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1. Bevezetés 
 

A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) határozza 
meg. A megyei könyvtár ellátja: 

a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,  
b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és  
c) a megyei könyvtár – Kultv. 66. §-ában meghatározott – állami feladatait, továbbá 
d) országos szolgáltatásként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről 

szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára 
meghatározott feladatokat, 

e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI 
rendeletben meghatározott feladatokat. 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság 2016. 
évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó intézményi programok rövid szöveges 
bemutatása 
 
2016. évi munkánkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős 
Államtitkárság 2015. évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódva terveztük meg. 

a) a „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése, melynek célja  
a határon innen és túl élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez szükséges 
értékekhez való hozzáférés biztosítása; a kulturális szolgáltatások révén a kulturális 
értékekhez való hozzáférés növelése; 

b) a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek 
részeként többek között 

a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséért támogató közösségi programok 
megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség színvonalának 
emeléséért. 

 
A szakpolitikai célok a könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési könyvtárak 
és könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igénylik. E feladatok megjelentek a 
nyilvános könyvtárak alapfeladataira és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban. Mindezek a feladatok intézményi 
munkatervünkben hangsúlyosan jelentek meg. 
 
A 2016. évben intézményünk a már eddig is széles körben elismert és megbecsült munkáját 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a szakma legmagasabb díjával, a Könyvtári 
Minőség Díjjal ismerte el. A Díj birtokában intézményünk törekszik az eddig elért eredmények 
megőrzésére, minőségi könyvtári szolgáltatások nyújtására.  
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakmai programját a következő kiemelt feladatok 
határozták meg a tárgyévben:  

 a Könyvtári Minőségi Díj birtokában a Minősített könyvtári címmel járó kötelezettségek 
teljesítése 

 részvétel országos szakmai feladatokban. Szakmai publikációs tevékenység támogatása, a 
„jó gyakorlat” átadása helyi könyvtárbemutatókon, szakmai konferenciákon. 

 a Helyismereti Gyűjtemény digitalizálási programjának folytatása, az elkészült 
dokumentumok népszerűsítése, propagálása 

 a belső raktári állomány költöztetésének előkészítése, leválogatás, selejtezés 

 a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer megyei működtetése, a kapcsolatrendszer 
szélesítése, megerősítése. 10 település könyvtári bútorzatának, informatikai megújítása, 
fejlesztése, pályázatok előkészítése, bútorozás. 
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 az egységes integrált könyvtári rendszer adminisztrációs moduljának bevezetése a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer adatbázissal még nem rendelkező települési 
könyvtáraiban. A KSZR könyvtárak állományának egységes integrált könyvtári 
rendszerben való feltárása, állománygondozási-selejtezési feladatok ellátása. 

 a Nagypréposti Palota és a volt Helyőrségi Klub épülete akadálymentesítési és szakmai 
tervezési munkáinak szakmai segítése.  

 a TÁMOP 3.2.4, TÁMOP 3.2.11, TÁMOP 3.2.4.A, TÁMOP 3.2.4.B, TÁMOP 3.2.13, TÁMOP 
3.2.12 pályázatok fenntartási időszakában elvárt tevékenységeinek koordinálása. 

 

2. Szervezeti kérdések 
2.1 Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra 
 
Az intézmény engedélyezett létszáma 48,75 fő, nyitó munkajogi állományi létszáma 49,75 fő. A 
közmunkaprogramban résztvevőkön kívül is viszonylag nagy fluktuáció volt 2016-ban is. 2 fő 
GYED-re, 3 fő nyugdíjba vonult, további 2 fő közalkalmazotti jogviszonya szűnt meg. A 
megüresedő álláshelyeket betöltöttük határozott illetve határozatlan idejű szerződéssel. Év 
végi munkajogi állományi létszámunk 49,75 fő.  

A Könyvtárellátási Szolgáltatás keretében ellátott települések számának növekedésével, a 
közönségigénynek megfelelő széles körű olvasásnépszerűsítő programok megvalósításával 
jelentkező feladatoknak az intézmény dolgozói folyamatos átszervezéssel, a 
közmunkaprogramban résztvevő 16 fő teljeskörű foglalkoztatásával tudott eleget tenni. A 
megnövekedett feladatellátás támogatására Eger MJV Közgyűlése 605/2015.(XII.17) közgyűlési 
határozatában 2 fő szakmai létszámbővítést engedélyezett 2016. január 1-től, mely jelentős 
segítséget adott a kiegyensúlyozott munkavégzéshez. 

2016-ban a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztásának 
minősülő igazgatói munkakör betöltésére pályázatot írt ki. A beérkezett egy pályázat 
elbírálása után Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Tőzsér Istvánnét bízta 
meg a fenntartásában működő Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatói 
feladatainak ellátásával 2016. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig. 

 

  
  
  

2016. tény 2017. terv 

Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) 
összlétszám (fő) 

50,75 43,75 
 Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 11 9 

Könyvtári szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 29 29 

átszámítva teljes munkaidőre 28,25 28,25 

Középfokú 
szakképesítéssel 

összesen 10 11 

átszámítva teljes munkaidőre 9,5 10,5 

Egyéb felsőfokú 
összesen  1 2 

átszámítva teljes munkaidőre  1 2 

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 
 

összesen 40 42 
 átszámítva teljes munkaidőre  38,75 40,75 

Egyéb 
alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú 

összesen  2  

átszámítva teljes munkaidőre    

Egyéb alkalmazott 
középfokú 
 

összesen  8 1 

átszámítva teljes munkaidőre 8 1 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 10 1 

átszámítva teljes munkaidőre  10 1 

Összes létszám:  50 43 
 Önkéntesek száma  8 5 

Közfoglalkoztatottak száma    5 4 

A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 
lakosságának száma) 

0,00013 0,00013 
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1. ábra Szervezeti felépítés 2016.12.31. 

 

 
2. ábra Organogram 2016.12.31. 
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2.2 Kitüntetések, elismerések  
 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett díjátadó ünnepségen, 2016. január 21-én a 
budapesti Vigadóban vette át Tőzsér Istvánné, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatója dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól a „Könyvtári Minőségi Díj 2016” 
szakmai kitüntetést. A kultúráért felelős miniszter évente pályázatot ír ki a Minősített 
Könyvtár címet használó könyvtárak számára a Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére. A Bródy 
Sándor Könyvtár 2013-ban nyerte el a Minősített Könyvtár címet, így jogot nyert arra, hogy a 
Díjra pályázhasson. A Könyvtári Minőségi Díj pályázat fő eleme az innováció. A Díjat az a 
könyvtár nyerheti el, amelynek kiemelkedően magas minőségi szintű, újszerű szolgáltatásait a 
használók, a partnerek és a fenntartó sokoldalúan visszaigazolja, értékeli. 
A Könyvtári Minőségi Díj elnyerésének külön értéke, hogy évente egy könyvtár kaphatja meg. 
Ezt a legmagasabb szintű szakmai elismerést 2015-ben adták át először. A Bródy Sándor 
Könyvtár a Minősített Könyvtár címet viselő könyvtárak közül másodikként lett birtokosa a 
Díjnak. 
 

3. Szakmai működés 
3.1 Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások  
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városimázs Bizottsága 2016. március 21-i 
ülésén tárgyalta meg, és a minisztérium támogató véleményezése után döntött annak 
elfogadásáról. A módosítással a könyvtár telephelyeinek átvezetése történt meg, és a szervezeti 
felépítésben történt változásokat fogadta el a testület. A döntés alapján belső pályázatok 
kiírására került sor szervezési és szolgáltatási igazgatóhelyettes, gyűjteményszervezési, 
olvasószolgálati, különgyűjtemények és hálózati csoportvezető megbízások elnyerésére. A 
belső pályázatok eredményesek voltak, így áprilistól az új szervezeti egységekben folyt a 
munka. 
 
3.2 Intézményi terek infrastrukturális fejlesztése  
 
A hagyományos és kreatív könyvtári szolgáltatások és programok, a partnerközpontú 
gondolkodás, a minőségirányítás, az egész városban jól ismert szervezeti kultúra munkánk 
értékeit jelentik. Mindamellett sajnos vannak olyan kritikus pontok, melyek megoldást 
igényelnek: a szűkös terek, az állandó helyhiány, a zsúfoltság.  
A TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 kódszámú ún. Zöldváros projekt részelemeként a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtárnak otthont adó Nagypréposti palota rekonstrukciójára és – 
műemléki jellege miatt - részleges akadálymentesítésére kerül sor. Az épület új nyílászárókat 
kap, liftet építenek be és felújítják a csodálatos barokk ház homlokzatát. Elvégezik a szükséges 
kültéri munkákat, igényes térburkolatot és térvilágítást kap a történelmi ingatlan és 
környezete. A fejlesztésnek köszönhetően a palota a könyvtári feladatokat korszerűbb 
környezetben láthatja el, s alkalmassá válik családi, szabadidős programok rendezésére. 
Az elkészített tervek alapján a főépület egésze látványos, igényes szolgáltató térként 
funkcionálhat, a zenei és idegen nyelvi gyűjtemény, s a most kialakított ifjúsági TiniZug, mint 
közösségi tér szerves egészként kapcsolódhat egymáshoz. A tervek megoldást jelentenek a 
szolgáltatások akadálymentesítésére és korszerűsítésére.  
Az átalakítással kényszermegoldások is keletkeznek a Központi Könyvtárban, mivel minden 
kiszolgáló funkció a szomszédos épületben kaphat helyet: a feldolgozó osztály, az informatika, 
a hálózati-módszertani osztály, az igazgatás. A jelenlegi belső raktári állomány külső raktárba 
költözik, így a helyben, azonnal elérhető dokumentumok száma újabb 30 ezer kötettel lesz 
kevesebb.  
A Nagypréposti Palota építési munkálatainak elvégzése alatt a könyvtár működtetését 
ideiglenes helyen kell megoldanunk.  
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3.3 Megvalósult fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  
3.3.1 Jelentősebb eszközbeszerzések 
 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű 2 9 271 492  

ebből személygépkocsi 1 3 956 965  

Számítógép 38 8 717 748  

ebből olvasói 38 8 717 748  
ebből szerver    

Fénymásoló 1 1 835 000  

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló    

IKR fejlesztés    

egyéb: projektorok, vásznak, digitális fényképezőgépek, 
székek, vágógép, klíma, x-box 

 38 981 884  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  58 806 124  

 
3.3.2 Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg (Ft) 

Elnyert 
összeg (Ft) 

Felelős Indulás 
ideje 

Befejezés 
ideje 

ODR 2016  
Pályázati azonosító: 35848/2016 

2 000 000 2 000 000 Mihály 
Andrea 

2016.10.01. 2017.04.30 

Érdekeltségnövelő támogatás 
2016 

2 224 000 2 224 000 Mihály 
Andrea 

2016.  

Könyvtári Minőség Díj 2 000 000 2 000 000 Tőzsér 
Istvánné 

2016.  

SZJA 1% 141 266 141 266    

"Friss szelek, fényes szelek 
fújnak..." - Emlékkiállítás és 
rendezvénysorozat Egerben az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. 
évfordulójára 
Pályázati azonosító:  
KKETTKK-56P-04-0160 

2 908 740 2 908 740 Szécsényi 
Orsolya 

2016.06.10 2017.01.30 

Szakmai felkészülés a 
Minősített Könyvtári Cím 
ismételt elnyeréséhez 
szükséges ismeretek 
megszerzésére 
Pályázati azonosító:  
A2013/N1306 

500 000 400 000 Farkas 
Márta 

2016.09.01 2017.06.30. 

"1956 egri hősei" 
Pályázati azonosító: KKETTKK-
56P-01-0231 

1 628 790 1 628 790 Szécsényi 
Orsolya 

2016.09.14 2017.01.30 

Nagy Könyvtári Beavatás - 11. 
Országos Könyvtári Napok 
program megvalósítása Heves 
megye könyvtáraiban és 
könyvtári szolgáltató helyein 
Pályázati azonosító:  
A2013/N4701 

1 457 450 1 457 450 Kelemenné 
Csuhay 
Zsuzsa, 
Farkas 
Márta 

2016.10.03. 2016.10.09. 

E'mese vár - élményalapú 
olvasásnépszerűsítés - országos 
szakmai továbbképzés 
megvalósítása 

300 580 300 580 Komló 
Szabó 
Ágnes 

2016.11.03. 
 

2016.11.04. 
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könyvtárosoknak 
Pályázati azonosító:  
A2013/N7358 

KönyvtárMozi programsorozat 
lebonyolítására a Hevestékában  
Pályázati azonosító: 
204107/00229 

2 254 000 2 254 000 Szabó 
Eszter 

2016.12.01. 2018.01.31 

A BSK helyismereti 
sajtódokumentumainak 
digitalizálása és internetes 
közzététele 
Pályázati azonosító: 204122/279 

890 050 890 050 Szécsényi 
Orsolya, 
Vasné 
Varga Zita 

2016.09.01. 2017.04.10. 

Összesen:  16 204 876    

Európai Uniós pályázatok 
megnevezése 

     

EFOP 3.3.2-16  
Sulitéka+ 

29 980 540  Tőzsér 
Istvánné 

  

 
3.3.3 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 
 
A könyvtárhasználatban a csendes elmélyülés, építkezés, vagy éppen kikapcsolódás továbbra is 
jelentős értéket hordoz, ugyanakkor a használói igények átrendezték a hangsúlyokat: a 
hagyományos „könyv” valamivel nagyobb, az „olvasás” és a „kutatás” kisebb mértékben 
visszaszorult; a „csend” kifejezés eltűnt, megnövekedett az „információ” fontossága, markánsan 
megjelent a „közösségi színtér” és a „technológia” fogalma. Mivel filozófiánk alapja a 
felhasználóközpontúság és a változások kezelése, a könyvtári tájékoztatásban komolyan 
figyelembe vesszük ezeket a jelzéseket. 
Fontos alapozó, ráhangoló aktivizáló szerepet tölt be intézményünk az életen át tartó tanulás 
folyamatában információval, tájékoztatással, szolgáltatások fejlesztésével, új informális tanulási 
alkalmak és nem formális képzések bevezetésével, ezek meghatározzák tájékoztató eszközeink 
alkalmazását. 
Növekszik azoknak is a száma, akik a mindennapi életben való eligazodáshoz, közhasznú 
információs forrásokhoz jutásban kérnek segítséget, személyesen, telefonon, emailben. 
Továbbra is részt veszünk a LIBINFO, a Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató 
Szolgálatának munkájában. Az interneten kitöltött űrlapon feltett kérdésekre 2 munkanapon 
belül webfelületen vagy e-mailben válaszolunk. A tájékoztató munkában egyik alapvető 
információs forrás a MATARKA adatbázis, melynek készítésében munkatársaink is részt 
vesznek. 
 
Helyben használat 
A dokumentumállomány egy részét - a tájékozódáshoz legfontosabb műveket tartalmazó 
kézikönyveket - nem kölcsönözzük, csak a helyben használhatóságot biztosítjuk. Az 
olvasóteremben az  állandó használat célját szolgáló kézikönyvek, különleges értékű, ritka 
példányok, lexikonok, a különböző tudományterületek alapvető információit tartalmazó 
kiadványok, a helyismereti témájú dokumentumok egy példánya, a speciális formátumú, 
tartalmú anyagok, mikrofilmek, folyóiratok csak helyben érhetők el.  
A helyi értékek megismerése iránti igény napjainkban jelentősen megnőtt. A helyismereti 
munkában innovatív ötletek alapján, a felhőtechnológia alkalmazásával új struktúrákat 
alakítottunk ki, hogy minél hatékonyabban és szélesebb körben tudjunk szolgáltatni. Az évek 
során felhalmozódott állományba nem vett könyvtári, ill. levéltári anyag rendszerezése, 
feldolgozása és szolgáltatása mellett folyamatosan építettük, karban tartottuk a különböző 
helyi témájú, saját készítésű adatbázisainkat. Nagy gondot fordítottunk a Heves Megyei 
Elektronikus Könyvtár állományának gyarapítására, a gyűjtemény fejlesztésére. Folyamatosan 
frissítettük honlapunkat, eközben elkészítettük a Helyismereti Gyűjtemény honlapját is, amely 
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segítségével az olvasóink könnyen tájékozódhatnak gyűjteményünk szolgáltatásairól. Legújabb 
beszerzéseinkről folyamatosan könyvajánlót és lapszemlét készítettünk. 
Helyismeretünk koordinálja az intézményben folyó sajtófigyelési és cikk-feldolgozási munkát. 
Folyamatosan végeztük a kurrens feltárást és digitalizálást, munkaterv alapján elkezdtük a 
retrospektív anyag feldolgozását. Igény szerint nagyszámú irodalomkutatást is végeztünk. 
Leginkább családtörténetekkel, településtörténetekkel, iskolatörténetekkel, épület-
történetekkel, Dobó Istvánnal, ill. az Egri csillagokkal kapcsolatosan kerestek fel bennünket. 
Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is 
vitathatatlan. Feladatunk az oktatás támogatása, a nyelvtanulást támogató környezet 
megteremtése, hogy a diákok a tanóra keretein kívül is találkozzanak az idegen nyelvvel. 
Tendencia a magasabb szintű idegen nyelvi, nyelvtanulási igények megjelenése. Jelentősen 
megnőtt az eredeti szépirodalmi műveket keresők és a korai nyelvoktatás iránt érdeklődők 
száma. Ezért a nyelvi gyűjteményünket úgy alakítottuk át, hogy jelentős számban legyenek 
megtalálhatók az eredeti nyelvű kortárs szépirodalmi művek, valamint az olyan 
dokumentumok, melyek segítségével a korai nyelvoktatásban érdekelt szülők és pedagógusok 
játékos és örömteli módon vezethetik be a kicsiket egy-egy idegen nyelv világába. Olvasói 
igényfelmérés után megújítottuk idegen nyelvű folyóirat-kínálatunkat is. 
Zenei részlegünk kiemelt feladata a helyi zenészekről való tájékoztatás, folyamatosan 
beszereztük megjelent hangfelvételeiket, frissítettük az egri és Heves megyei zenekarok, egri 
vonatkozású előadók, zeneszerzők listáját. A Magyar Dal Napján lehetőséget adtunk helyi 
tehetségek fellépésére, az idén Bertalan Flóra, Lőrincz Rebeka és Társai, Superego3, Kései 
Kitérő, Colorado Maffia mutatkoztak be olvasóinknak. Életfogytig Rock and Roll címmel pedig 
Kóbor János, az Omega együttes frontembere látogatott el egy teltházas közönségtalálkozóra. 
Kiemelten törődünk a hátránnyal élőkkel: könyvtárunkban hallássérültek számára indukciós 
hurok található. Nagyszámú hangoskönyvvel, vakolvasó szoftverrel, nagyító készülék 
alkalmazásával segítjük a vakok és csökkentlátók irodalmi élményhez és információhoz jutását. 
Gyengénlátók számára könyv- és folyóiratolvasó, kivetítő áll rendelkezésre, hangoskönyveink 
és hangosújságaink, interaktív CD- és Multi-ROM-jaink segítik a fogyatékkal élők tanulását is. 
Lehetőség van audiovizuális dokumentumok helybenhasználatára, valamint cirill betűs 
billentyűzet is rendelkezésre áll. 
A mozgásukban korlátozottaknak házhoz szállítjuk az olvasnivalót. A hasznos digitális 
tartalmak létrehozásával, gyarapításával a fizikai hátránnyal élők számára is igyekszünk 
megteremteni a korszerű, információszerzési lehetőségeket. 
 
Helyben igénybe vehető, korlátozottan hozzáférhető adatbázisok (4) 
A Bródy Sándor Könyvtár valamennyi részlegében elérhetőek korlátozottan hozzáférhető 
szakirodalmi adatbázisok, melyek használata a beiratkozott olvasók számára, a könyvtári 
gépeken, ingyenes: Akadémiai folyóirat gyűjtemény, Akadémiai szótárak, Arcanum Digitális 
Tudománytár, EBSCOhost  
  
Távolról elérhető, nyilvánosan hozzáférhető 
adatbázisok (14) 
ERIC – Education Resources Information Center 
EPA - Elektronikus Periodika Archívum 
Európai Digitális Könyvtár 
HUMANUS - Humántudományi Tanulmányok és 
Cikkek Adatbázisa 
Hungaricana - Közgyűjteményi portál 
LC – Library of Congress 
MATARKA - Magyar Folyóiratok 
Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa 
 
 
 
 
 
 

 
 
MatEK - Matematikai Egyesített Katalógus 
MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár 
MERLOT - Multimedia Educational Resources for 
Learning and Online Teaching 
MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus 
MTMT - Magyar Tudományos Művek Tára 
NAVA - Nemzeti Audiovizuális Archívum 
ODR - Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 

http://brody.iif.hu/hu/eric-education-research-information-center
http://brody.iif.hu/hu/epa-elektronikus-periodika-archivum
http://www.europeana.eu/
http://brody.iif.hu/hu/humanus-humantudomanyi-tanulmanyok-es-cikkek-adatbazisa
http://brody.iif.hu/hu/humanus-humantudomanyi-tanulmanyok-es-cikkek-adatbazisa
http://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/
http://brody.iif.hu/hu/library-congress
http://brody.iif.hu/hu/matek-matematikai-egyesitett-katalogus
http://brody.iif.hu/hu/mek-magyar-elektronikus-konyvtar
http://brody.iif.hu/hu/merlot-multimedia-educational-resources-learning-and-online-teaching
http://brody.iif.hu/hu/merlot-multimedia-educational-resources-learning-and-online-teaching
http://brody.iif.hu/hu/mokka-magyar-orszagos-kozos-katalogus
http://brody.iif.hu/hu/mtmt-magyar-tudomanyos-muvek-tara
http://brody.iif.hu/hu/nava-nemzeti-audiovizualis-archivum
http://brody.iif.hu/hu/odr-orszagos-dokumentum-ellatasi-rendszer
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Távolról elérhető, helyismereti adatbázisok (8) 
Eger folyóirat 
Ezen a napon. Heves megye jeles személyiségeinek 
naptára 
Gyöngyösi Elektronikus Könyvtár 
Heves megyei cikk- és analitika adatbázis 

 
Heves Megyei Elektronikus Könyvtár 
Képes levelezőlapok, fényképek 
TV Eger hírműsorai 1998-2002  
Vachott Sándor Városi Könyvtár 
képeslapgyűjteménye 

 
Használók képzése 
A használók képzése a tájékoztató munkánk fontos része. Különösen nagy szerepe van a 
hagyományos könyvtárhasználati, -bemutató foglalkozásoknak, könyvtári óráknak. 2016-ban 
több, mint 30 alkalommal látogattak diákok a könyvtárba. Az információs forrásokban való 
eligazodást könyvtári órákon, sokszínű rendezvényeken, kiállításokon igyekszünk segíteni a 
könyvtár falain belül és kívül. 
Helyismereti szakmai napot szerveztünk a vidéken dolgozó könyvtáros kollégáknak. A 
program célja az volt, hogy megismertessük a kollégákat a helyismereti munkával és mélyebb 
bepillantás kaphassanak, országosan elismert szakemberek által a helyismereti munka 
eredményeiről, legújabb vívmányairól. E témában módszertani segítséget nyújtottunk a vidéki 
könyvtárosaink számára. 
 
Digitális írástudás 
Informatikai képzéseinkkel a hátrányos helyzetű embereknek, a munkanélkülieknek és a 
nyugdíjasoknak kínáltunk lehetőséget arra, hogy készség szinten tudják használni a 
számítógépet, hozzájussanak a világhálón található ismeretekhez, és az információáradatban 
képesek legyenek megtalálni a számukra hasznos weboldalakat.  
2016-ban pályázati támogatás nélkül kilenc tanfolyamon közel 500 embert sikerült bevonnunk 
az oktatásba. Változatlanul népszerűek voltak a kezdő és a haladó kurzusaink. A Digitális 
Esélyegyenlőségi Teremben, interaktív foglalkozásokon a legmodernebb technikai eszközök - 
korszerű számítógépek, szoftverek, digitális tábla, projektor – alkalmazásával sajátíthatták el az 
információs világhálón elérhető tudáskincset. 
 
Nemzetiségi könyvtári ellátás  
A nemzetiségi ellátás kapcsán 2016-ban is eleget tettünk az 1991/XX. törvényben előírtaknak. 
Gyarapítottuk a görög, lengyel, német, roma és ruszin nyelvű dokumentumokat, összesen 446 
tétellel, erről külön statisztikát vezetünk. Mindig törekedtünk az állományrész élővé tételére. 
A használóképzésre irányuló könyvtári programjaink során bemutatjuk, kiállításokat, 
könyvválogatásokat, ajánlókat készítünk (11 alkalom). A Lengyel – Magyar Barátság napja 
minden évben kiemelt figyelmet kap. Családi német állományrészünket aktívan fejlesztjük. 
Előremutató tendencia, hogy a kortárs német szépirodalom kölcsönzése egyre nagyobb 
számban szerepel. A nemzetiségi ellátáshoz az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Goethe 
Intézet kiemelt partnerünk. 
  
3.3.4 Rendezvények 
 
Könyvtári programjaink az olvasáskultúra fejlesztésének, az olvasás népszerűsítésének 
jegyében zajlanak, biztosítják a gyermek és ifjúsági korosztály, a felnőtt lakosság kulturális 
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését. Fokozott figyelmet fordítunk az inaktívak, 
hátrányos helyzetűek megszólítására. Ennek eszközei: a hagyományos közönségtalálkozókon 
túl multiplikátor hatású, speciális módszereket is alkalmazó (biblioterápia, mese- és 
drámapedagógia) ismeretterjesztő klubfoglalkozások; olvasásnépszerűsítés sokszínű, 
tematikus, célirányos kampányok, versenyek, új szolgáltatások új helyszíneken 
(strandkönyvtár, parkkönyvtár, plázakönyvtár) 
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3.3.4.1 Kiemelt rendezvényeink 
 
Posztolj verset a térre! – a Költészet Napja a Dobó téren 
Kedvenc verseiket posztolhatták és a versfüggőn, és megoszthatták másokkal is az arra járók a 
Dobó téren a költészet napi rendezvényen. A FabrikÁlom játszóházban kézműves 
foglalkozással, versfűzér készítésével, a triciklin kamishibaival vártuk az érdeklődőket. A 
programot a JaJa együttes verskoncertje zárta. 
 
Ünnepi Könyvhét 
Kötetbemutatókkal, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal, könyvvásárral színesített 
programokból választhattak az érdeklődők a 87. Ünnepi Könyvhéten, melyen a gyerekek 
kerültek a figyelem középpontjába. Az Eszterházy Károly Egyetemmel közösen szervezett 
programunkhoz a múlt évben a Főegyházmegyei Könyvtár is csatlakozott. A könyvhetet június 
9-én Serfőző Simon Kossuth-díjas költő nyitotta meg. A hagyományoknak megfelelően a helyi 
írók a könyvsátraknál dedikálták műveiket. 
 
Kaláka Fesztivál, Múzeumok Éjszakája: középkori kalandtúra a könyvtárban, Arcok 
Végigjárva a könyvtárat izgalmas feladatlapokon, kézműves játszóházon, középkori játékokon 
keresztül ismerkedhettek meg a könyvtárlátogatók Szent Iván éjjelén Shakespeare korával. 
"Bűbájos" térképünk segítségével feltárultak a könyvtári rejtett zugok, és a varázslatos 
shakespeare-i világ: előadásokon, Szentivánéji varázslattal, koszorúfonással, és mágikus virág 
készítésével fűszerezve. 
Kutatásainkkal, helytörténeti anyagainkkal a könyvtári kiállítások megvalósulását is segítjük, e 
tevékenységünk egyik kiemelkedő eredménye volt a Kaláka Fesztivál idejére szervezett Arcok 
című kiállításunk. A kiállításunk anyagát a Helyismereti Gyűjtemény fotótárából válogattuk. Az 
itt megtekinthető portrékat Molnár István Géza Nívódíjas egri fotóművész készítette. 
 
Országos Könyvtári Napok, Nagy Könyves Beavatás 
2016-ban már egy évtizedes múlttal készülődtek a könyvtárak az őszi könyvtári eseményekre. A 
zöld könyvtár napján a környezeti fenntarthatóság témakörére koncentrálódott a figyelem.  
A hét legérdekesebb és talán leglátványosabb napja a könyvtári legek napja volt. Próbáltuk 
megtalálni azt az olvasókhoz és a könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó témát, amelyben az 
adott közösség kiemelkedő lehet. Lényegesnek tartottuk, hogy a könyvtárosokat más 
szemszögből is megismerjék az olvasók, feltérképezve milyen sokféle egyedi tudással, érdekes 
hobbival, kreatív szabadidős tevékenységgel rendelkeznek mindazok, akiknek napi 
tevékenysége az információgyűjtés, a foglalkozásvezetés, vagy éppen a könyvkölcsönzés. 
Az Öleld át a könyvtárat! akció keretében az épület átölelésére hívtuk a könyv- és 
könyvtárbarátokat, nagy ölelésre több százan gyűltek össze. 
A Könyves Vasárnapon rendkívüli könyvtárnyitással, izgalmas meglepetésekkel vártunk 
mindenkit. A délelőtt a családoknak szólt: mesékkel, dalokkal, játékokkal varázsolva el a 
kicsiket.  
A nagy könyvválasztó napon kerül sor a legtöbb író-olvasó találkozóra, irodalmi délutánra: 
ezen a napon indítottuk el a Nagy Könyves Beavatás elnevezésű kreatív, fiatalos, 
olvasásnépszerűsítő országos játékunkat, mely 2017 márciusáig tart. Országszerte több mint 80 
csapat közel 400 játékosa méri össze tudását olvasmányélményeiről kreatív feladatokon 
keresztül. 
 
„Friss szelek, fényes szelek fújnak…” 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár „Friss szelek, fényes szelek fújnak…” Emlékkiállítás 
és rendezvénysorozat Egerben az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján 
címmel sikeres pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítványhoz. A Dobó István Vármúzeummal és a Magyar Országos Levéltár 
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Heves Megyei Levéltárával közösen emlékkiállítást rendeztünk az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére. 
A kiállítás különlegessége volt egy, – a forradalmárok által – feldúlt iroda, ahol a kor jellegzetes 
tárgyai fogadta az érdeklődőket. Az 1950-es évek mozijában 1956-ból és 1956-ról szóló filmeket 
vetítettünk, a korabeli könyvtárban pedig az akkori szép- és szakirodalom várta az olvasni 
vágyókat. 
A kiállításhoz kapcsolódó 5 részes előadássorozatban foglalkoztunk a forradalom 
kialakulásához vezető történelmi, politikai eseményekkel, az egyházellenes fellépésekkel, 
magával az egri, Heves megyei történésekkel, a megtorlással és betekintést nyerünk a Kádár-
rendszer mindennapjaiba is. Előadóink neves történészek voltak, többek között: Rainer M. 
János, Valuch Tibor. Az előadássorozat az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi 
Intézetével közösen került megrendezésre. 
 
3.3.4.2 Tematikus programsorozatok 
 
Kamaszokra hangolva 
Könyvtárunk részlegeinek széttagoltsága miatti sajátos könyvtári helyzetünket figyelembe véve 
határoztuk el még 2015-ben a TiniZug kialakítását a Központi Könyvtárban, s a hozzá 
kapcsolódó programok indítását, ezáltal újabb célközönség, a tinédzserek megnyerését. A 
Könyvmoly Party néven indult tini olvasóklubunk kívül-belül megújult, Fanatik Ridörz néven 
fut új szemlélettel és tartalommal. A fiatalok két-háromhetente találkoztak, s osztották meg 
olvasmányélményeiket az év folyamán. Reményeink szerint az olvasó gyermekekből olvasó 
felnőttek válnak, általuk egyre több család jelenik meg a könyvtárunkban. 
Ebben a törekvésünkben támogattak azok a meghívott íróvendégeink, akik írásaikkal 
elsősorban a kamaszokat szólítják meg, de a felnőttek érdeklődésére is számot tarthatnak. 
Találkozóra hívtuk – a NKA Szépirodalmi Kollégiumának pályázati támogatásával – Lázár 
Ildikót, Szabó Tibor Benjamint és Totth Benedeket. Fedezd fel a zenei könyvtárat! címmel 
egy nyomozó játékot hirdettünk az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola 
diákjainak, akik zenei dokumentumokban elrejtett nyomok útvonalát követve fedezték fel a 
zenei könyvtárat, melyet a számukra szervezett ZeneKlub keretében újra meg kellett ismételni. 
 
Helyismereti műhely 
Év elején egy új programsorozatot indítottunk útjára Helyismereti Műhely – Múltunk 
képeslapokon címmel, felhívva a látogatók figyelmét a könyvtár értékes helyismereti 
gyűjteményének anyagára. Helytörténész és a város jeles tanárai (Dr. Petercsák Tivadar, Tóth 
László) előadásában hallhattunk a képeslapok történetén keresztül rég elfeledett egri 
történeteket. A helyi értékek népszerűsítést az Országos Könyvtári Napok keretében Maruzs 
Roland alezredes „Ahol a hősök születnek” címmel előadáson emlékezett meg a II. 
világháborúban harcolt egri és Heves megyei illetőségű honvédekről. 
 
Egy könyv, egy csésze kakaó – olvasóklub felnőtteknek 
Viszonylag frissen megjelent, igényes stílusú kortárs irodalmat olvasnak klubtagjaink. Olyan 
műveket, amelyek témája érdekes, aktuális, esetleg provokatív, s az élet nagy kérdéseire 
keresik a választ. Az olvasóklub már felnémeti fiókkönyvtárunkban is népszerű programmá 
vált.  
 
Angol társalgási klub 
A használók szóbeli nyelvi készségeit fejleszti az angol társalgási klub (29 alkalom, 302 
résztvevő), melyet önkéntes anyanyelvű beszélők irányítanak. A klub lehetőséget nyújt arra, 
hogy az érdeklődők kötetlenül, kellemes hangulatban gyakorolhassák az angol nyelvet. A 
nyelvi társalgási klubok palettáját gazdagította az év végén indult francia társalgási klub (7 
alkalom 23 fő) a francia nyelv és kultúra iránt érdeklődőknek egy önkéntes vezető által. 
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Együttműködés az Eszterházy Károly Egyetemmel 
Az Eszterházy Károly Egyetemmel – korábban megkötött együttműködésünk alapján – 
szervezzük azokat az ismeretterjesztő előadássorozatainkat, melyek egyfelől segítséget 
nyújtanak az érettségizőknek a vizsgára való felkészülésben, másfelől olyan történeteket 
szeretnének elmondani a város érdeklődő polgárságának, melyből megismerhetővé válik a 
közös történetünk. 

Sorsfordulók 
A sorozatban magyar történelem jelentős személyiségei közül választottunk ki olyan 
politikusokat, eseményeket, amelyeknek pontosabb megismeréséhez az egyetem oktatóinak 
saját kutatásai is hozzájárultak. Az első félév témái között szerepelt a maratoni csata, a 
tatárjárás, a borogyinói ütközet, valamint a Német-Római Császárság létrejötte a 
Történettudományi Intézet dr. Kertész István, dr. Pap József, dr. Makai János, dr. Kiss 
László és Kozári József egyetemi tanárok közreműködésével: 
Klasszikusok mai szemmel 
Az irodalomtörténeti előadássorozat a klasszikus irodalom nagy műveit dolgozza fel 
napjaink fiataljai számára, segíti az emelt szintű érettségizni szándékozó diákok 
felkészülését. Dr. Körömi Gabriella, dr. Bednanics Gábor egyetemi docensek, dr. Kusper 
Judit adjunktus, dr. Szentesi Zsolt tanár új adatokat előadásaikban Szophoklész, Örkény 
István, Lev Tolsztoj és Babits Mihály irodalmi munkásságát boncolgatták. 
Nyelvről, nyelvészetről – korszerűen 
A sorozat előadásai a nyelv és a nyelvhasználat izgalmas kérdéseibe nyújtottak betekintést 
korszerű szemlélettel és módszerekkel. A nyelv története, a nyelv és gondolkodás viszonya, 
a nyelvhasználat metaforikussága olyan témakörök, amelyek kutatási eredményei az 
érettségire készülő diákok mellett minden nyelv iránt érdeklődő látásmódját 
gazdagíthatják. Témái között szerepelt a magyar nyelv története, a nyelv és a gondolkodás 
viszonya és a nyelvhasználat metaforikussága Dr. Kalcsó Gyula docens, dr. Lőrincz Gábor 
adjunktus és dr. Domonkosi Ágnes főiskolai tanár előadásában. 

 

Fiókkönyvtáraink helyi programjai 
Felnémeten az olvasóklub mellett folytatódtak a legkisebbeket és szüleiket megszólító 
Mondókázó foglalkozások is népszerűek, csakúgy, mint Felsővárosi Fiókkönyvtárunkban. A 
Felnémeti Gondozási Központtal közös programunkra, a könyvtári órákra nyugdíjas korú 
olvasóinkat invitáljuk irodalmi témájú beszélgetésekre az éppen aktuális évfordulók kapcsán. 
A Felsővárosi fiókkönyvtár állandó programjai Ciróka-kör, Mesetár, melyet Bálintné Fadgyas 
Eszter tart. A Ciróka-kör egy hónapban kétszer, a Mesetár pedig egy hónapban egyszer van 
megtartva. Célcsoport a 0-3 éves korosztály (Ciróka-kör) illetve 3-7 óvodás és kisiskoláskorúak 
(Mesetár). Ezeknek köszönhetően egyre több az apró gyermekolvasó. 
Két éve sikerült ezeket a gyermekprogramokat elindítani. Ma már nagyon sikeresnek számít a 
Felsővárosban. 
 Rendszeresen részt veszünk az októberi könyvtári héten is.  2016-ban a Hahota klub, Jóga klub 
számára adtunk helyet. Állandó festmény kiállítás is helyet kapott a könyvtárban. Havi 
rendszerességgel, az Értelmi Fogyatékkal élőknek internetes filmvetítés is szokott lenni. 
Az olvasószolgálati munka folyamatos. A könyvkölcsönzők elsősorban a közép és idősebb 
olvasók közül kerül ki. A KSZR-nek köszönhetően negyedévente új dokumentumokkal bővül a 
könyvtári állomány. 
 
3.3.4.3 Együttműködés civil szervezetekkel, helyi írókkal 
 
Dsida Jenő Baráti Kör 
A körrel – mely a Dsida-kutatás egyik meghatározó szellemi műhelyévé vált – együttműködve 
nemcsak Dsida költészetére, hanem a határon túli irodalom értékeire is ráirányítottuk a 
figyelmet kiállításokkal, előadásokkal könyvbemutatókkal. Az egri Kulturális Alap 1. félévi 
támogatásával beszélgettünk a magyar emlékművek sorsáról az elszakított területeken Trianon 
után, bemutattuk dr. Lisztóczky László új verseskötetét, a Könyvhéten Okos Tibor népzenész 
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vezetett Ciróka kört. Vendégünk volt a kolozsvári Magyar Színház ifjú színművésze, Marosán 
Csaba megtartottuk a kör hagyományos nyári és karácsonyi találkozóját is. 
 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata 
A programsorozatban az egri és Heves megyei írók, költők legkiválóbbjainak alkotásaiból 
válogató, tematikus, műsoros estek, könyvbemutatók szerepeltek. Megyei alkotók műveiből 
vett verseket, prózai részleteket, műelemzéseket élvezhetett az irodalombarát közönség a 
szerzők, irodalomtörténészek, előadóművészek, zenészek előadásában. Vendégeink voltak: 
Keller Péter, Kaiser László dr. Cs. Varga István, dr. Ködöböcz Gábor, dr. Rácz László Murawski 
Magdolna, Csatáné Bartha Irénke, Bakacsi Ernő, Chászárné Simon Alice, Saárossy Kinga, Jakó 
Bea, Okos Tibor, Daróczi Ilona, Holló József, Kövecses Nikolett, Patkós Attila, Majoros Roland, 
H. Barbócz Ildikó. 
A 3. alkalommal megrendezett Cseh Károly és kortársai versmondó verseny résztvevői a mai 
magyar költészet értékeiből válogathattak, a rendezvény az egri iskolák versszerető diákjait 
mozgósította. 
Lehetőséget adtunk első kötetes helyi íróknak a nagyközönség előtti bemutatkozásra (Balázs 
Zsuzsa, Kékesi Enikő, Szabó Edit). 
 

Ölelj meg egy könyvtárost! 
Az egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola diákjai a nemzetközi világnap alkalmából fejezték 
ki szeretetüket is a könyvtárosok iránt.     
Kiállítások 
A nemzetiségek kultúráját bemutató programok keretében az I. világháború 100 éves 
évfordulója kapcsán érkezett könyvtárunkba a Goethe Intézet német nyelvű könyvkiállítása. A 
kezdet kezdete - kortárs német nyelvű gyerek- és ifjúsági könyveket bemutató vándorkiállítás a 
prágai Goethe Intézet és a müncheni Nemzetközi Ifjúsági Könyvtár válogatásában mutatta be a 
közelmúlt általános tendenciáit. 
A ZeneKlub keretében került sor a Világ Zenéje vándorkiállításra. „Hogy az idegen nyelv ne 
legyen idegen” Alapítvány és az Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtára 
rajzpályázatának anyagából összeállított vándorkiállítás megmutatta, hogyan látják és láttatják 
a mai fiatalok zenével kapcsolatos gondolataikat, élményeiket, véleményeiket.  
 

3.3.4.4 Gyermekprogramok 
A gyermekkönyvtár az anyaépülettől távol helyezkedik el, önálló olvasóteremmel. 2016-ban 
folytattuk az előző év gyakorlatát: az olvasótermi állomány folyamatos leválogatását, 
átalakítását, frissítését az állandóan változó olvasói igényeknek megfelelően. 
Az olvasóterem gyermekkönyvtári funkciói: 

 Tanulószoba: olvasóink különféle elfoglaltságaik (szakkörök, különórák) közötti 
holtidejüket” kihasználva, egyénileg, vagy kisebb csoportokban lecketanulásra, 
versenyekre való felkészülésre használják. 

 Családi böngésző és folyóirat olvasó (családoknak és gyermekeikre várakozó szülőknek 
egyaránt). 

 Játéktér: családok, gyermekközösségek, baráti társaságok számára. Társasjátékaink széles 
választéka minden korosztály igényét kielégíti,. Ezek a játékok gyakran a kapcsolatépítés 
és a társasági élet egyfajta terepét biztosítják.  

 Gyakorlószoba zenetanulóknak: a digitális zongorának köszönhetően. 

 Könyvtári programok, különféle csoportos foglalkozások elsődleges színtere (óvodai, 
iskolai csoportok, felnőtt csoportok). Biztosítja a szükséges intimitást, valamint a 
kölcsönzési tér lezárása nélkül tudjuk az könyvtári tevékenységeket megtartani.  

 

A gyermekkönyvtárban sokrétű tájékoztatás folyik. A kicsi gyermekek - ovisok, kisiskolások - 
gyakran rébusz-jellegű kérdései, kamaszok specifikus kérései, a pedagógusok, főiskolások 
szakmai segítség-kérése egyaránt megtalálható tájékoztatási palettánkon. Mindezek mellett a 
szülők számára végzett tanácsadás is széles információ "köteget" ölel fel. A tájékoztatási 
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eszköztárban a hagyományos dokumentumokra épülő információátadás és a digitális technika 
lehetőségei egyaránt jelen vannak. 
 

Élményalapú könyv-, olvasás-, könyvtár népszerűsítő tevékenységek a gyermekkönyvtárban: 
A gyermekkönyvtár napi munkájának fontos alkotóeleme a csoportos foglalkozások, könyvtári 
programok, továbbképzések szervezése, tartása. A célcsoportok meghatározásában napi 
gyakorlatunk és a könyvtár többrétegű funkciójából fakadó elvárások és igények adják az 
alapot.  

 Családi könyvtár jellegéből adódóan a családok ellátása,   

 gyermekkönyvtár jellegéből fakadóan a legkülönfélébb életkorú gyerekek igényeinek 
kielégítése,  

 "megyei" jellegéből adódóan a megye könyvtárosainak képzése, segítése,  

 "városi" jellegéből adódóan a város lakosságának igényeit kielégítő események szervezése, 

 látogatóink összetételét tekintve a felnőttek - szülők, nagyszülők, pedagógusok, 
gyermekekkel foglalkozó szakemberek - ellátása is.  

 A könyvtár alapterülete látogatottságához viszonyítva kicsi. A mozgathatóvá alakított 
polcoknak köszönhetően azonban nagyobb létszámú közönséget is be tud fogadni.  

 

Csoportfoglalkozások gyermekeknek 

 Óvodai és iskolai csoportok. Látogatásaik rendszeresek, a foglalkozások és a kölcsönzési 
lehetőségek harmonikusan egészítik ki egymást.  Az egyes alkalmak - szabadidős és 
iskolai tananyagot kiegészítő tevékenység esetén egyaránt - ötvözik a biblioterápia, a 
meseterápia, a drámapedagógia eszközeit, mesemondásra, interaktív játékokra, a 
gyerekek nagyfokú aktivitására, a pedagógusok együtt és közreműködésére is építenek.  

 ször(p)arti - biblioterápiás csoport középiskolásoknak 

 Varázskönyvtár -  komplex, játékos, sokszínű foglalkozás 8 óvoda együttes részvételével 
 

Egyéb csoportok 

 Időskorúak alkalmi meseprogramjai 

 Sárkánykör - mesekör felnőtteknek. Havonkénti egész napos esemény különféle életkorú 
és társadalmi állású felnőttek számára. 

 

Családi rendezvények 

 Bébillér családi mesekör: komplex, mesére, dalra, játékra, alkotó munkára, kulturális 
ismeretterjesztésre épül. 

 Családi ünnepek: a költészet napja, a zene, a mese, a közös alkotás jegyében, a könyvtár 
látogatóinak aktív közreműködésével, részvételével. 

 Ciróka kör - baba-mama program, gyermekkönyvtárban és fiókkönyvtárunkban is. 

 "Mesetár" mesekönyvekre épülő családi tevékenység az Északi lakótelepen levő 
fiókkönyvtárban. 

 

Hátrányos helyzetűek 

 Mesély - meseterápiás alkalmak  

 Szalai Közösségi Házban 

 Integrált roma - magyar felnőtt csoport 

 a  Móra iskola fogyatékkal élő kisdiákjai számára 

 az Arany János iskola halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak 
 

Olvasásnépszerűsítés 

 E'mese - vár - élményalapú olvasásnépszerűsítő program a Heves megyei KSZR 
könyvtárak kisiskolásainak. 

 

Egyéb 

 Park-könyvtár, közkedvelt nevén „Tricikli-könyvtár” az érsekkerti játszótéren nyári 
szünetben, ez évtől naponta.  
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 Meseprogram a börtönben.  A HM BV I és a Bródy Sándor Könyvtár közös programja a 
büntetésüket töltő anyák számára.  

 Sátorfalva tábor EKMK-val közös szervezésben 

 A Meta-műhely (Metamorphoses Meseterápiás Egyesület műhelynapja) megszervezése, 
lebonyolítása, a szakmai program biztosítása. 

 Szülők iskolája  
 

3.3.4.5 Galéria 
 

 Kezdete Vége Kiállító Műfaj 

1. január 1. január 16. Rostás Bea grafika 
2. január 19.  február 6. Maklári Kézműves Szakkör textil 

3. február 8. február 27.  Nagy Eszter akvarell 

4. március 2. március 5. Felsővárosi Óvoda grafika 

5. április 4. április 23. Erdész Judit textil 

6. április 28. május 14.  Várműhely Gyermek Alkotókör tűzzománc 

7. május 16. június 4. Szalma Edit illusztráció 

8. június 6. június 23. Kutnyák Géza akvarell 
9. június 24. augusztus 19. Kaláka Fesztivál fotó 

10. szeptember 5. október 1. Takács Eszter festmény 

11. október 4.  október 16.  Izland fotó 

12. október 19. december 23.  
„Friss szelek, fényes szelek fújnak..." - 

Emlékkiállítás az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára 

tabló, műtárgy, 
film 

 

4. Gyűjteménymenedzsment 
4.1 Gyűjteményfejlesztés 
 
Könyvtárunk állománygyarapítása 2016-ban is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a gyűjtőköri 
szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe 
vételével történt. 2016-ban jelentős változás történt a szerzeményezés terén: a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján két nyílt közbeszerzési eljárást 
bonyolítottunk le a könyvek és az időszaki kiadványok terén. Az eljárások sikeresen lezajlottak, 
a könyvek közbeszerzése 2016. június 1-től, az időszaki kiadványoké pedig 2017. január 1-től 
indult el. A közbeszerzések eredményeként a beszállító partnerek kiválasztásának lehetősége 
megszűnt, beszállító partnereink a pályázatok nyertes ajánlattevői: könyvek esetében a Libri-
Bookline Nyrt., magyar nyelvű időszaki kiadványok esetében a Magyar Posta Zrt., idegen 
nyelvű időszaki kiadványok esetében a Libro-Trade Kereskedelmi Kft., regionális hírlapok 
esetében pedig a Mediaworks Hungary Zrt. 
 

Az állománygyarapítás forrásai: 

 költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelő támogatás) 

 KSZR költségvetési támogatás 

 egyéb támogatások (ODR, Márai-program, NKA-könyvtámogatás) 

 kötelespéldányok, ajándékok 
 

A költségvetésből a dokumentumok beszerzésére biztosított keret részlegenkénti elosztása év 
elején megtörtént, az önállóan gyarapító részlegeink (felnőtt részleg, gyermekkönyvtár, zenei 
részleg, idegen nyelvi részleg, KSZR szolgáltatás) maguk felelősek a felhasználásért, az olvasói 
elégedettséget szolgáló folyamatos, tervszerű gyarapításért. 
Az Érdekeltségnövelő támogatás terén nagyarányú növekedés volt tapasztalható: a 2015-ben 
kapott 111.446 forint 2016-ban 2.240.632 forintra emelkedett.  
 

2016-ban 6 új település csatlakozott a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszerhez, így összesen 
84 település számára biztosítottunk dokumentum-ellátást. A KSZR állománygyarapítása is 
folyamatosan, a rendszer gyűjtőköri szabályzatának elvei szerint történt. Az éves gyarapodás 
összesen 12337 db dokumentum volt, 25.438.655 Forint értékben. A szolgáltatás keretében a 
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tagkönyvtárak egyrészt tartós letétbe kihelyezett könyveket, másrészt a frissítés biztosítására 
negyedévente cserélődő állományrészt, ún. forgó letétet kapnak. A beszerzett dokumentumok 
példányszáma tartós letétbe kerülés esetén 84 db volt, forgó letétbe kerülés esetén pedig 3 db. 
A szolgáltatás része a településenként 100.000 Forint értékű folyóirat-előfizetés is, mely az 
adott település igényeinek felmérése után kerül megrendelésre.  
 

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben vállalt feladatok ellátására 
évenként támogatást kap. A felhasználás nem naptári évhez, hanem a szerződésben 
meghatározott, egyik évről a másikra áthúzódó dátumhoz kötődik. Az ODR támogatásból az 
előző évekre jellemző elvek szerint gyarapítottuk állományunkat, továbbra is figyelembe véve 
az útmutatók irányelveit, könyvtárunk gyűjtőkörét, és a felhasználók igényeit.  
A Márai-program célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar 
kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai 
és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar 
szerzők támogatása és megismertetése. A Márai V. program keretében 1.500.000 Ft értékben 
kaptunk 672 db könyvet. A Márai VI. program keretében 750.000 Ft értékben 336 db 
dokumentumot rendeltünk 2016. augusztus hónapban.  
Jelentős gyarapodási forrás volt 2016-ban is a Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban NKA) 
könyvtámogatási programja. Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdetett a 
könyvkiadási tevékenység fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek 
létrehozására. E pályázat eredményeként a kiadók a támogatást nyert művekből meghatározott 
példányszámot az NKA részére adtak át, melyeket könyvtárakban kíván elérhetővé tenni a 
széles olvasóközönség számára. Ebből a forrásból 10.423.000 Ft értékben 3400 db könyvvel 
gyarapodott könyvtárunk állománya. 
 

Ajándékként 1142 db 1.906.595 Ft értékű, kötelespéldányként 60 db dokumentum került a 
birtokunkba, melyből 4 db könyv volt (3700 Ft értékben), 56 db pedig folyóirat. Ajándék- és 
kötelespéldányok révén a dokumentumgyarapodás összesen 1.910.295 Ft értékben történt. 
 

 
Mutatók 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
terv 

2016. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Gyarapításra fordított összeg (Ft) 45 373 455 45 500 
000 

48 885 145 +7,7 

      ebből folyóirat (Ft) 9 154 170 11 000 000 15 846 235 +73,1 

      ebből CD/DVD/elektronikus 
dokumentum (Ft) 

9 394 721 9 500 000 6 021 907 -35,9 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 
dokumentumtípusonként (db és méter) 

22 074 22 000 22 345 +1,2 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok 
száma dokumentumtípusonként 

9 122 5 000 7 407 -18,8 

Kötelespéldányként kapott és 
nyilvántartásba vett dokumentumok száma 
(db) 

72 80 60 -16,6 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

992 1000 1703 +71,6 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

635 500 613 -3,4 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

80 80 375 +368,7 

Zenei gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

1000 950 1016 +1,6 

A megyei könyvtár esetében a tárgyévben 
beszerzett egy lakosra jutó könyvtári 
dokumentumok száma (dokumentumok 
száma/megye lakossága)  

0,07 0,07 0,07 0 
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Állománygyarapításra fordított összeg 2016-ban  
Felhasználás helye Leltárba vett 

állomány Ft 
Kurrens folyóirat 

Ft 
Összesen 

Ft 

Központi könyvtár + önállóan 
gyarapító részlegek 

25 759 875 5 475 969 31 235 844 

KSZR 25 438 655 10 370 266 35 808 921 

Összesen 51 198 530 15 846 235 67 044 765 

 

A 2016-ban állományba vett dokumentumok darabszáma és összege a beszerzés módja szerint: 

Beszerzés módja db Ft 

Vétel 21 075 49 141 319  

Ajándék 1 142 1 906 595 

Kötelespéldány 4 3700 

Egyéb 123 145 916 

Saját előállítás 1 1000 

Összesen 22 345 51 198 530 

 

A 2016-ban állományba vett dokumentumok megoszlása a beszerzett dokumentumok típusa 
és a beszerzés összege szerint 

Dokumentumtípus db Ft 

könyv 20 674 45 109 788 

hangzó 1045 1 583 477 

kotta 42 56 954 

elektronikus 103 1 462 038 

térkép 8 9 881 

vizuális 473 2 976 392 

Összesen 22 345 51 198 530 
 

Kurrens folyóirat állomány alakulása 2016-ban 

A kurrens időszaki kiadványok száma Cím Példány 

Összesen 425 1733 

ebből központi könyvtár és részlegei 281 476 

ebből KSZR szolgáltatás 144 1257 

 

4.2 Gyűjteményszervezés 
 
2016. évi kiemelt feladatok  

 A könyvek és az időszaki kiadványok közbeszerzési eljárásának szakmai előkészítése, 
lebonyolítása nagy pluszfeladatot jelentett a csoport több munkatársának. Az időszaki 
kiadványok közbeszerzési eljárásának előkészítése a következő lépésekből állt:  
a Központi könyvtár és egyes részlegeinek, valamint az új tagokkal bővült KSZR 
tagkönyvtárak folyóiratigényeinek összegyűjtése, táblázatban történő rögzítése, a megszűnt 
kiadványok hasonló jellegűvel történő helyettesítése, a folyóirat-megrendelések 
racionalizálása az elektronikus megjelenések függvényében, az időszaki kiadványok 3 
csoportba rendezése (magyar nyelvűek, idegen nyelvűek és regionálisak), a meglévő 
megrendelések december végére történő kifuttatása, valamint ajánlattevők felkutatása. 

 A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja keretében 2016-ban nem volt 
lehetőség könyvek kiválasztására, a megyei könyvtárak előre összeállított, 1700 db-os 
könyvcsomagot kaptak két körben. Az első 1700 db kötet március 8-án került kiszállításra, a 
második 1700 db kötet április 4-én érkezett. Az összesen 3400 db dokumentum állományba 
vétele az előírt 40 nap alatt megvalósult. 
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 Ebben az évben új dokumentumtípus jelent meg könyvtárunkban: az e-könyv. Az Ebsco 
Public Library Collection elnevezésű dokumentumcsomagját - mely több mint 33000 
elsősorban angol nyelvű szépirodalmat és szakirodalmat tartalmaz – a második félévtől 
fizettük elő. Ezen kívül beszereztünk 13 db népszerű szépirodalmi e-könyvet angol nyelven 
állandó hozzáféréssel, melyeket állományba is vettünk. 

 Az állománygyarapítás során továbbra is figyeltünk arra, hogy a Tini Zugba a tizenévesek 
érdeklődésének megfelelő könyvek, folyóiratok, DVD-k az eddiginél nagyobb arányban 
kerüljenek beszerzésre. Kiemelt feladat volt a Nagy Könyves Beavatás elnevezésű kreatív 
olvasásnépszerűsítő játékra való felkészülés, aminek keretében 96 csapat 7 fordulóban 
csapatonként 7 könyvet olvas el, és dolgoz fel. Ennek a 14-21 éves korosztályt megszólító 
játéknak a 210 címet tartalmazó ajánlott olvasmány-listáját könyvtárunkba több példányban 
beszereztük és feldolgoztuk az októberi kezdőidőpontra. 

 Gondoskodtunk a Strandkönyvtár és a Plázakönyvtár folyóirat-beszerzéséről is, és sor került 
a féleségek bővítésére is az olvasói igények alapján. A Strandkönyvtár könyveit részben a 
meglévő állományból történő leválogatással és lelőhely-módosítással, részben e célra 
történő beszerzéssel biztosítottuk. 

 Elkészült az intézmény régi Gyűjtőköri szabályzatának aktualizálása. Az egyes gyarapítási 
egységek szabályzatainak egységes keretbe foglalása 2016. évre kitűzött feladat volt. 

 
4.3 Állománygondozás 
 
Állománygondozás terén fő célunk, hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban 
kerüljön a használókhoz. Fontos a megfelelő tárolás, a gyors visszakereshetőség, a 
megrongálódott, elavult könyvek folyamatos selejtezése, a megőrizni kívánt időszaki 
kiadványok köttetése. Ennek érdekében a következő feladatokat végeztük: 

 A Bem téren található külső raktárunkban megfelelőek a körülmények a könyvek 
tárolására, és a rendezési feladatok elvégzésére. Ebben az évben itt leválogatást végeztünk 
a szépirodalmi állományrészben, a leválogatott könyvek törlés után kiárusításra kerültek. 

 A raktárakban talált rendezetlen helyismereti anyag átvizsgálása, behasonlítása 
megtörtént, állományba vételük, feldolgozásuk folyamatos. 

 A használat során megkopott raktári jelzeteket folyamatosan cseréljük, a hiányzókat 
pótoljuk. Egy szerző műveinek eltérő Cutter-számozását egységesítjük a katalógusban és a 
könyveken egyaránt. Figyelmet fordítunk a kiemelések feltüntetésére is a könyvek 
gerincén. 

 Az olvasói igények növekedésével párhuzamosan tovább növeltük a férőhelyet a 
kölcsönzői térben a szépirodalmi kiemelések számára. A kölcsönözhető szakirodalmi 
állomány leválogatásával, raktárba helyezésével jelenleg már egy egész külön terem áll 
rendelkezésre a keresett romantikus regények, krimik és a fantasztikus irodalom számára. 

 A Tini Zug dinamikusan fejlődő állománya is férőhelybővítést igényelt, melyet egy plusz 
polc beállításával, és az új könyvek állványának tini könyvek számára történő 
felhasználásával egyelőre meg tudtunk oldani. 
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4.4 Állományapasztás, törlés 
 

Könyvtárunk egyes részlegeiben, fiókkönyvtáraiban, valamint a külső raktárban folyamatos 
volt a tervszerű állományapasztás, a tartalmi elavulás és fizikai elrongálódás miatti selejtezés. 

 

A törlések alakulása 2016-ban: 

Részleg Dokumentumtípus (db)  

 

Könyv és 
bekötött 
folyóirat 

Hangzó 
Elektro- 

nikus 
Audio- 
vizuális 

Összesen 
(db) 

Összesen 
(Ft) 

Központi kvt. 3 471 0 1 285 3757 2 314 252 

Idegennyelvi 506 31 0 0 537 425 886 

Zenei 290 352 0 0 642 324 419 

Gyermekkönyvtár 1 349 0 0 0 1 349 694 853 

2 sz. fiókkönyvtár 139 0 0 0 139 25 613 

3 sz. fiókkönyvtár 601 0 0 0 601 134 535 

KSZR 346 3 0 33 382 706 686 

Összesen 6702 386 1 318 7407 4 626 244 
 

Állományadatok 2016. december 31-én 

Könyv és 
bekötött 
tékázott 
folyóirat    

kötet, téka 

Kartog 
ráfiai 
dok. 
db 

Nyomta- 
tott 

zenei 
dok. 
db 

Hang-
dok. 
 db, 

tekercs 

Képdok. 
db, 

tekercs 

Elektroni- 
kus 

(digitális) 
dok. 
 db 

Egyéb  
dok. 
db 

E-könyv 
db 

Összes 
db 

265 642 870 2215 21 189 5 582 1 698 20 119 13 317 328 

 
4.5 Gyűjteményfeltárás  
 
Feldolgozás 

 A 2016-ban állományba vett 22.345 db dokumentum feldolgozása a tárgyévben megtörtént. 
A könyvek rekordjainak kb. 35%-a más adatbázisokból honosítható volt, de a tartalmi és 
formai feltárás megfelelőségét minden esetben ellenőriztük, szükség esetén korrigáltuk a 
tárgyszavakat, raktári jelzeteket. A rekordok 45%-a volt többszörözhető, 20%-a pedig saját 
feldolgozást igényelt. 

 A tervszerű és folyamatos állománygyarapítást folyamatos feldolgozás kíséri. 2016-ban 
jelentős többletfeladatot jelentett a Márai V., Márai VI., és az NKA-támogatásból kapott 
4408 db könyv rövid határidőre történő állományba vétele és feldolgozása.  

 A helyismereti témájú folyóirat-figyelés eredményeként 839 cikk rekordja került az 
adatbázisba. A 2015. évi 2033 cikkhez képest a csökkenés oka a digitalizálásra vezethető 
vissza. A Heves megyei hírlap negyedévente történő digitalizálása és a Hungaricana 
adatbázisban való megjelenése miatt már nem tárjuk fel teljes egészében a hírlap 
cikkanyagát, figyelésünk és feltárásunk a könyvtárra vonatkozó sajtómegjelenésre 
korlátozódik. 

 A külső raktárban található helyismereti értékű vállalati irodalom savmentes dobozokban 
történő betűrendes elhelyezése megvalósult, de a 2016-ra tervezett állományba vétele és 
feldolgozása még nem. Ennek oka, hogy a csoport létszámában csökkenés következett be: 
egy fő nyugdíjba vonult, az érkezett új kolléganő pedig évközben Budapestre költözött. 

  Eger Megyei Jogú Város Közgyűlési anyagai 2016-tól már csak elektronikus formában 
kerülnek állományba vételre. Analitikus feldolgozásukat ebben az évben már nem 
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folytattuk, mert Eger város honlapján is visszakereshetőek mind a közgyűlési anyagok, 
mind pedig a jegyzőkönyvek. 

 A TV EGER hírműsoraiból 2016-ben 452 riport került feldolgozásra. A mennyiség nem 
növekedett jelentősen az előző évihez képest, ennek oka az adatbázis működésének 
gyakori akadozása, és a feladatot végző munkatárs munkakörének bővülése. 

 A Corvina adatbázis gondozásával kapcsolatosan 2016-ban is kiemelt figyelmet 
fordítottunk az authority rekordok egységesítésére, visszamenőleges javítására, és az 
utalózásra. Ezen kívül javítottuk a más adatbázisokból átemelt rekordok tárgyszavait, 
végeztük a régebbi hiányos rekordjaink kiegészítését. 

 
 

Mutatók 2015. évi 
tény 

2016. 
évi terv 

2016. évi 
tény 

 
változás %-ban 

előző évhez 
képest 

Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített 
rekordok száma 

 16 725 15 000 37 712 +125,4 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 
betöltött tételek száma 

 0 0 0 0 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 
rekordok száma 

 205 150 518 +152,6 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve) 

 0,5 0,5 0,5 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 

 14 12 17 +21,4 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 
száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

 100 100 100 0 
 
 

 

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása  
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2013-tól Minősített Könyvtár címmel, 2016-tól 
Könyvtári Minőségi Díj szakmai elismerésekkel rendelkezik. 2015-ben beadott pályázatunkat 
elismerte a Könyvtári Minőségügyi Bizottság, javaslatukkal egyetértett az emberi erőforrások 
minisztere. A Díj elnyeréséről 2015 utolsó napjaiban értesültünk, a díjátadásra 2016-ban a 
Magyar Kultúra Napján került sor.  
A Könyvtári Minőségi Díj pályázat fő eleme az innováció. A Díjat az könyvtár nyerheti el, 
amelynek kiemelkedően magas minőségi szintű újszerű szolgáltatásait a használók, a 
partnerek és a fenntartó sokoldalúan visszaigazolja, értékeli.  
Könyvtárunk szervezeti kultúrájának erőssége, hogy a vezetés motiválja a munkatársakat, teret 
enged a kreativitásnak, az innovatív ötletek megvalósításának. A szervezet sikerei legtöbbször 
egy-egy kolléga ötletéből bontakoznak ki, annak alapján válnak eredményes, keresett 
szolgáltatásokká vagy követendő jó gyakorlattá. Könyvtári Minőségi Díj pályázatunkat erre a 
szellemi tőkére alapozva nyújtottuk be a kiírásnak megfelelően három témakörben.  
Pályázatunkban elsőként azt Könyvtár a falakon túl elnevezésű innovációt mutattuk be. Az 
ebben szereplő Plázakönyvtár működtetése egyedül álló kezdeményezés a hazai 
könyvtárügyben. Strandkönyvtár és Parkkönyvtár szolgáltatásunk is sok egyediséggel bír, 
folyamatosan alakul, egyre tartalmasabb és látványosabb lesz. Célunk, hogy kilépve a könyvtár 
épületéből oda vigyük szolgáltatásainkat, ahol sok ember megfordul, és egyéb tevékenységeik 
mellett szívesen fogadják a könyvtár kínálatát, a könnyen elérhető olvasnivalót és információt. 
Második pályázati témánk az Élményalapú könyvtári programok a HEVESTÉKÁ-ban. Azt 
mutattuk be, hogyan tudunk 84 Heves megyei könyvtári szolgáltató helyen izgalmas 
programokat megvalósítani a saját dolgozóinkban rejlő plusz képességek kibontakoztatásával. 
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Olyan egyedi programokat ajánlunk, melyek ötletgazdája és megvalósítója a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár 16 munkatársa.  
Harmadik témánk A könyvtár a felhőben innováció és egyben példát adó jó gyakorlat. 
Bemutattuk, hogy egy új technológia alkalmazása hogyan tudja erősíteni a számunkra oly 
fontos szervezeti kultúrát, a belső kommunikációt, a térben és időben távol lévő kollégák 
munkájának koordinálását, együttes munkavégzését. 

 

   

5.1 Tudásmegosztás 
5.1.1 Tapasztalatcsere látogatások  

 
2016-ban szakmai tapasztalatcsere látogatásra az ország minden részéből érkeztek hozzánk 
kollégák, országos, megyei és városi könyvtárak minőségirányítási tanácstagjai, 
minőségfejlesztési munkacsoportjai, akiknek munkáját a Minősített Könyvtár cím pályázatra 
való felkészülésben segítettük. Az év során 6 könyvtár 60 munkatársával osztottuk meg 
minőségfejlesztési tapasztalatainkat. A találkozók formáját igényeiknek megfelelően 
választottuk meg: szakmai beszélgetés, tréning, csoportmunka, illetve előadások formájában. 
A tudásmegosztásban résztvevő munkatársak:  

Farkas Márta, Kelemenné Csuhay Zsuzsanna, Oroszi Katalin – MIT-tagok 
Sohajdáné Bajnok Katalin – MIT-vezető 
Tőzsér Istvánné – igazgató, MIT-tag 

 

Intézmény Időpont Létszám 

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, Budapest 2016.01.26. 15 fő 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc 2016.03.03. 10 fő 
Somogyi Károly Megyei és Városi Könyvtár, Szeged 2016.04.26. 16 fő 
Csorba Győző Megyei Könyvtár, Pécs 2016.06.29. 8 fő 
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Győr  2016.10.3-4. 3 fő 
Püski Sándor Városi Könyvtár, Békés 2016.11.08. 8 fő 

 
5.1.2 Megyei koordináció  

 
2016-ban folytattuk a Heves megyei önálló nyilvános könyvtárak felkészítését a 120/2014. (IV.8) 
Kormányrendeletben előírt minőségi követelményekre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
2015. évi ajánlása1 alapján, valamint a 2015-ben megtartott 3 napos megyei 
minőségmenedzsment képzés előadásainak anyagára alapozva bekértük az önálló könyvtárak 
minőségügyi adatlapját, illetve segítettük őket a dokumentumok elkészítésében. A 37 önálló 
nyilvános könyvtár 60%-a, azaz 22 intézmény küldte be az adatokat.  
Az ajánlás szerinti minőségügyi dokumentációval rendelkeznek az alábbi önálló nyilvános 
települési könyvtárak (22): Abasár, Boldog, Detk, Domoszló, Ecséd, Füzesabony, Gyöngyös, 
Gyöngyösoroszi, Hatvan, Heves, Hort, Kápolna, Kompolt, Lőrinci, Markaz, Noszvaj, 
Pétervására, Szihalom, Tarnaörs, Tiszanána, Verpelét, Visonta. 

                                                   
 
1 Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére. Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős 

Államtitkársága megbízásából http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/Ajánlás 
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Törekszünk arra, hogy minél több Heves megyei partner intézmény fölismerje a 
minőségügyben rejlő szakmai fejlesztés lehetőségeit.  
 

5.1.3 Tudásmegosztás belső képzéseken  
 
A megyei szinten meghirdetett képzések mellett a belső továbbképzésekre is figyelmet 
fordítunk. Fontosnak tartjuk a jó gyakorlatok átadását, szakmai tapasztalatcserét a könyvtár 
munkatársai számára is. 2016-ban az alábbi témákban hangzottak el előadások: 

 

Időpont Képzési forma 

2016. május 23. Összdolgozói értekezlet 

 1. Munkaterv, beszámoló és a minisztériumi vélemény ismertetése / Tőzsér Istvánné 
2. Az intézmény informatikai biztonságával kapcsolatos tudnivalók / Tőzsér Istvánné 
3. A prágai kirándulás tudnivalóinak egyeztetése 
4. Egyebek, aktualitások 

2016. május 23. Szakalkalmazotti értekezlet 

 1. A Nagy Könyves Beavatás: középpontban a tini olvasók / Kovács Dóra 
2. Általános és szaktájékoztatás (társadalomtudomány, szociológia, művészet, 

történelem, jog) online adatbázisokkal / Szemerszkiné Dürgő Csilla 
3. Az Ünnepi Könyvhét program ismertetése, feladatok megbeszélése / Kelemenné 

Csuhay Zsuzsanna 
4. Egyebek, aktualitások 

2016. szeptember 5. Összdolgozói értekezlet 

 1. Beszámoló az eltelt félév munkájáról, eredmények és jövőbeni feladatok / Tőzsér 
Istvánné 

2. Esélyegyenlőség a könyvtárban / Varga Lászlóné 
3. Gazdasági változások, tudnivalók / Varga Lászlóné 
4. Környezetünk védelmében - könyvtári projektek bemutatása, zöldkönyvtár / Tőzsér 

Istvánné 

2016. szeptember 5. Szakalkalmazotti értekezlet 

 1. Beszámoló a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének kongresszusáról / 
Zsoldos Marianna 

2. Parkkönyvtári tapasztalatok / Pauer Erika 
3. Angol nyelvű e-könyvek - az indulás hónapjai / Kovács Dóra 
4. Pályázatok, projektek az őszi időszakban 
5. Egyebek, praktikus információk 

2016. november 28. 1. Tájékoztató a 2016. évi eredményekről, várható feladatokról. Tréning / Tőzsér 
Istvánné 

 

5.1.4 Használói elégedettségmérés 

 

2016. április 4-6. között 30 órás szakmai alapképzést szerveztünk a Heves megyei könyvtári 
szolgáltató helyek munkatársai számára. A tanfolyam sikerét 14 kitöltött elégedettségmérő lap 
igazolta vissza. 2016 júniusában fejeződött be egy éves E’ mesevár megyei olvasásnépszerűsítő 
programunk, amelynek záró eseménye után megkérdeztük a résztvevők véleményét is. 38 
megkérdezettből 24 kérdőívet kaptunk vissza, amelyből hasznos információkat merítettünk a 
hasonló programok előkészítéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához. 2016-ben értékeltük az 
előző év végén megkérdezett KSZR szolgáltató helyek használóinak elégedettségét. 42 
településről 701 kitöltött kérdőívet kaptunk vissza.  
 
5.1.5 Szakmai publikációk 

Nyomtatott publikációk 
 

1. Hívjunk élő költőt, írót a könyvtárba? Hívjunk bátran! / Oroszi Katalin. – In: Kapcsolat : a Heves 
megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 25. évf. 1-2. sz. (2016. nyár), p. 4. 

 

2. A könyvtárosi élet igen izgalmas és sokszínű / Komló-Szabó Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei 
könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 25. évf. 1-2. sz. (2016. nyár), p. 5-6. 
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3. Megyei versfüggők / Komló-Szabó Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 
1416-3535. - 25. évf. 1-2. sz. (2016. nyár), p. 7-9. 

 

4. TiniZug : középpontban az olvasók / Csépányi Zoltán. – In: Kapcsolat : a Heves megyei 
könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 25. évf. 1-2. sz. (2016. nyár), p. 11-12. 

 

5. A tökéletlenség dícsérete a DIS-KURZUS továbbképzésen / Luzsi Margó [et al.]. – In: Kapcsolat : a 
Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 25. évf. 1-2. sz. (2016. nyár), p. 13-17. 

 

6. Emlékkiállítás és rendezvénysorozat Egerben / Szécsényi Orsolya. – In: Kapcsolat : a Heves megyei 
könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 25. évf. 3-4. sz. (2016. tél), p. 9. 

 

7. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete szakmai kirándulása Edelénybe / 
Verle Ágnes. – In: Kapcsolat : a Heves megyei könyvtárosok lapja, ISSN 1416-3535. - 25. évf. 3-4. sz. 
(2016. tél), p. 10. 

 
Online megjelenésű publikációk 
 

1. Congress Diary - Kongresstagebuch #2 / Zsoldos Marianna. – URL: 
http://www.iaml.info/news/congress-diary-kongresstagebuch-2-magyarhungarian 

 

2. Rockstar selfies : prezentáció / Zsoldos Marianna. – URL: 
http://www.slideshare.net/hangtarnok/rockstar-selfies-63858161 

 

3. Az MKE Heves Megyei Szervezetének tavaszi taggyűlése / Kovács Dóra. – In: Könyvtárvilág. 4. évf. 
2. sz. (2016) - http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/05/az-mke-heves-megyei-szervezetenek-
tavaszi-taggyulese/3108/#more-3108 

 

4. HMSZ – Kirándulás Edelénybe / Verle Ágnes. – In: Könyvtárvilág. – 4. évf. 5. sz. (2016.). – URL: 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/11/hmsz-kirandulas-edelenybe/3539/#more-3539 

 

5.1.6 Szakmai előadások 
 
Kollégáink az ország minden részéből kapnak felkérést konferenciák, műhelynapok, 
továbbképzések szakmai előadásainak megtartására. 2016-ban az alábbi témákban tartottunk 
előadásokat: 
 

 
Az előadás címe Előadó Előadás helyszíne 

Előadás 
ideje 

A rendezvény 
megnevezése 

1. 1
. 
Nemtudomka (munka és 
önbizalom) 

Bálintné Fadgyas 
Eszter 

Eger, Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár, 
gyermekkönyvtár 

2016. február 
29. Diskurzus 

módszertani 
műhely 

2. 2
. 
Nem vagyok műfordító, de... 
(kreatív ötletek) 

Bálintné Fadgyas 
Eszter 

Eger, Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár, 
gyermekkönyvtár 

2016. június 
27. 

3.  Együtt egymásért - hátrányos 
helyzetű olvasók a Bródy 
Sándor Könyvtárban 

Bodor Katalin 
Vakok és Látássérültek 

Heves Megyei Szervezete 
Eger 

2016. szept. 
14. 

Esélyegyenlőségi 
Konferencia 

4.  A Nagy Könyves Beavatás - 
Veronica Roth: A beavatott 
trilógiájára építő országos 
olvasásnépszerűsítő játék 
bemutatása 

Csépányi Zoltán 
Ostoros, Ostoros 

Könyvtári, Információs és 
Közösségi hely 

2016. aug. 29. 
2017-es trendek a 

HEVESTÉKÁ-ban - 
Szakmai nap  

5.  
A Nagy Könyves Beavatás Csépányi Zoltán 

Gödöllő, Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs 

Központ 

2016. szept. 
28. 

Útban a Minősített 
Könyvtár Cím felé 

6.  A Nagy Könyves Beavatás - 
Veronica Roth: A beavatott 
trilógiájára építő országos 
olvasásnépszerűsítő játék 
bemutatása 

Csépányi Zoltán 
Győr, Dr. Kovács Pál 
Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér 
2016. okt. 4. 

Kisalföldi 
Könyvtárosok és 

Könyvtárak 
Egyesülete szakmai 

nap 

7.  
Dióhéjban az Országos 
Könyvtári Napokról 

Farkas Márta 
Ostoros, Ostoros 

Könyvtári, Információs és 
Közösségi hely 

2016. aug. 29. 
2017-es trendek a 

HEVESTÉKÁ-ban - 
Szakmai nap  

8.  
Folyamatszabályozás Farkas Márta 

Székesfehérvár, 
Vörösmarty Mihály 

2016. márc. 
7. 

Szakmai nap Fejér 
megye 

http://www.iaml.info/news/congress-diary-kongresstagebuch-2-magyarhungarian
http://www.slideshare.net/hangtarnok/rockstar-selfies-63858161
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/05/az-mke-heves-megyei-szervezetenek-tavaszi-taggyulese/3108/#more-3108
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/05/az-mke-heves-megyei-szervezetenek-tavaszi-taggyulese/3108/#more-3108
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2016/11/hmsz-kirandulas-edelenybe/3539/#more-3539
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Könyvtár könyvtárosainak 

9.  
Egy könyv és egy csésze kakaó 

Fekete Ildikó-
Oroszi Katalin 

Eger, Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár 

2016. április 
4. 

Kommuni-kációs 
tréning 

10.  Fröccsműhely és ször(p)arti: 
avagy irodalmi kamaszdélután 
a könyvtárban 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Budapest, Millenáris 2016. ápr. 22. 
23. Budapesti 
Nemzetközi 

Könyvfesztivál 

11.  
Fröccsműhely és ször(p)arti: 
avagy irodalmi kamaszdélután 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Szarvas, Tessedik Sámuel 
Múzeum és Könyvtár 

2016. nov. 21. 
III. Szarvasi 

Könyvtárszakmai 
Nap 

12.  E' mese vár - élményalapú 
olvasásnépszerűsítés Heves 
megyében 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Miskolc, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár 

2016. nov. 25. 
Műhellyel a 
gyermekek 

szolgálatában 

13.  

E'mese vár a tapasztalatok 
tükrében 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Eger, Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár 

2016. nov. 3-
4. 

E'mese vár 
élményalapú 

olvasásnépszerűsít
és - országos 

szakmai 
továbbképzés  

14.  Könyvet a kézbe! – a hónap 
könyve közösségépítő játék 
bemutatása 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Ostoros, Ostoros 
Könyvtári, Információs és 

Közösségi hely 
2016. aug. 29. 

2017-es trendek a 
HEVESTÉKÁ-ban - 

Szakmai nap  

15.  Fröccsműhely és ször(p)arti: 
avagy irodalmi kamaszdélután 
a könyvtárban 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Szentendre, Pest Megyei 
Könyvtár 

2016. dec. 7. 
Pest megyei 

könyvtárosok 
továbbképzése 

16.  Hogyishívják, avagy hogyan 
fogalmazzunk egyértelműen 

Komló-Szabó 
Ágnes 

Eger, Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár 

2016. február 
29. 

Diskurzus 
módszertani 

műhely 
17.  

Étvágy és irodalom 
Komló-Szabó 

Ágnes 
Eger, Bródy Sándor Megyei 

és Városi Könyvtár 
2016. június 

27. 

18.  
A Nagy Könyves Beavatás: 
középpontban a tini olvasók 

Kovács Dóra, 
Csépányi Zoltán 

Budapest, Millenáris 2016. ápr. 22. 
23. Budapesti 
Nemzetközi 

Könyvfesztivál 

19.  Alkotó-fejlesztő meseterápia a 
világkép módszer alapján 

Luzsi Margó Budapest IBS 2016 jan. 30. 
SOTE akkreditált 

tanfolyam; 
Boldizsár Ildikó: 
Metamorphoses 

meseterápia, 
specializáció - 

oktatás 

20.  

Mesemondás gyakorlata Luzsi Margó Budapest IBS 2016. jan. 31. 

21.  
Mesék, mondókák, mesés 
játékok a gyakorlatban 

Luzsi Margó Pomáz, Hétszínvirág óvoda 2016. ápr. 15. 

Szakmai 
továbbképzés 
óvónőknek - 

workshop 

22.  Az érték bennünk van - 
könyvtár, mese, hivatás 

Luzsi Margó 
Pomáz, Szent István király 

Plébánia, 
2016. ápr. 15. 

Szív-közelben 
Pomázon sorozat 

23.  
Lélekfrissítő mese Luzsi Margó 

Budapest, Kontyfa utcai 
Általános Iskola 

2016. ápr. 22. 
Workshop 

pedagógusoknak 

24.  
Bármi legyen, gazdagít Luzsi Margó 

Gyula, Mogyoróssy János 
Városi Könyvtár 

2016. jún. 11. Ünnepi Könyvhét 

25.  
"Meseláng" Luzsi Margó 

Kézdivásárhely, Kosztándi 
Képtár 

2016. szept. 
30. 

I. Holnemvolt 
Székelyföldi 

Mesefesztivál 

26.  
Mesély - lélekfrissítés mesékkel Luzsi Margó 

Sepsiszentgyörgy, Váradi 
József Általános Iskola 

2016. szept. 
30. 

27.  
Mesély - lélekfrissítés mesékkel Luzsi Margó 

Sepsiszentgyörgy, Bod 
Péter Megyei Könyvtár 

2016. okt. 1. 

28.  Mindennapi kenyerünk a mese 
- E'mese vár program 

Luzsi Margó 
Sepsiszentgyörgy, Bod 
Péter Megyei Könyvtár 

2016. okt. 1. 

29.  Közösségi mesemondás Luzsi Margó Sepsiszentgyörgy 2016. okt. 1. 

30.  A magyar népmese napja - 
boszorkány lányai 

Luzsi Margó 
Sepsiszentgyörgy, Őszi 

Vásár 
2016. okt. 1. 

31.  
Szülők Iskolája Luzsi Margó Eger, Csillagfény óvoda 2016. okt. 26. 

Workshop 
szülőknek 

32.  

Az E'mese vár szerkezete és 
felépítése 

Luzsi Margó 
Eger, Bródy Sándor Megyei 

és Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

2016. nov. 3. 

E'mese vár 
élményalapú 

olvasásnépszerűsít
és - országos 

szakmai 
továbbképzés  

33.  Szakmai munkánk a 
tapasztalatok tükrében 

Luzsi Margó Budapest IBS 
2016. nov. 

30. 
MME közgyűlés 

34.  
"Bármi legyen, gazdagít" Luzsi Margó Pomáz, Hétszínvirág óvoda 2016. dec. 19. 

Hétszínvirág 
Óvoda és Bölcsőde 

továbbképzés 
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óvónőknek, 
workshop 

35.  
Mesés várakozás Luzsi Margó 

Szentendre, Pest Megyei 
Könyvtár 

2016. dec. 19. 
PMK, karácsonyi 
családi program 

36.  

"Bármi legyen, gazdagít" Luzsi Margó Pomáz, Napsugár tagóvoda 2016. dec. 20. 

Hétszínvirág 
Óvoda és Bölcsőde 

továbbképzés 
óvónőknek, 
workshop 

37.  
"Ráérős mesék" elmélet és 
gyakorlat 

Luzsi Margó 
Eger, Bródy Sándor Megyei 

és Városi Könyvtár, 
gyermekkönyvtár 

2016. 
március 10. 

Meta-műhely. 
meseterápiás 

műhelyfoglalkozás 

38.  
Kommunikációs tréning Luzsi Margó 

Eger, Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár 

2016. április 
4. 

Kommuni-kációs 
tréning 

39.  
Közösségépítés könyvtárakban Luzsi Margó 

Eger, Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár, 
gyermekkönyvtár 

2016. május 
23-24. 

Közösségépítés a 
könyvtárban 

40.  Online világ – kölcsönzés, 
helyismereti anyagok és angol 
könyvek egy kattintásra 

Oroszi Katalin 
Ostoros, Ostoros 

Könyvtári, Információs és 
Közösségi hely 

2016. aug. 29. 
2017-es trendek a 

HEVESTÉKÁ-ban - 
Szakmai nap  

41.  
½ nótás (zenei foglakozásaim a 
könyvtárban) 

Pauer Erika 
Eger, Bródy Sándor Megyei 

és Városi Könyvtár, 
gyermekkönyvtár 

2016. február 
29. 

Diskurzus – 
módszertani 

műhely 

42.  Mindenevők - ami 
mindenkinek ízleni fog (zenei 
csemegék) 

Pauer Erika 
Eger, Bródy Sándor Megyei 

és Városi Könyvtár, 
gyermekkönyvtár 

2016. június 
27. 

Diskurzus – 
módszertani 

műhely 

43.  

E’mese vár a gyakorlatban 
(bemutató foglalkozás) 

Pauer Erika, 
Pintérné Pordány 
Mária, Bálintné 
Fadgyas Eszter 

Eger, Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára 

2016. nov. 3. 

E'mese vár 
élményalapú 

olvasásnépszerűsít
és - országos 

szakmai 
továbbképzés 

könyvtárosoknak 

44.  
Vidéki ízek (gasztronómia és 
könyvtár) 

Pintérné Pordány 
Mária 

Eger, Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtár, 
gyermekkönyvtár 

2016. június 
27. 

Diskurzus – 
módszertani 

műhely 

45.  
A minőségmenedzsment 
bevezetésének hatása a 
szervezetre 

Sohajdáné Bajnok 
Katalin 

Nyíregyháza, Móricz 
Zsigmond Megyei és  

Városi Könyvtár 
2016. febr. 8. 

Szakmai nap 
Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye 
könyvtárosainak 

46.  Önértékelés a Könyvtári Közös 
Értékelési Keretrendszer 
alapján 

Sohajdáné Bajnok 
Katalin 

Székesfehérvár, 
Vörösmarty Mihály 

Könyvtár 

2016. márc. 
7. 

Szakmai nap Fejér 
megye 

könyvtárosainak 

47.  
Folyamatszabályozás a 
könyvtárban 

Sohajdáné Bajnok 
Katalin 

Szolnok, Verseghy Ferenc 
Könyvtár 

2016. márc. 
21. 

Szakmai nap Jász-
Nagykun-Szolnok 

megye 
könyvtárosainak 

48.  
Önértékelés a Könyvtári Közös 
Értékelési Keretrendszer 
alapján 

Sohajdáné Bajnok 
Katalin 

Budapest, Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár 

2016. márc. 
31. 

Szakmai nap a 
FSZEK 

Minőségirányítási 
Tanács tagjainak 

49.  Folyamatszabályozás, a 
folyamatok rendszere 

Sohajdáné Bajnok 
Katalin 

Budapest, Könyvtári 
Intézet 

2016. máj. 5. 
Könyvtárak 
minősítése a 

Könyvtári Közös 
Értékelési 

Keretrendszer 
alapján. 

Akkreditált 
tanfolyam 

50.  
A Könyvtári Közös Értékelési 
Keretrendszer módszerével 
végzett önértékelés 
tapasztalatai 

Sohajdáné Bajnok 
Katalin 

Budapest, Könyvtári 
Intézet 

2016.máj. 6. 

51.  
Országos trendek a KSZR 
ellátásban 

Tőzsér Istvánné 
Ostoros, Ostoros 

Könyvtári, Információs és 
Közösségi hely 

2016. aug. 29. 
2017-es trendek a 

HEVESTÉKÁ-ban - 
Szakmai nap  

52.  
A minőségbiztosítás elemei a 
HEVESTÉKA gyakorlatában. 

Tőzsér Istvánné 
Szeged, Somogyi Károly 

Városi és Megyei Könyvtár 
2016. márc. 

9. 
KSZR Műhelynap 

53.  

Könyvtári szolgáltatás az 
IKSZT-ben.  

Tőzsér Istvánné 
Kecskemét, Bács-Kiskun 

Megyei Katona József 
Könyvtár 

2016. márc. 
17. 

Fókuszban a 
közösség - szakmai 

kutatások az 
IKSZT-ben 
konferencia  

54.  Könyvtári Minőségi Díj Tőzsér Istvánné Budapest, Millenáris 2016. ápr. 22. 23. Budapesti 
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55.  A helyi lapok közkinccsé tétele. 
Egy példaszerű összefogás. 
Hungaricana, a 
Közgyűjteményi Portál 

Tőzsér Istvánné Budapest, Millenáris 2016. ápr. 22. 

Nemzetközi 
Könyvfesztivál.  

 

56.  

Írás-tudás-könyv-tár: a 
közkönyvtárak elkötelezettsége 
és az információs műveltség.  

Tőzsér Istvánné 
Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár 

2016. nov. 9. 

Fejlesztés, 
fenntarthatóság, 

esély az IFLA 
trendek és a Lyoni 

deklaráció 
tükrében. Magyar 

Könyvtárosok 
Egyesülete 

konferenciája 

57.  Minőségi szolgáltatások a 
könyvtári programok 
szervezésében 

Tőzsér Istvánné 
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár 

2016. nov. 16. KSZR Műhelynap 

58.  Közösségépítés a könyvtárban, 
a könyvtár mint közösségi tér : 
előadás 

Tőzsér Istvánné 
Miskolc, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár 

2016. okt. 28. 
A jövő könyvtára 
felé – webinárium 

59.  
Az iskolai könyvtárak 
szolgáltatásainak megújítása 

Tőzsér Istvánné Demjén 
2016. nov. 

30. 

Egri Tankerületi 
Központ igazgatói 

értekezlet 

60.  A helyi lapok közkinccsé tétele. 
Egy példaszerű összefogás 

Tőzsér Istvánné Budapest Főváros Levéltára 2016. dec. 9. 
Arcanum Nyílt 

Nap 

61.  Múltunk a digitális jelenben. 
Helyi értékeink közkinccsé 
tétele 

Tőzsér Istvánné 
Budapest, Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár 
2016. márc. 

24. 
Internet Fiesta 

záró konferencia 

62.  
Emberi erőforrás menedzsment Tőzsér Istvánné 

Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár 
Könyvtári Intézet 

2016. április 
5-6. Könyvtári vezetési 

ismeretek 
tanfolyam 

63.  A megváltozott gazdasági 
körülmények hatása az 
intézményi gazdálkodásra 

Varga Lászlóné 
Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár 
Könyvtári Intézet 

2016. ápr. 20. 

64.  
A megváltozott gazdasági 
körülmények hatása az 
intézményi gazdálkodásra 

Varga Lászlóné 
Budapest, Országos 
Széchényi Könyvtár 
Könyvtári Intézet 

2016. okt. 25. 

Könyvtári 
szakértői 
ismeretek 
tanfolyam 

65.  "A szülötte föld különös 
varázserővel bír". 
Bemutatkozik a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár 
Helyismereti Gyűjteménye 

Vasné Varga Zita 
Eger, Bródy Sándor Megyei 

és Városi Könyvtár 
2016. márc. 

23. 
Helyismereti 
szakmai nap 

66.  
Beszámoló az AIBM Rómában 
rendezett kongresszusáról 

 
Zsoldos Marianna 

Budapest, , Országos 
Széchényi Könyvtár 

2016. szept. 
28. 

AIBM Magyar 
Nemzeti Csoport 

ülése 

67.  

Zsoldos Marianna: Rockstar 
selfies: How can we use a 
hobby as a tool of making our 
public library more popular 

Zsoldos Marianna 
Róma, Auditorium Parco 

della Musica 
2016. júl. 8. 

Zenei Könyvtárak, 
Archívumok és 
Dokumentációs 

Központok 
Nemzetközi 

Szövetsége 65. 
Kongresszusa  

 
5.1.7 Továbbképzés 

 
5.1.8 Részvétel intézményen kívüli szakmai feladatokban 
 
Bodor Katalin Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete elnöke 

Eszterházy Károly Egyetem gyakorlatvezető 
Farkas Márta  Könyvtári szakértő, szakfelügyelő 

Segédkönyvtáros képzés gyakorlatvezető (II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár, Miskolc) 

 Név Tanfolyam Idő Tanúsítvány 

1. Bodor Katalin Minőségirányítás a könyvtárban 2016-2017 folyamatban 

2. Kelemenné Csuhay 
Zsuzsanna 

Minőségirányítás a könyvtárban 2016-2017 folyamatban 

3. dr. Szemerszkiné Dürgő 
Csilla 

Általános és szaktájékoztatás online 
adatbázisokkal 

2016. 5368/1176/2016 
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Luzsi Margit meghívott oktató a SOTE akkreditált tanfolyamain 

 Metamorphoses Meseterápiás Egyesület alelnöke 
Pintérné Pordány Mária  Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete Heves 

megyei Könyvtári tagozatvezető, alapszervezeti titkár 
Sohajdáné Bajnok Katalin Könyvtári szakértő, szakfelügyelő 

meghívott oktató a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain  
Minőségi díj könyvtáraknak munkacsoport tagja (EMMI 

Tőzsér Istvánné Könyvtári szakértő, szakfelügyelő 
 meghívott oktató a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain 
 Könyvtári Akkreditációs Bizottság tagja (EMMI) 
 Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma vezetője 
 KSZR munkabizottság tagja (EMMI) 

Informatikai és Könyvtári Szövetség alelnöke 
EISZ Programbizottság tagja 

Varga Lászlóné meghívott oktató a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain 

 
5.2 Partnerkapcsolatok 
 
Gazdag partneri hálózatunk 2016-ben tovább bővült. 

 Könyvet házhoz szolgáltatáshoz kapcsolódóan 11 szociális intézménnyel vettük fel a 
kapcsolatot. 

 Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszerünk további településekkel bővült. 

 Iskolai Közösségi Szolgálat kapcsán 13 középfokú oktatási intézménnyel működünk együtt. 

 több egyesület, civil szervezet, klub kötődik szorosan a könyvtárhoz, melyeknek a 
szervezési  

 
5.3 Médiamegjelenés 
 
Az írott és az elektronikus sajtóval és egyéb 
médiumokkal az elmúlt években jó 
partnerkapcsolatot alakítottunk ki, ez megalapozta 
a 2016. évi elvárásainkat. Továbbra is értesítjük őket 
a könyvtárral kapcsolatos újdonságokról, 
fejlesztésekről, jeles eseményekről.  

 

 2015 2016 

Írott sajtó 78 80 

Helyi e-sajtó 45 67 

Helyi TV megjelenés 27 36 

 

6. Elektronikus könyvtár 
6.1 Digitalizálás 
 
Az informatikai fejlődés következtében gyűjteményünk a dokumentumok hozzáférhetővé 
tételének egy újfajta, mélyebb és magasabb szintjét is megcélozta. A hagyományos faktográfiai 
adattárak és bibliográfiai adatszolgáltatás mellett az adatelérés szemszögéből a legsokoldalúbb 
tájékoztatási lehetőséget az adatbázisok jelentik. Referensz adatbázisok: könyvtári online 
katalógusok, online módon elérhető bibliográfiák, cikkadatbázisok, adattárak, online 
szakterületi adatbázisok segítik információkeresésünket.  
A forrásadatbázisokban a dokumentumok újfajta digitalizálására került sor, amely a teljesség 
igényével teszi hozzáférhetővé és kereshetővé múltunk legfontosabb – elsősorban helytörténeti 
– nyomtatott forrásait. A teljes szövegű keresés új távlatokat nyit az érdeklődők számára, a 
dokumentumok minden szava, kifejezése, személy és helységnevek könnyen, gyorsan 
kutathatók, a kutatónak így már csak a források értékelését kell elvégeznie. 
Kiemelt feladat volt Helyismereti Gyűjteményünk számára a digitalizált tartalmak helyi 
adatszolgáltatása használóink részére. Nemcsak megyénk településein, hanem az ország és a 
világ más városaiban is érdeklődéssel szemlélnek egy-egy helyismereti kiadványunkat, 
újságcikkünket, képdokumentumunkat. 
Valamennyi részlegünkben elérhetőek az alábbi korlátozottan hozzáférhető szakirodalmi 
adatbázisok, melyek használata a beiratkozott olvasók számára, a könyvtári gépeken, ingyenes: 
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az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő folyóiratok teljes szövegű adatbázisa, mely több 
mint 40 tudományágban, több mint 60 folyóirat érhető el, 1998-ig visszamenőleg. Az 
Akadémiai szótárak szolgáltatása által egy- és kétnyelvű szótárak, lexikonok, nyelvkönyvek 
váltak online elérhetővé. 
Egyre bővül az Arcanum Digitális Tudománytár az interneten keresztül hozzáférhető, 
folyamatosan bővülő tudományos és forrásadatbázis, amelyben a legfontosabb magyar nyelvű 
szakmai folyóiratok, napilapok, hetilapok, lexikonok és egyéb dokumentumok teljes szövegű 
keresést biztosító online gyűjteménye. Innen és a Hungaricana portálról is betekinthetünk a 
Heves Megyei Hírlap digitalizált lapszámaiba. A napilap korabeli számaiban közzétett 
híradásokat, tudósításokat, helyi eseményeket lehet újra olvasni a modern kommunikációs 
technológiai eszközökön. Havi rendszerességgel készül az Évfordulós Újság kiadványunk, 
amely az adatbázisban lévő tartalomra épül. De nagy sikere van a haladó informatikai 
foglalkozásokon tartott adatbázisbemutató órának is, ahol a résztvevők saját maguk keresik 
meg és készítik el a születésnapi újságjukat. 
A könyvtári tagsággal rendelkező olvasóink otthonról is kereshetnek a kibővült EBSCOhost 
adatbáziscsomagban. Az EbscoHost a világ egyik leggyakrabban használt referenciaforrása. 
Egységes felületen kínálja az angol nyelvű Academic Search Complete (teljes szövegű 
folyóiratok, folyóiratcikkek referátuma, indexe) ill. az eBook Public Library Collection 
adatbázisokat. Ez utóbbi teljes szövegű kiadványokat tartalmaz, kifejezetten nyilvános 
könyvtáraknak ajánlott, kutatás és kikapcsolódás céljára is hasznos információkkal. Új 
színfoltként jelent meg az idegen nyelvű e-könyv kölcsönzés a könyvtár szolgáltatási 
palettáján. Online referensz szolgáltatásunk működik az ask.fm csatornán, online 
tájékoztatásra is használjuk közösségi oldalainkat, honlapunkon közzétett CD és DVD 
listáinkat, havi újdonságértesítőinket, az ünnepekhez kötődő ajánlatainkat, könyvajánlóinkat, 
éves gyarapodási jegyzékünket. 
 

DIGITALIZÁLÁS 
Bródy Sándor Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény 

 Mennyiség  

Sor-
szám 

Kiadvány 
címe 

Kötet-
szám 

Lap-
szám 

Oldal
-szám 

Kiadvány 
megjelenési 

éve 

Dokumen
-tum 

típusa 

Digitalizál
ás ideje 

Digitalizálás célja 
Megval
ó-sulás 
módja 

A digitalizálást 
végezte 

1. 
Heves 
megyei 

népújság 
2 106 424 1953. Napilap 2016. Állományvédelem önerő 

Arcanum 
Adatbázis Kft. 

(Budapest) 

2. Népújság 4 367 2132 
1954.-1959 
szórvány 

lapszámok 
Napilap 2016. Állományvédelem önerő 

Arcanum 
Adatbázis Kft. 

(Budapest) 

14. 
Heves 
Megyei 
Hírlap 

6 993 15888 2013-2016 Napilap 2016. Állományvédelem önerő 
Arcanum 

Adatbázis Kft. 
(Budapest) 

22. 
Csend / 

Murawski 
Magdolna 

1  227 2016 Könyv 2016. 

Heves Megyei 
Elektronikus 

Könyvtár 
állománygyarapítása, 

kiadói pályázat 

önerő 
Bródy Sándor 

Megyei és Városi 
Könyvtár 

23. 
Művészsors 
/ Murawski 
Magdolna 

1  100 2016 Könyv 2016. 

Heves Megyei 
Elektronikus 

Könyvtár 
állománygyarapítása 

önerő 
Bródy Sándor 

Megyei és Városi 
Könyvtár 

24. 
Bródy 
Sándor 

hagyaték 
  1651  Vegyes 2016.  önerő 

Arcanum 
Adatbázis Kft. 

(Budapest) 

25. 
Sajtó-

figyelés 
  694  Újságcikk 2016. 

Helyi vonatkozású 
cikkek feltárása, 

feldolgozása, 
szolgáltatása 

önerő 
Bródy Sándor 

Megyei és Városi 
Könyvtár 

 Összesen 14 1466 21116       
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Szolgáltatás 2016-os 

fejlesz-
tése I/N 

Részletek 

Honlap I Honlapunk alapinformációi 5 nyelven érhetők el: magyar, angol, német, 
francia, lovári. A tartalmakat magyar nyelven naponta frissítjük. Kollégáink 
egy része rendelkezik tartalomfeltöltési joggal, így az aktuális információk, 
hírek, meghívók, plakátok, a rendezvényeinken, programjainkon készült 
fotók azonnal, pár órán belül fölkerülnek a honlapunkra. Egységes arculattal 
rendelkező felületen teszünk elérhetővé a könyvtárról szóló minden 
információt, a katalógust, az olvasóink számára elérhető online felületet. 

OPAC N Katalógusunk távoli elérése az eCorvina Integrált Könyvtári Rendszerben 
biztosított. 

Adatbázisok I Arcanum Digitális Tudománytár, EBSCO, Akadémiai folyóirat- és 
szótárcsomag, nyílt hozzáférésű adatbázisok, Hungaricana 

Referensz 
szolgáltatás 

I Regisztrációval rendelkezünk az ask.fm online referensz oldalon. Az ask.fm 
közösségi weboldalon a felhasználók egymásnak tehetnek fel kérdéseket, 
valamint válaszolhatnak a nekik feltett kérdésekre. Könyvtárunkhoz 2016-ban 
49 megkeresés érkezett. 

Közösségi 
oldalak  

I Folyamatos jelenlétünk a Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, Slideshare, 
Instagram, YouTube oldalakon. 

Hírlevél I A 2015-ben megújult színes, vonzó külsejű Hírlevelünket havonta eljuttatjuk 
felhasználóinkhoz.  

Blog I 2016-ban a rendszeresen frissülő Hangtárnok blogunk mellett új fejlesztésű 
olvasásnépszerűsítő blogokat indítottunk: 

A Nagy Könyves Beavatás 
http://anagykonyvesbeavatas.blog.hu/  
A Nagy Könyves Beavatás egy olvasásnépszerűsítő online játék, mely 
kapcsolódik Veronica Roth A beavatott című trilógiájához. A 12-18 éves tinik a 
saját élményeiket, tapasztalataikat írják le könyvajánló formájában az általuk 
választott könyvekről, illetve készítenek kreatív feladatokat a művekhez. 
Hétről-hétre friss bejegyzések, hírek, rendezvények meghívói, a játék 
eredményei kerülnek megosztásra, melyek segítségül szolgálnak a tiniknek a 
feladatok zavartalan megoldásában.  
Fanatik Rídőrz 
http://konyvmolyparty.blogspot.hu/ 
A blog igényes fórumot biztosít a résztvevőknek olvasmányélményeik 
megosztására, valamint a TiniZug különgyűjtemény rendezvényeinek 
publikálására. A blog hasznos linkjei segítségével a fiatalok tájékozódhatnak a 
legfrissebb tiniknek szóló irodalomról, képes híreivel a gyors tájékozódás 
eszköze. 
Bródy Könyvklub  
http://brodykonyvklub.blogspot.hu/ 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban működő Könyvklub könyves 
blogja, amelyen a résztvevők megosztják könyves élményeiket és irodalmi 
híreiket. 
E’MESE VÁR 
http://emesevar.wix.com/emesevar 
A Bródy Sándor Könyvtár élménylapú olvasásnépszerűsítő programja a Heves 
megyei könyvtári szolgáltató helyek kisiskolásainak. 

RSS I Használóink RRS csatornán keresztül folyamatosan értesülhetnek friss 
híreinkről. 

Digitalizálás I Önerőből napilapok, újságcikkek, kéziratok, fotók, képeslapok, 14 kötet 
könyv, 1466 lapszám, 211116 oldal helyismereti tartalom digitalizálása valósult 
meg. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Weboldal
http://anagykonyvesbeavatas.blog.hu/
http://konyvmolyparty.blogspot.hu/
http://emesevar.wix.com/emesevar
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7. Innovatív megoldások, újítások 
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

FILM-EZ-ŐK 
 
 
 
 
 

 

12-15 éves kamaszoknak szóló programsorozat 
Az 5 alkalmas foglalkozássorozaton egy, a kamaszok problémáit feldolgozó, 
kortárs regénnyel vagy novellával ismerkedünk meg egy biblioterápiás 
foglalkozás keretén belül, majd átvesszük az iPades filmkészítés alapjait, végül 
egy trailert készítünk az irodalmi alkotáshoz. Az elkészült kisfilmeket a FILM-
EZ-ŐK youtube csatornáján publikáljuk. 
A program könyves alappillére:  
A Könyvespolctúra programunk alapgondolatát folytatjuk, mely szerint a 
kamaszok szívesebben olvasnak egy könyvet, ha valamely kortársuk ajánlja azt. 
A program filmes alappillére: 
A filmeket iPaddel forgatjuk, ezzel is ösztönözve a kamaszokat, hogy a 
későbbiekben a non-stop a kezükben tartott kütyüket (saját mobiljukat, 
tabletjüket) alkotásra használják. 
A foglalkozások idejére az iPadeket a megyei könyvtár biztosítja a gyerekek 
számára. 

E'mese vár program  
 
 

 

Az "E'mese vár olvasás népszerűsítő programsorozat" a 2015-2016-os tanévet 
ölelte fel. Célközönsége: a BSK ellátása alá tartozó KSZR könyvtárak kisiskolás 
olvasói. Teljesítmény-kényszertől mentes, élményalapú, a települések 
könyvtárosainak  nagyfokú aktivitására, valamennyi résztvevő kreativitására 
építő, örömteljes projekt volt. Közösségeket épített, új ötleteket generált, élő 
kapcsolatokat alakított ki. Multiplikátor hatása jelentős, a mai napig érződik. A 
résztvevő könyvtárak élete felpezsdült, látogatottsága nőtt, az "emesevárasok" 
olvasási szokásai javultak. Gyakran a szülők is bekapcsolódtak a könyvtárak 
életébe. A programot követő záró konferenciának köszönhetően országosan és 
országhatárokon túl is mintaadó projekt lett.  
Az "E'mesevár" projekt tapasztalatait egy 2 napos országos képzés keretében 
osztottuk meg a kollégákkal. Az ország egész területéről, de határon túlról is 
jöttek érdeklődők. Közel 100 fő vett rész a szakmailag nagyon magas nívójú,  
szokatlanul közvetlen, rendkívül dinamikus konferencián, amely mindvégig 
páratlanul derűs, egészséges légkörben zajlott.  Gyakorlatban kipróbált 
műhelymunkák, intenzív, interaktív előadások, bensőséges hangulatú, inspiráló 
élmény -  és tapasztalat megosztások, személyes beszélgetések, örömteljes, 
aktivizáló felismerések harmonikusan illeszkedő együttese segítette a projekt 
minél szélesebb körű megismerését.  A konferencia hatására és mintájára mind 
az ország határain belül, mind az ország határain kívül, hasonló projektek 
körvonalazódnak illetve indultak el. A program a módszertani osztály és a 
gyermekkönyvtár közös munkájaként valósult meg.   

Nagy Könyves 
Beavatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avasd be Te az olvasót kedvenc könyveid világába!” mottóval indult el 2015-ben 
a Bródy Sándor Könyvtár olvasásnépszerűsítő játéka a tini korosztály számára. 7 
csapat versengett egymással 6 hónapon keresztül, melynek során 
könyvajánlókat, kreatív feladatokat oldottak meg és könyvtári programokon 
vettek részt. A játék blog oldalán (anagykonyvesbeavatas.blog.hu), jelenleg is 
elolvasható mind a 84 könyvajánló, és megtekinthetők a hozzájuk kapcsolódó 
kreatív feladatok is. 
Ősszel folytattuk az olvasásnépszerűsítő játékot, ezúttal országosan hirdettük 
meg a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal közösen szervezve. 
A programot Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja. Magyarország legkülönbözőbb pontjairól, településeiről 
érkezett regisztráció az akcióra. A csapatok az 5 hónapig tartó játék során egy 
meghatározott listából három hetente jelölték meg az aktuális fordulóban 
olvasni kívánt könyvet. A játék indulása óta 483 könyvet olvasott el, dolgozott 
föl és készített mindegyik kötethez kreatív feladatot a 67 csapat. Az 
olvasásnépszerűsítő program záró eseményének az Országos Széchényi 
Könyvtár ad otthont 2017. március 25-én, ahol - többek között - kiderül ki lesz 
2017 legaktívabb csapata! 

http://anagykonyvesbeavatas.blog.hu/
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Közösségépítés 
könyvtárakban - 
tanfolyam KSZR 
könyvtárosoknak 

A gyakorlatorientált kurzus során a résztvevők elsajátították,  hogyan lehet a 
legkülönfélébb eszközök - mese, vers, könyvek, játékok, mondókák, stb.- és a 
könyvtáros személyiségének harmonikus együttesével örömteljes együttléteket 
varázsolni a könyvtárba. Hogyan lehet ott közösséget építeni? Az itt elsajátított 
tudás biztos, jól alkalmazható, emellett feltételezi a kreativitást és épít rá. A 
tanfolyam egyik legfontosabb célja az volt, hogy ráébressze a résztvevőket saját 
képességeik lehetőségeire, magabiztosságot, önbizalmat adjon és / vagy 
erősítsen. 

Parkkönyvtár 
naponta 

Az Érsekkerti játszótér népszerű "Tricikli-könyvtára" ez évben már minden 
hétköznap nyitva tartott, összesen heti 19 órában. Népszerűsége töretlen volt, 
erősítette a "könyvtár a falakon kívül is" gondolatának realitását. 

Szülők iskolája A Csillagfény óvodával meglevő több évtizedes állandó munka-kapcsolatunk új 
lehetősége a "Szülők iskolája" az óvoda megkeresése alapján.  Óvodás korú 
gyermekek szülei számára kísérleti jelleggel tartott foglalkozás, mely alapvetően 
a mesék, mondókák világára épült. A mese- és biblioterápia eszközeit 
felhasználva, a mesék, a könyvek, a könyvtár gyermeknevelésben, közös családi 
élményszerzésben betöltött lehetőségeinek feltárását is megcélozta. A 
kezdeményezés jó visszhangja miatt a szülők kérésére 2017-ben folytatódik.  

Mesély - 
meseterápiás 
alkalmak a Szalai 
Közösségi Házban 
gyermekeknek 

Havonta 2 alkalommal tartott meseterápiás program. A résztvevők 6-11 éves 
roma kisgyermekek. Mélyszegénységben, halmozottan hátrányos helyzetben, 
gyakran érzelmileg sivár környezetben élnek. Mesék, versek, dalok, játékok, 
alkotó munka egymást kiegészítő hatása, személyes figyelem és törődés 
együttese segít számukra harmonikus kapcsolódási pontokat találni egymáshoz 
és a világhoz. Az iskola visszajelzései szerint a személyiség és 
képességfejlesztésben elért sikerek noha kismértékűek, de vitathatatlanok. A 
kihelyezett program eredményeinek láttán az Arany János Iskola a 2016-2017-es 
tanévtől kezdődően havi rendszerességgel hozza a gyerekeket a 
gyermekkönyvtárba egy könyvtári környezetben tartott meseterápiás 
programra.    

Meseterápiás 
alkalmak a Móra 
iskola és az Arany 
János iskola 
hátrányos helyzetű 
diákjai számára 

Mindkét iskolából halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek járnak erre a 
könyvtári programra. A meseterápia mellett kiemelten fontos, hogy egy 
számukra nem mindennapi közegbe érkeznek. Megismerik a könyvtárat, s 
integrálódni tudnak az ismeretlen, szokatlan környezetbe, a könyvek, a 
könyvtár világába.     

"Mesetár" A felsővárosi fiókkönyvtárban a Bébillér családi mesekör mintájára 
szerveződött, havi rendszerességgel tartott foglalkozás sorozat családoknak. Az 
elsősorban kortárs gyermekirodalomra épülő alkalmak során interaktív mese és 
játékfoglalkozás ötvöződik kézművességgel.   

MusiX-box MusiX-box elnevezéssel májusban indult útjára könyvtárunk zenés videójáték 
klubja. Országos viszonylatban is egyedülálló kezdeményezés eszköze az Xbox 
One videojáték-konzol Kinect mozgásérzékelő eszközzel, melynek segítségével 
kontroller nélkül játszhatók a játékok, az irányítás testmozgás, természetes 
gesztusok segítségével történik. A zenés ritmusjátékok a könyvtár olvasói 
számára ingyenesen áll rendelkezésre, nyitvatartási időben játszhatók egyénileg 
és családilag, valamint osztályok, csoportok számára bemutató foglalkozások 
keretében.  A játékok fejlesztik a ritmusérzéket, az ügyességet, a 
mozgáskoordinációt, emellett kiváló társas szórakozást, közösségi élményt 
nyújtanak azoknak a hátrányos helyzetben lévő családoknak is, akik nem 
engedhetik meg magunknak otthonra. 2016-ban 27 alkalommal 277 fő próbálta 
ki a játékokat, emellett a könyvtártúrák népszerű állomása és lezajlott az első 
könyvtári Just Dance 2016 bajnokság is. 

Mozdulj ki Izlandra! Az őszi könyvtári hét egyik kiemelkedő eseménye volt. Izlandra, az izlandi 
kultúrára fókuszálva szervezett komplex kulturális élményt biztosító könyvtári 
program. Kiemelkedő értéke volt hangsúlyozottan intergenerációs jellege. Ez a 
hasonló jellegű gyermekkönyvtári hagyományok és programok pozitív 
tapasztalataira épült, annak kiterjesztése volt, amely segítette a különböző 
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könyvtári osztályok együttműködését is. Egyúttal igazolta annak a gondolatnak 
a létjogosultságát, hogy könyvtárunkban a különböző részterületek innovatív 
ötletei átvehetők, alkalmazhatók, előrevivők. 

 

8. Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján) 
8.1 Kötelespéldány szolgáltatás 
 
Ajándékként 1142 db 1.906.595 Ft értékű, kötelespéldányként 60 db dokumentum került a 
birtokunkba, melyből 4 db könyv volt (3700 Ft értékben), 56 db pedig folyóirat. Ajándék- és 
kötelespéldányok révén a dokumentumgyarapodás összesen 1.910.295 Ft értékben történt. 
 
8.2 ODR tevékenység 
 
Népszerűsítettük az ODR szolgáltatásokat minden településen plakátok, ajánlások, 
személyes kapcsolatok segítségével. Tájékoztatást nyújtottunk az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszerről, az országos lelőhely-nyilvántartás működéséről. A szolgáltatások 
igénybevételének hatékonyságát növeltük azzal, hogy könyvtárunk állománya MOKKA-
ODR országos közös katalógusból közvetlenül is elérhető. 
 
Kiterjesztettük az elektronikus könyvtárközi kölcsönzést a helyismereti dokumentumok 
körére, mellyel helyismereti gyűjteményünk anyaga azonnal elérhetővé válik minden 
településről.  
Ennek is köszönhetően 2016-ban a könyvtárközi kölcsönzések száma örvendetesen 
emelkedett, 5028 db volt, amely a tavalyi évhez képest 165 %-os emelkedést mutat. Az 
elektronikus könyvtárközi kölcsönzések száma szintén jelentősen emelkedett: 2112 db, a 
tavalyi 1527 db-hoz képest. A könyvtárközi kérések 8% -a érkezett ODR-en keresztül, a 5099 
db kérésből 415. KSZR könyvtáraink 60% vette igénybe a szolgáltatást, 52 szolgáltató helyre, 
1910 kérést eredetiben teljesítettünk. 

 
8.3 Területi ellátó munka 

 
A megyei területi ellátás az 1997. évi CXL. törvény 66. § előírásai alapján végzett, széles 
szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-
szervezést, helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati 
segítségnyújtást jelent.  
Heves megye településeinek száma: 121  

Önálló nyilvános könyvtárat tart fenn: 37 település  
(Ebből 10 önálló városi, 27 önálló községi könyvtár) 
Önálló nyilvános könyvtárból kiegészítő könyvtári szolgáltatást is rendel: 2 

Könyvtári szolgáltató hely: 84 (bordó színnel jelölve) 
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3. ábra  
A települési 
könyvtárak 
áttekintése Heves 
megyében a 2016. 
december 31-i állapot 
szerint 

 
 
8.3.1 Módszertani tanácsadás, konzultáció 
 
Módszertani tanácsadást, pályázati konzultációt biztosítottunk az év során folyamatosan a 
megye valamennyi településén dolgozó kollégának e-mailben, telefonon és személyesen. 
Dokumentált módszertani konzultációk száma összesen: 149  
Módszertani látogatások száma nyilvános könyvtárban: 12 település, 16 alkalom 
KSZR módszertani látogatások száma: 133 alkalom. 
 
8.3.2 Képzés, továbbképzés 
 
CORVINA – továbbképzések 
 
Számítógépes képzés a Heves megyei egységes könyvtári informatikai rendszer használatáról. 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger  

2016.01.18. Corvina CIRC-modul. Résztvevők száma: 7 fő  
2016.10.17. Corvina OPAC-, CIRC-modul. Résztvevők száma: 7 fő  

 

DIS-KURZUS. Gyermekkönyvtári Módszertani műhely 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger 

Időpontok: 
2016.02. 29. Téma: A tökéletlenség dicsérete. Résztvevők száma: 25 fő 

 
2015.06. 27. Téma: Emésztő - avagy nem csak az számít, hogy mit eszel, mit emésztesz, 
hanem az is, hogy téged mi emészt. Résztvevők száma: 26 fő 

 
2015.10.03. Téma: HOMO LUDENS, avagy ahol untatnak, onnan menekülj  
Résztvevők száma: 25 fő 

 
MEGYEI szakmai nap 
Legyenek a könyvtárak helyismereti gyűjtemények is! – megyei szakmai nap a Heves 
megyei települési könyvtárak munkatársai számára 
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Téma: A helyismeret társadalmi szükségessége, kapcsolatrendszere. Digitális tudástárak, 
elektronikus könyvtárak, adatbázisok létrehozása és a digitalizálás. 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
Időpont: 2016.03.21 
Résztvevők száma: 48 fő 

 
ORSZÁGOS szakmai nap 
E'MESE VÁR – élményalapú olvasásnépszerűsítés országos szakmai továbbképzés 
könyvtárosoknak  

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger 

Időpont: 2016. 11. 03-04. 
Téma: Az E'mese vár – élményalapú olvasásnépszerűsítés országos szakmai 
továbbképzés megszervezésével az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár innovatív 
olvasásnépszerűsítő programsorozaton szerzett tapasztalatainkat osztottuk meg az 
érdeklődőkkel. Célunk, hogy az általunk kidolgozott minta alapján hasznosítható, 
érvényes és gyakorlati tudást adjunk a kollégáknak és más megyékben is elindulhasson 
egy hasonló projekt.  
A szakmai továbbképzés az országból és határon túlról közel 100 könyvtáros kolléga 
részvételével valósult meg. 

 
8.3.3 Könyvtári szakfelügyeletet, szakértői tevékenység 
 

A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet előírásainak megfelelően végzünk szakértői tevékenységet. 
2016-ban az EMMI Kulturális Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztály felkérése alapján 
könyvtárunk 3 könyvtári szakértő munkatársa 9 szakértői vizsgálat elvégzésére kapott 
megbízást az ország területén. Heves megyében az év során 7 könyvtári szakértői vizsgálat 
zajlott le (Boldog, Erdőtelek, Heves, Hort, Kápolna, Markaz, Szihalom.) 

 
8.3.4 Érdekeltségnövelő támogatás  
 

A 9/2014. (II. 3.) a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló EMMI rendelet alapján felhívtuk a megye nyilvános könyvtárainak 
figyelmét az érdekeltségnövelő támogatás fenntartói igénylésére.  
A 2016. júniusban közzétett eredmények alapján 25 Heves megyei település kapott 
érdekeltségnövelő támogatást 10 955 425,- Ft értékben. 
 
8.3.5 Országos kampányok, olvasásnépszerűsítő programok 

 

2016. március 17-24. Internet Fiesta Heves megyében  
2016-ban Heves megyéből 14 település 47 programmal vett részt az internet mindennapi 
használatának népszerűsítésében. Résztvevő települések: Balaton, Bekölce, Bodony, 
Bükkszenterzsébet, Eger, Egerfarmos, Fedémes, Gyöngyös, Hatvan, Ivád, Kompolt, Ludas, 
Maklár, Nagyfüged. 
 
2016. október 3-9. Országos Könyvtári Napok Heves megyében  
Az Országos Könyvtári Napok 
eseményeire - az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség szervezésében, a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
eredményesen szerveztük és 
koordináltuk a települési könyvtárak 
programjait. Programsorozatunk 
sikerességét a statisztikai adatok is 
mutatják:  
Heves megye 85 településén 95 
könyvtárban 356 program valósult meg. 
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A programokon összesen 10 537 fő vett részt, melyek életkori megoszlását az alábbi diagram 
mutatja. 2016-ban Heves megye településeinek 79%-a vett részt az országos 
olvasásnépszerűsítő kampányban (2014-ben 46%, 2015-ben 56%), a tavalyihoz képest 
összességében jóval nagyobb volt a programokon résztvevők száma, 10 %-kal több résztvevőt 
tudtunk megszólítani, mint tavaly, elsősorban a 14 éven aluli gyermekek köréből (50%), illetve 
a 18-50 éves korosztályból (27%).  

 

8.3.6 Megyei szolgáltatások az önálló települési könyvtárak tevékenységének 
segítésére 

 

HEVESTÉKA Heves Megyei Könyvtári Portál 
Honlapunkon egységes webes megjelenést biztosítottunk a megye könyvtárai számára. 2016-
ban is közzétettük a nyilvános települési könyvtárak és a települési szolgáltató helyek 
alapadatait, hírt adtunk a legfontosabb könyvtári eseményekről, rendezvényekről. Frissítését az 
év során folyamatosan végeztük.  
Elérhetővé tettük a Heves megyei könyvtárak statisztikai adatait és a Kapcsolat c. szakmai 
folyóiratot. Honlapunkról online elérhető, nyomtatható szakmai munkaanyagokkal láttuk el a 
települési könyvtárakat (munkanapló, beiratkozási napló, adatlapok). 
 

Corvina Integrált Könyvtári Rendszer Heves megyében 
Biztosítottuk a megye települési könyvtárai számára a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer 
használatát. A rendszer egységes Heves megyei katalógussal és adatbázissal biztosítja a 
tagkönyvtárak szolgáltatásainak távoli elérését, állományuk webes felületen való keresését, az 
adminisztrációs folyamatokat segítését.  
Az e-Corvina rendszerben dolgozó könyvtárak munkáját 2016-ban folyamatosan koordináltuk, 
az adatbevitel, rekordjavítás munkafolyamatait irányítottuk, az új csatlakozókat betanítottuk. 
2016-ban újabb 10 könyvtári szolgáltató hely állománya, összesen 23 261 db dokumentum került 
rögzítésre a Heves megyei adatbázisban: Adács, Boconád, Egerbocs, Erdőkövesd, 
Gyöngyöshalász, Hevesaranyos, Ivád, Szentdomonkos, Szúcs, Tarnalelesz. Corvina Integrált 
Rendszerben dolgozó nyilvános települési könyvtárak száma: 31, a könyvtári szolgáltató helyek 
száma: 77. Ezzel a Heves megyei települések 89 %-a (121 településből 108) használja az egységes 
megyei rendszert. 33 könyvtárellátási szolgáltató helyen és 13 nyilvános könyvtárban a 
kölcsönzés is a Corvina CIRC moduljával történik. 
 
Adatbázisépítés Heves megye könyvtáraiban 
 

  Település 
Feldolgo-

zottság 

Kölcsön-
zési modul 

2016 

1 Abasár kész igen 

2 Adács kész    

3 Aldebrő     

4 Andornaktálya kész  igen 

5 Apc kész  igen 

6 Átány kész   

7 Balaton kész    

8 Bátor kész   

9 Bekölce kész igen 

10 Besenyőtelek     

11 Boconád kész   

12 Bodony kész igen 

13 Boldog kész   

  Település 
Feldolgo-

zottság 

Kölcsön-
zési modul 

2016 

14 Bükkszék kész igen 

15 Bükkszenterzsébet kész igen 

16 Bükkszentmárton kész   

17 Csány kész   

18 Demjén kész   

19 Detk kész igen 

20 Dormánd kész   

21 Egerbakta     

22 Egerbocs kész   

23 Egercsehi     

24 Egerfarmos kész igen 

25 Egerszalók kész igen 

26 Egerszólát kész igen 
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  Település 
Feldolgo-

zottság 

Kölcsön-
zési modul 

2016 

27 Erdőkövesd kész   

28 Erdőtelek 95% igen 

29 Erk kész   

30 Fedémes kész igen 

31 Feldebrő kész igen 

32 Felsőtárkány kész igen 

33 Füzesabony 80%   

34 Gyöngyös kész igen 

35 Gyöngyöshalász kész igen 

36 Gyöngyösoroszi kész igen 

37 Gyöngyöspata kész igen 

38 Gyöngyössolymos 1%   

39 Gyöngyöstarján kész igen 

40 Halmajugra 80% igen 

41 Hatvan kész igen 

42 Heréd kész igen 

43 Heves kész igen 

44 Hevesaranyos kész   

45 Hevesvezekény kész igen 

46 Hort 90%   

47 Istenmezeje kész   

48 Ivád kész   

49 Kál 70%   

50 Kerecsend 30%   

51 Kerekharaszt kész   

52 Kisfüzes kész   

53 Kisköre kész igen 

54 Kompolt kész igen 

55 Kömlő kész igen 

56 Ludas kész igen 

57 Maklár kész igen 

58 Markaz 15%   

59 Mátraballa kész igen 

60 Mátraderecske kész igen 

61 Mátraszentimre kész   

62 Mezőszemere kész igen 

63 Mezőtárkány kész   

64 Mikófalva kész igen 

65 Mónosbél kész   

66 Nagyfüged kész igen 

67 Nagykökényes kész   

68 Nagyréde     

  Település 
Feldolgo-

zottság 

Kölcsön-
zési modul 

2016 

    

69 Nagytálya kész   

70 Nagyút kész   

71 Nagyvisnyó kész igen 

72 Novaj kész igen 

73 Ostoros kész igen 

74 Pálosvörösmart kész   

75 Parádsasvár kész igen 

76 Pély kész   

77 Petőfibánya kész igen 

78 Recsk kész igen 

79 Rózsaszentmárton kész igen 

80 Sarud kész   

81 Sirok kész   

82 Szajla kész   

83 Szarvaskő kész   

84 Szentdomonkos kész   

85 Szihalom 90% igen 

86 Szilvásvárad kész   

 87 Szúcs kész   

88 Szűcsi kész   

89 Tarnalelesz kész   

90 Tarnaméra kész   

91 Tarnaszentmária kész   

92 Tarnaszentmiklós 20%   

93 Tarnazsadány 10%   

94 Tenk kész igen 

95 Terpes kész   

96 Tiszanána 60%   

97 Tófalu kész   

98 Újlőrincfalva kész   

99 Vámosgyörk kész   

100 Váraszó kész igen 

101 Vécs kész   

102 Verpelét 50%   

103 Visonta kész igen 

104 Visznek kész   

105 Zagyvaszántó     

106 Zaránk   

 
KSZR szolgáltató hely 

Önálló nyilvános könyvtár 
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8.3.7 Informatikai szolgáltatások 
  

Informatikai hálózatellenőrzést, rendszergondozást, karbantartást és segítségnyújtást 
végeztünk a megye területén. 24 önálló települési könyvtárban a Corvina Integrált Könyvtári 
Rendszer teljes karbantartási munkáit és vírusvédelmét valamint szervizszolgáltatását 
végeztük 2016-ban  
Informatikai kiszállások száma összesen: 146 alkalom  
Önálló nyilvános könyvtári kiszállás: 35 alkalom  
Könyvtári szolgáltató hely: 111 alkalom 

 

8.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  
HEVESTÉKA - Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer  

 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár HEVESTÉKA Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszere az 1997. évi CXL. törvény és a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet céljaival összhangban 
működik. A HEVESTÉKA szolgáltató rendszer - esélyegyenlőségen alapuló - nyilvános 
könyvtári szolgáltatásokkal biztosítja a rendszer tagjai számára a szabad, korlátozás nélküli 
hozzáférést a könyvtári ellátáshoz. 

 
Folyamatosan igazodik a Szolgáltató Rendszer igényeihez, küldetését minőségi 
szolgáltatásokkal, dokumentumállományával, technikai felszereltségével, szakmailag jól 
felkészült szakembereivel valósítja meg: megállapodásokban rögzített nyilvános könyvtári 
szolgáltatásokat biztosít a rendszer könyvtárai számára, jelenleg 84 településen, amely 73%-os 
lefedettséget jelent a megyében;  
A települési önkormányzatok ismerik és elfogadják a megyei könyvtár segítségét a 
szolgáltatások fogadásának megszervezésében, a szolgáltatást igénylő partner 
önkormányzataink száma évről évre folyamatosan növekszik.  
 

 
 
 

8.4.1 Dokumentumszolgáltatás 

 

Dokumentumszolgáltatásunk elsődleges célja a kistelepüléseken élők hozzáférésének 
biztosítása a legfrissebb könyvtári dokumentumokhoz. Célunk a gyűjtemények sokoldalú 
hasznosítása, a település igényeihez, a lakosság összetételéhez igazodó, folyamatosan bővülő és 
cserélődő dokumentumkínálat biztosítása. Az állománygyarapítás a következő 
dokumentumtípusokra terjedt ki: 
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Könyv- és hangoskönyv beszerzés 10 369 db 18 934 460, - Ft 

Folyóirat, heti-, napilap 2 321 példány 8 295 269, - Ft 

Nem hagyományos dokumentum (DVD) 192 db 1 175 532, - Ft 

Összesen  28 405 261,- Ft 

 
Dokumentumszolgáltatást végeztünk évi 4 alkalommal (180 db/alkalom) csereletét 
formájában, amelynek keretében az év során minden szolgáltató helyen átlagosan 640 db új 
könyv állt a használók rendelkezésére. Gyarapítottuk a helyi állományt tartós letét formájában 
is – ezek a helyi állomány részét képezik - kívánságlista és az előzetesen végzett 
elégedettségmérések szerint, valamint a meglévő KSZR állományból kerültek kihelyezésre. 

 

Letétben cserélődő 
dokumentumok száma 

összesen 

A kiszállított 
dokumentumok 

értéke 

Tartós letét 
(db) 

Tartós letét 
értéke (Ft) 

 

82 815 db 111 635 653,- Ft 6 061 db 9 914 053,- Ft 

 
Cserék és kiszállítások összes száma: 336  
A gyarapítás során figyelemmel kísértük a fogyatékkal élők, a nemzeti és etnikai kisebbségek 
speciális gyűjteményi igényeit, valamint – igény szerint - közhasznú, közérdekű és helyismereti 
információkat szolgáltattunk.  
Célunk a letéti állomány szakszerű gyarapítása, feltárása, valamint az információhoz való 
hozzáférés egyenlő esélyének megteremtése volt – az állomány elektronikus eszközökkel való 
visszakereshetőségének biztosításával. Ezért a különféle könyvtári dokumentumokat  

 adatbázisban rögzítettük;  
 könyvtári használatra fölszereltük, jelzeteztük 
 vonalkódoztuk;  
 szerveztük a cserék lebonyolítását és kiszállítását. 

 
Napi-, hetilapokat és folyóiratokat rendeltünk előzetes igényfelmérés szerint, a rendeléseket 
monitoroztuk, a reklamációk ügyintézését szükség szerint végeztük. 
 

8.4.2 Információs szolgáltatások 

 

A szolgáltató helyeken célunk, hogy segítsük az oktatásban, képzésben részt vevők 
információellátását, tájékoztatást adjunk az adatbázisokból történő, közhasznú és egyéb 
információkérés lehetőségéről. Tájékoztatási tevékenységünk során leginkább a szervezett 
oktatásban, felnőtt szakképzésben, továbbképzésben, átképzésben résztvevőkkel 
találkoztunk. NET-CHAT tanfolyamaink is ezt a célt szolgálták. E mellett nőtt a mindennapi 
életben való eligazodáshoz segítséget kérők száma, s örvendetesnek tartjuk a helyismereti 
kérdések iránti érdeklődés bővülését. 
 

8.4.3 Közösségi szolgáltatások 

 

Célunk, hogy a könyvtári foglalkozások, programok – az országos szakmai stratégiai célokkal 
összhangban – a helyi könyvtár iránti érdeklődés felkeltését, az olvasás népszerűsítését, 
közvetlen élményszerzést, a helyi lakosság életminőségének javítását, a társadalmi kohézió 
erősítését szolgálják. 
 
A kulturális piacnak a könyvtárak profiljába illő kínálatán kívül élményszerű, különleges, 
kreatív és interaktív könyvtári foglalkozásokat kínáltunk a kistelepüléseknek. Olyan egyedi 
programokat ajánlottunk, melyek ötletgazdája és megvalósítója a Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár 16 munkatársa. A tematikákat könyvtárszakmai tudásuk alkalmazásával, 
személyes érdeklődésük, speciális tudásuk és egyéni motivációjuk szerint dolgozták ki és 
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valósítják meg. Az egyes témák a helyi igényekhez és a lakosság összetételéhez 
alkalmazkodnak, a legkisebbektől az időskorúakig. A megyei könyvtár munkatársai 
bemutatják a helyi kollégáknak a könyvtári foglalkozások jó gyakorlatát, segítséget nyújtanak 
önálló ötleteik, képességeik, készségeik felismeréséhez, támogatást és ösztönzést adnak azok 
megvalósításához. 
 
A programok szervezésében és lebonyolításában a megyei könyvtár minden könyvtáros 
szakembere részt vett. Biztosítottuk a foglalkozások anyagköltségét, eszközigényét, a 
könyvtáros kollégák kiszállítását.  
Legnagyobb számban és legnagyobb sikerrel a könyvtári gyermekfoglalkozások szerveződtek. 
Településenként átlagosan 4 programot szerveztünk, átlagos látogatottság 19 fő/program 
volt. 
 

Kínálati listánkból a következő programok valósultak meg: 
 

 
Olvasásnépszerűsítő program-típusok 

Rendezvé- 
nyek száma 

Résztvevők 
száma 

 

MESEVILÁG - Gyermekfoglalkozások   
Ölbeli játékok (Ciróka, Bócikáló) – kisbabáknak   
Mesekosár - kézműves gyermekfoglalkozások 73 db 1 424 fő 
„Mese-zenede" - multimédiás zenei foglalkozás   
M-ESÉLY – Meseterápiás foglalkozás   

JÁTÉKOS IRODALOM   
Csodaszemüveg (Játékos interaktív könyvtári foglalkozás a 
kortárs gyermekirodalomból Pl. Szörnyvadászat)   
Csókolom, pókmajom! – rendhagyó irodalomóra. Olvasás-   
népszerűsítő felfedezőút a kortárs gyermek- és ifjúsági 66 db 1 148 fő 
irodalomban 
Miazami (játék és irodalom, óvodásoknak, alsó tagozatosoknak)   
Mozdulj rá! Könyvespolctúra – könyvajánlók kamasz szemmel   
Gárdonyi Géza  könyvtára. Rendhagyó könyvtártörténeti óra   
általános iskolásoknak 
FILM-EZ-ŐK (kamaszoknak, EZ egy FILM. Ezt a filmet ŐK 
forgatják)   

INTERAKTÍV, ISMERETTERJESZTŐ FOGLAKOZÁSOK 57 db 959 fő 
Virtuális múltlapozó – digitális adatbázisokról gyerekeknek, 
felnőtteknek   

Ökopraktikák - felnőtteknek    
Digitális mesevilág - Kalandozás a mesék, versek, dalok, olvasás, 
szabadidős tevékenységek internetes világában   
Keress, találj, tanulj! – Könyvtárhasználati foglalkozás 7-8. osztály   
Ki játszik  ilyet?  –    
Kötő-kör – kezdő kézikötés mesehallgatással felnőtteknek   
NET-CHAT – digitális információszerzést segítő foglalkozás-
sorozat felnőtteknek   
Multimédiás ének-zene óra – általános iskolásoknak   

Hagyományőrző – gyerekeknek, felnőtteknek   

Könyvekbe zárt egészség – felnőtteknek   
Tények és eredmények a kutatás világában – Kárpáti János régész 
előadásai   
Diabéteszesen is egészségesen! – életmód tanácsadás 
Kell egy jó csapat! – közösségfejlesztés 14-20 éves fiataloknak 
A kézimunkák a hímzéstől a horgoló mintákig – felnőtteknek 38 db 612 fő 

E’ MESE VÁR   
A Bródy Sándor Könyvtár élményalapú olvasásnépszerűsítő 69 db 907 fő 
programsorozata   

VENDÉGEKET HÍVUNK 63 db 2 614 fő 
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Pódium előadások, előadók, írók gyerekek vagy felnőttek részére   

EGERBE UTAZUNK! 

5 db 91 fő Könyvtártúra (könyvtárismertető délután játékos könyvtári 
akadályverseny keretében 
Fun and Games – játékos angol nyelvi program 

KÖNYVTÁRMOZI 192 db 2 924 fő 

Összesen 563 db 10 679 fő 

 

Rendezvényeink szervezésénél a partnerkönyvtáraink igényeit maximálisan figyelembe 
vesszük, igényeikről tájékozódunk, és elégedettségüket rendszeresen mérjük.  
2015-ben új szolgáltatásként indult a KönyvtárMozi 7 településen. 2016-ban újabb 23 település 
kapcsolódott be a szolgáltatásba. Jelenleg 33 település szervez rendszeresen vetítéseket a 
könyvtárban.  A csatlakozók környezete, berendezése megfelel a közösségi vetítés feltételeinek, 
a szükséges technikai eszközöket a megyei könyvtár biztosította. A közös filmnézés, a 
kapcsolódó beszélgetések alkalmat adtak a magyar filmkultúra megismerésére, a 
közösségépítésre.  

 

8.4.4 Számítógépes szolgáltatások 

 

Rendszergondozás, szervízszolgáltatás, karbantartás, vírusvédelem szolgáltatásokat 
nyújtottunk 84 szolgáltató helyen, 111 kiszállással. 30 településen megtörtént az informatikai 
hálózatok felülvizsgálata, korszerűsítése, bővítése, kiépítése (Access Point, Internet 
sávszélesség növelése, megfelelő kiállások kialakítása az informatikai eszközök számára), 32 
településen Wi-Fi routerek kerültek beüzemelésre. 84 településen biztosítjuk folyamatosan a 
számítógépek távoli adminisztrációját, így az esetleges hibákat távolról tudjuk orvosolni. 
A kitelepített 53 számítógép karbantartását folyamatosan biztosítjuk, nemcsak távoli 
adminisztrációval, hanem helyszíni felméréssel és hibaelhárítással. 2016-ban befejeztük mind a 
84 szolgáltató helyünk ellátását a szolgáltatások dokumentációjához szükséges digitális 
fényképezőgéppel. A KönyvtárMozi szolgáltatáshoz csatlakozott szolgáltató helyek közül 
igényfelmérés szerint 10 településre szereztük be a vetítéshez szükséges technikai eszközöket 
(projektor, projektor állvány, vetítővászon, hangfal). 
 

8.4.5 Képzés, továbbképzés 
 

A HEVESTÉKA könyvtárai közötti együttműködés intenzív, a megyei könyvtár kommunikációs 
hálójával erősíti a partnerséget, ösztönzés egymás munkájának megismerésére, a jó 
gyakorlatok átvételére. A szolgáltató helyek csatlakoztak a HEVESTÉKA Facebook közösségi 
csoportjához, csatlakoznak a szakma felhívásaihoz, programjaihoz, a munkatársak részt 
vesznek a továbbképzéseken, rendszeresen írnak cikkeket a Bródy Sándor Könyvtár 
weboldalán. A munkatársak képzése, továbbképzése rendszeressé vált. Évente 3-4 munkatárs 
megszerzi a segédkönyvtáros képzettséget.  
 

Könyvtármozi tájékoztató  
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 

Időpont: 2016.02.01. Résztvevők száma: 22 fő 
 

Könyvtári alapképzés – 3 napos könyvtári alapképzés szakképzettség nélküli 
munkatársaknak 

Téma: A mai magyar könyvtári rendszer működése és szolgáltatásai. A könyvtár és a helyi 
társadalom: kapcsolat a fenntartóval, a kulturális és oktatási intézményekkel, a civil 
szervezetekkel és a használókkal. Olvasásnépszerűsítő rendezvények. Könyvtárosi hivatás, 
könyvtárosi etika.  
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 

Időpont: 2016.05.04-06.  
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Résztvevők száma: 15 fő 
  
Közös ég / Közösség 
Téma: Közösségek, csoportok a könyvtárban. 16 órás gyakorlatorientált kurzus 
könyvtárosoknak.  
Időpont: 2016.05.23-24. 
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára, Eger 

Résztvevők száma: 10 fő 
 

2017-es trendek a HEVESTÉKÁ-ban – Megyei szakmai nap  
Téma: A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2017-es közösségépítő programkínálata és a 
Kokas Kokas-pedagógia alkalmazásának lehetőségei könyvtárakban 
Helyszín: Könyvtári Információs és Közösségi Hely, Ostoros 
Időpont: 2016. 09 28. 
Résztvevők száma: 59 fő. 

 
8.4.6 Könyvtárszakmai munkák koordinálása 

 

Leválogatás, selejtezés  
Szakmai munkákat végeztünk előzetes igényfelmérés és helyszíni szemle alapján 15 
településen: Aldebrő, Adács, Besenyőtelek, Boconád, Egerbocs, Egercsehi, Erdőkövesd, 
Gyöngyöshalász, Hevesaranyos, Ivád, Rózsaszentmárton, Szentdomonkos, Szúcs, Tarnalelesz, 
Zagyvaszántó. 
 

Állományrendezés  
A Corvina adatbázis építés után visszaszállított könyvek rendezését végeztük 10 helyszínen és 
további 6 szolgáltató helyen: Adács, Boconád, Egerbocs, Egercsehi, Erdőkövesd, Gyöngyöspata, 
Hevesaranyos, Ivád, Mátraszentimre, Nagyút, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, 
Szentdomonkos, Szúcs, Tarnalelesz községben. 
 

8.4.7 Módszertani látogatás, tanácsadás, segítségnyújtás 
 

A szolgáltató helyek működési feltételeit és a szolgáltatások szakmai színvonalát 2016-ban is 
folyamatosan figyelemmel kísértük. Kiemelten kezeltük azokat a helyeket, ahol könyvtáros 
személyi változás történt. Szakmai konzultációra a csereletét kiszállítás során 336 alkalommal 
adtunk lehetőséget, módszertani látogatás 133 esetben történt. A szakmai munkák elvégzése 
esetén a megbeszélésekre igény szerint, többször is sor került. 
 

8.4.8 Pályázati koordináció és együttműködés 

 

EFOP-3.3.2-16 kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című 
pályázatban 7 KSZR település iskolájával kötöttünk együttműködési megállapodást: Adács, 
Felsőtárkány, Gyöngyöstarján, Kömlő, Maklár, Szilvásvárad, Tarnaméra.  
Az együttműködés célja a könyvtári szolgáltató helyeken megvalósuló egész életen át tartó 
tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú 
tanulási formák kialakítása érdekében. 
2016-ban az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma szakmai eszközfejlesztés pályázatán 6 sikeres 
pályázat előkészítésében, szakmai koordinációjában vettünk részt. Támogatást nyertek:  
Apc Község Önkormányzata 3 102 924,- Ft 
Besenyőtelek Község Önkormányzata 3 156 280,- Ft 
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata 1 494 700,- Ft 
Petőfibánya Község Önkormányzata 2 552 858,- Ft 
Rózsaszentmárton Község Önkormányzata  3 359 962,- Ft 
Tarnalelesz Község Önkormányzata  2 352 636,- Ft 
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Gondoskodtunk a szolgáltató helyek épületeinek homlokzati cégtáblájáról, arculatba illő belső 
feliratokat készíttetünk. Egységes, arculatba illő kültéri táblát kapott: 10 szolgáltató hely. 
Egységes, arculatba illő belső feliratokat kapott: 8 szolgáltató hely. Jelentős eredménynek 
tartjuk, hogy mára a HEVESTÉKA hálózat tagkönyvtárainak 64%-a megfelelően felújított 
könyvtári bútorzattal, berendezéssel rendelkezik - a Nemzeti Kulturális Alap pályázati forrásai, 
valamint az állami normatív támogatás jóvoltából. A hálózat könyvtárainak 19%-ában 
alapállapotú, elfogadható belső szolgáltatási környezetben fogadja a látogatókat.  
 
Felújított KSZR könyvtárak 2016 
 

 

ERDŐKÖVESD GYÖNGYÖSPATA 
 

 

FEDÉMES NAGYÚT 
 

 

TARNALELESZ RÓZSASZENTMÁRTON 
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8.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás  
 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 41. § 1-2. bekezdése alapján 
könyvtárunk is végzi a Heves megyében élő nemzetiségek anyanyelvű könyvtári ellátását, 
szoros együttműködésben az Országos Idegennyelvű Könyvtárral. Állománygyarapításunkat az 
Országos Idegennyelvi Könyvtár kínálatából, a gyűjteményünk beszerzési keretéből, 
pályázatokból valamint magánszemélyek és szervezetek adományaiból végezzük. A Goethe 
Institut partnerkönyvtáraként különösen gazdag a német nemzetiségűek ellátása. 
Eger városában a 2010. évi nemzetiségi választások alapján cigány, görög, lengyel, német, 
ruszin kisebbségi önkormányzat található. Heves megyében működik még szlovák kisebbségi 
önkormányzat is Kisnána községben. A potenciális nemzetiségi használók számaránya és 
összetétele nem változott. 
A Strandkönyvtárban nyáron a lengyel, szlovák, német stb. turisták részére elérhetővé tettünk 
eredeti nyelvű könyveket és folyóiratokat.  
 
8.6 Statisztikai adatszolgáltatás  
 
A 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezzük a Heves megyei 
könyvtárak statisztikai adatszolgáltatásának megszervezését. 2016. március 1 - április 30. között 
- a statisztikai adatszolgáltatás biztosítása érdekében – gyűjtöttük, rögzítettük, ellenőriztük a 
2015. évi adatokat:  
78 könyvtári szolgáltató hely adatszolgáltatása lezajlott, az adatok feldolgozása megtörtént; 43 
nyilvános könyvtár által beküldött adatokat – mint megyei feldolgozó központ – ellenőriztük 
és javítottuk; 14 szak- és felsőoktatási könyvtár statisztikai adatszolgáltatását ellenőriztük. 
 

Heves megye könyvtári ellátásának főbb mutatószámai (2016. évi adatok alapján): 

 

Heves megye lakossága 307 578 fő 

Regisztrált könyvtárhasználók száma 55 981 fő 

Kölcsönzött dokumentumok száma 571 359 db 

Helyben használt dokumentumok száma 454 099 db 

Személyes használatok (látogatások) száma 461 750 alkalom 

 

Heves megye 307 578 fő lakosságából közkönyvtárban regisztrált könyvtárhasználók száma 
4%-os emelkedést mutat, 2015-ben 53 825 fő, 2016-ban 55 981 fő. A megye lakosságának 18,2 % 
könyvtárhasználó, amely megfelel vagy kissé meghaladja az országos átlagot. (18 %) 
Az egy főre jutó kölcsönzések éves átlaga 10,2 db kötet, valamivel kevesebb a megelőző évhez 
képest (11,5 kötet), amely az országos tendenciákkal megegyező. Az 1 főre jutó helyben 
használat az előzőekhez képest növekedést mutat, 8,1 db dokumentum. A regisztrált használók 
átlagosan 8,2 alkalommal keresték föl a könyvtárat az év során, amely megegyezik a tavalyi 
forgalmi adatokkal. 
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9. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 
9.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 

 

 
9.2 Létszám és bérgazdálkodás 
 

Az intézmény 2016. évi átlagos statisztikai létszáma 49,65 fő volt. A havi rendszeres személyi 
juttatáson felül 3.218 eFt összegben került sor jutalom, 973 eFt értékben helyettesítési díj, 
műszakpótlék és túlóra kifizetésére. 
7 fő közalkalmazottunk adtunk jubileumi jutalmat 4.771 eFt értékben. A munkavállalók részére 
a jogszabályban meghatározott adómentes mértékig munkába járáshoz közlekedési 
költségtérítést fizettünk éves szinten 1.416 eFt értékben. Bérmegtakarítás terhére 3.405 eFt 
étkezési hozzájárulást biztosítottunk a dolgozóink részére. 
 

Személyi juttatások alakulása: 2015 2016 változás 

Személyi juttatás 156 632 eFt 137 339 eFt -6,05% 

1 főre jutó személyi juttatás 3 227 eFt 2 766 eFt -14,29% 

 

Állományba nem tartozó dolgozók részére, illetve saját dolgozók részére 14.027 eFt megbízási 
díj és egyéb kifizetés történt. A kifizetésre a munkakörbe nem tartozó plusz feladatok 
ellátásáért került sor, valamint pályázatok külső megbízottjainak díjazása történt meg.  
Személyi juttatásra összesen 147.160 eFt került kifizetésre. Az előző évhez képest 6%-os 
csökkenés következett be. 
 

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 
A munkaadói járulékok jogcímen 39.954 eFt-ot fizettünk ki. A járulékok előző évhez 
viszonyított 3,61%-os csökkenése a személyi juttatásokban bekövetkezett csökkenésnek 
tudható be. 
 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2015. évi 

tény 
2016. 

évi terv 
2016. 

évi tény 

eltérés %-
ban 2015-

höz képest 

B
e

vé
te

l 

Az intézmény működési bevétele 29 711 26 074 31 377 5,61% 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 
(nem fenntartótól származó bevételek) 29 711 26 074 31 377 

5,61% 

- ebből a késedelmi díjbevétel 277 600 979 253,43% 

- ebből beiratkozási díjbevétel 2 038     -100,00% 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 328 661 291 432 326 928 -0,53% 

– ebből fenntartói támogatás 99 616 83 509 104 103 4,50% 

– ebből központi költségvetési támogatás 198 668 204 407 204 407 2,89% 

- ebből kistelepülési kiegészítő támogatás 66 368 72 107 72 107 8,65% 

– ebből pályázati támogatás 30 377 3 516 18 418 -39,37% 

– a Pályázati támogatásból EU-támogatás 868     -100,00% 

Egyéb bevétel összesen    1 500 1 600   

Bevétel összesen  358 372 319 006 359 905 0,43% 

K
ia

d
á

s 

Személyi juttatás 156 632 137 339 147 160 -6,05% 

Munkaadókat terhelő összes járulék 41 449 37 808 39 954 -3,61% 

Dologi kiadás 86 337 79 733 93 041 7,76% 

Egyéb kiadás 62 855 64 126 68 453 8,91% 

Kiadás összesen  347 273 319 006 348 608 0,38% 
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9.2.1 Kiadások alakulása 
Intézményünk gazdálkodása során a takarékosság, költséghatékonyság elvét követte és teljes 
mértékben kihasználta a pályázati lehetőségeket. 
 

K3 Dologi kiadások 
A dologi kiadásainkban 7,76 %-os növekedés következett be, így azok 93.041 eFt összegben 
teljesültek. A növekedést indokolta a folyamatosan emelkedő rezsi költségek, illetve az 
elöregedett, elhasználódott eszközök, helyiségek karbantartási, javítási kiadásai. 
 

K31 Készletbeszerzés 
Szakmai anyag beszerzésünk az előző évhez képest növekedett, mivel több települést kell 
ellátnunk a KSZR-ben, valamint teljesítenünk kell a támogatás 10%-ának megfelelő mértékű 
dokumentum-beszerzést is. Emellett pályázatok keretében is sikerült fejlesztenünk a 
dokumentum állományunkat. 
Hajtó- és kenőanyagra 1.859 eFt-ot, irodaszer, nyomtatványra 2.086 eFt, takarítószerekre 
432 eFt-ot, karbantartási és egyéb anyagra 944 eFt fordítottunk. 
 

K32 Kommunikációs szolgáltatások 
Az adatátviteli célú szolgáltatási szerződéseinket minden évben átvizsgáljuk és a minimálisan 
szükséges sávszélességű Internet előfizetéseket rendeljük meg, ezzel díjmegtakarítást értünk el 
az előző évekhez képest. Emellett is növekedett összességében az adatátvitelre fordított összeg, 
mert növekszik az igény a mobilinternet szolgáltatásra, a települések számával arányosan. A 
magántelefon beszélgetések befizetésének levonásával további megtakarításokat értünk el. 
Összességében erre a célra 7.403 eFt került kifizetésre. 
 

K33 Szolgáltatási kiadások 
Közüzemi díjaink alatta maradtak a tervezett szintnek. 
Bérleti díjakban az infláció mértékének megfelelő emelkedés tapasztalható. Karbantartásra 
fordított kiadásaink a tervezetthez képest alacsonyabb mértékben teljesültek.  
Kiküldetési, reklám, propaganda költségeink a 900 eFt-os eredeti előirányzathoz képest 
2.513 eFt értékben teljesültek, ezek fedezetét nagyobb részben pályázati forrás nyújtotta. 
 

K6 beruházások 
Beruházási kiadásokra az előző évhez 8,91%-kal többet összesen 68.452 eFt-ot. 
 

K61 Immateriális javak beszerzése 
Kisértékű vagyoni értékű jogokra 1.205 eFt-ot fordítottunk, amely a KSZR-ben felhasznált 
szoftvereket tartalmazza. 
 

K63 Informatikai eszközök beszerzése 
Informatikai eszközökre 15.425 eFt-ot költöttünk. A KSZR-ben szerverek, laptopok, számítógép 
alkatrészek kerültek a települések részére beszerzésre. 
 

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 
Gépek, berendezések beszerzésére 42.176 eFt-ot fordítottunk, melyből könyv-, cd-, dvd- 
jogcímen 30.947 eFt kiadást realizáltunk, illetve egy újabb darabbal bővült az intézmény által 
üzemeltetett gépjárművel száma, melynek bekerülési értéke 5.047 eFt volt. 
 

9.2.2 Bevételek alakulása 
Intézményünk 2016-ban 359.905 eFt bevételt realizált. 
 

B1 Működési célú támogatások 
Intézményünk 2016. évben 6.966 eFt támogatást kapott a közfoglalkoztás kiadásainak 
fedezetére. Az adó 1%-ából 141 eFt folyt be. Az NKA-tól 2.770 eFt, a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól 4.538 eFt pályázati összeget kaptunk. 



48 

 

Az EMMI-től 2.000 eFt ODR, illetve a könyvtári minőségi díj elnyeréséért további 2.000 eFt 
támogatás érkezett. 
 

B4 Működési bevételek 
Készletértékesítésből 535 eFt bevételünk származott, amely a dokumentumok leválogatása 
után a leselejtezett könyvek, folyóiratok értékesítéséből adódott. Alaptevékenységi bevételeink 
nagy része a beiratkozási díjakból tevődik össze, emellett az olvasók késlekedése vagy a 
kölcsönvett dokumentumok megsemmisülése esetén kötbért fizettetünk. A részlegeink 
bevételei ezekből a tételekből 979 eFt-ot tettek ki. Legfontosabb bevételi forrást a központi 
könyvtár bevételei teszik ki, míg a legkevesebb bevétel a fiókkönyvtárban realizálódott. ÁFA 
visszatérülésből 18.276 eFt képződött. 
Az intézményünk által nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők köre tovább bővül 2017. évtől az 
iskolai könyvtárakkal. Az iskolák számára nyújtott szolgáltatás díját a KLIK 2016. év végén 
előzetesen már átutalta. 
A továbbszámlázott szolgáltatások bevételei a dolgozók által befizetett magáncélú 
telefonbeszélgetések díjából (2.472 eFt), valamint a konferencia rendezés során résztvevőknek 
nyújtott szolgáltatások megtérítéséből adódott. 
 

B5 Felhalmozási bevételek 
Az eredeti előirányzathoz képest magasabb értékben sikerült értékesítenünk az intézmény 
egyik gépjárművét, így ezen a jogcímen 1.600 eFt bevételünk keletkezett. 
 

B6 Működési célú átvett pénzeszközök 
Könyv örökbefogadás címén 3 eFt bevételt realizáltunk. 
 

B8 Finanszírozási bevételek 
Intézményünk bevételének legjelentősebb részét a támogatás alkotja, mely az előző évihez 
képest csekély mértékben ugyan, de csökkent. 
Az intézmény hasonlóan az előző évhez 132.300 eFt állami támogatásban részesült, melyet a 
fenntartó 93.004 eFt-tal egészített ki. A fenntartói támogatás összegét 11.099 eFt-tal emeli a 
2015. évi pénzmaradványunk, melyet teljes egészében felhasználtunk. 
A KSZR szolgáltatás bevétele 72.107 eFt, ami 5.739 eFt-tal volt magasabb a 2015. évi 
támogatáshoz viszonyítva. 
 
9.3 FEUVE működése 

Az intézménynél a FEUVE szabályzat kidolgozása és hitelesítése, annak beillesztése a 
Szervezeti és Működési Szabályzatba 2008. I. negyedév folyamán megtörtént, a többi 
szabályzat aktualizálása folyamatosan megtörténik. A 2016. évi ellenőrzésekről feljegyzések 
készültek. Az intézménynél működik a folyamatba épített és utólagos vezetői ellenőrzés. A 
belső kontroll rendszerek működésének ellenőrzése 2013. év folyamán történt meg. Az 
ellenőrzés nem állapított meg hibát. Az intézményt érintően a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
részéről voltak ellenőrzések, melyek megállapítás nélkül zárultak. Az intézmény vezetője és 
gazdasági vezetője e-learning képzés keretében eleget tett az ÁBPE továbbképzésnek. 

10. Partnerség és önkéntesség  
 
Ahhoz, hogy a szolgáltatásainkat a változó társadalmi környezet elvárásaihoz tudjuk igazítani, 
pontosan ismernünk kell a partnereink elvárásait és véleményét. Partnereink a könyvtár 
működését tekintve meghatározóak, az igényeik beépülnek a tevékenységeinkbe. Meg kell 
értenünk, hogy mit vár el tőlünk a környezetünk, ki kell építeni a kölcsönös bizalom és 
támogatás légkörét, együttműködési készséget kell kinyilvánítanunk, és mindezen 
tevékenységeket tervszerűen, tudatosan kell végeznünk. Törekszünk arra, hogy a 
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kapcsolattartás formája, stílusa minden partner számára megfelelő legyen. A közös munka az 
elmúlt években kiteljesedett, ehhez megfelelő módszereket, gyakorlatot sikerült kialakítanunk.  
 
10.1 Iskolai Közösségi Szolgálat 
 
Az önkénteseket és a középiskolás diákokat nyitottsággal, odafigyeléssel és támogatással 
fogadtuk. A siker kulcsa a jelentkezők hasznos feladatokkal való ellátása, türelmes segítése és 
tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése volt.  
2016-ban 11 nevelési és oktatási intézmény diákjaival és 5 felnőtt önkéntessel dolgoztunk 
együtt. Igyekeztünk biztosítani számukra a biztonságos munkavégzés feltételeit, a tevékenység 
ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, a folyamatos, 
szakszerű felügyeletet. Segítőink hatékonyan tudtak bekapcsolódni a könyvtár működésében 
jótékonyan hasznosuló munkákba: a dokumentumok könyvtári rendjének fenntartásába, 
digitalizálási munkafolyamatokba, a könyvtári rendezvények előkészítésébe, a civil 
együttműködést erősítő programok szervezésébe, külső helyszíni rendezvények 
lebonyolításába. 
 

Iskolai Közösségi Szolgálat számokban 

Iskolák száma Diákok száma Ledolgozott órák száma 

11 42 1209 

 
Jóvátételi munka 
2016-ban négy főnek volt lehetősége kiszabott büntetését az intézményben ledolgozni, a 
közösség részére hasznos tevékenységet végezni, minden ellenszolgáltatás nélkül. 
 
10.2 Könyvet házhoz! 
A könyvtár 2016-ban az Egri Szociális Szolgáltató Intézettel együttműködési szerződést kötött, 
vállalva, hogy valamennyi intézetükben könyvtári letétet, színes programkínálatot biztosít a 
nyugdíjasok, valamint a szociálisan rászorultak számára. Igényeik szerint szakmai segítséget 
nyújtottunk a rendezvényeik szervezéséhez, lebonyolításához. Az intézményekbe 
negyedévente vagy kérésre szállítottunk könyveket, hangoskönyveket. Négy alkalommal 
cseréltük a dokumentumállományt, 813 könyvet és 245 hangoskönyvet kölcsönöztünk. 19 
alkalommal szerveztünk rendezvényt az otthonokban, közel félezer embernek szerezve 
kellemes órákat.  
Szolgáltatásunkat nemcsak az intézmények gondozottjai, hanem a könyvtár olvasói is igénybe 
vették. Egyre növekedett azoknak a száma, akik csak így tudtak könyvhöz, információhoz 
jutni. Számukra előre egyeztetett időpontban szállítottuk az otthonukba a könyveket.  
 
10.3 Eurodesk  
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan könyvtárunk EURODESK partnerként információt 
nyújtott az érdeklődőknek az ifjúságot érintő Európai Uniós lehetőségekről és az Erasmus+ 
ifjúsági programról (Európai Önkéntes Szolgálat, ifjúsági cserék, képzések). Partnereinkkel 
megosztottuk fiatalok vagy a velük foglalkozó szakemberek számára elérhető legfrissebb 
lehetőségeket. 
Bekapcsolódtunk az Eurodesk hálózat központi programjainak promóciójába (Európai Ifjúsági 
Hét, Európai Mobilitási Hét, Time to Move) és az Észak-magyarországi regionális hálózat 
munkájába. 
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11. Mutatók 

11.1 Nyitvatartás  
 

 
Mutatók 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
terv 

2016. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Heti nyitvatartási órák száma (a 
könyvtár székhelyén) (óra)  

51 51 51 0 

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (óra) 

46 46 46 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (óra)  

14 14 14 0 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 2 2 2 0 

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

- - 92 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: - - 89 0 

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

- - 91 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: - - 88 0 

 
Könyvtárunk nyitva tartási idejét a könyvtárhasználók körében végzett igényfelmérések 
alapján alakítottuk ki. Az ünnepnapok kivételével az év során folyamatosan, a szolgáltatási 
időintervallum maximális kihasználásával – zárva tartás nélkül – vasárnap is tudunk könyvtári 
szolgáltatásokat biztosítani. Részlegeink többsége hétfőtől szombatig tart nyitva. 
Különlegesnek számít az országban elsőként megnyitott PLÁZA Könyvtárunk, amely 
kifejezetten hétvégén, péntektől vasárnapig várja a látogatókat, igen nagy sikerrel. A könyvtári 
forgalom vasárnap is élénk, a látogatottság megfelelő, a használói elégedettség mérések alapján 
a könyvtárhasználók szívesen veszik igénybe a PLÁZA könyvtár szolgáltatásait. STRAND 
Könyvtárunkat nyári szezonális nyitva tartással 2013-ban nyitottuk meg, kísérleti jelleggel. A 
strandkönyvtár népszerűsége folyamatos, a kezdeti hétvégi nyitva tartást a látogatók kérésére 
teljes heti nyitva tartásra kellett kibővítenünk. Az előző években a nyári időszakban 
gyermekkönyvtárunk heti 2 alkalommal kitelepült a város legnagyobb játszótere mellé az 
Érsekkertbe, ahová – egy piros napernyő alá - színes triciklivel érkeznek a szebbnél szebb 
gyermekkönyvek, s amely szintén nagyon népszerű a gyerekek és az őket kísérő felnőttek 
körében. 2016-ban változtatunk a nyitva tartási időn: az érdeklődés indokolta a mindennapi 
nyitva tartás bevezetését. Fontosnak tartjuk a nyitottságot és a szolgáltatások „kitelepítését a 
falakon kívül”, a település különböző pontjaira. A látogatottság alapján mondhatjuk, hogy a 
hétvégén biztosított szolgáltatásokra egyre nagyobb igény jelentkezik.  
 
11.1 Szolgáltatási feladatok - könyvtárhasználat 

 

Mutatók 2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény 

változás %-
ban előző 

évhez 
képest 

Szolgáltatási feladatok – 
Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 

 
 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 
használók száma (fő) 

12 103 12 103 13 090 +8,1% 

A könyvtári látogatások száma: 
ebből:  személyes: 
              

115 299 115 000 118 400 +2,6% 
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 virtuális: 937 256 930 000 1 017 962 +8,6 % 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) 
hány nyelven érhető el 

5 5 5  

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

28 30 32  

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 
száma összesen 

361 380 380 +5,2% 

A könyvtár által az Országos 
Dokumentum-ellátási Rendszerben 
szolgáltatott dokumentumok száma 

4368 4368 5028 +15 % 

A könyvtárban használható adatbázisok 
száma 

18 18 22 +22% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatások száma (db) 

9 9 9 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatásokat igénybe vevő használók 
száma (fő) 

403 097 450 000 433 046 +7,4% 

A könyvtári OPAC használatának 
gyakorisága (használat/év) (kattintás az 
OPAC-ra) 

907 410 91 000 989 966 +23,7% 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 
hozzáférésű publikációként elérhetővé 
tett dokumentumok száma 

2 2 14 700% 

A kölcsönzések száma 
dokumentumtípusonként   
                                                            

129 711 130 000 115 607 -11% 

Irodalomkutatások, témafigyelések 
száma 

90 72 107 +18,8% 

A megyei könyvtár által nyújtott, 
dokumentált szakmai (megyei, illetve 
országos szintű) tanácsadások száma 

114 120 155 +36% 

Fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök 
száma 

2 2 2 0 

Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások száma 

4 4 4 0 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzések száma  

104 105 113 + 8,6% 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzéseken résztvevők száma 

2093 2100 2209 +5,5% 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzések száma  

70 70 63 -10% 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzéseken résztvevők 
száma 

574 574 468 -19% 

A könyvtár által szervezett engedélyezett 
képzések, továbbképzések száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett akkreditált 
képzéseken, továbbképzéseken 

0 0 0 0 
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résztvevők száma 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozások száma  

132 135 173 +31% 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozásokon 
résztvevők száma 

1599 1600 2448 +53% 

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális programok 
száma 

26 26 35 +35% 

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció-
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális programokon 
résztvevők száma 

349 350 430 +23% 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programok 
száma 

1 1 4 +400% 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programokon 
résztvevők száma 

60 60 47 -22% 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 

4 4 14 +350% 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 
programokon résztvevők száma 

44 44 175 +397% 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programokon, 
képzéseken szervezett programok, 
képzések száma  

67 67 70 4,4% 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programokon 
résztvevők száma, 

1290 1290 1324 +2,6% 

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató kiadványainak 
száma 

2 2 2 0 

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének 
száma 

2 12 39 +1950% 

A könyvtár megjelenésének száma a 
médiában 

150 150 214 +42,6% 

A használói elégedettség-mérések száma, 
a válaszadó használók száma/alkalom 
(átlag) 

4 3 2 -50% 

A használói elégedettség-mérések során a 
válaszadó használók száma/alkalom 
(átlag) 

1162 db 
kérdőív, 
862 
válaszadó 

1100 db kérdőív, 
850 válaszadó 

46 kérdőív, 
38 válaszadó 

 

A megyei könyvtár koordinációjával 
minősítésre készülő települési 
könyvtárak száma 

0 0 0  
1 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 

52 52 42 -20% 
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Az iskolai közösségi szolgálat fogadására 
a köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

11 11 11 0 

A könyvtárban foglalkoztatott 
önkéntesek száma  

11 11 3 -63% 

A könyvtárral írásos együttműködést 
kötő civil, határon túli, vállalkozói, stb. 
partnerek száma 

13 13 21 +61,5% 

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést 
biztosító számítógéppel való ellátottsága 
(számítógépek száma/a megyeszékhely 
lakosságának száma) 

0,00072 0,00072 0,00072 0 

A megyei könyvtár által biztosított 
nemzetiségi dokumentumok száma 

580 600 955 +65% 

A megyei könyvtár által a kistelepülési 
önkormányzattal kötött megállapodások 
számának aránya (a megyében lévő 
kistelepülések száma/megállapodást 
kötött települések száma) 

67% 72% 72% +7,4% 

A megyei könyvtár által beszerzett 
művek iránti érdeklődés (a beszerzett 
dokumentumok kikölcsönzésének 
aránya, kölcsönzési átlag, adott 
dokumentum kikölcsönzésének száma) 

    

 
11.2 Beszerzett források 

 

Mutatók 

2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény 
Változás 2015-2016 

(%) 

Költségvetés 41 857 699 42 000 000 44 715 079 +6,8 

Érdekeltségnövelő 
támogatás 

111 446 120 000 2 240 632 +1910,5 

ODR támogatás 
dokumentumok 
beszerzésére 

3 404 310 2 000 000 1 929 434 -43,3 

Egyéb  1 329 335 800 000 12 673 794 +853,4 

Források összesen 46 702 790 44 920 000 61 558 939 +31,8 

Ajándék, 
kötelespéldány értéke 

2 128 576 2 000 000 1 910 295 -10,2 

Összesen 48 831 366 46 920 000 62 469 234 +30 

 
11.3 Gyűjteményfejlesztés   
 

 
Mutatók 

2015. évi tény 2016. évi terv 
2016. évi 

tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Gyarapításra fordított összeg (Ft) 45 373 455 45 500 000 48 885 145 +7,7 

ebből folyóirat (Ft) 9 154 170 11 000 000 15 846 235 +73,1 

ebből CD/DVD/elektronikus 
dokumentum (Ft) 

9 394 721 9 500 000 6 021 907 -35,9 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 22 074 22 000 22 345 +1,2 
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dokumentumtípusonként (db és méter) 

A gyűjteményből apasztott 
dokumentumok száma 
dokumentumtípusonként 

9 122 5 000 7 407 -18,8 

Kötelespéldányként kapott és 
nyilvántartásba vett dokumentumok 
száma (db) 

72 80 60 -16,6 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

992 1000 1 703 +71,6 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

635 500 613 -3,4 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

80 80 375 +368,7 

Zenei gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

1 000 950 1 016 +1,6 

A megyei könyvtár esetében a tárgyévben 
beszerzett egy lakosra jutó könyvtári 
dokumentumok száma (dokumentumok 
száma/megye lakossága) nem szerencsés 
ez a mutató, nagyon torz a megye 
lakosságához viszonyítani ezt az adatot 

0,07 0,07 0,07 0 

 
11.4 Gyűjteményfeltárás  
 

 
Mutatók 

2015. évi tény 
2016. évi 

terv 
2016. évi 

tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

   
Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített 
rekordok száma 

 16 725 15 000 37 712 +125,4 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 
betöltött tételek száma 

 16 725 15 000 37 712 +125,4 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 
betöltött rekordok száma 

 205 150 518 +152,6 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve) 

 0,5 0,5 0,25 -50% 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 

 14 12 17 +21,4 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 
(az elektronikus katalógusban feltárt 
dokumentumok száma a gyűjtemény 
egészének %-ában) 

 100 100 100 0 
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11.5 Tudományos kutatás 

 
11.6 Rendezvény, kiállítás  
 

Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi 

terv 
2016. évi 

tény 

Változás %-
ban az 

előző évhez 
képest 

   

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és 
országos szintű közösségi programok, rendezvények 
száma összesen  

538 540 594 +10% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és 
országos szintű közösségi programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 

13 541 13 550 14 955 +10% 

Tárgyévben szervezett konferenciák száma  1 2 2 +100% 

Tárgyévben szervezett konferenciákon  
résztvevők száma 

72 100 148 +205% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma  50 50 34 -32% 

Mutatók 2015. évi tény 2016. évi terv 2016. évi tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

   

Kutatómunka éves időalapja 
(munkaóra/év)   

0 0 0 0 

Tudományos kutatások 
száma 

0 0 0 0 

A könyvtár összes 
publikációinak száma és 
ebből a könyvtár 
szakemberei által készített, 
nyomatott vagy elektronikus 
formában megjelent 
publikációk száma 

4 4 11 + 275 % 

Idegen nyelvű publikációk 
száma 

0 0 1 100 % 

Nemzetiségi nyelvű 
kiadványok, publikációk 
száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által kiadott 
kiadványok száma 

0 1 4 +400 % 

A könyvtár szakemberei 
által tartott előadások száma 

25 20 56  +280% 

A könyvtár szakemberei 
által elvégzett szakértői 
tevékenységek száma 

39 20 6 -77% 

A könyvtár által szervezett 
konferenciák száma  

1 2 2 +50% 

A könyvtár által szervezett 
konferenciákon 
résztvevők száma 

72 100 148 +205% 

A könyvtár szakembereinek 
konferencián való 
részvételének száma 

18 20 46 +255% 

A képzésben, 
továbbképzésen részt vett 
dolgozók száma 

4 3 6 +200% 
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A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 

9225 9300 10 815 +17% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvények száma  

232 235 280 +20% 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők száma 

8901 8940 9366 +5% 

A megyei könyvtár esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken szervezett rendezvények száma  

355 360 563 +58% 

A megyei könyvtár esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken szervezett rendezvényeken résztvevők 
száma 

8284 8300 10679 +29% 

Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 0 0 0 0 

 
11.7 Állományvédelem 

 
 
 

Mutatók 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
terv 

2016. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Állományvédelem   

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, 
savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi 
intézkedésben részesült dokumentumok száma 

0  0 0 0 

Muzeális dokumentumok száma 181  181 181 0 

Restaurált muzeális dokumentumok száma 0  0 0 0 

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 

5483  4000 3119 -43,1 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0  0 0 0 

A könyvtári dokumentumok állagának védelmét 
szolgáló gépek száma 

0  0 0 0 

 
 
 
Eger, 2017. február 11. 
 
 

         
         …………………………. 

aláírás 
               Intézményvezető 
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0865-9109. - 27. évf. 39. sz. (2016. febr. 16.), p. 3. 
 

15. Minden a kenuzásról. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. évf. 42. sz. (2016. febr. 
19.), p. 16. 
 

16. Elégedetlenek a kulturális dolgozók. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. évf. 45. 
sz. (2016. febr. 23.), p. 1. 
 

17. Szívéhez emelte az ünneplőket / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 49. sz. (2016. febr. 27.), p. 3. 
 

18. Ölelés a könyvtárosoknak / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 
27. évf. 52. sz. (2016. márc. 2.), p. 1. 
 

19. Kutathatjuk a múltat / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 68. sz. (2016. márc. 22.), p. 1, 3. 
 

20. Versfüggő, versfüzér, versbuborék,-tricikli / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, 
ISSN 0865-9109. - 27. évf. 80. sz. (2016. ápr. 6.), p. 3. 
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21. Díjnyertes alkotások ruhákból / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 81. sz. (2016. ápr. 7.), p. 3. 
 

22. Könyvtárat avatnak / Várhelyi Márta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. évf. 
84. sz. (2016. ápr. 11.), p. 2. 
 

23. Versfűzés, verstricikli / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 85. sz. (2016. ápr. 12.), p. 2. 
 

24. Megszépült a kövesdi könyvtár / Barta Katalin. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 
27. évf. 87. sz. (2016. ápr. 14.), p. 2. 
 

25. Minden napra egy kortárs író / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. 
- 27. évf. 88. sz. (2016. ápr. 15.), p. 2. 
 

26. Lackfi Jánossal avatták fel / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 
27. évf. 88. sz. (2016. ápr. 15.), p. 5. 
 

27. Közösek a gondolataik / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 88. sz. (2016. ápr. 15.), p. 14. 
 

28. Folyamatosan frissül a tartalom / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 92. sz. (2016. ápr. 20.), p. 5. 
 

29. Gárdonyis siker a versenyen / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. 
- 27. évf. 97. sz. (2016. ápr. 26.), p. 2. 
 

30. Kreatív játék olvasmányokkal / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. 
- 27. évf. 103. sz. (2016. máj.3.), p. 5. 
 

31. E'mese vár / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. évf. 115. sz. 
(2016. máj.18.), p. 3. 
 

32. Mesék vezetnek az élet útjain / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 116. sz. (2016. máj.19.), p. 5. 
 

33. Triciklin gurulnak a könyvekkel az Érsekkertbe / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei 
hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. évf. 126. sz. (2016. máj.31.), p. 3. 
 

34. Író-olvasó találkozók, új kötetek / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 131. sz. (2016. jún.6.), p. 5. 
 

35. Olvasni a sorok között / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 135. sz. (2016. jún.10.), p. 1,2. 
 

36. Kötet hat újságíró mozgalmas életéről / Várhelyi Márta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 
0865-9109. - 27. évf. 141. sz. (2016. jún.17.), p. 2. 
 

37. Vers- és koncertlavina / Gryllus Dániel. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. évf. 
144. sz. (2016. jún.21.), p. 3. 
 

38. Felejthetetlen éj a múzeumokban / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 144. sz. (2016. jún.21.), p. 5. 
 

39. Egri arcok és portrék a fotókon /Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 145. sz. (2016. jún.22.), p. 3. 
 

40. Hol nyaralnak megyénk jelesei / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 146. sz. (2016. jún.23.), p. 5. 
 

41. Idén párját ritkítja az előadói paletta / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 
0865-9109. - 27. évf. 148. sz. (2016. jún.25.), p. 1. 
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42. Izgalmak alkonyatkor / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 149. sz. (2016. jún.27.), p. 3. 
 

43. Kaláka: fesztiválozni szeretetben / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 149. sz. (2016. jún.27.), p. 6. 
 

44. Maraton az uszodától a rendig / Sike Sándor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 
27. évf. 153. sz. (2016. júl.1.), p. 2. 
 

45. Idei nyári nyitva tartás / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 153. sz. (2016. júl.1.), p. 2. 
 

46. Sikeres strandkönyvtár / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 154. sz. (2016. júl.2.), p. 1,2. 
 

47. Olvasás - más szemszögből / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 
27. évf. 156. sz. (2016. júl.5.), p. 5. 
 

48. Mesélve motiválnak / Verebélyi Márta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. évf. 
156. sz. (2016. júl.5.), p. 6. 
 

49. Angol nyelvű könyvek / Verebélyi Márta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 157. sz. (2016. júl.6.), p. 2. 
 

50. Folyamatosan fejlődnek a korral / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 161. sz. (2016. júl.11.), p. 5. 
 

51. Eredeti nyelven olvasható Austen / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 168. sz. (2016. júl.19.), p. 3. 
 

52. Mozizhatnak is a könyvtárakban / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 169. sz. (2016. júl.20.), p. 2. 
 

53. Keresik, ki legyen az év könyvtárosa / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 
0865-9109. - 27. évf. 169. sz. (2016. júl.20.), p. 2. 
 

54. Gárdonyi Emőke ültetett cseresznyefát / Mellik Alexandra. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 
0865-9109. - 27. évf. 181. sz. (2016. aug.3.), p. 1,3. 
 

55. Könyvekkel nyaralunk / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 188. sz. (2016. aug.11.), p. 3. 
 

56. Idén is: Magyar Dal Napja lesz / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 204. sz. (2016. aug.31.), p. 2. 
 

57. Maklári lett az év könyvtárosa / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 206. sz. (2016. szept.2.), p. 5. 
 

58. Ismét itt a Nagy Könyves Beavatás / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 211. sz. (2016. szept.8.), p. 3. 
 

59. Könyvtárban járt a Maffia / Sike Sándor. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 215. sz. (2016. szept.13.), p. 5. 
 

60. Ismét megújult egy könyvtár / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. 
- 27. évf. 217. sz. (2016. szept.15.), p. 2. 
 

61. Kötet a bor szerelmeseinek / Várhelyi Márta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 
27. évf. 228. sz. (2016. szept.28.), p. 6. 
 

62. Biciklire ülnek a könyvtárosok / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 228. sz. (2016. szept.28.), p. 6. 
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63. Minden szempár rájuk szegeződik / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 233. sz. (2016. okt.4.), p. 5. 
 

64. Ölelje át mindenki kedvenc könyvtárát! / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 
0865-9109. - 27. évf. 235. sz. (2016. okt.6.), p. 3. 
 

65. Beavatták a csoportokat / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 235. sz. (2016. okt.6.), p. 3. 
 

66. Átölelték, szeretik / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. évf. 
237. sz. (2016. okt.8.), p. 1. 
 

67. Kudarcaiba is beavatja közönségét / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 239. sz. (2016. okt.11.), p. 5. 
 

68. A szabadságharc szellemében / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-
9109. - 27. évf. 252. sz. (2016. okt.26.), p. 6. 
 

69. A te könyvtárad is legyen E'mese vár! / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 
0865-9109. - 27. évf. 257. sz. (2016. nov.2.), p. 2. 
 

70. Épüljenek E'mese várak! / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 259. sz. (2016. nov.4.), p. 1. 
 

71. Filmpremier a könyvtárban / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 
27. évf. 264. sz. (2016. nov.10.), p. 2. 
 

72. Vallomások a vásznon : interjú Szíki Károllyal / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, 
ISSN 0865-9109. - 27. évf. 267. sz. (2016. nov.14.), p. 4. 
 

73. Emlékezés : '56-os mozaik / Juhász Henrietta. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 
27. évf. 269. sz. (2016. nov.16.), p. 3. 
 

74. Nosztalgiamozi a Bródyban / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 
27. évf. 280. sz. (2016. nov.29.), p. 2. 
 

75. Múltidéző könyvbemutató / Barta Katalin. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 282. sz. (2016. dec.1.), p. 2. 
 

76. Mindig jó kislány volt / Szomszéd Eszter. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. 
évf. 283. sz. (2016. dec.2.), p. 14. 
 

77. Fókuszban az 56-os parancsnok. - In: Heves megyei hírlap, ISSN 0865-9109. - 27. évf. 286. 
sz. (2016. dec.6.), p. 6. 
 

78. Mesezenede a könyvtárban / Szabó Sándor. – In: Rózsai hírek. – 20. évf. 1. sz. (2016. aug. 1.), 
p. 8. 
 

79. Író-olvasó találkozó a könyvtárban / Szabó Sándor. – In: Rózsai hírek. – 20. évf. 1. sz. (2016. 
aug. 1.), p. 9. 
 

80. Tintanyalók a könyvek birodalmában / Palágyi Edit. – In: Szabad Föld, ISSN 0133-0950. -72. 
évf. 7. sz. (2016. február 12.), p. 26. 
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12.2 Online megjelenés 
 
 
HEOL 

HEOL 
Januárban Egerben is megismerhető a kötet a Graefl 
kastélyról 
2016. január 14.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/januarban-egerben-
is-megismerheto-a-kotet-a-graefl-kastelyrol-646830 

 
HEOL 
Áldozatos munkájuknak hála: visszarepülhetünk az 
időben 
2016. január 15. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/aldozatos-
munkajuknak-hala-visszarepulhetunk-az-idoben-
646939/  
HEOL 
Új élményekkel térhetnek haza a „Tini Zugból” 
2016. január 18.  http://www.heol.hu/heves/kozelet/uj-
elmenyekkel-terhetnek-haza-a-tini-zugbol-647330/ 

 
HEOL 
Minőségi díjas lett a megyei könyvtár 
2016. január 22. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/minosegi-dijas-lett-
a-megyei-konyvtar-647952/ 

 
HEOL 
A minőségi díjat ünnepelték 
2016. január 25. http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-
minosegi-dijat-unnepeltek-648386/ 

 
HEOL 
Filmezhet a község 
2016. január 25. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/filmezhet-a-kozseg-
648356/ 

 

http://www.heol.hu/heves/kozelet/aldozatos-munkajuknak-hala-visszarepulhetunk-az-idoben-646939
http://www.heol.hu/heves/kozelet/aldozatos-munkajuknak-hala-visszarepulhetunk-az-idoben-646939
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HEOL 
Még a földön is ültek a bemutatón 
2016. január 31.  http://www.heol.hu/heves/kultura/meg-
a-foldon-is-ultek-a-bemutaton-649285/ 

 
HEOL 
Bűbájos Bálint Napok a Bródyban 
2016. február 9.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/bubajos-balint-
napok-a-brodyban-650556/ 

 
HEOL 
Beszédes lapok: történetet mesélnek 
2016. február 10.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/beszedes-lapok-
tortenetet-meselnek-650810/ 

 
HEOL 
Vakrandi a könyvtárban 
2016. február 16.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/vakrandi-a-
konyvtarban-651543/ 

 
HEOL 
Szabó Attila: Minden a kenuzásról 
2016. február 19.  
http://www.heol.hu/heves/sport/szabo-attila-minden-a-
kenuzasrol-652066/ 

 
HEOL 
Elégedetlenek a kulturális dolgozók 
2016. február 23.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/elegedetlenek-a-
kulturalis-dolgozok-652629/ 

 
HEOL 
„Hangszer voltam Isten kezében” 
2016. február 26.  
http://www.heol.hu/heves/kultura/hangszer-voltam-
isten-kezeben-653253/ 
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HEOL 
Szeressük a könyvtárosokat! 
2016. március 1. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/szeressuk-a-
konyvtarosokat-653831/ 

 
HEOL 
A rendszerváltás igézetében 
2016. március 4.  http://www.heol.hu/heves/kultura/a-
rendszervaltas-igezeteben-654338/ 

 
HEOL 
Kutathatjuk a múltat 
2016. március 22.   
http://www.heol.hu/heves/kozelet/kutathatjuk-a-
multat-656850/ 

 
HEOL 
Versfüggő, versfüzér, versbuborék, vers-tricikli 
2016. április 6.  
http://www.heol.hu/heves/kultura/versfuggo-versfuzer-
versbuborek-vers-tricikli-659152/ 

 
HEOL 
Díjnyertes alkotások ruhákból 
2016. április 7.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/dijnyertes-alkotasok-
ruhakbol-659369/ 

 
HEOL 
Versfűzés, verstricikli: minden a költészetről szólt 
2016. április 11.  
http://www.heol.hu/heves/kultura/versfuzes-
verstricikli-minden-a-kolteszetrol-szolt-659941/ 

 
HEOL 
Megszépült a kövesdi könyvtár 
2016. április 15.  
http://www.heol.hu/heves/kultura/megszepult-a-
kovesdi-konyvtar-660457/ 
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HEOL 
Megújult a legmagasabban fekvő könyvtár 
2016. április 15.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/megujult-a-
legmagasabban-fekvo-konyvtar-660569/ 

 
HEOL 
Minden napra egy kortárs író, költő 
2016. április 15.  
http://www.heol.hu/heves/kultura/minden-napra-egy-
kortars-iro-kolto-660575/ 

 
HEOL 
A verselők Cseh Károlyra emlékeznek 
2016. április 16.  http://www.heol.hu/heves/kultura/a-
verselok-cseh-karolyra-emlekeznek-660656/ 

 
HEOL 
Tudják, mit gondol a másik 
2016. április 17.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/tudjak-mit-gondol-a-
masik-660742/ 

 
HEOL 
Folyamatosan frissül a digitális tartalom 
2016. április 20.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/folyamatosan-frissul-
a-digitalis-tartalom-661316/ 

 
HEOL 
Ő mondta a legszebben Cseh Károly versét 
2016. április 26.  http://www.heol.hu/heves/kozelet/o-
mondta-a-legszebben-cseh-karoly-verset-662220/ 

 
HEOL 
Nagy Könyves Beavatás: tervben van a folytatás 
2016. május 3.  http://www.heol.hu/heves/kozelet/nagy-
konyves-beavatas-tervben-van-a-folytatas-663262/ 
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HEOL 
E'mese vár 
2016. május 18.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/emese-var-665504/ 

 
HEOL 
Mesék szárnyán repülhettek megyénk kisdiákjai 
2016. május 19.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/mesek-szarnyan-
repulhettek-megyenk-kisdiakjai-665677/ 

 
HEOL 
Triciklin gurulnak a könyvekkel 
2016. május 31.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/triciklin-gurulnak-a-
konyvekkel-667600/ 

 
HEOL 
Szórakozva tanultak 
2016. május 31.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/szorakozva-tanultak-
667677/ 

 
HEOL 
Író-olvasó találkozók, új kötetek a Könyvhétre 
2016. június 6 http://www.heol.hu/heves/kozelet/iro-
olvaso-talalkozok-uj-kotetek-a-konyvhetre-668244/ 

 
HEOL 
Ismét Egerbe jön a Kaláka Fesztivál 
2016. június 6. http://www.heol.hu/heves/kultura/ismet-
egerbe-jon-a-kalaka-fesztival-668635/ 

 
HEOL 
Ahány ember, annyi írás 
2016. június 8. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/ahany-ember-annyi-
iras-668950/ 
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HEOL 
Kötet hat újságíró mozgalmas életéről 
2016. június 17.  
http://www.heol.hu/heves/kultura/kotet-hat-ujsagiro-
mozgalmas-eleterol-670463/ 

 
HEOL 
Megtudhatja, hol nyaralnak megyénk jelesei 
2016. június 23. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/megtudhatja-hol-
nyaralnak-megyenk-jelesei-671403/ 

 
HEOL 
Szombaton lesz miért később álomba merülnünk 
2016. június 24.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/szombaton-lesz-
miert-kesobb-alomba-merulnunk-671495/ 

 
HEOL 
Éjszaka a múzeumokban: sokan választották az egri 
kínálatot 
2016. június 26.  
http://www.heol.hu/heves/kultura/ejszaka-a-
muzeumokban-sokan-valasztottak-az-egri-kinalatot-
671692/  
HEOL 
Látványos, hasznos: könyvtár a strandon 
2016. július 1.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/latvanyos-hasznos-
konyvtar-a-strandon-672507/ 

 
HEOL 
Kellő motiváció, s a kamaszok is szívesen olvasnak 
2016. július 5.  http://www.heol.hu/heves/kozelet/kello-
motivacio-s-a-kamaszok-is-szivesen-olvasnak-673082/ 

 
HEOL 
Rendhagyó családi riport: fabulakörön jártunk 
2016. július 5.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/rendhagyo-csaladi-
riport-fabulakoron-jartunk-673079/ 
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HEOL 
Idén is megidézik a remete szellemét 
2016. július 21. http://www.heol.hu/heves/kozelet/iden-
is-megidezik-a-remete-szellemet-675351/ 

 
HEOL 
Fát ültettek a Múzsák Ligetében 
2016. augusztus 3.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/fat-ultettek-a-
muzsak-ligeteben-677355/ 

 
HEOL 
Az idei nyár abszolút slágerei 
2016. augusztus 11. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/az-idei-nyar-
abszolut-slagerei-678662/ 

 
HEOL 
Maklári lett az év könyvtárosa 
2016. szeptember 1.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/maklari-lett-az-ev-
konyvtarosa-681636/ 

 
HEOL 
Ismét itt a Nagy Könyves Beavatás 
2016. szeptember 8.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/ismet-itt-a-nagy-
konyves-beavatas-682829/ 

 
HEOL 
Akadálymentesítés: varázsütésre még nem megy 
2016. szeptember 11. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/akadalymentesites-
varazsutesre-meg-nem-megy-683179/ 

 
HEOL 
Népdalokkal kezdtek magyar rockkal zártak 
2016. szeptember 13.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/nepdalokkal-
kezdtek-magyar-rockkal-zartak-683527/ 
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HEOL 
Biciklire ülnek a könyvtárosaink 
2016. szeptember 29.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/biciklire-ulnek-a-
konyvtarosaink-686142/ 

 
HEOL 
Ismeretbővítő kötet a borok szerelmeseinek 
2016. szeptember 29.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/ismeretbovito-kotet-
a-borok-szerelmeseinek-686144/ 

 
HEOL 
Minden szempár rájuk szegeződik 
2016. október 4. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/minden-szempar-
rajuk-szegezodik-687044/ 

 
HEOL 
„Beavatták” a csoportokat 
2016. október 6.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/beavattak-a-
csoportokat-687369/ 

 
HEOL 
Ölelje át mindenki a kedvenc könyvtárát! 
2016. október 6.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/olelje-at-mindenki-
a-kedvenc-konyvtarat-687370/ 

 
HEOL 
Átölelték, szeretik 
2016. október 7. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/atoleltek-szeretik-
687509/ 

 
HEOL 
Kudarcaiba is beavatja közönségét 
2016. október 11.  
http://www.heol.hu/heves/kultura/kudarcaiba-is-
beavatja-kozonseget-688141/ 
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HEOL 
Az egriek 30 millióból emlékezhetnek 1956-ra 
2016. október 16.  http://www.heol.hu/heves/kozelet/az-
egriek-30-milliobol-emlekezhetnek-1956-ra-688771/ 

 
HEOL 
„Friss szelek, fényes szelek ...” 
2016. október 21. 
http://www.heol.hu/heves/kultura/friss-szelek-fenyes-
szelek-689767/ 

 
HEOL 
Iván is beszolgáltatta fegyverét 
2016. október 22.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/ivan-is-
beszolgaltatta-fegyveret-689884/ 

 
HEOL 
A szabadságharc szellemében 
2016. október 26.  http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-
szabadsagharc-szellemeben-690656/ 

 
HEOL 
Felavatták a megújult művelődési házat, könyvtárat 
2016. október 27. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/felavattak-a-
megujult-muvelodesi-hazat-konyvtarat-690829/ 

 
HEOL 
A te könyvtárad is legyen E'mese vár! 
2016. november 2. http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-
te-konyvtarad-is-legyen-emese-var-691487/ 

 
HEOL 
Gárdonyi szerelmi élete is téma lesz 
2016. november 2.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/gardonyi-szerelmi-
elete-is-tema-lesz-691549/ 
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HEOL 
Épüljenek E'mese várak! 
2016. november 4.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/epuljenek-emese-
varak-691906/ 

 
HEOL 
Boldizsár Ildikó elárulta, milyen a jó mese 
2016. november 5. 
http://www.heol.hu/heves/kultura/boldizsar-ildiko-
elarulta-milyen-a-jo-mese-692075/ 

 
HEOL 
„Mindig jó kislány voltam” 
2016. december 4. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/mindig-jo-kislany-
voltam-696666/ 

 
HEOL 
Fókuszban az 56-os parancsnok 
2016. december 6. 
http://www.heol.hu/heves/kozelet/fokuszban-az-56-os-
parancsnok-697086/ 

 
HEOL 
Őrizték és ápolták 1956 örökségét 
2016. december 17.  
http://www.heol.hu/heves/kozelet/oriztek-es-apoltak-
1956-orokseget-698788/ 

 
 
Blikkrúzs 

blikkruzs.blikk.hu.hu 
Strandkönyvtár nyílt Egerben 
2016. július 09. http://blikkruzs.blikk.hu/kikapcsolodas/ 
programok/strandkonyvtar-nyilt-egerben/tkzp4f2 

 
 
Eger Híradó 

Eger Híradó 
Utcai szárítókötelekre csíptetik a kedvenc verseiket 

2016. április 06. http://egerhirado.hu/utcai-
sz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3k%C3%B6telekre-
cs%C3%ADptetik-a-kedvenc-verseiket-35282 
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Eger Híradó 
Koncertek, kiállítások, sőt még farkasbemutató is lesz a 
Kaláka Fesztiválon 
2016. június 06. http://egerhirado.hu/koncertek-
kiallitasok-sot-meg-farkasbemutato-is-lesz-a-kalaka-
fesztivalon 

 
Eger Híradó 
Megnyílt a strandkönyvtár 

2016. július 05. http://egerhirado.hu/megnyilt-a-
strandkonyvtar 

 
Eger Híradó 
Nyolcadikos diák festményeiből nyílik tárlat 

2016. szeptember 05. | http://egerhirado.hu/nyolcadikos-
diak-festmenyeibol-nyilik-tarlat 

 
Eger Híradó 
Egerben is ünneplik a Magyar dal napját 

2016. szeptember 09. http://egerhirado.hu/egerben-is-
unneplik-a-magyar-dal-napjat 

 
Eger Híradó 
Ingyenes angol társalgási klub lesz a könyvtárban 

2016. szeptember 19. http://egerhirado.hu/ingyenes-
angol-tarsalgasi-klub-lesz-a-konyvtarban 

 
Eger Híradó 
Zárva lesz a plázakönyvtár 

2016. szeptember 29. http://egerhirado.hu/zarva-lesz-a-
plazakonyvtar 

 
Eger Híradó 
Három program egy napon: mindenkit vár a Bródy Sándor 
Megyei és Városi Könyvtár 

2016. október 03. http://egerhirado.hu/harom-program-
egy-napon-mindenkit-var-a-brody-sandor-megyei-es-
varosi-konyvtar 
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Eger Híradó 
Az internet világába adnak betekintést a könyvtárban 
2016. október 04. http://egerhirado.hu/az-internet-
vilagaba-adnak-betekintest-a-konyvtarban 

 
Eger Híradó 
Legekkel folytatódnak a könyvtári napok 

2016. október 07. http://egerhirado.hu/legekkel-
folytatodnak-a-konyvtari-napok 

 
Eger Híradó 
Új könyvet mutatnak be a könyvtárban 56-ról 

2016. november 15. http://egerhirado.hu/uj-konyvet-
mutatnak-be-a-konyvtarban-56-rol 

 
Eger Híradó 
Irodalmi est lesz a könyvtárban 

2016. november 17. http://egerhirado.hu/irodalmi-est-
lesz-a-konyvtarban 

 
Eger Híradó 
Egy doboznyi szeretet 

2016. december 01. http://egerhirado.hu/egy-doboznyi-
szeretet 

 
Eger Híradó 
Játékfilmek '56-ról a könyvtárban 

2016. december 05.  http://egerhirado.hu/jatekfilmek-56-
rol-a-konyvtarban 

 
Eger Híradó 
Utoljára lesz mesekör az idén 

2016. december 12. http://egerhirado.hu/utoljara-lesz-
mesekor-az-iden 
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Eger Híradó 
Szíki Károly filmjét vetítik a könyvtárban 
2016. december 15. http://egerhirado.hu/sziki-karoly-
filmjet-vetitik-a-konyvtarban 

 
Eger Híradó 
Karácsonyi kvíz a könyvtárban 

2016. december 21. http://egerhirado.hu/karacsony-kviz-
a-konyvtarban 

 
eger.hu 

eger.hu 
Nagyanyáink öröksége 
2016. január 20. 
http://www.eger.hu/hu/hirek/kultura/c/nagyanyaink-
oroksege-13192 

 
eger.hu 
75 éves Dr. Lisztóczky László 
 2016. február 29. 
http://www.eger.hu/hu/hirek/kultura/c/75-eves-dr-
lisztoczky-laszlo-13623 

 
eger.hu 
Életfogytig rock and roll 
2016. március 08. 
http://www.eger.hu/hu/hirek/kultura/c/eletfogytig-rock-
and-roll 

 
eger.hu 
Európa-nap május 9-én a Dobó téren 
2016. május 06.   http://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-
hirek/c/europa-nap-majus-9-en-a-dobo-teren 

 
eger.hu 
37. Kaláka Fesztivál Egerben 
 2016. június 07. http://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-
hirek/c/37-kalaka-fesztival-egerben 
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eger.hu 
A Helikon-mozgalomra emlékeztek a dsidások 
2016. július 26. http://www.eger.hu/hu/hirek/kultura/c/a-
helikon-mozgalomra-emlekeztek-a-dsidasok 

 
eger.hu 
Mozdulj ki Izlandra! 
2016. október 10. 
http://www.eger.hu/hu/hirek/kultura/c/mozdulj-ki-
izlandra- 

 
eger.hu 
Friss szelek, fényes szelek fújnak... 
2016. október 21. http://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-
hirek/c/friss-szelek-fenyes-szelek-fujnak--15542 

 
eger.hu 
Magyar szabadság 56 
2016. november 04. 
http://www.eger.hu/hu/hirek/kultura/c/magyar-
szabadsag-56 

 
eger.hu 
Gárdonyi Géza Emlékülés 
2016. november 09. 
http://www.eger.hu/hu/hirek/kultura/c/gardonyi-geza-
emlekules 

 
eger.hu 
Elkezdődött a cipősdoboz-akció 
2016. DECEMBER 02. 
http://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-
hirek/c/elkezdodott-a-ciposdoboz-akcio-15923 

 
 
Egrinapok 

Egri napok 
Az Egri Strandkönyvtár idei megnyitása 
2016. június 28. http://www.egrinapok.hu/2016/06/28/az-
egri-strandkonyvtar-idei-nyitasa/ 
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Egri napok 
Megtaláltuk a helytörténet-rajongók 
kincsesbányáját  
2016. november 03. 
http://www.egrinapok.hu/2016/11/03/megtalaltuk-a-
helytortenet-rajongok-kincsesbanyajat/ 

 
 
MediaKlikk 

mediaklikk.hu 
Közelről az „Öleljük át a könyvtárat!” akció 
2016. október 11. 
http://www.mediaklikk.hu/2016/10/11/kozelrol-az-oleljuk-
at-a-konyvtarat-akcio/ 

 
 
Paletta online 

Paletta Online 
Martin József, az EKF tanárának könyvbemutatója a 
könyvtárban 
2016. február 29. http://palettaonline.hu/belter/martin-
jozsef-az-ekf-tanaranak-konyvbemutatoja-a-konyvtarban 

 
Paletta Online 
Babits Mihály költészetéről beszélgettek a Bródy Sándor 
Könyvtárban 
2016. március 08. http://palettaonline.hu/kulter/babits-
mihaly-kolteszeterol-beszelgettek-a-brody-sandor-
konyvtarban 

 
Paletta Online 
Helytörténeti műhelynap a Bródy Sándor Megyei 
Könyvtárban 
2016. március 22.  
http://palettaonline.hu/kulter/helytorteneti-muhelynap-
a-brody-sandor-megyei-konyvtarban 

 
Paletta Online 
87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok 
2016. június 01. http://palettaonline.hu/belter/87-unnepi-
konyvhet-es-15-gyermekkonyvnapok 

 
Paletta Online 
Eger Városkártya és sok-sok kedvezmény a hallgatóknak 
2016. szeptember 08. http://palettaonline.hu/belter/eger-
varoskartya-es-sok-sok-kedvezmeny-a-hallgatoknak 
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12.3 Televízió 
 
TV Eger 

TV Eger 
Digitalizált múlt 
2016. január 19. 
http://www.tveger.hu/2016/01/19/digitalizalt-mult/ 

 
TV Eger 
Könyvtári Minőség Díj a Bródynak 
2016. január 22. 
http://www.tveger.hu/2016/01/22/konyvtari-minoseg-dij-
a-brodynak/ 

 
TV Eger 
75 éves Dr. Lisztóczky László 
2016. február 29. http://www.tveger.hu/2016/02/29/75-
eves-dr-lisztoczky-laszlo/ 

 
TV Eger 
Közönségtalálkozóra érkezik Kóbor János 
2016. március 02. 
http://www.tveger.hu/2016/03/02/kozonsegtalalkozora-
erkezik-kobor-janos/ 

 
TV Eger 
Életfogytig Rock and Roll 
2016. március 07. 
http://www.tveger.hu/2016/03/07/eletfogytig-rock-and-
roll/ 

 
TV Eger 
Kiállítással ünnepelték az óvodások a víz világnapját 
a Bródyban 
2016. március 08. 
http://www.tveger.hu/2016/03/08/kiallitassal-unnepeltek-
az-ovodasok-a-viz-vilagnapjat-a-brodyban/ 

 
TV Eger 
Posztolj verset a térre! 
2016. április 11. http://www.tveger.hu/2016/04/11/posztolj-
verset-a-terre/ 
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TV Eger 
37. Kaláka Fesztivál Egerben 
2016. június 06. http://www.tveger.hu/2016/06/06/37-
kalaka-fesztival-egerben/ 

 
TV Eger 
A Mindenség illata – verseskötet bemutatója a 
könyvtárban 
2016. június 14. http://www.tveger.hu/2016/06/14/a-
mindenseg-illata-verseskotet-bemutatoja-a-konyvtarban/ 

 
TV Eger 
Megnyílt a strandkönyvtár 
2016. július 01. 
http://www.tveger.hu/2016/07/01/megnyilt-a-
strandkonyvtar-2/ 

 
TV Eger 
A magyar fotográfia napját ünnepelték 
2016. augusztus 30. http://www.tveger.hu/2016/08/30/a-
magyar-fotografia-napjat-unnepeltek/ 

 
TV Eger 
Országos Könyvtári Napok 
2016. október 05. 
http://www.tveger.hu/2016/10/05/orszagos-konyvtari-
napok-3/ 

 
TV Eger 
Átölelték a könyvtárat 
2016. október 07. 
http://www.tveger.hu/2016/10/07/atoleltek-a-konyvtarat/ 

 
TV Eger 
Mozdulj ki Izlandra! 
2016. október 10. 
http://www.tveger.hu/2016/10/10/mozdulj-ki-izlandra/ 
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TV Eger 
Friss szelek, fényes szelek fújnak… 
2016. október 21. http://www.tveger.hu/2016/10/21/friss-
szelek-fenyes-szelek-fujnak/ 

 
TV Eger 
Magyar Szabadság 56 
2016. november 04. 
http://www.tveger.hu/2016/11/04/magyar-szabadsag-56/ 

 
TV Eger 
Gárdonyi Géza Emlékülés 
2016. november 09. 
http://www.tveger.hu/2016/11/09/gardonyi-geza-
emlekules/ 

 
TV Eger 
Elkezdődött a cipősdoboz-akció 
2016. december 02. 
http://www.tveger.hu/2016/12/02/elkezdodott-a-
ciposdoboz-akcio/ 

 
TV Eger 
Emberi sorsok – könyv jelent meg az egri 
ötvenhatosokról 
2016. december 19. 
http://www.tveger.hu/2016/12/19/emberi-sorsok-konyv-
jelent-meg-az-egri-otvenhatosokrol/ 
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13.  Eseménynaptár 2016. 
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