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1. Vezetői összefoglaló
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár elkötelezett a minőségi könyvtári szolgáltatások, a partnerközpontúság és az olvasáshoz, ismeretszerzéshez kapcsolódó könyvtári programok mellett. Arra törekszünk, hogy szakmai és szervezeti értékrendünk mentén olyan
hatékony, rugalmas könyvtári szolgáltatási rendszert működtessünk, amely magas minőségben képes a XXI. századi olvasói-használói igények kielégítésére.
A 2021. év első felében várhatóan az országos veszélyhelyzet kihirdetése miatti épületbezárás a digitális, elektronikus szolgáltatások megerősítését, a Bródy Pakk szolgáltatás és az
online közösségi programok megvalósítását helyezi előtérbe. A visszatérés után kiemelt feladatként a szolgáltatások biztonságának és folyamatosságának kommunikálásával, a könyvtár megszokott szolgáltatási feladatainak széles körű népszerűsítésével kell kinyitni, az elzártságból kimozduló embereket megszólítani.
Tárgyév kiemelt feladatai:
 A Nagypréposti palota új eszközeinek, gyűjteményrészeinek és berendezésének elhelyezése, beüzemelése, a szolgáltatási terek kialakítása
 A pandémiás helyzet feloldásával a könyvtári szolgáltatások újraindítása, népszerűsítése
 Az épület zárva tartása mellett online és kontakt
nélküli szolgáltatások folyamatos biztosítása: Bródy
Pakk és könyvvisszavétel
Bródy Pakk – Pont Önnek!
 Közösségépítő, a helyi értékekre alapozott irodalmi,
helyismereti és a tudásátadást segítő közösségi-családi
programok megvalósítása kontakt és online formában
 Pályázati projektek tervezése, megvalósítása
 A helyismereti gyűjtemény intenzív digitalizálása,
helyismereti portál nagyarányú bővítése, online oktatási tartalmak fejlesztése
 Környezettudatosságot népszerűsítő projektek
megvalósítása
 Az Egri Tankerület 20 iskolája számára könyvtári
szolgáltatás biztosítása
 A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetése 98 településen, ebből könyvtárbuszos szolgáltatás
üzemszerű működtetése 22 településen
 EFOP-3.7.3-16-2017-00114 számú „Tudás-Könyv
tár-Közösség” – Az egész életen át történő tanuláshoz
hozzáférés biztosítása című projekt még hátralévő
programelemeinek megvalósítása, a projekt zárása
 Európai Uniós projektek fenntartási időszaka:
EFOP-4.1.8-16-2017-00120 számú „Könyvtár négy
keréken, MindenkiNet”
BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

EGER / A TE TÖRTÉNETED

1. lépés: Állítsa össze kívánságlistáját online katalógusunk
segítségével: https://bsmk.webpac.qulto.eu, majd juttassa el hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikére:
info@brody.iif.hu
 (+36 36) 516 595 (08:00–16:00 között)
facebook.com/brodykonyvtar
instagram.com/brodylibrary
 de a legegyszerűbb, ha kitölti az alábbi űrlapot:
http://bit.ly/brodypakk

4. lépés: Vegye át a csomagot és élvezze az olvasást!
a) A Központi könyvtár Kossuth Lajos utcai főbejáratánál csengessen be, a pakkját itt veheti át az Ön által megjelölt időpontban.
b) Eger közigazgatási területén belül kérhet házhoz szállítást is,
ennek díja 500 Ft, melyet a kézbesítőnek kell fizetnie készpénzben.

2. lépés: Elkészítjük az Ön pakkját. Egy
Bródy Pakkban legfeljebb 22 db dokumentum (könyv, hangoskönyv, zenei CD) lehet.

(DVD-k és folyóiratok nem kölcsönözhetők!)

3. lépés: Amint elkészültünk, jelezzük Önnek a megadott elérhetőségei egyikén.

A vírushelyzetre tekintettel 2020. november 10-től a Bródy Sándor Könyvtár minden részlege bezár, ezzel
párhuzamosan MEGÚJÍTJUK BRÓDY PAKK SZOLGÁLTATÁSUNKAT. A dokumentumokat a Bródy Sándor
Könyvtár bármely gyűjteményéből kiválaszthatja! Kívánságlistáját elsősorban online az info@brody.iif.hu
e-mail címen várjuk.
Bármely küldési módot is választja, kérjük, hogy ADJA MEG AZ ALÁBBI ADATOKAT: nevét, olvasójegye
számát (az olvasójegyén a vonalkód alatti számsor), elérhetőségét (e-mail, telefonszám) és azt, hogy mikor
és milyen időtartományban szeretné átvenni a pakkot (hétfőtől péntekig 08:30-tól 15:30-ig).
A járványügyi helyzet miatt a kölcsönzött dokumentumokat átmenetileg nem áll módunkban visszavenni,
A LEJÁRATI HATÁRIDŐ: 2021. JANUÁR 15. (Változás esetén értesítjük Önöket.)

BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR

ADJA TOVÁBB AZ
ÉLMÉNYT!
Kérjük, hogy az Önnél lévő
könyveket minél előbb juttassa
vissza hozzánk, hogy mások
is megtalálhassák kedvenc
történeteiket!
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2. Stratégiai célok végrehajtása
Az intézmény stratégiai céljai alapján az alábbi területek kapnak kiemelt figyelmet
2021-ben:
1. Minőségi könyvtári szolgáltatások hatékony és felhasználóközpontú szervezeti megoldásokkal, infrastrukturális fejlesztéssel
1.1. A szolgáltatási terek megújítása, az akadálymentes, mindenki számára elérhető
épület szolgáltatásainak átszervezése, megújítása, új szolgáltatási elemek megjelenése az online és valós térben
1.2. Az előző évben bevezetett változások átvezetése az év első felében várható zárás
időtartamára
1.3. Az online megjelenő új könyvtári szolgáltatások és a második félévben várható
nyitás hatékony kommunikációja, a megújuló szolgáltatások népszerűsítése
2. A minőségi könyvtári szolgáltatások megyei szintű fejlesztése
2.1. Helyismereti digitalizált tartalmak folyamatos és intenzív gyarapítása
2.2. Tudásmegosztás, a kistelepülések könyvtárosainak képzése, hálózati együttműködés
3. Értékközvetítő közösségi szolgáltatások és könyvtári programok
3.1. Partnerkapcsolatokra építő, széles olvasóközönséget megszólító, igényes könyvtári programok szervezése a könyvtár falain belül és kívül, az online térben is
3.2. Fiatalok megszólítása, kreatív és innovatív akciók megszervezése
4. Könyvtári szakemberek továbbképzése
4.1. A képzési igények felmérése alapján, a stratégiai céloknak megfelelő kompetenciafejlesztés
4.2. Szakmai műhelyek, munkacsoportok működtetése

3. Szervezet
A járványhelyzet miatt a könyvtár épületeinek kötelező zárva tartása alatt új munkaformák kerültek bevezetésre (home office munkafolyamatok megszervezésével), illetve az online realtime kapcsolattartás és megbeszélések. A veszélyhelyzeti feloldás után ebből egyes
munkaformákat a későbbiekben is alkalmazunk a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
Intézményünk munkatársai elkötelezettek a könyvtár szolgáltatásainak megbízható és
folyamatos működtetése mellett, a két éve tartó folyamatos pakolásban, intenzív munkában
minden dolgozó kivette a részét. Sajnos ennek ellenére bérezésük mélyen a kimutatott nemzetgazdasági átlag alatt van. A dolgozók számítanak a kormányzat tavalyi és az idei ígéreteinek megfelelően a 6%-os béremelésre, mely azonban az éves inflációt éppencsak meghaladja, az évtizedes elmaradás kompenzálására nem ad megfelelő lehetőséget.
A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendeletben
foglaltak alapján 5 fő felsőfokú szakirányú végzettségének megszerzését támogatjuk munkaidőkedvezmény igénybevételével. Akkreditált tanfolyamon való részvételt a tanfolyamok
meghirdetésének függvényében tervezzük.

4. Infrastruktúra
Eger MJV Önkormányzata a TOP „Belvárosi terek komplex megújítása” című projekt elemeként a Nagypréposti palota felújítására nettó 370 666 484 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.
Az épületben megújult a teljes elektromos hálózat, a pince vízzáró szigetelést kapott, a
teljes homlokzat és a tetőszerkezet is felújításra került. A homlokzati fa nyílászárók cseréjét
4
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illetve restaurálását is elvégezték. A beépített lifttel az épület akadálymentesítése is megtörtént.
Az örökségvédemi hatóság szondázó falkutatásának eredményeképp az épület több termében
falfestmények kerültek elő, melyeket konzerváltak.
A terek kialakítása során arra törekedtünk,
hogy maga az épület teljes egészében az olvasóké legyen, így a kiszolgáló-támogató funkciók a
szomszéd épületben kaptak elhelyezést.
2021-ben a megújult infrastruktúra és a meglévő smart eszközök integrálásával és bővítésével
különböző tematikus felhasználói végpontokat
hozunk létre, melyek kliens oldali elérésével a
látogatók és a dolgozók egyaránt végezhetnek
audiovizuális és digitalizálási folyamatokat. Az
intézmény látogatói számára elérhető nyílt vezeték nélküli hálózat bővül biztonságos titkosítási
architektúra felhasználásával. Erre a rendszerre
csatlakozik az RFID- és könyvtári integrált rendszerünk is. Innovációként bevezetésre kerül több
kreatív eszköz szolgáltatási szintű megjelenése,
mint a 3D nyomató, digitális labor és a mobil indukciós hurok, valamint a lézergravírozó és lézervágógép kísérleti szintű alkalmazása. A
meglévő felhőszolgáltatásunkat saját fejlesztésben tovább bővítjük és növeljük a tárkapacitást a helyismereti anyagok tárolására. Meg kívánjuk valósítani a több helyes biztonsági
mentést, ami nagyobb redundanciát nyújt az adatgazdálkodásunkban. Ezzel párhuzamosan
új elektronikus levelezési platformot vezetünk be.

5. Gyűjteményi információk
5.1. Gyűjteményfejlesztés
A folyamatosan és tervszerűen végzendő állománygyarapítás forrása a költségvetésből, a
KSZR-költségvetésből, az ODR-támogatásból,
valamint az érdekeltségnövelő támogatásból biztosított. A gyarapítás során 2021-ben is kiemelt
szempont az olvasói igények és a gyűjtőköri szabályzat elveinek figyelembe vétele.
 Könyvek: A jogszabályi előírásoknak megfelelően közbeszerzés útján szerezzük be
a könyveket. Folyamatosan figyeljük az új
megjelenéseket, retrospektív gyarapítással pedig pótoljuk az állományból hiányzó
vagy kikopott műveket.
 Folyóiratok: 2021-ben is biztosítjuk a Bródy Sándor Könyvtár valamennyi szolgáltató helyének (Központi Könyvtár, Gyermekkönyvtár, Plázakönyvtár, Felsővárosi és Felnémeti fiókkönyvtár, a vírushelyzettől
függően a Strandkönyvtár is), továbbá a 98 KSZR-település, és a 20 iskolai könyvtár
folyóiratokkal történő ellátását.
5
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 Audiovizuális dokumentumok: 2021-től kezdődően a DVD-ket nem gyarapítjuk a
megváltozott olvasói szokások, a kölcsönzési igények csökkenése miatt.
 Adatbázisok: Az évről-évre növekedő adatbázis-előfizetéseinket a kihasználtság
függvényében racionalizáljuk.
 E-könyvek: 2021-re is előfizettünk az EBSCO E-Book Public Library Collection elnevezésű, főleg angol nyelvű szépirodalmat tartalmazó elektronikus könyvcsomagjára.
Ezen kívül helyismereti vonatkozású e-könyveink elérhetőek a Heves Megyei Elektronikus Könyvtárban.

5.2. Gyűjteményfeltárás
Napi feladatként végezzük a könyvtár és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer számára beszerzett dokumentumok érkeztetését, állományba vételét, szabványos tartalmi és formai feltárását a Corvina integrált rendszer ACQ és CAT moduljában. Várható mennyiség:
18 000 dokumentum.
Folytatjuk a helyismereti sajtófigyelésből származó cikkek katalogizálását, és a városi televízió híranyagainak feldolgozását is.
KSZR-tagkönyvtáraink közül Zagyvaszántó állományát tervezzük katalogizálni.

5.3. Állományvédelem
2021-ben megkezdheti működését a 2. biztonsági kapu az udvari kijáratnál, mint fontos
állományvédelmi eszköz. Folytatjuk a dokumentumaink RFID-címkével történő ellátását is.
Könyvtárunkban restaurálást, savtalanítást nem végzünk, aktív állományvédelmi tevékenység keretében azonban folyóiratok köttetése folyik. 2021-ben a Heves Megyei Hírlap
2019–2020-as lapszámainak, valamint a Rubicon folyóirat köttetését tervezzük.
Állományvédelmi célú digitalizálást is tervezünk.

5.4. Digitalizálás
2021-ben folytatjuk a helyismereti dokumentumaink digitalizálását elsősorban a
képeslapokra, fotókra, cikkekre és a gyászjelentésekre fókuszálva. A digitalizált dokumentumokat ezentúl a Digitize modul segítségével
mi töltjük fel a helyismereti portálunkra.
Újdonságként megkezdjük a városi televízió
híranyagainak helyben történő digitalizálását.
Részt veszünk az országos Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósításában.

6. Szolgáltatások
Alapszolgáltatásaink középpontjában a dokumentumkölcsönzés áll, mely a könyvek mellett
időszaki kiadványokra, CD, DVD, videokazetta és elektronikus anyagainkra terjed ki. Továbbra is
biztosítjuk Bródy Pakk szolgáltatásunkat, szükség esetén házhoz is szállítjuk könyvcsomagjainkat.
6
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Szolgáltatásaink biztosítása érdekében nagy figyelmet fordítunk a dokumentumok állagának megőrzésére, helyes tárolására, ezért – az olvasószolgálati munka részeként – elindítjuk
a nagy értékű, sérülékeny és védett helyismereti dokumentumok savmentes tárolóeszközökben történő elhelyezését.
Törvényben előírt kötelezettségeinknek eleget téve folytatjuk a megye területén élő nemzetiségek könyvtári ellátását is: Egerben a cigány, görög, lengyel, német, ruszin kisebbségi
önkormányzat, Kisnána és Mátraszentimre községben a szlovák kisebbségi önkormányzat
igényeit figyelembe véve hajtjuk végre beszerzéseinket. Munkánk során szorosan együttműködünk az Országos Idegennyelvű Könyvtárral és a Goethe Intézettel, gyűjteményünket
kiegészítjük a magánszemélyek és szervezetek adományaival.
Könyvtárunkban a helyben használat elsősorban a nyomtatott dokumentumok – könyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok – olvasására, fénymásolására, szkennelésére, a könyvtárban elérhető adatbázisok használatára irányul.
Tájékoztatási eszköztárunkban a hagyományos dokumentumokra épülő információátadás és a digitális technika lehetőségei egyaránt jelen vannak. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren keresztül is biztosítjuk
a dokumentumokhoz és információkhoz való
hozzáférés lehetőségét használóink számára.
Munkánk alapját a hagyományos tájékoztató
eszközök mellett a teljes szövegű szakirodalmi
adatbázisok képezik, melyek a beiratkozott olvasók számára a könyvtári gépeken ingyenes. 9
előfizetett adatbázis áll a könyvtárhasználók rendelkezésére, online lapozható kiadványban népszerűsítjük az otthonról elérhető adatbázisaink
használatát. Tematikus linkgyűjteményeink számát tovább gyarapítjuk, ezzel is alkalmazkodva
a különböző érdeklődési körökhöz, olvasói igényekhez.
Könyvtári munkánk fontos elemei az élményalapú könyv-, olvasás-, könyvtár-népszerűsítő tevékenységek a könyvtárlátogató célcsoportok igényeinek figyelembevételével. Eközben
hangsúlyt fektetünk programjaink közösségépítő
erejére, a biblioterápiás módszerek, drámapedagógiai eszközök használatára. Közösségi tereink
funkciói: tanulószoba, előadótér, játéktér – családok, gyermekközösségek, baráti társaságok
számára; óvodai, iskolai csoportos foglalkozások
színtere. Olvasóklubokat, tematikus előadássorozatokat, jótékony célú zenés irodalmi esteket
szervezünk szakmai, helyi alkotókkal, civil szervezetekkel együttműködve. A falakon túli szolgáltatásaink a pláza-, strand- és parkkönyvtárunkban továbbra is elérhetőek lesznek.
A látogatási korlátozás feloldása után tervezzük könyvtárnyitó projektünket, iskolás és
felnőtt egyéneket, csoportokat mozgósítunk új
könyvtári tereink bejárására, könyvtárhasználati foglalkozásokra. Változatos programokkal
készülünk kulturális örökségünk megtekintésére, a megújult környezetben új szolgáltatásaink
megismerésére (lézergravírozás, 3D nyomtatás).
Újonnan kialakított „maker space” övezeteink az
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olvasást kiegészítve, alkotásra inspirálnak, elmélyültebb könyvtári időtöltésre invitálnak.
A Bródy Stúdióban található iMac, GarageBand, billentyűs MIDI-billentyűzet és audiointerfész, a ROLI Songmaker Kit lehetővé teszi majd
a saját zene rögzítését, szerkesztését, vágását.
Népszerűsítjük a számítógépes streaming szolgáltatásokat, videojátékokkal csábítjuk a fiatalokat
MusiX-box klubunkba közösségi zenehallgatásra.
A vájtfülűeknek szánjuk megújított szolgáltatásunkat, ahol korszerű technikai eszközparkunk
segítségével, vezeték nélküli fejhallgatóval tesszük
lehetővé a bakelitlemezek hallgatását.
A 13–16 éves korosztálynak 5 napos helyismereti tábort szervezünk innovatív, kreatív játékokkal, életkori sajátosságaiknak megfelelő programkínálattal: megismerkedhetnek Eger és környéke
nevezetességeivel, napjainkban alkotó fiatal tehetségekkel, művészekkel, véleményformálókkal.
Továbbra is elkötelezettek vagyunk a hátrányos helyzetű csoportok iránt: a Szalai Közösségi Házban szegregált körülmények között élő gyermekeknek, a Móra Ferenc, Arany János,
valamint a Mlinkó István Gyógypedagógiai Iskolák kisdiákjainak meseterápiás foglalkozásokat szervezünk. Felnőtt hátrányos helyzetű olvasóinkat elsősorban a Tudás – Könyvtár
– Közösség pályázatban szólítjuk meg, március végéig 7 tanulási formában tervezünk újabb
foglalkozásokat. Könyvet házhoz szolgáltatásunkkal biztosítjuk az olvasnivalót az otthonukhoz kötött olvasóknak, évi 4-5 alkalommal viszünk könyveket letétbe a nappali ellátásban
részesülő, mozgásukban korlátozott, beteg, idős olvasóknak.

7. Minőségirányítás
A Minősített könyvtár cím félidejében az alábbi feladatok tervezése szükséges:
 Minőségirányítási Tanács folyamatos működtetése, munkaterv kidolgozása
 A minőségügyi dokumentáció felülvizsgálata, aktualizálása
 Elégedettségmérés a könyvtárhasználók körében: 1
 Elégedettségmérés a könyvtárbusz használói körében: 1
 Elégedettségmérés partner iskolai könyvtárak körében: 1
 Folyamatszabályozás – változások követése
 TÉR bevezetésének megtervezése
Folytatjuk a megye könyvtárainak felzárkóztatását előadások megtartásával, jó gyakorlatok bemutatásával, egyéni konzultációk formájában, hogy felkészüljenek a Minősített
Könyvtár cím pályázat benyújtására.
 Tervezett benyújtás 2021-ben: 1 városi könyvtár (Gyöngyös), tervezett konzultáció: 1
alkalom
 Felkészítés indítása: 1 városi könyvtár (Hatvan), tervezett szakmai nap: 2 alkalom
Törekszünk arra, hogy a Heves megyei partnerintézmények fölismerjék a minőségügyben rejlő szakmai fejlesztés lehetőségeit.

8. Kiadványok
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2021-ben is folytatni kívánja kiadói tevékenységét. Egyik nyomtatott kiadványunk a már készülőben levő Emlékkönyv Lisztóczky László
80. születésnapjára lesz.
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Folytatjuk az Agria irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, valamint a Kapcsolat (a Heves megyei könyvtárosok lapja) megjelentetését nyomtatott és elektronikus formában is.
Tervezzük a tavaly útjára indított elektronikus Bródy Magazin kiadását is, melyben könyvtárunk munkatársai tesznek közzé írásokat könyvtárunk programjairól, szolgáltatásairól képekkel, de megtalálhatók benne közérdekű információk és könyvajánlók is.

9. Partnerségi együttműködések
Partnerkapcsolataink egyik legfontosabb erőforrásunk, melyet folyamatosan ápolni és
fejleszteni kell, hiszen partnereinkkel közösen tudjuk stratégiai célkitűzéseinket megvalósítani, s velük közösen tudjuk a kulturális alapellátásban betöltött szerepünket erősíteni.
Szolgáltatásaink kialakításához mindig figyelembe vettük partnereink igényeit, elvárásait,
melyek beépültek a tevékenységeinkbe. Törekedtünk arra, hogy a kapcsolattartás formája,
stílusa számukra is megfelelő legyen.
2021-ben továbbra is együtt kívánunk működni az alábbi intézményekkel, szervezetekkel:
 Az egri közgyűjteményekkel, kulturális intézményekkel, cél: szakmai együttműködések megvalósítása.
 A városban és a megyében működő oktatási intézményekkel, cél: olvasásnépszerűsítő
programok, szakmai programok lebonyolítása, az iskolai közösség szolgálat biztosítása.
 Az Egri Szociális Szolgáltató Intézmények gondozási központjaival, cél: igény szerinti
könyvtári szolgáltatások biztosítása.
 A helyi civil és szakmai szervezetekkel és klubokkal, cél: kötetbemutatók, előadások
szervezése.
 Helyi vállalkozásokkal, cél: a „könyvtár a falakon túl” szolgáltatásainak biztosítása.
 Szakmai és pályázati partnereinkkel, cél: a szakmai együttműködés a könyvtári programok megvalósításában.
 A sajtóorgánumokkal, kiemelten a Média Eger Nonprofit Kft-vel, cél: folyamatos híradás a könyvtár tevékenységéről, a Média Eger műsorszámainak archiválása.
 A KSZR szolgáltatásunk révén az Egri Tankerületi Központtal, az oktatási intézményekkel és az önkormányzatokkal, cél: a KSZR szolgáltatásba be nem vont iskolai
könyvtárak szolgáltatásainak megújítása és fejlesztése, a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer szolgáltatásainak biztosítása.

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei
A Bródy Sándor Könyvtár 2021-ben is fokozott figyelmet kíván fordítani a szervezeti célok
és értékek kommunikálására. A sajtó munkatársaival történő kapcsolattartás a mindennapi
feladatunk része. A sajtó- és
háttéranyagokat mindig a
témában illetékes könyvRészletGazda(g)
táros készíti. A hiteles és
A LÉNYEG MINDIG A
RÉSZLETEKBEN REJLIK!
megbízható tájékoztatásÉrettségi előtt állsz?
sal szeretnénk megjelenni
Nincs még meg az 50 óra iskolai
közösségi szolgálatod?
a helyi, megyei és országos
Jelentkezz RészletGazdának,
televíziókban, rádiókban,
és ajánld kedvenc könyveidet
másoknak is!
valamint különböző temaA közösségi szolgálat teljesítését
tikájú hírportálokon.
ezúttal ONLINE biztosítjuk
számodra!
A külső kommunikáció során továbbra is nagy
BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁR
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hangsúlyt fektetünk a könyvtárhoz tartozó arculathordozó elemek konzekvens használatára,
hiszen ezek hozzájárulnak intézményünk pozicionálásához is.
2020-ban, a Covid járványveszély idején jelentős szerepet kapott szervezetünkben az online kommunikáció, amelynek sikerére való tekintettel e módszert a jövőben is alkalmazni
fogjuk.
A könyvtár közösségi oldalain (Facebook, Instagram, YouTube), folyamatos frissülő honlapján rövid, szöveges üzenetekkel, kép- és videótartalmak közzétételével, friss és dinamikus
szemlélettel, tematikus tartalmakkal kívánjuk elérni a különböző korosztályokat.
Megjelenési formái: hírlevelek, Bródy Magazin, BródyTube csatorna, linkgyűjtemények,
online játékok, online lapozható kiadványok, trendet követő aktivitások.

11. A megyei hatókörű városi könyvtár a megye területén
működő települési könyvtárakat érintő állami feladatairól
szóló összefoglaló
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a Heves megyében működő könyvtárak
együttműködését szervezi 98 könyvtári szolgáltató helyen, 20 iskolai könyvtárban és 22 önálló könyvtárban.

11.1. A megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró
elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokról
Intézményünk beszerzi a megyében előállított nyomdatermékeket. A kötelespéldányok
az előírásoknak megfelelően feltárásra, megjelenítésre és őrzésre kerülnek. A megye könyvtárai számára a Corvina IKR-ben integrált szolgáltatásokat kínálunk: egységes katalógus és
adatbázis, webes keresés, kölcsönzési szolgáltatások. Az eCorvina rendszerében 118 könyvtár állománya érhető el. Idén további 3 könyvtárban ellenőrzéssel egybekötött rekordjavítási
munkálatokat tervezünk és folytatjuk a kölcsönző modul betanítását.

11.2. A megye területén működő könyvtárak együttműködésének
szervezésével kapcsolatos feladatokról
 Corvina Heves Megyei Könyvtári Portál: Egységes és ingyenes webes megjelenést
biztosítunk a megye könyvtárai számára. Innen elérhetők a könyvtárak friss adatai,
online hozzáférhetőek a szakmai munkaanyagok (beiratkozási- és munkanapló, adatlapok).
 Együttműködés pályázati projektekben: Az országos szakmai napokra koordináljuk
a települési könyvtárak programjait (terv: 22 önálló könyvtár, 76 szolg.hely).
 Módszertani látogatást, tanácsadást, segítségnyújtást végzünk a megye minden
könyvtárában, igény szerint többször is. Terv: 150 db

11.3. A települési könyvtárak tevékenységét segítő 2021-ben nyújtott
szolgáltatásokról
 Állománygyarapítást végzünk, a dokumentumokat adatbázisban rögzítjük, jelzeteljük, vonalkódozzuk.
 Dokumentumszolgáltatást évente négyszer csereletét formájában (terv: 720 db /
szolg.hely). és tartós letét formájában (terv: 60 db/szolgáltató hely) végzünk.
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 Napilapokat és folyóiratokat rendelünk igény szerint, és monitorozzuk (terv: 100 000 Ft/szolg. hely + 1
könyvtárbusz).
 Állományrendezést, leválogatást,
selejtezést végzünk az ötéves fejlesztési terv szerint (terv: 17 szolg.
hely).
 Könyvtárbuszos ellátást biztosítunk a megye 22 kistelepülésén. Menetrend alapján, kéthetente 1,5–2
órán át nyújtunk korszerű könyvtári
szolgáltatásokat: kb. 2000 könyv, folyóiratok, DVD-k, internet, KönyvtárMozi, társasjátékok, programok,
e-ügyintézés, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés stb.
 Közösségi szolgáltatások: Könyvtári rendezvényeket, író-olvasó találkozókat szervezünk; a pandémia idején online platformon (terv: 98 szolg.
hely, 392 program + nyári táborok).
 Könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítjuk a hiányzó dokumentumok
hozzáférhetőségét (terv: 4000 db).
 Számítógépes szolgáltatások: rendszergondozás, szervizszolgáltatás, karbantartás,
vírusvédelem (terv: 76 szolg. hely).

11.4. Az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzés végzéséről
Továbbképzéseinken a napi munka során jól alkalmazható jógyakorlatok átadására törekszünk (terv: 10 alk.)

11.5. A települési könyvtárak fejlesztésének koordinációjáról, az ennek
keretében megtett javaslatokról
Figyeljük a pályázati felhívásokat, segítünk a megírásban, a bútorzat, az egységes arculati elemek tervezésében, koordináljuk megvalósításukat (terv: 6 szolg. hely).

11.6. A helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével
kapcsolatos elvégzett feladatokról
A summajatirom.hu oldalon folyamatosan töltjük fel a megye helyismereti dokumentumait, metaadokkal kiegészítve (terv: 9000 db).
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12. A koronavírus-járvány okozta változásokról
12.1. Online szolgáltatások a pandémia idején
 Online beiratkozás bevezetése
 Bródy Pakk kölcsönzési szolgáltatás, amelyet a könyvtár bejáratánál vagy házhoz szállítással biztosítunk
 A ZOOM webinárium segítségével áthelyezzük olvasásnépszerűsítő és kompetenciafejlesztő foglalkozásainkat a virtuális térbe
 Könyvtári honlapunkon, közösségi oldalainkon, magazinunkban és hírlevelünkkel aktív kommunikációt folytattunk a közönséggel
 Az otthonról elérhető könyvtári adatbázisok további népszerűsítése

12.2. Szakmai segítségnyújtás a veszélyhelyzet és a járványügyi készültség
alatt a megye területén működő települési könyvtárak számára
A pandémiás veszélyhelyzetben megyénk könyvtárai továbbra sem látogathatók, ezért a
gyors, pontos kommunikációt és a folyamatos szakmai kapcsolattartást tekintjük a legfontosabb feladatunknak mind a nyilvános könyvtárak, mind a szolgáltató helyek munkatársaival.
Ezen belül minden információt, hírt, eseményt azonnal továbbítunk számukra, módszertani
útmutatással, szakmai javaslatokkal kiegészítve, különös tekintettel - a kulturális alapellátás
részeként - a zárva tartás mellett hivatalosan engedélyezett könyvtári épületen kívüli kölcsönzésre. A könyvtárak várható újranyitásának lépéseit koordináljuk, az ezzel kapcsolatos
PR tevékenységét javaslatokkal segítjük.
Terv: 22 nyilvános könyvtár, 76 szolgáltató hely
A könyvtárbuszos falvak ellátására a járművön kívüli standot biztosítunk.
Terv: 22 könyvtárbuszos település
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