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A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programja 2011.
A 2011. évben intézményünk törekszik az eddig elért eredmények megőrzésére, minőségi könyvtári
szolgáltatások nyújtására. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programját a
következő kiemelt feladatok határozzák meg a tárgyévben:
 a TÁMOP 3.2.4 pályázat lezárása, a TÁMOP 3.2.11 pályázat 2. félévi megvalósítása, lezárása
 a megyében működő közkönyvtárak minél teljesebb körű bevonása az egységes könyvtárinformatikai adatbázis további fejlesztésébe
 a helyismereti adatbázis feltöltése elektronikus dokumentumokkal, elektronikus
dokumentumok archiválása
 a központi könyvtár állományának teljes körű állományellenőrzése
 a fiókkönyvtárak állományának teljes körű feltárása
 a Népmese Napja országos nyitórendezvényének megszervezése

I. Helyzetelemzés
Az elérendő célok meghatározásához olyan helyzetelemzést készítettünk, melynek fókuszában
könyvtárunk szervezete és könyvtárunk szolgáltatásai állnak.

SWOT analízis
Erősségek
- A szakmai munka elismertsége, támogatottsága
helyben és országos szinten is
- Minőségi szemlélet, a felhasználók szükségleteire
és igényeire alapozott szolgáltatások
- A könyvtár a város jól megközelíthető, központi
helyén található
- Sokféle dokumentumtípust magában foglaló,
gazdag gyűjtemény
- Informatikai fejlesztés lehetősége, megyei
egységes rendszer kiépítésének technikai feltételei
adottak
- Kiemelkedő pályázati tevékenység, pályázat
előkészítésében, megírásában és megvalósításban
szerzett tapasztalat
- Olvasásnépszerűsítő programok megvalósítása
pályázati források bevonásával
- Helyismereti adatbázis feltöltése pályázati források
bevonásával
- Használó-és partnerközpontúság
- Korszerű, tartalmas, állandóan frissülő, interaktív
honlap
- Felújított részlegek, megújult szolgáltatási
környezet
- A munkatársak jól képzettek, sokoldalúak,
kreatívak
- Mozgókönyvtári szolgáltatásunkat sok település
számára tudjuk biztosítani
- Kiállításaink, rendezvényeink kedveltek a lakosság
körében
- Könyvtárunk olyan munkahely, ahol megbecsülik
a jó munkát végző kollégákat, alacsony a
fluktuáció, jó a munkamorál

Gyengeségek
- Szolgáltatási, raktározási, hivatali helyhiány
- Épületeink egy része nem akadálymentes
- Az állományvédelem technikai feltételei hiányosak
- A fiókkönyvtárak állománya nincs az adatbázisban
- A szolgáltatás színterei a város különböző pontjain
találhatók, ezért nehéz egységes szolgáltatási
rendszert kialakítani
- A gyűjtemény fele külső raktárban tárolható, a
hozzáférés nehézkes
- Elavult elektromos hálózat, a főépület állaga
folyamatosan romlik
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Lehetőségek
-

-

-

Új partnerek, együttműködési lehetőségek,
támogatók
Helyismereti elektronikus dokumentumok
archiválása, megőrzése, elérhetővé tétele a
könyvtár adatbázisán keresztül
Mozgókönyvtári feladatellátás színvonalának
stabilitása
Európai Uniós pályázati források felhasználása
Családi könyvtár modellje
Tudatos marketing-tevékenység,
közönségkapcsolatok erősítése, reklám
Irodai kapacitásbővítés a mozgókönyvtári
szolgáltatás kiszolgálására
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Veszélyek
-

A könyvtár nem tud lépést tartani a kereskedelmi
információszolgáltatás követelményeivel
Létszám leépítés - növekvő feladatellátás csökkenő
létszámmal, kifáradás
Begyűrűző gazdasági nehézségek, normatívacsökkenés

2008-ban új stratégiai fejlesztési ciklust1 indítottunk az országos stratégiai célok mentén. Ez igazodik
az országos szakmai stratégiai célkitűzésekhez, a helyi elvárásokhoz, épít az erősségekre és
továbblépési lehetőséget nyújt egy XXI. századi korszerű könyvtári szolgáltató rendszer kialakítására.

II. Elérendő célok 2011-ben
Célunk a 2006-ban megkezdett munka további folytatása: egy olyan dinamikusan fejlődő intézmény
működtetése, mely képes a XXI. századi olvasói-használói igények kielégítésére, minőségi és
hatékony szolgáltatási rendszerével elébe megy a változásoknak, rugalmasan képes feladatait ellátni.
Segíti az állampolgárok helyi identitástudatának erősítését, a gazdasági és társadalmi versenyképesség
növelését. Segít az innovatív és versenyképes környezet kialakításában, segíti a minőségi humánerőforrás fejlesztését. Részt vesz azokban a meghirdetett társadalmi programokban, melyek az
egészséges társadalom, a jobb életminőség eléréséhez járulnak hozzá. Fontos feladat az
elektronikusan megjelenő médiaanyagok helyismereti gyűjtése, archiválása, hozzáférhetővé tétele a
könyvtár adatbázisában, egységes megyei szolgáltatások kialakítása, működtetése.

Pályázatok megvalósítása
2009-2010-ben elnyertük a konzorciumi összefogással megvalósítandó
 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó Expressz című TIOP 1.2.3/08/01
kódszámú,
 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Tudásdepó Expressz” – A
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében című, TÁMOP-3.2.4/08/01 kódszámú,
 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett INFOTÉKA - Nevelésioktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0077
kódszámú, az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázatokat.

Tudásdepó Expressz –TIOP 1.2.3
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó Expressz című TIOP 1.2.3/08/01 kódszámú,
1

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár stratégiai fejlesztési céljai 2008-2013. - 1. sz. melléklet. http://www.brody.iif.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=33&amp;Itemid=54
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az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázaton konzorcium alakításával indult a megye
nyolc könyvtára.
A pályázat keretében lehetőség nyílt egységes megyei könyvtári informatikai infrastruktúra
kialakítására, közös szoftvertámogatással, hardver-feltételek megteremtésével.

I. Egységes könyvtárinformatikai szoftver alkalmazása
Az egységes könyvtári szoftver beszerzésével a könyvtárak egyszerűen tudnak kapcsolódni a nagy
országos közös katalógusokhoz, a nagy tárkapacitású szerveren saját adatbázist és olvasói
nyilvántartást építhetnek, a számítógépekkel, kiegészítő hardver-eszközökkel a könyvtárak
szolgáltatásai korszerűsödhetnek. A könyvtárhasználók egységes web-es felületen kereshetik a megye
könyvtárainak teljes állományát, interaktív felületen keresztül kérhetik egyes kötetetek előjegyzését
ill. a kölcsönzött dokumentumok határidejének meghosszabbítását.

II. Informatikai eszközfejlesztés
A könyvárak az elmúlt évtizedben igyekeztek lépést tartani a számítástechnika fejlődésével, a munka
fontos részévé vált az elektronikus adatbázisok használata, a digitalizálás és az informatikai kultúra
széleskörű terjesztése, népszerűsítése. A könyvtárakban több éve nagy sikerrel zajlanak olyan
internethasználati tanfolyamok, melyek segítségével bárki elsajátíthatta a számítógép használatát,
megismerkedhetett a világháló nyújtotta lehetőségekkel. A tanfolyamok nagy előnyének tartjuk, hogy
a könyvtár később is nyitott mindenki számára, az olvasók kérdéseikkel, számítógépes problémáikkal
bátran fordulhatnak a számítógépeknél ügyeletet teljesítő kollégákhoz.
Tanfolyamaink eredményességéről kérdőíves felmérés készült, melynek alapján örömmel állapítottuk
meg, hogy a résztvevők nagyon elégedettek a tanfolyam tematikájával, a rendezéssel és a könyvtárosoktatók munkájával2.
A pályázat megteremtette annak lehetőségét, hogy ezek a tanfolyamok a legkorszerűbb informatikai
eszközök használatával valósulhassanak meg: a közeljövőben közel 120 db számítógép, digitalizáló
munkaállomások, projektorok, digitális tábla és mikrofilmolvasó segíti a könyvtári munkát ill. a
képzések lebonyolítását.
A beruházás 97 931 680 forintos európai uniós támogatásból valósult meg.

Tudásdepó Expressz – TÁMOP 3.2.4
Projekt címe: Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az
olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítása
Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
vezetésével
A projekt megvalósítás időtartama: 2009. szeptember 1 – 2010.
december 31.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege: 95.423.268,- Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
Büszkék vagyunk arra, hogy a megyében működő köz- és iskolai könyvtárak széles körű
összefogásával másfél éves közös projekt lebonyolítására nyílt mód.

2

A tanfolyamot sikeresen elvégzők a következő véleményeket fogalmazták meg:
Jónak tartom, hogy minden korosztálynak ad képzést, egyéb programot, türelmesen segíti a kezdőket; "emberközpontú" a szakemberek
tevékenysége, köszönet a lelkiismeretes munkájukért.
Köszönöm magát az Internet lehetőségét, az önzetlen segíteni akarást és a szívélyes légkört.
Naprakész, fejlődni tudó, közönségigényre érzékeny.
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A projekt középpontjában a könyvtárhasználók állnak: sok érdekes olvasásnépszerűsítő program,
internet-használati tanfolyamok, virtuálisan elérhető helyismereti adatbázisok tették mindenki
számára elérhetővé és vonzóvá a hagyományos és elektronikus tájékoztatási eszközöket, az olvasás
hagyományos formáját.
A pályázatban a következő konkrét célok megvalósítására nyílt lehetőség:
1. Megyei szintű közös katalogizálás, egységes web-es felület kialakítása. Egységes kapcsolódás
az országos adatbázisokhoz, közös katalógusokhoz.
2. Helyismereti, helytörténeti gyűjtemények, kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé
tétele a könyvtári honlapon. Interaktív könyvtári honlapok, portálok kialakítása a tanulási
szükségleteknek és a különböző felhasználói csoportok igényeinek megfelelően.
3. Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi
csoportok bevonását célzó programok, kampányok kialakítása illetve lebonyolítása, különös
tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetűekre. Olvasásnépszerűsítő programok
megvalósítása, egységes könyvtári marketing. A könyvtárosok szaktudásának fejlesztése.

INFOTÉKA – TÁMOP 3.2.11
Nevelési-oktatási intézmények tanórái,
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek
támogatása a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár vezetésével3
Kódszáma: TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0077
Időtartam: 2010. szeptember 1- 2011. augusztus 31.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 49 198 348 Ft
A konstrukció támogatja a közgyűjteményi intézményekben megvalósítandó iskolán kívüli kulturális
tevékenységeket, melyek felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat,
kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és
egészségtudatosságukat. A konstrukció haszna a személyes és hatékony kulturális nevelés
eszköztárának bővítése, mely segíti a személyiségformálás intézményi feladatait.

A projekt számokban:
61 havi egyszeri szakkör 305 alkalommal
12 heti szakkör 144 alkalommal
6 napközis foglalkozás 31 alkalommal

1 tehetséggondozó szakkör 10 alkalommal
7 verseny 14 alkalommal
17 témanap, témahét 51 alkalommal
Összesen 555 alkalom, a résztvevők tervezett száma: 7278

Együttműködő partnerek
Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskola
Benedek Elek Óvoda (Vallon út)
Csillagfény Óvoda (Tittel Pál út)
Dobó István Gimnázium
VIK Dormánd Általános Iskola
Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola
Eszterlánc Óvoda (Remenyik út)
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium

3

Budapest Főváros Önkormányzatának
Gyermekotthona, Mónosbél
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola
Neumann János Középiskola és Kollégium
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
VIK Remenyik Zsigmond Gimnázium és
Szakközépiskola, Füzesabony
Sancta Maria Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium

https://sites.google.com/site/konyvtareger/home
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Diákotthon
Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Gyűjtőköri stratégia - állománymenedzsment
A szolgáltatás alapja a korszerűen fejlesztett és sokrétűen feltárt gyűjtemény. A folyamatos gyarapítás
a költségvetésből, az ODR támogatásból és az érdekeltségnövelő támogatásból biztosított. A
mozgókönyvtári ellátás letéti állományának építése és a folyóirat-megrendelés a szolgáltatási díjból
megoldott.

Állományellenőrzés
A tájékoztatás hitelessége megköveteli, a külső raktár többszöri költöztetése, az egyes
állományrészek gyakori mozgatása, s a legutóbbi állományellenőrzés óta eltelt több mint tíz
év folyamatos olvasói forgalma pedig szükségessé és indokolttá teszi az állomány teljes körű,
ismételt revízióját. A körültekintő és szakszerű ellenőrzés lebonyolításának tervezett időtartama
3 hónap.
Ütemezése:
Külsőés belsőraktár: június - részleges szolgáltatás korlátozással,
Olvasó terek dokumentumai: július - augusztus zárva tartás alatt

Feldolgozás – adatbázis építés
A napi folyamatos feldolgozó tevékenység mellett tájékoztató szolgálatunkban markánsan

megjelenik a közel 100 ezer rekorddal gyarapodó helyismereti adatbázis anyagának kínálata.
Hozzáférhetővé válnak:
- a Népújság cikkei 1957-1999,
- a Heves Megyei Nap cikkei 1994-1999,
- az országos sajtóban megjelent helyismereti témájú cikkek bibliográfiai tételei
- a TV Eger riportjai, valamint közel 7000 helyismereti témájú fotó, képeslap

Folyamat- és humán erőforrás menedzsment
2010-ben a TIOP 1.2.3 pályázatnak köszönhetően áttértünk egy korszerűbb, a könyvtári
munkafolyamatokat részleteiben is kiszolgáló integrált könyvtári rendszer használatára. 2010-ben
vezetjük be a Corvina rendszer periodika moduljának (JavaSer) alkalmazását a könyvtár

minden gyűjteményegységében, a pénzügyi keretek nyilvántartását az ACQ modulban
beszerzési osztályonként és költségkeretenként.
A minőségirányítási alapelveknek megfelelően szükséges a Corvina rendszer használata
során kialakult folyamatok leírása és ábrázolása.

Minőségfejlesztés, minőségirányítás
Minősített Könyvtár cím
A 2009. év feladata volt intézményünk Minőségi Kézikönyvének összeállítása. 2010-ben a Minőségi
kézikönyv egyes részdokumentumainak aktualizálását kellett elvégezni, tekintettel a lezajlott
informatikai változásokra. Szükségessé vált a könyvtári munkafolyamatok újratervezése és
dokumentálása, a folyamatok rögzítése. E dokumentumok összefoglalásával, az intézményi
önértékelés lefolytatásával 2010-ben A 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár

cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról jogszabályi környezet alapján elő kel
készíteni a pályázati dokumentációt, s benyújtani az értékelő bizottság számára.
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Könyvtárunk szolgáltatásainak rendszere
1. sz. ábra
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Szolgáltatási környezet minőségi fejlesztése
Távlati tervek
A legutóbb 1970-ben (40 éve) felújított épület ebben a formában nem tud igazi otthona lenni a sokrétű
és folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat kínáló könyvtárnak, nem tud eleget tenni a megváltozott
követelményeknek. Nem támogatja a fogyatékkal élőket, a megváltozott munkaképességű emberek
könyvtárhasználatát. Az elavult elektromos és világításhálózat nem elégíti ki a megnövekedett
informatikai igényeket, a rendszer napi működtetése elérte a maximális terhelést.
Sajnos a régi állapotok konzerválásával is elengedhetetlenül szükséges a tűzveszélyes elektromos
hálózat cseréje, a födém megerősítése, a fedélszék javítása és a héjazat cseréje, a műemléki
nyílászárók cseréje, a vizesblokkok felújítása, intelligens tűzjelző hálózat kiépítése.
Kívánatos lenne olyan belvárosi épület könyvtári célra történő átalakítása, mely lehetőséget ad a
könyvtári állomány elhelyezésére, modern könyvtári szolgáltatások biztosítására. Szükséges élni az
Európai Unió nyújtotta pályázati lehetőségekkel. Meg kell vizsgálni olyan alternatívákat,
lehetőségeket, melyek hosszú távon megoldják a város és megye közkönyvtári ellátását.

Könyvtári rendezvényterv
Törekednünk kell arra, hogy közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is
erősítsük, támogatókat nyerjünk. Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az
éves kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Igyekezni kell a különböző korosztályok és olvasói rétegek
tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, zenei, irodalmi és ismeretterjesztő
rendezvényeket kínálni nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára.
Könyvtárunk aulája városunk rangos kiállítóhelye; igényes, szép környezetet biztosít a helyi és
országos hírű alkotók műveinek bemutatására.
Kapcsolódunk Eger színes kulturális életéhez, ahhoz a gazdag programajánlathoz, amit a város a
lakosság és az ide látogató turisták számára kínál.
A könyvtár rendezvénytervét elsősorban pályázati források bevonásával felhasználásával bonyolítjuk
le.

Tervezett programok az év során:







TÁMOP 3.2.11 projekt programjai (közel 300 szakkör, tábor, gyermekfoglalkozás)
Ízelítőaz eseményekből:
 Az Irodalmi Műhely közönség találkozóin a kortárs irodalom jeles képviselői – Varró
Dániel, Háy János, Kiss Judit, Hobó, Esterházy Péter - vallanak alkotásaikról.
 A Száműzött irodalom címűelőadássorozatban Takaró Mihály irodalomtörténész mutatja
be Tormay Cécile, NyírőJózsef, Sinka István, Herczeg Ferenc, Wass Albert pályáját,
munkásságát.
 A Mindentudás Egyeteme a könyvtárban eseményein neves tudósok - Dávid Árpád,
Kubasek János, Pozder Péter, Utasi Zoltán, Vida József - a természettudomány izgalmas
kérdéseibe kalauzolják el az érdeklődőket.
 A Történelem a hétköznapokban sorozat darabjai környezetünk, a város, a megye múltját,
történelmi eseményeit idézik helyi szakemberek – Berecz Mátyás, Bujdosné dr. Pap
Györgyi, Kiss Péter közreműködésével.
NET - barangoló kezdő és haladó szintűszámítástechnikai és internet-használati tanfolyamok
a lakosság számára
Televíziós könyvajánlás– egy-egy értékes kiadvány fókuszba állítása a Tv Eger csatornáján
Bálint napi meglepetés akció
A tavaszi Internet Fiesta több napos rendezvényein arra törekszünk, hogy minél szélesebb
körben megismertessük a XXI. századi ügyintézés, tanulás, tájékozódás, kapcsolattartás
korszerű és hasznos formáit.
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Költészet napja – lehetőséget teremtünk környezetünk lírikusainak bemutatkozására, Vidám
Költők Társasága (Gyermekkönyvtár)
Ünnepi könyvhét író-olvasó találkozói, megnyitja: Esterházy Péter
Könyvbemutatók, helyi szerzők író-olvasó találkozói
Múzeumok éjszakája – muzeális értékeink bemutatása, személyre szóló információk,
szolgáltatások, kedvezmények éjfélig
Népmese Napja országos megnyitójának előkészítése, szervezése
2011-ben a Népmese Napjának országos rendezvénye Egerben lesz. Ebben rész vesz a
Benedek Elek Óvoda, az EKF illletve a HUNRA.
Kulturális Örökségvédelem Napjai, - középpontban a szolgáltatási környezet értékei, palotaés könyvtártúra, előadás szakemberek kalauzolásával
Eger Ünnepe – könyvtár sátor a Dobó téren az intézmény falain kívül terjeszti az olvasást és
a könyvtár szolgáltatásait
Őszi Könyvtári Hét programjai – sokszínűségével, mindig új tartalommal, középpontban más
és más korcsoporttal, vagy témával népszerűsíti a könyvek iránti elkötelezettséget
Ajándékozzon könyvtárat - karácsonyi akció, Pilinkázó – adventi zenés, mesélős együttlét a
Gyermekkönyvtárban, XMasParty, német nyelvi adventi program az Zenei és Idegen Nyelvi
Gyűjteményben
Családi programok a Gyermekkönyvtárban
 Bébillér Mesekör
 Ciróka kör – 3 év alatti kicsiknek és szüleiknek
Gyermeknap
Iratkozz be a fák alatt – nyári a könyvtár az Érsekkertben
Sárkánykör – mesekör felnőtteknek, - mesék, mesemondás iránt érdeklődőknek lehetőség
szerint havonta egyszer
„Amiről a gyermekekkel nem beszélünk…” 4 alkalomból álló sorozat felnőtteknek
(Gyermekkönyvtár)
DISKURZUS – gyermekkönyvtári módszertani műhely könyvtárosoknak
Nyelvtanulást, nyelvi kommunikációt népszerűsítő programok (Zenei és Idegen Nyelvi
Részleg)4
 English Gym
 Angolozoo
 Családi angol
 Fun & games
 Angol társalgási klub
 Reader Station kampány, Easy reader módszertani sorozat
 Nyelvek Európa Napja rendezvényei
 Oxford teázó
Koncertek, zenei bemutatók, kiállítások a Zenei és Idegen Nyelvi Részlegben helyi
együttesek közreműködésével
Baba-mama klub (Felnémeti fiókkönyvtár)
Idősek klubja (1. sz. Fiókkönyvtár)
NET-bújócska (fiókkönyvtárak)
Képzőművészeti kiállítások 2-3 hetes időszakonként a könyvtár galériájában
Sátorfalva tábor (EKMK közös szervezés)

Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban
Farkas Márta
Guszmanné Nagy Ágnes
Komlóné Szabó Ágnes
Sohajdáné Bajnok Katalin

4

Eszterházy Károly Főiskola óraadó, könyvtári szakértő
könyvtári szakértő
könyvtári szakértő
Eszterházy Károly Főiskola gyakorlatvezető, könyvtári szakértő

A British Council, az OUP, Gateway UK, Goethe Institut, helyi nyelviskolák, nyelvi klubok támogatásával
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könyvtári szakértő, vezető szakfelügyelő, EU-s pályázat előértékelő,
monitoring szakértő kulturális szakterületen
Eszterházy Károly Főiskola óraadó

Részvétel országos szakmai feladatokban
Fekete Ildikó
Guszmanné Nagy Ágnes

Sohajdáné Bajnok Katalin
Tőzsér Istvánné

Zsoldos Marianna

Libinfo: brit országismeret (általános, oktatási, turisztikai információk), angol
nyelvtanítás módszertana
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete titkára,
Országos Kommunikációs munkacsoport tagja
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának elnöke
Libinfo: helyismereti információk (Heves megye)
Minőségbiztosítás munkacsoport (NEFMI)
Minőségi díj könyvtáraknak munkacsoport (NEFMI)
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kuratórium (kuratóriumi tag)
Nemzeti Kulturális Alap Márai Szépirodalmi Testület (kuratóriumi tag)
Regionális Könyvtári Ellátás munkacsoport (NEFMI)
Kistelepülések Könyvtári Ellátása munkacsoport (NEFMI)
Könyvtári Akkreditációs Bizottság (NEFMI)
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottság tagja
AIBM/IAML Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti
Csoport kapcsolattartó

Mozgókönyvtári ellátás fejlesztése, részvétel kistérségi feladatellátásban, hálózati
módszertani munka
A módszertani ellátás széles szakmai kisugárzó tevékenység, folyamatos és rendszeres
helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést jelent. E mellett a kapcsolattartás írásos
formája a Kapcsolat c. módszertani lap, negyedéves megjelenéssel. Továbbképzéseink
rendszeresek, évi két alkalommal tervezzük.
A mozgókönyvtári szolgáltatás területén 2011-ben célunk – lehetőség szerint – újabb
települések bevonása a rendszerbe, a mozgókönyvtári szolgáltató helyek rendszeres és
folyamatos ellátása, minőségi szolgáltatás biztosítása. Ez utóbbi esetben a munkaszervezést
laptop és mobilinternet használatával tervezzük fejleszteni – ezzel téve költséghatékonyabbá
és gyorsabbá az évi négyszeri könyvcserét.
Ösztönözzük az önkormányzatokat, hogy a fejlesztésnél legyenek tekintettel a könyvtári
informatikai lehetőségekre.

Oktatás, felnőttképzés
A 2010/2011. tanév segédkönyvtáros szakmai képzés folytatása, igény esetén további
indítása. A szakmai vizsga lebonyolítása a Könyvtári Intézettel együttműködve.
2011-ben folytatjuk az eCorvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves Megyei hálózatához
csatlakozó Heves megyei könyvtárak és mozgókönyvtári szolgáltató helyek csoportos
továbbképzését egri, hatvani, gyöngyösi, hevesi helyszínnel – ezzel is elősegítve az egységes
megyei adatbázis építését.

Web-es megjelenés





A könyvtár honlapján és a Hangtárnok blogon naprakész, friss információk megjelenése
Egységes megyei web-es felület kialakítása, egységes adatbázis építése, helyismereti
információk elérhetővé tétele
A zenei online referensz munka folytatása, publikálás a Hangtárnokon gyűjteményünk
híreiről, könyvtári eseményekről, az egri zenei hírekről, koncertekről, a zenei élet
érdekességeiről
Folyamatos jelenlét, részvétel közösségi oldalakon (YouTube, Slideshare, FlickR, iwiw stb.)
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Aktualitásokhoz kapcsolódó ajánló jegyzékek megjelentetése

Dologi eszközök racionalizált felhasználása, költséghatékony gazdálkodás
Intézményünk költségvetése biztosítja a fenntartási, működtetési költségeket. Gazdálkodásunk
kiegyensúlyozott, racionális, takarékos. A szigorú gazdálkodási szemlélet a középvezetők és a
dolgozók számára is elfogadott. Fontosnak tartjuk a könyvtár gazdasági stabilitásának megőrzését a
biztonságos üzemelés biztosítása mellett.
A szakmai anyag (dokumentum) beszerzésre fordítható és fordított összeg minden évben rendszeresen
az infláció mértékének megfelelően növekedett. Terveink szerint a folyóirat- és könyvbeszerzési
kereteink az előző év szintjén tarthatók.
Informatikai fejlesztésekre, a dokumentumállomány letéti részének gyarapítására, rendezvényekre
pályázati forrásokat tudtunk felhasználni.

Belső ellenőrzési terv 2011
1. 2010 évi ÁFA bevallások ellenőrzése
Határidő: 2011. január 15.
Ellenőrzést végző személy: megbízás alapján belső munkatárs
2. Bérkönyvelés ellenőrzése
Határidő: 2011. augusztus 10.
Ellenőrzést végző személy: megbízás alapján belső munkatárs
3. Házipénztári kifizetések szabályosságának ellenőrzése 2011. I. félév vonatkozásában
Határidő: 2011. szeptember 20.
Ellenőrzést végző személy: megbízás alapján belső munkatárs
4. Kötelezettségvállalás rendjének ellenőrzése.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Ellenőrzést végző személy: megbízás alapján belső munkatárs

Eger, 2010. december 18.

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea
igazgató
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