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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. 

Szolgáltatási környezet 

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 2019-2020-ban 

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, s alkalmassá válik családi, szabadidős programok rendezésére is. Az elkészített tervek alapján 

a főépület egésze látványos, igényes szolgáltató térként funkcionálhat, az egyes szolgáltatási 

terek jól megközelíthetően, funkcionálisan szervezhető egységet alkotnak. Minden könyvtári 

szolgáltatás akadálymentesen elérhetővé válik, így évtizedes problémát is sikerül kiküszöbölni. 

2019-ben a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények kollégiuma hasonló tárgyú pályázata 

révén a megújuló funkcióknak megfelelő bútorozást kaptak a palota emeleti részén elhelyezkedő 

közösségi terek, a Böngésző és a TiniZug.  
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Helyismereti Gyűjtemény 

Jelen pályázatunkban egy ettől elkülönülő szolgáltatási tér, a földszinti Helyismereti gyűjtemény 

eszközbeszerzését valósítottuk meg. 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 1952 óta gyűjti Heves megye helyismereti irodalmát. 

A helyi értékek megismerése iránti igény napjainkban jelentősen megnőtt, ezeket a 

megnövekedő igényeket igyekszik kielégíteni könyvtárunk Helyismereti Gyűjteménye. Hiszen 

tudjuk, hogy az általunk feltárt, feldolgozott és szolgáltatott információk jelentősen elősegítik 

megyénk és egyes településeinek társadalmi, gazdasági, oktatási, kulturális életének a 

megismerését. Sok esetben túlnőnek Heves megye határain, és szerves részévé válnak az 

országos tudományos életnek, legfőképpen a helytörténeti kutatásoknak. Éppen ezért van 

hatalmas jelentősége ennek a páratlan, muzeális értékű gyűjteménynek. Jelentőségét bizonyítja, 

hogy 2013-ban a Települési Értéktár részévé vált. 

A közel 

 20 000 könyvből 

 folyóiratból, 

 aprónyomtatványból, 

 térképből, 

 szakdolgozatból, 

 iskolai értesítőből, 

 képeslapból, 

 fotóból, 

 cikk-kivágatból, 

 mikrofilmből 

 elektronikus dokumentumból álló gyűjtemény a Központi Könyvtárban található. 

A Helyismereti Gyűjteményünkben fellelhető dokumentumokból a látogatók megismerhetik 

Heves megye, Eger és a megye egyes településeinek a történelmét, irodalmát, művészetét, 

néphagyományát, gazdasági, politikai életét, turizmusát, természeti adottságait, növény- és 

állatvilágát. Nagy figyelmet fordítunk a helyi szerzők alkotásaira, a könyvtörténeti szempontból 

is jelentős 1948 előtti helyi kiadványokra és a megye sajtótermékeire.  A gyűjtemény anyaga 

fokozottan védett, ezért csak helyben használható, azaz nem kölcsönözhető. Az informatikai 

fejlődésnek köszönhetően könyvtárunk helyismereti szolgáltatásai on-line is elérhetőek, jelentős 

fejlesztés jelentett 2020-ban a summajatirom.hu helyismereti portálszolgáltatás elindítása.  

A pályázat tervezésénél a régi helyismereti gyűjtemény alapterületének megnövelésével 

számoltunk, hiszen a gyűjteményt végre szeretnénk egy egységben szolgáltatni, az eddig 

raktárban tárolt gyűjteményrészek helyben történő elérhetővé tételével is. E mellett a Média 

Eger Kft-vel megkötött együttműködési megállapodás lehetővé teszi a tv helyi anyagának 

digitalizálását, a helyismereti portálon történő közzétételét, melyre szintén alkalmassá tettük a 

megújuló tereket.  

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

kor igényeinek megfelelő könyvtári környezet kialakítására egy műemléki épületben, mely 

méltán nyerte el a könyvtárhasználók elismerését is, melyhez köszönjük a Nemzeti Kulturális 

Alap támogatását. 

https://brody.iif.hu/sites/default/files/u8897/ertektar_oklevel.pdf
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Megnevezés db 

Folyóiratos szekrény 17 

Üveges szekrény 6 

Nyitott polc 11 

Nyitott polc 12 

Íves polc 2 

Sarok nyitott polc 1 

Szögletes asztal 4 

Fiókos és ajtós falfülke szekrény 1 

Íves végzáró 1 

Íves sarok 1 

Magas polc, 1 

Alacsony polc, fehér 80x33x140 2 

Alacsony polc, fehér 60x25x140 4 

Ajánló polc, fehér 2 

Ruhatári állvány 1 

Asztal 166x60 trapéz 1 

Asztal 90x60 1 

Asztal 140x60 trapéz 1 

Asztal 140x60 1 

Asztal 140x60 1 

Sarok íróasztal 1 

 

Fotók a megújult gyűjteményről: 
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Eger, 2021. május 26. 

 

Tőzsér Istvánné 

igazgató 
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