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A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár - megyei hatókörű városi könyvtárként - az 1997. évi 

CXL. törvényben meghatározott feladatok mentén működik, fenntartója Eger Megyei Jogú Város 

Önkormányzata. 

A megyei könyvtár 1952-ben alakult a korábbi Körzeti Könyvtár és Városi Könyvtár 

összevonásával. 1957-ben jelenlegi működési helyén, a műemlékekben gazdag belváros egyik 

legszebb épületében, a volt Nagypréposti palotában nyert elhelyezést. A központi épületen kívül 

a város több pontján működnek különböző részlegeink. Az 1988. június 2-án tartott névadó 

ünnepség alkalmával a megyei könyvtár felvette az egri származású író, publicista Bródy Sándor 

nevét. 

Szolgáltatási környezet 

A könyvtár 10 telephelyen működik. A központi 

épületben működik az Igazgatóság, a Titkárság, 

munkaügy, gondnokság, a Központi könyvtár, a 

Helyismereti gyűjtemény és a Gyűjteményszervezési 

csoport. A központi épület szomszédságában 

található a Hevestéka csoport, a Zenei és idegen 

nyelvi gyűjtemény és az Informatikai osztály. A 

központtal szemben, a Városháza épületében 

található a Jogi és közigazgatási szakrészleg. A 

Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban működik a 

Gyermekkönyvtár, a két fiókkönyvtár Felnémeten és 

a Felsővárosban található. A Plázakönyvtár az Agria 

Park, a Strandkönyvtár az Egri Termál- és 

Strandfürdő, a Parkkönyvtár (nyári szünetben) az 

érsekkerti játszótér területén működik. A 

dokumentumállomány jelentős része külső 

raktárban található.  

A hagyományos és kreatív könyvtári szolgáltatások és programok, a partnerközpontú 

gondolkodás, a minőségirányítás, az egész városban jól ismert szervezeti kultúra munkánk 

értékeit jelentik. Mindamellett adottságainkban vannak olyan kritikus pontok, melyek 

megoldást igényelnek: a szűkös terek, az állandó helyhiány, a zsúfoltság. A TOP-6.3.2-15-EG1-

2016-00001 Belvárosi terek komplex megújítása projekt részelemeként a Bródy Sándor Megyei és 

Városi Könyvtárnak otthont adó Nagypréposti palota rekonstrukciójára és akadálymentesítésére  
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került sor. Az épület új nyílászárókat kapott, liftet építettek be, felújították a csodálatos barokk 

ház homlokzatát és tetőszerkezetét. A teljes felújítás 400 mFt költségvetéssel került 

megtervezésre. Elvégezték a szükséges kültéri munkákat, igényes térburkolatot és világítást 

kapott a történelmi ingatlan és környezete. A fejlesztésnek köszönhetően a palota a könyvtári 

feladatokat korszerűbb környezetben láthatja el.  

Az építési munkák 2019. augusztus 1-én elkezdődtek, az átadásra 2020 novemberében került sor.  

A könyvtár szolgáltató terei az átalakítás során funkciójukban is megújultak. A földszinti terek 

a közvetlenül elérhető gyors tájékozódást, az egyszerű könyvtári szolgáltatások elérését segítik 

önkiszolgáló kölcsönzőponttal, a népszerű dokumentumok tartalmilag csoportosított 

elhelyezésével. Itt kapott helyet a helyismereti gyűjtemény. Az emeleti tér akadálymentesen 

megközelíthető, ahol a digitális eszközök használatára és oktatásra szolgáló terem, a 

szabadpolcos állományrész illetve a „Böngésző” került elhelyezésre.  

A pályázat tervezésénél két olyan terem fejlesztését terveztük, ahol az 1972-ben kialakított 

eredeti falfülkék a mai kor berendezési elvárásainak megfelelően, különleges térhatással egyedi 

atmoszférát teremtve nyújtanak lehetőséget a dokumentumok elhelyezésére. Az előző 

berendezés 2,5 m magasságú polcait a használói igények szerint a KSZR ajánlásban megfelelő 

magasságúra és polckiosztásúra állítottuk be, a termek körbepolcozásával. A Böngésző olvasói-

közösségi tér 85,76 m2 alapterülete alkalmas arra, hogy a könyvtár rendezvényeinek is helyet 

adjon. Ezért a térbe állított polcok alacsony (1,5 m) magasságúak, a tér átláthatósága nem sérül. 

E mellett speciálisan kialakított, alul hat helyen alátámasztott görgős megoldással kívánjuk a 

terem átrendezhetőségét, a különböző programok létszámának megfelelő előkészítését 

biztosítani.  

A palota tereinek padlózatát teljeskörűen felújították, a meglévő burkolatok cseréjével illetve 

csiszolásával. Az egybenyíló közlekedő terek egységes futószőnyeg borítást kaptak. A 

futószőnyeg kiválasztásánál szempont a közületi használati igénybevétel, illetve a színben, 

stílusban és kopásállóságban való megfelelés.  

Jelenleg az átköltözés még folyamatos, az elkészült bútorok már a helyükön állnak. A következő 

munkafázis a polcfeliratok, az egyéb funkcionális bútorok elhelyezése lesz, s bízunk abban, hogy 

az általános járványügyi szabályok mihamarább engedik a szolgáltatás teljeskörű elindítását is. 

Pályázatunk megvalósítása az épület felújítása mellett nagyon fontos lépés a barátságos, a kor 

igényeinek megfelelő könyvtári környezet kialakítására egy műemléki épületben, melyhez 

tisztelettel köszönjük a Kollégium támogatását. 

Eger, 2020. december 11. 

 

Tőzsér Istvánné 

igazgató 

  



 
 

3300 EGER, KOSSUTH LAJOS UTCA 16. · TEL.: +36 36 516 632 
FAX: +36 36 516 596 · INFO@BRODY.IIF.HU · WWW.BRODY.IIF.HU 

 

Fotók az előző állapotról: 

 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, költözés előtt 2019. május hó 
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A könyvtár kiköltözés utáni állapota 2019. augusztus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3300 EGER, KOSSUTH LAJOS UTCA 16. · TEL.: +36 36 516 632 
FAX: +36 36 516 596 · INFO@BRODY.IIF.HU · WWW.BRODY.IIF.HU 

 

 

A könyvtár megújult terei: 

 

 

1. Böngésző 
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2. Böngésző 

 

 

3. Böngésző 
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1. Tinizug 
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2. Tinizug 
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3. Tinizug
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Böngésző, tervezett 

bútorozás 

Szabadpolcos tér, 

tervezett bútorozás 


