak és az itt dolgozók munkáját is színesítik. Mindez az 
olvasókra  és  a  kollégákra  is  pozitívan  hat.  A  mozgókönyvtári  ellátás  javít  a  könyvtári  szolgáltatások 
minőségén, olvasók elégedettebbek. A kollektíván belüli családias hangulat, ami kifelé is hat, hiszem, az 
olvasók is szívesebben jönnek barátságos környezetbe.

A  könyvtárak  célja  az  olvasóközönség  „kiszolgálása”,  mely  a  mozgókönyvtári  szolgáltatásokkal 
könyvtárunkban a lehető legszélesebb körűvé vált,  hiszen a megyében levő könyvtárak felébe eljuttatjuk 
azokat  a  változatos  dokumentumokat,  rendezvényeket,  amelyek  azok  számára  önerőből  elérhetetlenek 
lennének. Ezzel tehát nem csak saját, hanem egész megyénk igényét is kiszolgáljuk.

„A  falak  ereje  nem  a  kőben,  hanem  a  védők  lelkében  vagyon”  olvashatjuk  az  Egri  Csillagokban. 
Könyvtárunk ereje sem az épületben, hanem az itt dolgozó könyvtárosok csapatszellemében, kreativitásában, 
az együtt  dolgozás örömében, a vezetők és a dolgozók közös célért végzett munkájában van. Ezt érzik a 
használóink és a kollégáink is.

A színvonalas szakmai, tipikus könyvtárosi munka amellett a különböző, több embert megmozgató, érdekes 
programok szervezésével minél több embert becsalogatni a könyvtárba. Úgy gondolom, ebben a könyvtáros 
kollégák sokszor erőn felül, hétvégéiket is feláldozva, nagyon sokat tesznek.

Minél  több,  sok  embert  vonzó  rendezvény  szervezése  a  könyvtárban  és  a  városi  rendezvényeken  való 
részvétel.
Az Internet tanfolyamok sikerei.

Azt gondolom, nagyon fontosak a mindennapok, az olvasókkal való kapcsolat, s ugyanilyen szinten lényeges 
a hagyományok megteremtése s azok folyamatos továbbgondozása, újabb ötletekkel való színesítése. Akkor 
jó egy könyvtár, ha az olvasók otthonra találnak benne, s akkor lehet „otthonos”, ha a könyvtárosok is jól 
érzik magukat a falai között, s képesek közösen gondolkodva, együttműködve megőrizni ezt a „melegséget”.
Úgy  gondolom,  a  mi  könyvtárunk  is  ezen  az  úton  halad.  A gyermekkönyvtárban  erős  közösségteremtő 
programok szerveződnek, amelybe szeretnék én is aktívan bekapcsolódni, ezzel támogatva az eddigi munkát. 
Mindezek alapján úgy érzem, könyvtárunk kiérdemelné ezt a címet.

Könyvtárunk műemlék épület, mégis látványosan a kor és technika fejlődését láthatja az olvasó.

Kellemes környezet, sok információ
Fontos a város és a megye kulturális életében, az itt élő emberek mindennapjaiban
Az olvasó minden kérdésére választ tudjunk adni valamilyen módon.
Minél többet halljanak rólunk, mindig legyünk a köztudatban.
Sok-sok hangulatos rendezvény.

A mozgókönyvtári  ellátás  óriási  mértékben  fejlődött.  A  fiókkönyvtárak  megszépültek,  szolgáltatásaikkal 
vonzóbbá váltak környezetük olvasói körében. A könyvtár  színes programjaival  egyre  fontosabb szerepet 
vállal a város életében.

Aktív részvétel városi és országos szintű rendezvényeken.
Országos elismerés kivívása az Internet Fiesta rendezvénysorozatával.
Hangulatos környezetben példaértékűen összetartó kollektíva munkálkodik folyamatosan minden korosztály 
művelődési és szórakozási igényeinek kielégítésén.

Ember, család és gyermekbarát programjaink mellett azt emelném ki a könyvtár életéből, hogy olvasóink 
nagy része úgy érzi,  az ő  személye,  az  ő ügye  a legfontosabb  számunkra.  Amikor bárkivel  kapcsolatba 
kerülünk, figyelmünk, segítő szándékunk 100%-ban csak az övé.
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