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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK  

2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

Az intézmény 2019. évi szakmai tevékenysége kiegyensúlyozottan zajlott költségvetési, szervezési 

szempontból egyaránt. Jelentős feladat volt a HunTéka integrált könyvtári rendszer verzióváltását 

menedzselni, amely sajnálatos módon szolgáltatás-kieséssel is járt, ami kölcsönzési adatainkban is 

megmutatkozik. 

A TOP 6.9.2-es, félmilliárdos költségvetésű közösségfejlesztő projektünk bevezető (tervezési 

szakasz) része szeptember 30-al véget ért, ezt követően a megvalósítási szakaszon dolgozunk. 

2019-ben az állagmegóvás tekintetében a József Attila Művelődési Ház tekintetében történt 

előrelépés: az épület belső felületei megújultak (festés-mázolás), valamint a korszerűtlen kazánokat 

lecseréltük. A tevékenység áthúzódott a 2020-as évre. 

A KSZR-települések könyvtárainak megújítása töretlen ütemben folytatódik. 

2019-es évben a legjelentősebb szakmai innovációnk a kortárs magyar szépirodalom népszerűsítése 

érdekében végzett munkánk volt. Nagyrendezvényeinket sikerrel bonyolítottuk le, 

dokumentumállományunk gyarapítására a korábbi években megszokott – optimális mértékben – 

került sor. 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 
 

 

  

  

  

2018. 

tény 
2019. terv 

2019. évi 

tény 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

89,25 

 

94,75 93,75 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 14 14 14 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 58 60 63 

átszámítva teljes 

munkaidőre 
58 

60 63 

 

Középfokú 

szakirányú 

végzettséggel 

 

 

összesen 12 10 7 

átszámítva teljes 

munkaidőre 

 

12 

10 7 

Egyéb felsőfokú 

összesen  3 3 3 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
3 

3 3 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 73 73 73 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
73 73 73 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  7 12,5 11,5 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
7 

12,5 11,5 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  13 13 13 

átszámítva teljes 

munkaidőre 
9,25 

9,25 9,25 

Mindösszesen egyéb alkalmazott összesen 20 25,5 24,5 
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átszámítva teljes 

munkaidőre  
16,25 21,75 20,75 

Összes létszám:  89,25 94,75 93,75 

Önkéntesek száma  1 1 1 

Közfoglalkoztatottak száma    0 
0 0 

 

A 2019 évi terv az előző évhez képest 5,5 fő növekedést mutat, mely a TOP pályázatban alkalmazott 

közösségfejlesztők létszáma, amelyből 1 fő nincs betöltve 2019. december 31-vel.  

 

 

III.  SZAKMAI MŰKÖDÉS 

 

1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, változások) 

 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 
2019. évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) Központi 

Könyvtár (óra)  

47 47 47 100 

Heti nyitvatartási órák száma (óra) 

Kisfaludy Károly Könyvtár 

50 50 50 100 

Heti nyitvatartási órák száma (óra) 

Gyermekkönyvtár 

35 35 35 100 

Heti nyitvatartási órák száma (óra) 

Gyárvárosi Fiókkönyvtár 

18 18 18 100 

Heti nyitvatartási órák száma (óra) 

Győrszentiváni Fiókkönyvtár  

25 25 25 100 

Heti nyitvatartási órák száma (óra) 

Marcalvárosi Fiókkönyvtár 

19 19 19 100 

Heti nyitvatartási órák száma (óra) 

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár 

38 38 38 100 

Heti nyitvatartási órák száma (óra) 

Szabadhegyi Fiókkönyvtár 

14 14 14 100 

Heti nyitvatartási órák száma (óra) 

Szigeti Fiókkönyvtár   

12 12 12 100 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  

         126 126 126 100 

Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás (óra) Központi 

Könyvtár 

7 7 7 100 

Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás (óra) Kisfaludy 

Könyvtár 

4 4 4 100 

16 óra utáni nyitvatartás (óra) 

Központi Könyvtár 

heti 12 óra heti 12 óra 

 

heti 12 óra 

 

100 

16 óra utáni nyitvatartás (óra) 

Kisfaludy Könyvtár 

heti 15 óra heti 15 óra 

 

heti 15 óra 

 

100 

16 óra utáni nyitvatartás (óra) 

Gyárvárosi Fiókkönyvtár 

heti 4 óra heti 4 óra 

 

heti 4 óra 

 

100 

 

16 óra utáni nyitvatartás (óra) 

Győrszentiváni Fiókkönyvtár 

heti 4 óra 

 

heti 4 óra 

 

heti 4 óra 

 

100 
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2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   
  

Vásárlás  
Könyvtárunk állománygyarapításra 2019-ben bruttó 46.870.229 forintot fordított.  

A rendelkezésre álló keret nagysága szükségessé tette, hogy könyvek esetében közbeszerzési eljárást 

folytassunk le, amelynek nyertese a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lett. A céggel kötött szállítási 

szerződés alapján 39%-os kedvezménnyel szereztük be a gyűjtőkörünkbe tartozó könyveket, így 

vásárolt könyveink bruttó átlagára: 2.203 Ft. A közbeszerzési eljárásban feltételül szabtuk meg a 

bemutatópéldányok heti szállítását, ami megkönnyítette a beszerzendő könyvek kiválasztását és 

gyorsította a feltárást.  

A közbeszerzési eljárás lefolytatása ugyanakkor azzal a hátránnyal járt, hogy május közepéig nem 

tudtunk új könyveket vásárolni, így beszerzésünk 6,5 hónapra korlátozódott.  

A többi dokumentum esetén nem kellett közbeszerzési eljárást indítanunk. A rendelkezésre álló összeget 

a Központi Könyvtár, a Kisfaludy Könyvtár és a 6 fiókkönyvtár között osztottuk fel a Gyűjtőköri 

szabályzatban megfogalmazottak szerint. A könyvtárban központi szerzeményezés folyik a 

Gyűjteményszervezési osztályon, kivéve a folyóiratokat és az összesített nyilvántartású 

dokumentumokat, amelyek beszerzése a Helyismereti osztályon történik. 

Az év során elektronikus dokumentumot csak a helyismeret részére vásároltunk, az erre előirányzott 

összeg többi részét adatbázis előfizetésre fordítottuk. Összesen 8 adatbázisra fizettünk elő, 1.354.277 Ft 

értékben.  

Beszerzéseinknél továbbra is kiemelt területnek kezeljük a Muzeális-, ill. a Helyismereti gyűjteményünk 

gyarapítását.  

A Muzeális gyűjteményünk 17 dokumentummal gyarapodott az év során. Ebből 15 dokumentumot 

vásároltunk, 229.350 Ft értékben. Ebből 6 kötet a Streibig nyomda kiadványa, a többi kötetnek is 

helyismereti jelentősége van. A vásárlásainkat antikváriumok kínálatának áttekintésével, aukción 

szereplő kiadványokra adott és megnyert vételi megbízásokkal értük el.  

Helyismereti gyűjteményünk gyarapításánál fontos szempontként kezeltük a hiánypótlást. Vásárlás 

mellett az ajándék, ill. kötelespéldány gyarapodásunk is jelentős. Vételként 147 egyedi nyilvántartású 

dokumentumot és 149 db, 1945 előtt megjelent képeslapot szereztünk be. A vásárolt dokumentumok 

átlagára:2.441 Ft. 

   

Érdekeltségnövelő támogatásból 11.359.000 forintot (2018-ban 9.352.130) kaptunk, amelynek 30 %-

át (3.407.700 Ft) a könyvtár technikai, műszaki eszközeinek gyarapítására fordítottuk. 

Állománygyarapításra a fennmaradó 7.951.300 forintot költöttük, amelyből idegen-nyelvű könyveket, 

16 óra utáni nyitvatartás (óra) 

Marcalváros 

heti 4 óra heti 4 óra 

 

heti 4 óra 

 

100 

16 óra utáni nyitvatartás (óra) 

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár 

heti 4 óra heti 4 óra 

 

heti 4 óra 

 

100 

16 óra utáni nyitvatartás (óra) 

Szabadhegyi Fiókkönyvtár 

heti 2 óra heti 2 óra 

 

heti 2 óra 

 

100 

16 óra utáni nyitvatartás (óra) 

Szigeti Fiókkönyvtár 

heti 2 óra heti 2 óra 

 

heti 2 óra 

 

100 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

Egész 

nyáron 

nyitva 

Egész 

nyáron 

nyitva 

Egész nyáron 

nyitva 

 

100 

Ebből nyitvatartási napok száma: Összes 

munkanap 

Összes 

munkanap 

Összes 

munkanap 

100 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

Egész 

télen 

nyitva 

Egész télen 

nyitva 

Egész télen 

nyitva 

 

100 

Ebből nyitvatartási napok száma:  Összes 

munkanap 

Összes 

munkanap 

Összes 

munkanap  

100 
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képeslapokat és hangzódokumentumokat vásároltunk. A keretből 572.779 forintot a nemzetiségi ellátás 

állománygyarapítására fordítottunk, 167 kötet könyvet vásároltunk. 

   

ODR támogatás  
2019-ben használtuk fel az Országos Dokumentum-szolgáltatási Rendszer 2018. évi keretét, ami 

1.000.000 Ft volt, ebből 511 dokumentumot vásároltunk. A pályázat elszámolását határidőre 

elkészítettük. A 2019-es évre 1.490.000 forintot kaptunk ODR támogatásként, ezt az összeget is 

felhasználtuk az év végén. A keretből kiemelt figyelmet fordítottunk olyan dokumentumok 

beszerzésére, amelyek a megye kistelepülési könyvtárai számára is fontosak, mert így elérhetők a 

megyében is a könyvtárközi kölcsönzés segítségével. Másik kiemelt szempontunk a szépirodalom 

beszerzése. Kiemelten kezeljük a klasszikus szépirodalom és az igényes, kortárs irodalom vásárlását.   

   

Ajándék:  
Könyvtárunk 2019-ben ajándékként összesen 2.838 (2018-ban 4 845) dokumentummal gyarapodott, 

5.837.733 Ft értékben. A Márai program IX. fordulójából 316 dokumentumot kaptunk, 899 958 Ft 

értékben. Az ajándékok számának csökkenése azzal is magyarázható, hogy 2018-ban került állományba 

a Márai program VII. és VIII. fordulójának könyvanyaga is. Általánosságban megfigyelhető, hogy 

csökken az olyan, a könyvtárnak ajándékozott dokumentumok száma, amelyek állapotuk és gyűjtőköri 

szabályaink szerint állományba kerülnek. Az olvasók által felajánlott könyvek nagy része már elegendő 

példányszámban megtalálható állományunkban, így ezeket a könyveket használjuk fel a város 

„Telefonfülke” projektjéhez. (Ez egy bepolcozott telefonfülke, amiből a lakosok vihetnek el könyvet, 

ha hoznak helyette egyet).  

  
A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjának köszönhetően 729 kötettel gyarapodtunk, 

2.550.264 Ft értékben. Sajnos a program könyvei sok esetben késve érkeznek könyvtárunkba. Nagyon 

sok esetben már más forrásból beszereztük a szükséges példányszámban a köteteket, nincs előzetes 

információnk, hogy milyen kiadványok kerülnek be a támogatottak közé. 

A Goethe Intézet 2019-ben 520 eurós keretet bocsátott a rendelkezésünkre, amihez az általuk 

összeállított ajánló listákat is kaptunk. A rendelt dokumentumokat hiánytalanul megkaptuk, így 28 db 

értékes, friss német irodalommal bővült idegennyelvű gyűjteményünk. A 2018-as keretből rendelt 

dokumentumokból is 2019-ben szállítottak 35 dokumentumot, 330 euro értékben.   

  

A nemzetiségi ellátást segítette az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2018 évi nemzetiségi 

dokumentum támogatása. 140.000 Ft értékben igényelhettünk német, horvát és cigány kisebbség 

számára dokumentumokat, amelyek 76 %-a gyermek-és ifjúsági irodalom (38 kötet 135.797 Ft). Az 

OIK által biztosított kereten kívül további ajándékokkal is gyarapodtak a nemzetiségi települések. (23 

db könyv, 7 db hangzódokumentum).  

   

 

Kötelespéldány:  
A megyei nyomdák kötelespéldány szolgáltatása nyomán 1.268 kiadvány került állományba 2019-ban. 

A kötelespéldány szolgáltatásnál évről-évre csökkenő tendencia figyelhető meg, egyre kevesebb 

kiadvány készül a megyében (2018-ban 1.317). Egyedül a győri Palatia Nyomda kiadványainak száma 

jelentős. 

 

 

Kötelespéldány 2019  

Állománycsoport  Egység  Ft  

Könyv  452  1.296.509  

Időszaki kiadvány  172  710.268  

Aprónyomtatvány  296  35.200  

Hanghordozó  1  4.000  

Elektronikus dokumentum  1  5.000  

Plakát  346  99.200  

Összesen  1.268 2.150.177 
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A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként a csoportos állomány-nyilvántartás 

alapján (db és érték) 

 

dokumentumtípus  db  érték (Ft)  

Könyv                       14.031 32.873.356 

Időszaki kiadvány    403 2.763.476 

Hanghordozó            980 2.477.967 

Térkép                      142 226.673 

Kotta, partitúra   263 1.323.145 

Videokazetta, DVD     504 1.908.639 

Elektronikus dokumentum  9 31.000 

Aprónyomtatvány    1.161 111.900 

Kép                         149 663.582 

Plakát                         592 163.900 

Összesen  18.234 42.543.638 

 

 

Állománygondozás  
Törlés  

A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet alapján 6 fiókkönyvtárban végeztünk 

állományellenőrzést, aminek részeként törléseket is elvégeztük. A fiókkönyvtárakból összesen 10.628 

dokumentumot töröltünk, aminek 82 %-a természetes elhasználódás címén került törlésre. (8.731 kötet) 

A részlegek közül a Gyermekkönyvtárban 9.285 kötetet töröltünk, amit gyermekrészleg helyhiánya és 

a könyvek állapota is indokolt A törölt dokumentumok értékesítését, ill. ipari felhasználását fenntartónk 

engedélyezte.  

 

törlés oka  db  érték  

tervszerű állományapasztás  9.233 4.913.094 

természetes elhasználódás  16.120 11.512.000 

pénzben megtérített  86 131.021 

behajthatatlan követelés  113 141.515 

megengedhető hiány (káló) 437 462.931 

összesen  25.989 17.160.561 

 

Állományunk 2019-ban is az évek óta követett állományalakítási stratégiánk szerint alakul. 

Folyamatosan vonjuk ki az állományból a tartalmilag elavult, ill. könyvtári célra már nem alkalmas 

dokumentumokat. Erre a raktáraink befogadó képessége miatt is szükségünk van.   

   

Az állományból apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként a csoportos állomány-

nyilvántartás alapján (db és érték) 

 

dokumentumtípus  db  érték (Ft)  

Könyv                       25.601 16.379.234 

Hanghordozó            10 18.844 

Térkép                      120 80.192 

Elektronikus dokumentum   2 10.339 

Videokazetta, DVD   158 662.727 

Brosúra  98 9.225 

Összesen  25.989 17.160.561 

 

  



6 

 

Állománymérleg 2018/2019 

 

   

Állománycsoport  

Állomány 2018. XII. 31.  Állomány 2019. XII. 31.  

  Egység  Ft  Egység  Ft  

Könyv   422.872  564.869.756  411.302 581.363.878 

Időszaki kiadvány    30.851  50.743.335  31.254 53.506.811 

Hanghordozó   21.614  35.685.676  22.584 38.144.799 

Mikrodok.  1.670  512.657  1.670 512.657 

Térkép   2.076  2.623.609  2.098 2.770.090 

Dia   2  1.010  2 1.010 

Kotta, partitúra    3.405  6.303.486  3.668 7.626.631 

Videokazetta, DVD   7.192  22.721.412  7.538 23.967.324 

Elektronikus dok.  886  5.405.355  893 5.426.016 

Aprónyomtatvány  71.177  1.422.857  72.338 1.534.757 

Brosúra  4.425  634.519  4.327 625.294 

Kép  38.498  4.123.149  38.647 4.786.731 

Plakát  26.816  1.895.966  27.408 2.058.866 

Összesen  631 484  696.942.787  623.729 722.325.864 

 

 

 

 

 

Mutatók 

 

2018. évi 

tény 

 

2019. évi terv 

 

2019. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  43 892 456  38 070 000  46.870.229 107% 

 ebből folyóirat (br. Ft)  6 287 432    6 000 000  6.160.376 98% 

 ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (br. Ft) 

4 211 539    6 870 000  6.265.904 149% 

Kötelespéldányként kapott és 

nyilvántartásba vett dokumentumok 

száma (db) 

1 317  1 500  1.268 96% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

1 698  1 600  2.807 165% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

705  650  2.466* 350% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

135  100 235 174% 

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

1 602   1 500  1.709 107% 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 

összesen 

26 224  25 000  18.234 70% 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma  

23 495  25 000  25.989 111% 

*Tartalmazza az egyedi- és az összesített nyilvántartású dokumentumokat is. 
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2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár saját állományának feltárása a HunTéka integrált rendszer használatával 

történik. A rendszer fejlesztője a Monguz Kft. 2019 nyarán a program egy teljesen új verziójával állt 

elő, amelynek filozófiája, megoldásai nem illeszkedtek az előző verzióhoz. Az új konvertált program 

erősen félkész állapotban volt, nagyon sok hibát tartalmazott, teljesen optimális működést év végéig 

sem sikerült elérni. Ez a munkánkat nagyon lelassította, hátráltatta. 

2019. májusától a feltárás nem egységesen a Gyűjteményszervezési osztályon történik, hanem a 

Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltató helyei (168 település) számára a Területi 

Könyvtári Szolgáltatás osztálya munkatársai végzik a dokumentumok teljes formai és tartalmi feltárását 

a Nanlib program segítségével, ami speciálisan a KSZR igényekre kifejlesztett integrált könyvtári 

rendszer. 

Az új dokumentumok feltárása folyamatos, csak a decemberi vásárlásaink feltárása húzódott át 2020-

ra. Az új rekordjainkat napi szinten automatikusan jelentjük a Mokka adatbázisába. Az év során 11.275 

új, ill. javított bibliográfiai rekordot küldtük fel, amihez 22.105 példányrekord kapcsolódott.   

Folyamatosan javítottuk a korábban hibásan rögzített, ill. duplum rekordokat, átkapcsoltuk vagy 

töröltük. Ez az oka, hogy 10.723 új bibliográfiai rekord bevitele után az adatbázis ténylegesen csak 

8.733 rekorddal gyarapodott. 

A könyvtár állományának retrospektív feltárása könyvek esetében 100%-os lett. A fiókkönyvtárak 

állományellenőrzése után valamennyi fiókkönyvtár állománya gépre került, ez lehetővé tette a gépi 

kölcsönzést valamennyi fiókkönyvtárban. Nem teljes még az adatbázis a folyóiratok és a bakelitlemezek 

feltárása tekintetében.   

A muzeális dokumentumok feltárása nem a tervezett ütemben haladt. Ennek oka a gyűjtemény 

kezelőjének más irányú elfoglaltsága, majd hosszas betegsége. 

  

Adatbázis-építés  

Huntéka 

 

   

   

dokumentumtípus/űrlap  

 bibliográfiai rekordok 

száma összesen 2018  

2019-ben készített 

rekordok száma  

bibliográfiai 

rekordok száma 

összesen 2019  

Könyv   303.259  6.920 309.407 

Régi könyv  3.772  20 3.707 

Könyv analitika  36.221  89 36.209 

Periodika    2.126  24 2.152 

Hangzó             40.667  889 41.024 

Térkép                      2.776  97 2.844 

Kotta  21.096  632 21.726 

Videokazetta, DVD  11.707  256 11.937 

Elektronikus dok.  1.077  9 1.086 

Cikk  217.138  1.620 218.998 

Kép    11.603  167 11.766 

Összesen  651.442  10.723 660.175 

2019 év során 3.935 új besorolási (authority) rekord készült el. 

 

Nanlib 

 

rekordok száma  

   

 bibliográfiai 

rekordok száma 

összesen 2018  

2019-ben készített 

rekordok száma  

bibliográfiai 

rekordok száma 

összesen 2019  

bibliográfiai rekord   98.097  4.751 102.848 

példányrekord  485.606  35.017 520.623 
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Mutatók 

 

2018. évi tény 

 

2019. 

évi terv 

 

 

2019. évi 

tény 

 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 

 könyvtár 

12.986  

KSZR 5.982  

cikk  1.846  

összesen 

20.814  

  

  

20 000  

könyvtár 

14.658  

KSZR 4.751  

cikk  1.620  

összesen 

21.029 

 

 

 

101% 

Magyarországi Közös Katalógusba 

(MOKKA) betöltött tételek száma 

 16 841  15 000  11.275 67% 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 

betöltött rekordok száma 

  1 846   2 000  1.620 93% 

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) 

 20   20  20 0 

 

A gyűjtemény elektronikus 

feldolgozottsága (az elektronikus 

katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-

ában) 

 97 %  98 %  98% nem 

értelmezhető 

 

 

2.3 Állományvédelem 

 

A 3/1975. (VIII. 17) KM-PM együttes rendeletnek megfelelően 2019. évben 6 fiókkönyvtárban 

tartottunk állományellenőrzést.  

Az ellenőrzés sikeres volt, a hiány mértéke egyetlen helyen sem lépte túl a jogszabályban meghatározott 

mértéket. Az állományellenőrzés során megtörtént a fiókkönyvtárak állományának átvizsgálása is, 

kivontuk az állományból a feleslegessé vált, ill. elhasználódott dokumentumokat is, összesen: 10.628 

dokumentumot. 

  
Kiemelten kezeljük a Muzeális gyűjteményünk dokumentumainak védelmét. A zárt szekrényben, 

légkondicionált térben elhelyezett gyűjtemény állagmegóvását fontos feladatnak tekintjük.  

Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz „Egyedi dokumentumok restaurálása, 

állományvédelmi munkáinak támogatása” címmel kiírt pályázatra. 6 kiadvány restaurálását pályáztuk 

meg, összesen 709.800 Ft értékben. A Közgyűjtemények Kollégiuma ebből az összegből 378.000 

forintot ítélt meg számunkra. A döntésről 2019. decemberében kaptunk értesítést, így a munka még nem 

kezdődhetett el. 

 A muzeális dokumentumaink közül összesen 244 kötet van restaurálva.   

  

Könyvtárunk saját kötészettel rendelkezik, amely rendszeresen javítja, köti azokat a dokumentumokat, 

amelyeket nem lehet pótolni, nincs új kiadásuk.  Ezek elsősorban szakkönyvek, régi kiadások, vagy 

sorozatok nem kapható tagjai.   

A folyóiratok esetében szabályzatunk van a megőrzés, ill. köttetés módjáról. A kötésnél elsődleges 

szempont a helyi (Győr-Moson-Sopron megyei) időszaki kiadványok kötése. Ezen felül köttetjük a 
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napilapokat, és válogatás alapján néhány szakfolyóiratot. A többi megőrzésre kerülő időszaki kiadványt 

tékázzuk.  

 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, 

kötés, javítás, restaurálás, 

savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

 Kötés:  

  Könyv 660  

  Folyóirat 155  

Tisztítás 28  

Összesen:843 

 Kötés:  

Könyv 600  

Folyóirat 150  

 

 

Összesen:750 

 Kötés:  

  Könyv 618  

  Folyóirat 184  

Kotta 171 

Összesen:973 

 

 

 

 

115% 

Muzeális dokumentumok 

száma 

3 300   3 600  3.317 100,5% 

Restaurált muzeális 

dokumentumok száma 

 3  3  0 0 

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 

 487 db +  

12 659 folyóirat 

lapszám  

400 db +  

6 000 fi 

lapszám  

1.197 db + 

11.207 fi 

lapszám 

 

94 % 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 

 0  0  0 0 

A könyvtári dokumentumok 

állagának védelmét szolgáló 

gépek száma 

 3  0  3  

100% 

 

 

 

2.4 Olvasószolgálat 

 

A szolgáltatásokat a helyi igényeknek megfelelően alakítottuk. 2019. májusától a fiókkönyvtárak 

szervezeti egységként az olvasószolgálati osztályhoz tartoznak. 8 épületben, 10 szolgáltató helyen 33 

szakalkalmazott látja el az olvasószolgálati feladatokat, s biztosítja a felhasználók számára a könyvtári 

szolgáltatásokat. Arra törekedtünk, hogy minden részleg maximális nyitvatartással működjön. Ezt abban 

az 5 fiókkönyvtárban, ahol egy könyvtáros látja el a feladatokat, állandó helyettesítési rend 

megszervezésével oldottuk meg.  

 

Nyitvatartási napok száma: 
 

Kisfaludy Károly Könyvtár  269 nap 

Kisfaludy Károly Könyvtár Hangtára 269 nap 

Központi Könyvtár Felnőtt részlege  224 nap 

Központi Könyvtár Gyermekkönyvtára  222 nap 

Gyárvárosi Fiókkönyvtár  183 nap 

Győrszentiváni Fiókkönyvtár  173 nap 

Marcalvárosi  Fiókkönyvtár   135 nap 

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár    224 nap 

Szabadhegyi  Fiókkönyvtár   91 nap 

Szigeti Fiókkönyvtár   89 nap 
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A szombati nyitvatartási napok száma a Kisfaludy Könyvtárban és a Központi Könyvtárban is 34 nap 

volt. 

Állományellenőrzés miatt a fiókkönyvtárak egy-egy hetet zárva voltak: a Szigeti Fiókkönyvtár és a 

Gyárvárosi Fiókkönyvtár február 11-15-ig, a Szabadhegyi Fiókkönyvtár február 18-22-ig, a 

Győrszentiváni Fiókkönyvtár február 25-március 1-ig, a Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár március 4-8-ig, a 

Marcalvárosi Fiókkönyvtár április 8-12-ig. A Baross utat érintő áramszünet miatt március 27-én és 

június 5-én a Kisfaludy Könyvtár, a Gyermekkönyvtár és a Marcalvárosi Fiókkönyvtár zárva volt. A 

Huntéka átállás miatt két hétig, június 15 és 29 között a számítógépes kölcsönző helyek (7 részleg) zárva 

voltak. 

 

Helybenhasználat  
Valamennyi részlegben lehet helyben használatot igénybe venni, de a két kiemelt szolgáltató helyen a 

Kisfaludy Könyvtárban és a Központi Könyvtárban több olvasóterem is, szám szerint 4 várja a 

látogatókat. A Kisfaludy Könyvtár első emeleti olvasó terében, a kézikönyvtárban, valamint az idegen 

nyelvű gyűjteményben a helyben használható nyomtatott dokumentumokat olvashatják a felhasználók. 

A felújított térnek köszönhetően sokan időznek itt. Kézikönyvek közül jellemzően nyelvi szótárakat és 

monográfiákat kerestek, szakdolgozathoz gyűjtöttek irodalmat, de szépirodalom helyben olvasása is 

egyre jellemzőbb. A Kisfaludy Könyvtár II. emeleti olvasóterme folyóiratolvasó, s egyben helyismereti 

kutató- és olvasóterem is. Időszaki kiadványokat, Győr-Moson-Sopron megyére vonatkozó 

dokumentumokat és információkat, valamint az időszaki kiadványok bekötött példányait használhatják 

itt a látogatók. A hang-és médiatárban a zenei szakfolyóiratok, könyvek és kották mellett zenei 

felvételeket is hallgattak helyben. A Központi Könyvtár 20 férőhelyes olvasótermében az időszaki 

kiadványok és a kézikönyvek hozzáférhetőek az olvasók számára. 2019-ben is legnépszerűbbek a 

napilapok, hetilapok és a szórakoztató magazinok voltak, a szakfolyóiratok olvasása csökkent, ennek 

oka az online archívumok elérhetőségében rejlik. A Gyermekkönyvtárba látogató családok a könyv- és 

gyermeklapok nézegetésén kívül a bővülő társasjáték kínálatunkat is használták, hisz sokan keresték fel 

könyvtárunkat azért, hogy együtt játszanak gyermekükkel. A kisebbek körében a rajzolás és a színezés 

is kedvelt időtöltésnek bizonyult. A Gyermekkönyvtárban ösztönöztük a gyerekeket a nyomtatott 

dokumentumok helyben használatára az évente három alkalommal megjelenő pályázati füzetünkkel is. 

Évfordulókhoz kapcsolódó témákat választottunk és annak gyermekkönyvtári irodalmára és 

használatára hívtuk fel a gyermekolvasók figyelmét.  

2019-ban a Központi Könyvtárban 11 428 látogató járt, akik csak helyben használat céljából vették 

igénybe a könyvtári szolgáltatásokat.  

A Kisfaludy Károly Könyvtárban összesen 16 819 helyben használó látogató járt, az olvasószolgálatban 

7 719, az olvasóteremben 8 352, a Hangtárban 748. Tájékozódás, információkérés, helyben olvasás, a 

helyismereti gyűjtemény használata, digitalizált dokumentumok használata, zenehallgatás, és wifi 

használat miatt keresték fel a könyvtárat. Természetesen a dokumentumkölcsönzést igénybe vevő 

beiratkozott olvasóink is éltek a helyben használati lehetőséggel.  

 

 

 

 

Helyben használt dokumentumok száma  

 

 

2018 2019 

Központ - Felnőtt részleg  42 439 42 560 

Központ-Gyermekkönyvtár  1 095 899 

Kisfaludy Károly Könyvtár 

olvasószolgálata  

15 073 10 760 

Kisfaludy Károly Könyvtár 

Helyismereti Gyűjtemény Kutató- 

és olvasóterme  

31 950 47 205 

Kisfaludy Károly Könyvtár-

Hangtár  

1 063 969 
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Gyárvárosi Fiókkönyvtár  830 954 

Győrszentiváni Fiókkönyvtár  6 746 2 920 

Marcalvárosi Fiókkönyvtár  708 624 

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár  19 635 18 960 

Szabadhegyi Fiókkönyvtár  810 725 

Szigeti Fiókkönyvtár  145 208 

összesen  120 949 126 784 

 

 

Dokumentumok kölcsönzése  
2019. július 1-jétől a Huntéka 2.0-ás verziójára tértünk át, sok-sok hónap tesztelés és egy konverzió 

eredményeként. A 2-es Huntéka jelentős mértékben különbözik az eddig használt verziótól: teljesen új 

filozófián alapul, más megoldásokat használ, melynek következtében a használata is nagy mértékben 

megváltozott minden modulban. A saját munkafolyamatainkra kellett igazítani, ez egyes esetekben 

munkaátszervezést is jelentett. Július 1-jétől a Gyárvárosi, a Győrszentiváni és a Szigeti 

Fiókkönyvtárban is, tehát már mindegyik részlegünkben számítógépes kölcsönzés van. A több 

lelőhelyes kölcsönzésnek köszönhetően mindegyik részleg egyedi sajátosságait be lehet állítani, pl. 

nyitvatartási idő, kölcsönzés határideje, stb.  

 

Kölcsönzött dokumentumok megoszlása dokumentumtípusok szerint: 
Nyomtatott dokumentumok valamennyi részlegben kölcsönözhetőek, zenei- és hangzó dokumentumok, 

DVD-k és elektronikus dokumentumok csak a Központi Könyvtárban és a Kisfaludy Károly 

Könyvtárban hozzáférhetők a látogatók számára.  

 

Kölcsönzött dokumentumok száma a Központi Könyvtárban és a Kisfaludy Könyvtárban 
 

Dok.típus/é

v 

2018 2019 

 

 

Nyomtatott 

dok. 

Zenei- és 

hangzó 

dok. 

DVD, CD-

Rom 

Nyomtatott 

dok. 

Zenei- és 

hangzó dok. 

DVD, CD-

Rom+elektr

onikus dok. 

Központi 

Könyvtár 
127 896 3 034 7 917 125 202 2 905 6 985+13 

Kisfaludy 

Károly 

Könyvtár 

108 274 5 458 3 867 99 615 5 687 4 150 

Átkölcsönzé

sek 
4 669 4 63    

Összesen 

 
240 839 8 496 11 847 224 817 8 592 11 148 

 

Az átkölcsönzött dokumentumokat 2019-et megelőzően a Huntéka külön lelőhelyként kezelte, ezért 

szerepeltettük önállóan ezeket. A 2019-es új verzió már tudja kezelni a több lelőhelyes kölcsönzést, így 

az átszállított dokumentumok az egyes részlegek kölcsönzési adataiban szerepelnek, számuk 2019-ben 

2102.   

 

Kölcsönzött dokumentumok száma a fiókkönyvtárakban 

 

Fiókkönyvtár  2018. évi tény  2019. évi tény  Változás %-ban az 

előző évhez képest  



12 

 

Gyárvárosi 

Fiókkönyvtár  

7 473  7 340 98,00% 

Győrszentiváni 

Fiókkönyvtár  

22 083  22 073 99,95% 

Marcalvárosi 

Fiókkönyvtár  

10 421  9 686 93,00% 

Ménfőcsanaki 

Fiókkönyvtár  

30 403  32 479 106,82% 

Szabadhegyi 

Fiókkönyvtár  

10 067  10 575 105,00% 

Szigeti Fiókkönyvtár  11 167  6 726 60,23% 

Összesen  91 614  88 879 97,00% 

 

Az intézményi hálózaton belül a szolgáltatóhelyek között dokumentumátkérés működik. Olvasóink 

bármely részlegbe átkérhetik a hozzáférhető dokumentumokat, s ahova kérik, ott tudják kikölcsönözni, 

s oda is kell visszavinniük azokat. 2019-ben 2 102 átkölcsönzött dokumentum mozgott az egyes 

részlegek között. Könyvtárközi kölcsönzéssel csak azokat a dokumentumokat kérjük meg olvasóink 

számára, amiket az intézményi hálózatból nem tudunk biztosítani. A Központi Könyvtár olvasói 

számára 122 db dokumentumot kértünk ODR keretében, a Központi Könyvtárból 188 db dokumentumot 

kértek más könyvtárak olvasói számára, ugyanezen módon. A KSZR települések részéről 137 kérés 

érkezett. Összesen 325 könyvtárközis kérés érkezett az olvasószolgálathoz és 122 kérést indítottunk 

olvasóink számára.  

 

Legtöbbet kölcsönzött dokumentumok 
2019. január 1. és 2019. december 31. között legtöbbet kölcsönzött dokumentumok az egyes részlegek 

szerint. 

 

A Kisfaludy Könyvtárban és a Központi Könyvtárban 70 oldalas a lista, a legalább 5-ször kölcsönzött 

dokumentumokból, ez összesen 3150 tételt jelent. A lista első 15 dokumentumát tüntettük fel. 

 

Kisfaludy Károly Könyvtár 

 

Központi Könyvtár 

Dokumentum  Kölcs. 

száma 

Dokumentum  Kölcs. 

száma 

Füleki Tamás: Színes kérdések és 

válaszok német nyelvből 

32 Trónok harca DVD 56 

Náray Tamás: Zarah öröksége 32 Burda 53 

Kepes András: Istenek és emberek 28 Jojo Moyes: Tengernyi szerelem 31 

Borbás Edina: Kék macska 25 Debbie Macomber: Végül hazatalálsz 31 

Szepes Mária: Meditációk 25 Debbie Macomber: Édes holnap 30 

John Soars: New Hedway pre-

intermediate 

24 Lee Child: Esti iskola 30 

Borsa Brown: A férj prostija 23 Barbara Erskine: A legsötétebb óra 30 

Kate Tranter: PONS 22 Tasmina Perry: A legutolsó csók 30 

Molnár Ágnes: 10 próbanyelvvizsga 

német nyelvből 

21 Susan Wiggs: Asztal öt személyre 29 

George Orwell: 1984 21 Katie Fforde: Vidéki menedék 29 

Bartos Erika: Bogyó és Babóca 

rollerezik 

21 Náray Tamás: Zarah öröksége 29 

Burda 21 Jojo Moyes: Álmok nyomában 28 
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Tim Falla: Solutions pre-intermediate 21 Rowling: Harry Potter és a bölcsek 

köve 

28 

Jens Lapidus: Alfahímek 20 Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek 28 

Magyarország története 20 Nora Roberts: Nem teljesen idegen 28 

 

A Központi Könyvtárban sikerkönyvek szerepelnek a lista élén, a Kisfaludy Könyvtárban a 

sikerkönyvek mellett gyermekkönyv és szakkönyv (nyelvkönyv, történelem) is szerepel az élvonalban. 

A Kisfaludy Könyvtárban egy olvasói térben van a felnőtt és a gyermekkönyv kiválasztó övezet, ezért 

vegyes tematikájú a lista. 

 

A Központi Könyvtárban külön Gyermekkönyvtár is van, ott 41 oldalas a lista, 1840 dokumentumot 

tartalmaz, a Hangtárban a 8 oldalas lista 360 tételt tartalmaz. 

 

Gyermekkönyvtár 

 

Kisfaludy Könyvtár Hang- és médiatára 

Dokumentum  Kölcs. 

száma 

Dokumentum  Kölcs. 

száma 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 56 Trónok harca DVD 31 

Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő 35 Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

hangoskönyv 

25 

Bartos Erika: Bogyó és Babóca 

ünnepel 

34 Beethoven: Symphonies Nos. 1-9. 22 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 33 Best love songs 20 

Bartos Erika: Anna és Peti 32 A magyarság népzenéje 20 

Bartos Erika: Bogyó és Babóca a 

levegőben 

32 Tolcsvay László: Mária 

evangéliuma 

20 

Bartos Erika: Bogyó és Babóca 

buborékot fúj 

32 Peter Farrelly: Zöld könyv DVD 17 

Bartos Erika: Bogyó és Babóca 

énekel 

30 Bernstein Wiener Philharmoniker 16 

Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus 

kalandjai 

29 Greta Gerwig: Lady Bird 16 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter 

esernyője 

29 Luca Guadagnino: Szólíts a 

neveden 

16 

Christian Tielmann: Berci megtanul 

biciklizni 

27 Guillermo del Toro: A víz érintése 16 

Liane Schneider: Bori vásárolni 

megy 

27 Dés László: Férfi és nő 15 

Geronimo Stilton: Kalandos 

kiruccanás Hawaiira 

27 Otllik Géza: Hajnali háztetők 

hangoskönyv 

15 

Marék Veronika: Boribon pancsol 26 George Lucas: Star wars 15 

Christian Tielmann: Berci a doktor 

bácsinál 

25 Herendi Gábor: Valami Amerika 3. 

DVD 

15 

 

Bartos Erika és Marék Veronika meséi, Barátom Berci sorozat mellett kötelező olvasmányok 

szerepelnek a gyermekkönyvtári lista elején. A Kisfaludy Könyvtár komolyzenei különgyűjteményében 

DVD és hangoskönyv a listavezető. 

 

A fiókkönyvtárak vonatkozásában általában 8 oldalas a lista, 360 dokumentummal, ez alól a 

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár a kivétel, 27 oldallal. Ez a fiókkönyvtárunk iskolai könyvtári feladatokat is 

ellát. A listavezető 10 könyvet tüntetjük fel: 
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Gyárvárosi Fiókkönyvtár Marcalvárosi Fiókkönyvtár Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár 

Dokumentum  Kölcs. 

száma 

Dokumentum  Kölcs. 

száma 

Dokumentum  Kölcs. 

száma 

Macomber: 

Megtört szívek 

kézikönyve 

8 Fejős Éva: Eper 

reggelire 

14 Vuk, Csí és más 

állattörténetek 

22 

Maas: India 

elveszett lánya 

7 Bryndza: Lány a jég 

alatt 

14 Bartos Erika: Anna, 

Peti és Gergő 

18 

Roberts: Szent 

bűnök 

7 Garami László: 

Rejtvényfejtők Nagy 

Lexikona 

14 Stilton: Ezer 

mozzarella, nyertem 

a pocok lottón! 

18 

Riley: Éjféli rózsa 6 Trollope: Barátnők 13 Móricz Zsigmond: 

Légy jó mindhalálig 

16 

Cole: Elmejáték 6 Buchanan: Elsüllyedt 

titkok 

13 Frey: Kutyás 

történetek 

15 

Pearse: Az erdei 

remetenő 

6 Macomber: A 

fagyöngy alatt 

13 Schuck: Az állatkert 14 

Palombo: Firenze 

legszebb asszonya 

6 Riley: Angyalfa 12 Vadadi Adrienn: 

Leszel a barátom? 

14 

Szepes Mária: 

Meditációk 

6 Roberts: A bosszú 

csapdájában 

12 Disney: A tökéletes 

piknik 

14 

Davis: A 

mestermű 

6 Roberts: Nyílt titkok 12 Weinhold: Dinók 13 

Sparks: Minden 

szívdobbanással 

6 Mallery: Sorsdöntő 

nyár 

12 Nieländer: A foci 13 

 

 

Szabadhegyi Fiókkönyvtár 

 

Szentiváni Fiókkönyvtár Szigeti Fiókkönyvtár 

Dokumentum  Kölcs. 

száma 

Dokumentum  Kölcs. 

száma 

Dokumentum  Kölcs. 

száma 

Roberts: Forró jég 14 Cselenyák Imre: 

Áldott az a bölcső  

17 Harrington: Az élet 

mégis csodaszép  

9 

Allende: A japán 

szerető 

13 Fábián Janka: Adél 

és Aliz  

10 Kepes András: 

Istenek és emberek  

6 

Náray Tamás: Zarah 13 Small: Mert örök a 

szerelem  

10 Pilcher: Téli 

napforduló  

6 

Bartos Erika: Bogyó 

és Babóca épít 

12 Cselenyák Imre: A 

tölgyek alatt  

10 Byrne: Angyalok 

nyelvén  

5 

Marly: Coco Chanel 

és a szerelem illata 

12 Fábián Janka 

Búzavirág  

9 Woods: Bárcsak 

ismernélek!  

5 

Doehnert: Hotel 

Sacher 

12 Perry: Ház a 

Naplemente-tónál  

9 Hoover: Confess  5 

Gregson: Monszun 

Indiában 

12 Metzger: Markoló, 

traktor, kukásautó  

9 Caplin: Egy szelet 

torta Brooklynban  

5 

Macomber: Szerelem 

karácsonyra 

12 Metzger: Markolók  9 Brown: Gyalázat és 

hit  

5 
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Náray Tamás: Zarah 

öröksége 

12 Kinney: Egy ropi 

naplója  

8 Roberts: Halálos 

visszhangok  

5 

Walsh: 7 nap 

szerelem 

11 Caplin: Egy szelet 

torta Brooklynban  

8 Bolton: Halj meg 

kétszer! 

5 

 

A fiókkönyvtárak esetében a bestsellerek a legtöbbet kölcsönzött dokumentumok, Ménfőcsanakon 

szélesebb a paletta, gyermekkönyvek és kötelező olvasmányok is szerepelnek a lista elején. 

 

A lista alapján kialakított képet árnyalja, hogy pl. az év közben az Ünnepi Könyvhétre megjelent 

könyveket a megjelenésük időpontja miatt, népszerűségük ellenére, eleve nem kölcsönözhetik annyit, 

mint amit egész év során kölcsönöznek. A tendencia továbbra is az, hogy a legnagyobb érdeklődés a 

bestsellerek iránt volt: Borsa Brown, Jojo Moyes, Jodi Picoult, Susan Wiggs, krimiírók stb., de a kortárs 

szépirodalom reprezentánsait Bán Mór, Benkő László, Háy János, Tóth Krisztina, Grecsó Krisztián, 

Szécsi Noémi könyveit is sokan kölcsönözték. A szakirodalomból a spiritualitással, az életvezetéssel, 

mentálhigiénével, történelemmel, valamint a gyermekneveléssel kapcsolatos könyvek a 

legnépszerűbbek, valamint időszakosan az útikönyvek. A gyermek- és ifjúsági könyvek közül Bartos 

Erika, Marék Veronika, Jeff Kinney, Leiner Launa könyvei és a kötelező olvasmányok mellett, az 

állatokkal és a járművekkel foglalkozó ismeretterjesztő könyvek a legkeresettebbek pl. Wolfgang 

Metzger: Traktorok, Markoló, traktor, kukásautó, Mentőjárművek). A korábbi beszerzési dátumú 

példányokon több a kölcsönzés. Fontos, hogy minél rövidebb átfutással kerüljenek az új dokumentumok 

az olvasókhoz.  

 

Internethasználat, távhasználat  
A teljes intézményi hálózatban egységesen 45 perc ingyenes internethasználati lehetőséget vehetnek 

igénybe a látogatók.  

 

Fiókkönyvtár 

 

Internetezők száma 

Gyárvárosi Fiókkönyvtár 128 fő 

Marcalvárosi Fiókkönyvtár 23 fő 

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár 1 906 fő 

Szabadhegyi Fiókkönyvtár 72 fő 

Szentiváni Fiókkönyvtár 230 fő 

Gyermekkönyvtár 32 fő 

Kisfaludy Könyvtár 3 444 fő 

Központi Könyvtár 3 766 fő 

Összesen 9 601 fő 

 

A Kisfaludy Könyvtárban és a Központi Könyvtárban nyitvatartási időben jelszóval védett, ingyenes, 

korlátlan vezeték nélküli Internet-hozzáférést biztosítunk, aminek lehetőségével sokan élnek. A 

könyvtárat távhasználat formájában is megkereshetik a használók: e-mail, telefon, OPAC üzenet. Ennek 

száma évről évre növekszik.  

 

Tájékoztatás, referensz kérdések  
Az Olvasószolgálati Osztály munkatársai 29 854 referensz kérdést oldottak meg 2019-ben. A Kisfaludy 

Károly Könyvtárban 13 450-et, a Központi Könyvtárban 8 960-at, a Hangtárban 1 115-öt, a 

Gyermekkönyvtárban 1 006-ot, a fiókkönyvtárakban összesen 5 323-at. A technikai referensz a 

legjellemzőbb. A legtöbb olvasó konkrét könyvet, könyvlisták példányait kereste vagy egy adott 

témában kért eligazítást. Tartalmi szempontból a gyermekolvasók esetében gyakori volt az egy témában 

való könyvajánlás, és az óvodai és iskolai projektekhez kapcsolódó irodalom feltérképezése. A 

legkeresettebb témák: állatok (madarak), népszokások (farsang, őszi), anyák napja, mesterségek, 

történelmi korszakok (ókori görögök, ókori Róma, híres történelmi személyek, Mátyás király könyvtára, 

1848-49-es forradalom és szabadságharc, I. világháború), európai országok kultúrtörténete (mesék, 

versek, művészeti alkotás, látnivalók, életmód), mitológiai alakok, egy-egy fogalom, tárgy irodalmi 
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feldolgozása (mesék ludakról, manókról, vásárról, gyógyító mesékről, étkezésről stb.), zenetörténet, 

csillagászat, tömegközlekedés, környezetvédelem, biológiai témakörök (emberi test, tisztálkodás, 

fogápolás, egészséges életmód, gyümölcsök, zöldségek, gyógyítás a középkorban) stb. A korábbiakhoz 

képest elenyésző volt - középiskolások esetében - a kötelező irodalmak elemzése iránti igény. A felnőtt 

olvasók közül sokan kerestek szakdolgozathoz, beadandó dolgozathoz szakirodalmat. Főleg a gyors 

tájékoztatás volt a jellemző, azonnal akartak hozzájutni a felhasználók az információhoz és a 

szakirodalomhoz. Az a 20 online adatbázis (Jogtár, Céginfo, Magyar Közélet Kézikönyve, Arcanum 

Digitális Tudománytár, MERSZ, Akadémiai Kiadó szótárai, L’Harmattan Digitális Adatbázis, Typotex-

Interkönyv, EPA, Humanus, MATARKA, SzocioWeb, stb.), amit használtunk, megkönnyítették a 

tájékoztatást és az olvasóknak a tájékozódást. OPAC-unk révén az olvasók otthon is tájékozódhattak a 

könyvtár állományában, így sokan azt használva már a konkrét információ birtokában jöttek és keresték 

az egyes dokumentumokat. A könyvtár honlapján RSS-ek formájában tájékozódhattak az új könyvek, 

az új hangoskönyvek, az új DVD-k és új CD-k iránt érdeklődők.  

 

Irodalomszolgáltatás  
Az irodalomkutatások száma 34 db volt 2019-ben. Olykor e-mailen, vagy telefonon kérték, nincs meg 

mindig a személyes kontaktus az olvasóval. Főleg friss szakirodalmat kértek, s gyakran megelégedtek 

az adatbázisokból lekérdezett gyors találati listával. Az adatbázisok használatát megmutatjuk az 

olvasóinknak, s ha nincs idejük egy irodalomkutatás elkészültét kivárni, akkor otthon maguk is tudnak 

tájékozódni. Ez gyakori volt 2019-ben is. Az előző évi irodalomkutatások listája:  

 

Az apaszerep ábrázolása a 20. század 

művészetében 

A munkaerőpiac változásai az utóbbi húsz év 

tükrében  

Az apaszerep változásai New Orleans 

Autizmus  Női emancipáció kialakulása Európában  

Beethoven: Örömóda Női sorsok országok szerint  

Emberismeret és etika: Az erkölcsi gondolkodás 

fejlődése  

Női szerep, szerepfeszültség, szerepkonfliktus, 

pszichoszomatikus betegségek, kiégés, 

depresszió 

Erdő mellett de magas... Óvodai mozgásfejlődés  

Gyógyturizmus  Pályaválasztás és/lifelong learning 

Harctértől a hátországig: az első világháború PR és a marketing  

Homogén vagy heterogén óvodai csoportok Poulenc 

Hvorostovsky Népdalcsokor 

Az iskola és a társadalom A reklám pszichológiai hatása 

Kábítószer, drog  Szkizofrénia 

A kisgyermek nevelésével foglalkozó 

pedagógusok egészségmagatartásának a 

vizsgálata 

Tavasbarlangok egészségturizmusa 

Mentálhigiéné serdülőkorban Tisza István élete és politikai pályája  

Mese a magyar zenében  Tudor I. Erzsébet angol királynő 

Mese a zeneirodalomban  WLTP szabvány bevezetése 

Mese szerepe az óvodai nevelésben Y és Z generáció 

 

A pályázati füzetekhez kapcsolódóan (Mesél az erdő…, Vakáció az esőerdőben, Heuréka!!! - Marslakó 

magyarok-ragyogó elmék, Strauss és Strauss, avagy a „keringőkirály” és a „másodosztályú zseni”, 

Köztünk élő irodalom), a folyóiratok népszerűsítésére, illetve a nyári hónapokra olvasmányajánló 

készült. Ezek mellett könyv, hangoskönyv, film- és zenei ajánlókat készítettünk Valentin napra, 

Farsangra, Március 15-re, amik a honlapra is felkerültek. A költészet napjára Verset mindenkinek! akció 

keretében Ady-verseket kaptak ajándékba látogatóink, verses könyvekből és hangoskönyvekből 

állítottunk össze válogatást, nyárra pedig olvasmányajánlót készítettünk csajoknak, srácoknak, 

hölgyeknek és uraknak. Húsvétra és karácsonyra zenei, film-és hangoskönyv ajánlót állítottunk össze. 

Emellett a gyermekkönyvtárosok, a szaktájékoztatók és a hangtárosok is írtak rendszeresen könyv-, 
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zene- és filmajánlókat a honlapra. A gyermekkönyvtárosok könyvajánló dobozba gyűjtöttek a 

gyermekolvasók számára az életkori sajátosságaiknak megfelelő olvasmányokat.  

 

Csoportos látogatások  
2019-ben a Központi Könyvtár felnőtt olvasószolgálatában 12 csoport 225 fő, a Kisfaludy Károly 

Könyvtárban 20 csoport 485 fő vett részt könyvtárbemutató- és könyvtárhasználati foglalkozáson, a 

Hangtárban 12 csoport 290 fő, a gyermekkönyvtárban pedig 52 csoport 1057 fő. Összesen 96 csoportos 

foglalkozást tartottunk 2057 látogató részvételével. Ezen kívül a fiókkönyvtárakban 59 

könyvtárhasználati foglalkozáson összesen 1451 fő vett részt.  

A csoportos foglalkozások látogatói a gyermekkönyvtárban többségében óvodások és alsós általános 

iskolások, a felnőtt részlegben pedig középiskolások voltak. A fiókkönyvtárakban 36 iskolás és 16 

óvodás csoportnak tartottunk könyvtári foglalkozásokat. A múlt évben is bővítettük foglalkozásaink 

kínálatát, s természetesen az igényekhez igazodva, a pedagógusok által kért témakörben is tartottunk 

foglalkozásokat. Színes és változatos órákkal tettük vonzóvá a gyermekek számára a könyvtári 

látogatást. Az óvodás csoportok számára többnyire interaktív mesefeldolgozó, évszakokkal, 

mesterségekkel és az állatok világával kapcsolatos foglakozásokat tartottunk. Havi rendszerességgel 

egy-egy téma szerint (járművek, évszakok) válogatott képeskönyveket is nézegettek, mesét hallgattak, 

óvodai foglalkozás céljára pedig könyveket kölcsönöztek. Töreky Zsuzsa zenepedagógus 4 alkalommal 

ovis kerekítő foglalkozást tartott, így lehetőségünk nyílt olyan óvodás csoportok fogadására, akik 

korábban nem jártak könyvtárunkban. Megismerkedtek a gyermekkönyvtár szolgáltatásaival, majd 

képeskönyveket nézegettek.  

Az iskolásoknak tartott foglalkozások típusai: könyvtárbemutató- és könyvtárhasználati órák, valamint 

tematikus órák pl. nyelv és irodalom: Játék a szavakkal, Olvastad már? c., természetismeret: Velünk élő 

állatok, Vadon élő állatok, Veszélyben a világunk c., népszokások, jeles napok, ünnepek voltak. Májusi 

rendezvénysorozatunk, az alsósok hónapja keretében 12 foglalkozást tartottak a gyermekkönyvtárosok. 

Foglalkozásaink listáját eljuttattuk a győri- és Győr környéki oktatási intézményekhez. A hagyományos, 

levél formátumú megkeresésen kívül személyes kapcsolatokat alakítottunk ki a környékbeli iskolák 

tanítóival és óvónőivel. Foglalkozásaink kínálata honlapunkon is elérhető, amelyet bővítettünk a 

gyermekek számára érdekes témákkal figyelembe véve a pedagógusok igényeit is. A pedagógusok 

tanártársaik körében is szívesen ajánlották a tananyagot kiegészítő óráinkat. A visszajáró csoportjainkon 

kívül újak is érkeztek hozzánk. A sikereinkhez az is hozzájárult, hogy foglalkozásaink díjmentesek.  

Középiskolás osztályok vonatkozásában könyvtárhasználati- és érettségire felkészítő órákat tartottunk, 

utóbbiakat regionális kultúra témakörben.  

A Nyugat Kapuja Egyesület felkérésére a Nemzeti Tehetségprogram egyik pályázatának keretén belül 

Játékos Győr, győri játékosok című foglalkozást fejlesztettünk ki, (Dákainé Szenczi Ilona, Máté Zsófia) 

felső tagozatos gyermekek részére. Digitális Jólét Program Pontként a digitális alapkészségek fejlesztése 

folyamatos feladat számunkra. A múlt évben nyugdíjasok számára szerveztünk tanfolyamot: alapvető 

számítástechnikai ismeretek, office alkalmazások, Internet, levelezés, multimédia használata, okos 

eszközök használata tematikával.  

 

Egyéni foglalkozások  
Kézműves foglalkozásainknak is évről évre egyre nagyobb sikere van. A szélesebb skálájú 

anyaghasználatnak köszönhetően, változatos lehetőséget tudunk biztosítani a barkácsolás kedvelőinek. 

Ezekre egyéni érdeklődőket vártunk. Az iskolai szünetekben ünnepekhez (Húsvét, Halloween, 

Karácsony) kapcsolódóan igyekeztünk az igények előzetes felmérésével minél több technikával és 

hozzá kapcsolódó irodalommal megismertetni a hozzánk ellátogatókat. Külön figyelmet fordítottunk a 

nyári szünetre. Kéthetente tartottunk foglalkozásokat Alkoss velünk! címmel, amellyel lehetőséget 

teremtettünk a szabadidő hasznos eltöltéséhez, újabb barátságok születéséhez. Tapasztalataink 

felhasználásával alakítottuk foglalkozásaink témáját: barátságkarkötő térfonással, kilincsakasztó 

dekorgumiból, papírtigris, könyvjelző, mozaikkép papírból, valamint őrangyalkás kulcstaró 

dekorgumiból szerepeltek a programban. Az előző évhez hasonlóan nagy érdeklődés övezte ezeket a 

foglalkozásokat is.  

 

Versenyek, vetélkedők  
A gyermekkönyvtárban minden évben 3 pályázati füzetet állítunk össze olvasóinknak, tavasszal 

alsósoknak, ősszel felsősöknek, nyáron pedig a vakációs kikapcsolódást segítő rejtvényfüzetet. Az alsós 
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füzet Mesél az erdő... címmel jelent meg, az őszi Heuréka!!! - Marslakó magyarok – ragyogó elmék 

témát dolgozta fel, míg a nyári a Vakáció az esőerdőben címmel készült. Csender Levente A különleges 

Meditittimó kalandjai című könyvét népszerűsítő rejtvényfüzet is készült. Felnőtt olvasóinknak is 

készült pályázati füzet: egy zenei témájú Srauss és Strauss címmel, valamint egy irodalmi Köztünk élő 

irodalom címmel, a 2019-es irodalmi évfordulókhoz kapcsolódóan.  

Több mint egy évtizede veszünk részt a Bod Péter Országos Könyv- és Könyvtárhasználati Verseny 

megyei fordulóinak lebonyolításában, biztosítva a helyszínt, és az adott témához kapcsolódó 

könyvállományt és a könyvtárosok szakértelmét. 2019-ben a verseny témája: Hatalom és demokrácia 

volt. Kapcsolódtunk az Internet Fiesta programsorozatához. „Facebook-on a festészet!” címmel online 

játékot hirdettünk felsősöknek, 5 napon keresztül 5-5 kérdést tettünk fel a játékos kedvű érdeklődőknek. 

Az alsó tagozatos olvasóinkat is online játékra invitáltuk „Rájuk emlékezünk” címmel. 5 héten keresztül 

magyar meseírók egy-egy meserészletéhez kapcsolódó kérdésre kellett válaszolni. A helyes megfejtést 

beküldők könyvjutalmat kaptak. A Lengyel Alfréd Honismereti Verseny csapatai számára a 

helyismereti gyűjteményben felkészülési lehetőséget és segítséget biztosítottunk, valamint részt vettünk 

a vetélkedő döntőjén a zsűri munkájában. 12 évvel ezelőtt indítottuk útjára Hencidától Boncidáig című 

levelezős mesevetélkedő sorozatunkat. 2019-ben tündérekről, manókról, boszorkányokról meséket 

dolgoztak fel a vetélkedő csapatok. A rendezvény híre a megyehatáron túlra is eljutott, ami a széleskörű 

népszerűsítésnek köszönhető (Kisalföld, Győr+, győri rádiók, honlap, Facebook, levél iskoláknak és 

iskolai könyvtárosoknak, a tanítók közötti információ átadás). Ménfőcsanakon Hegyalján innen, 

Sokorón túl címmel népmesemondó versenyt szerveztünk immár sokadik alkalommal. Az irodalmi 

műfajok iránt fogékony és érdeklődő gyerekeknek lehetőséget adtunk tehetségük kibontakoztatására 

egyéni írásbeli, alkotói munkával. Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva Gyermekíró pályázatunkat 

idén is két korcsoportban hirdettük meg általános iskolás tanulók részére. Míg az alsó tagozatos tanulók 

Donald kacsa kalandjai címmel, a felsősök pedig Superman vs. Batman címmel képregényíró 

képességüket tehették próbára. Ady Versek MásKÉPp címmel irodalmi fotó- és filmpályázatot 

hirdettünk meg középiskolásoknak. Ady Endre bármely verséhez vagy versrészletéhez kapcsolódóan 

fotóillusztráció és/vagy filmetűd készítésére buzdítottuk a pályázókat. A Molnár Vid Bertalan 

Közösségi Házzal és a Győr Plusz Tv-vel közösen részt vettünk az Arrabona évszázadai című vetélkedő-

sorozat kérdéseinek összeállításában. Mozis montázsok címmel facebookos játékot is hirdettünk a hang- 

és médiatárban hozzáférhető filmekkel kapcsolatban. A Magyar Népmese Napja alkalmából Benedek 

E. meseillusztrációs rajzpályázatot hirdettünk, Tudor-játékok kiállítást és mesemondó versenyt 1-6. 

osztályosoknak Ménfőcsanakon. A Központi Könyvtárban a könyvtári héten 2019. október 1-jén „Ugrás 

a tudásba – Ki mit tud?” címmel online könyvtárhasználati erőpróbára hívtuk felhasználóinkat. A 

hagyományos könyvtári heti Facebook játékunkat HOL-MI? címmel hirdettük meg. Két héten keresztül, 

minden nap kitettünk egy fotót, s hozzá kapcsolódó kérdésre kellett választ adni. Ezen a héten Időutazó 

címmel helyismereti rejtvénysétára is vártuk olvasóinkat. Mesés rajzok – rajzos mesék címmel Dargay 

Attila illusztrációihoz kötődő rajzpályázatot hirdettünk óvodásoknak. 

 

Fogyatékossággal élők könyvtári ellátása  
Vakok és gyengén látók számára hangos könyvek kölcsönzésére van lehetőség: CD, valamint MP3 

formátumban mindkét épületben, a Hang-és médiatárban. Gyengénlátó olvasóink számára olvasógép, 

illetve az internet-használat megkönnyítését segítő képnagyító szoftver is rendelkezésre áll. 

Akadálymentes OPAC felület is segíti a könyvtárhasználókat. Kollégáink közül többen végeztek 

jelnyelvi tanfolyamot, így siket- és nagyothalló látogatóinkkal is tudunk közvetlenül kommunikálni.  

 

Olvasói elégedettségmérés fiókkönyvtárakban  
A fiókkönyvtárakban 2019. november 11-től december 13-ig olvasói elégedettségmérést végeztünk, a 

felhasználók könyvtárhasználati szokásairól. A kérdőívet anonim módon, nyomtatott formában a 

fiókkönyvtárakban, és online formában Google űrlapon is kitölthették olvasóink. 

A kitöltött papír alapú kérdőíveket felvittük Google űrlapra, s Excel táblázatos formában értékeltük az 

adatokat, egyes fiókkönyvtárak vonatkozásában és összességében is. 

A kitöltött kérdőívek száma: 322.  

A válaszok száma alapján 3 könyvtár adatai mérvadóak (Ménfőcsanak, Marcalváros, Szabadhegy), a 

másik 3 könyvtáré jelzésértékű. A kérdőívet kitöltők 2/3-a törzsolvasó, több mint 3 éve jár a könyvtárba. 

Rendszeres könyvtárhasználók fogalmazták meg véleményüket, akik legalább havonta egyszer 

felkeresik a könyvtárat, van aki többször, akár hetente is jár könyvtárba, általában szabadidős 
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tevékenység részeként, leginkább szórakozás, kisebb mértékben tanulás és rendezvények látogatása 

céljából. 

 

 
 

 

A könyvtárhasználók szívesen kölcsönöznének ebookokat, s internet használatot segítő tanfolyam 

lehetőségének is örülnének. A könyvtár nyitvatartási napjaival általában elégedettek az olvasók: 

Igen:283, Nem:36. Utóbbi válasz különösen a Szabadhegyi Fiókkönyvtár vonatkozásában jelentkezett, 

több nyitvatartási napot szeretnének a látogatók. A Marcalvárosi és a Szigeti Fiókkönyvtárban is 

szeretnének néhányan több nyitvatartási napot, de a jelenlegi igénybevétel nem indokolja ezt, illetve 

ezeknek a fiókkönyvtáraknak a jövőjével kapcsolatos elképzelések szükségessé teszik majd a 

szolgáltatás újragondolását. A nyitvatartás időtartamával kapcsolatban néhány olvasónak volt 

hiányérzete, szinte minden részlegben, de az olvasók többsége meg tudja oldani a könyvtárlátogatást a 

jelenlegi nyitvatartási időben. A 322 kitöltő nagy része 4-es 5-ösre értékelte a könyvtári szolgáltatások 

egyes körülményeit és szempontjait, s miután többnyire alapszolgáltatásokat vesznek igénybe az 

olvasók, így a nem használom, nem ismerem válasz is sok lett, ezek többnyire számítógépes 

szolgáltatásokra vonatkoztak. A könyvtár épületének külső- és belső állapotára vonatkozóan voltak 2-

es és 3-as értékelések. A válaszok számából ítélve mindenki, aki kitöltötte a kérdőívet legalább egy, 

valamilyen könyvtári rendezvényen járt, vagy jár. A válaszadók 55-60 %-a vett már részt Ünnepi 

Könyvhéten és a Győri Könyvszalon rendezvényein is. 

A fiókkönyvtárakban a családias légkörnek, a könyvtárosokkal való személyes kontaktusnak nagy 

jelentősége van, ezt tükrözik azok a válaszok, amik a legfőbb információs forrásra vonatkoznak: a 

könyvtárosok tájékoztatása, plakátok, szórólapok, helyi televízió és sajtó, valamint a könyvtár honlapja. 

A válaszadók fele használja a könyvtár honlapját, legalább alkalmanként. A honlapon keresztül 

általában a könyvtári szolgáltatásokat: katalógus, hosszabbítás, előjegyzés használják, s emellett az 

aktuális híreket is olvassák.  
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A válaszadók 64%-a nem használja a Facebook oldalunkat, további 20 %-uk ritkán használja. A 

ménfőcsanaki és a szabadhegyi fiókkönyvtár kivételével mindegyik fiókkönyvtár vonatkozásában 

észrevételeket fogalmaztak meg a szolgáltatási környezet változtatása vonatkozásában. Bővítés, 

felújítás, nagyobb, komfortosabb hely, olvasósarok kialakítása szerepelt a javaslatok között. A 

szolgáltatással kapcsolatban e-könyv kölcsönzés, könyv-, és időszaki kiadványok választékának 

bővítése, sorozatok minden részének elérhetősége, legújabb könyvek gyorsabb elérhetősége, adott 

részlegre vonatkozó katalógushasználat lehetősége hangzott el javaslatként. 

A kitöltők 14%-a tartozott a 20-40-es korosztályhoz, 38%-a 40-60, míg 42%-a 60 év feletti 

könyvtárlátogató. A kitöltők 86%-a nő volt. 

A könyvtárhasználók alapvetően elégedettek a fiókkönyvtárak működésével, a könyvtárosok 

segítőkészségével. Az észrevételeik a szolgáltatások cizellálására irányulnak: új könyvek gyorsabb 

beszerzése, sorozatok teljes körű beszerzése, társasjátékozás lehetősége, kölcsönzési határidő növelése, 

folyóiratok választékának bővítése. 

Összességében a használói elégedettségmérés elérte a célját. Megerősített bennünket abban, hogy a 

fiókkönyvtárak tervbe vett szolgáltatási környezetének megújításával, a könyvtárhasználók igényeinek 

figyelembevételével hosszú távon megalapozhatjuk az adott városrész kulturális kínálatát, s így 

maradhatnak a fiókkönyvtárak szívesen látogatott szolgáltatási pontok. 

 

Projektek  
„Az én könyvtáram” projekt  

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" EFOP-3.3.3-VEKOP/16 program országos 

hatókörű könyvtári projektjének célja az országos könyvtári rendszer fejlesztése. A projekt keretében új 

típusú kompetencia- és készségfejlesztő, és tanulást támogató könyvtári szolgáltatások alkalmazása, 

illetve országos szaktanácsadói hálózat kialakítása és működtetése valósul meg. Győr-Moson-Sopron 

megyében intézményünk munkatársai, Galambos Krisztina és Polczer Adél lettek a program 

szaktanácsadói. Szakmai műhelyekben új mintaprogramcsomagok kipróbálását szervezték meg, a 

projekt keretében akkreditált képzést végeztek el, workshopokon jártak. A könyvtárosok szerepe a 

tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában című akkreditált képzés elérhető közép- 

és felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtárosok számára, cél a szakmai ismeretek bővítése és 

korszerűsítése.  

Kollégáink információcserét segítő megyei workshopot szerveztek 2019. február 12-re: Köznevelést 

támogató könyvtári szolgáltatások és a fejlesztett mintaprogramok bemutatása témában. 2019. 

szeptember 17-én „Az én könyvtáram” mintaprogram workshopra, 2019 október 1-jén pedig megyei 

könyvtárpedagógiai workshopra került sor. Utóbbi rendezvény fókuszában az élménypedagógia állt. A 

szakmai napon folytatódott a köznevelést támogató könyvtári szolgáltatások és a fejlesztett 
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mintaprogramok bemutatása, amely továbbra is teret kíván adni a helyi együttműködéseket erősítő 

információ- és tapasztalatcserének. 2019. november 19-én projekt bemutató fórum volt Kisbajcson, a 

Vörösmarty Mihály Általános Iskolában, ahol Zalkáné Béres Andrea pedagógus, iskolai könyvtáros, és 

Polczer Adél megyei szaktanácsadó mutatta be a projekt által fejlesztett tanulást segítő szolgáltatásokat, 

kiadványokat. 2019. december 10-ére szakmai fórumot szerveztünk Vas, Komárom - Esztergom és 

Győr-Moson-Sopron megyei - módszertant alkalmazó - könyvtárak számára. A szakmai napon 

tájékoztatást kaptunk a módszertan alkalmazásával kapcsolatos szakmai-, és adminisztráció feladatokról 

Bánkeszi Katalin megyei módszertani szakértő és Koglerné Hernádi Ágnes projektfelelős előadásában, 

valamint workshop keretében bemutatásra került Kocsis- Szombathelyi Adrienn mintaprogram-fejlesztő 

koordinálásával a Képregény küldetés c. mintaprogram. 

 

Digitális Jólét Program  
A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-

16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” 

elnevezésű nyertes pályázatunk megvalósítását folytattuk minhárom szolgáltatóhelyen: Központi 

Könyvtár, Kisfaludy Könyvtár, József Attila Művelődési Ház. A Digitális Jólét Program mentorai: 

Sebők Zsuzsanna, Nyerges Edina és Bárány Zsolt. Sebők Zsuzsa már korábban elvégezte a mentor 

képzést, a másik két kolléga is eleget tett ennek a kötelezettségének. Mindhárom szolgáltatóhelyen 

képzéseket szerveztünk, amiknek célja a digitális készségek elsajátítása és fejlesztése volt. Többek 

között Kapcsolatban a világgal, Ügyintézés a digitális világban, Facebookon gyakorlatiasan, 

Okoseszközökkel a facebookon, Biztonságos internetezés, E-mail használata, szövegfelolvasó 

szoftverek témában. December 5-én az Utazó digitális élményközpont révén drónnal, VR szemüveggel, 

3 D-s nyomtatóval és lego robottal ismerkedhettek meg iskolai csoportok. 

 

Rendezvények  
Nemcsak a közművelődési helyszíneken, hanem a könyvtárunk olvasószolgálatában, 

gyermekkönyvtárunkban, fiókkönyvtárainkban is rendezvényekkel várjuk a látogatókat. 

 

Könyvklub 
Áprilisban új, könyvbarátokból álló közösséget szerveztünk Galambos Krisztina vezetésével, azzal a 

céllal, hogy a résztvevők megoszthassák érzéseiket, gondolataikat könyvekről. A rendezvénynek a 

könyvtár Muzeális gyűjteménye adott otthont, minden hónap második hétfőjén. A klubtagok közösen 

döntik el, hogy mi lesz a következő alkalom témája. A múlt évben kortárs szerzők műveiről 

beszélgettek: 

 

04.08. Szentesi Éva: Pedig olyan szépen éltek 

05.13. Fredrik Backman: Az ember akit Ovénak hívnak 

06.11. Gerlóczy Márton: Mikecs Anna Altató 

07.08. Daniel Keyes: Virágot Algernonnak 

08.12. Maggie O'Farrell: Utasítások hőhullám idejére 

09.09. Háy János: Házasságon innen és túl 

10.14. Yann Martel: Pi élete 

11.11. Grecsó Krisztián: Vera 

12.09. Audrey Niffenegger Az időutazó felesége 

 

Áprilisban Nényei Pál rendhagyó irodalomórát tartott Az irodalom visszavág címmel. Május 2-án és 

június 21-én az olvasó teraszon vártuk koncerttel a látogatókat: Gitárnyitány, Nyár esti gitármuzsika 

címmel. Május 8-án Leiner Laura dedikálta könyveit a Központi Könyvtár klubjában. A május 26-i 

Gyermeknapon, az Aranyparton fejtörőkkel, rejtvényekkel vártuk a gyerekeket. A szeptember 30 – 

október 6. közötti Könyvtári Héten programokkal vártuk látogatóinkat: HOL-MI? : Helytörténeti 

FACEBOOK JÁTÉK, előadások, Ugrás a tudásba – Ki Mit Tud?, Nyílt nap, Papírmesék óvodásoknak, 

Állatkerti séta az állatok világnapja alkalmából, Időutazó – helyismereti rejtvényséta elődeink 

nyomában. A Győrszentiváni és a Ménfőcsanaki Fiókkönyvtárban is szerveztünk programokat a 

Könyvtári Hétre. Győrszentivánon a környezetvédelem témája került előtérbe: környezettudatosságról, 

a teremtésvédelem és természetvédelem kapcsolatáról, a madárbarát kertről, a menhelyi és terápiás 
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állatokról, Assisi Szent Ferencről voltak előadások. A gyűjtött takarókat és plüss játékokat átadtuk a 

szervezetek képviselőinek, és megörökítették az érdeklődők az őszi erdőt képeken, jegyzetfüzet 

borítókon. Ménfőcsanakon a Magyar Népmese Hete programsorozat volt a témája a Könyvtári Hétnek.  

Ménfőcsanaki rendezvények voltak még: Valentin-nap a könyvtárban, Ady-felolvasóest, „Életmesék a 

könyvtárban”. Beszélgetés Hegedüs Lőrinc mérnökkel, Kácsor Zoltán könyvbemutatója - „Utazás 

Dínomdánomba”, Óvodások versmondása, Meselabirintus Dobay-Nagy Annamáriával 1.-2. 

osztályosoknak, Felolvasóest Radnóti Miklós verseiből. 

Győrszentivánon egyre ismertebb az Ötórai Tea Klub. A Papírszínházas mesék népszerűek az óvodás 

és iskolás csoportok körében is. A Szentiváni Szöszmötölők továbbra is lelkesen alkotnak a 

könyvtárban. Igyekeznek kéthetente összejövetelt tartani; ebben az esztendőben elvitték az eddigi 

alkotásaikat a Molnár Vid Művelődési Központ által szervezett „Kéz, mely ringat és alkot” című 

kiállításra, megmutatva a nagyközönségnek munkáikat. Decemberben 

Ünnepváró programként a Mosolyra Hangoló együttes interaktív koncertjét hallgathatták meg az 

érdeklődök.  

Marcalvárosban 5 klub működik: Nyugdíjas, Felismerések klubja, Írók, alkotók klubja, Olvasókör, 

Horgoló szakkör. Rendszeres találkozásuk mellett szervezett programjaik is voltak, többnyire 

előadások.  

A Gyárvárosi Közösségi Házban klubok, szakkörök működnek, valamint kiállítások, irodalmi 

rendezvények és külső szervezésű programok voltak a rendezvény kínálatban. 

 

Olvasóterem (Kisfaludy Károly Könyvtár) 

2018 júniusában a 2016 októberében felújított 2. emeleti helyismereti kutatóterem helyismereti 

kutatóhely és folyóirat olvasó is egy térben. Lehetőség van a helyismereti dokumentumok helyben 

használata mellett a bekötött és kurrens periodikumok, adatbázisok használatára, tanulásra is. A Wifi-

szolgáltatás biztosított, különféle számítógépes adatbázisok elérésére is lehetőség nyílik. Egyre többen 

veszik igénybe a belső hálózaton elérhető digitalizált helyi sajtót, illetve a könyvtárunk által előfizetett 

online adatbázisokat is, így például az Arcanum Digitális Tudománytárat. A digitálisan nem elérhető 

régebbi országos és helyi periodikumokat eredetiben, bekötött formában szolgáltatjuk. 

 

A folyóirat-szolgáltatással kapcsolatos feladatok 

A teljes intézmény kurrens és retrospektív periodika állományával kapcsolatos menedzselését is a 

helyismereti osztály egyik dolgozója végzi 2016 óta. Feladata az intézmény összes telephelye számára 

a folyóirat-rendelés, folyóirat-állomány karbantartásával kapcsolatos levelezés, ügyintézés, reklamálás, 

a folyóiratok számláinak továbbítása, adatszolgáltatás, az archiválás szervezése. Munkájában szorosan 

együttműködik a gazdasági osztállyal és a titkársággal. Az Olvasószolgálati Osztállyal történt egyeztetés 

után 2020-ra 278 -féle folyóiratot rendeltünk, a megszűntek helyére 2 új folyóiratcímmel gyarapodott a 

megrendelt folyóiratok listája. A rendelést 9 helyszínre történt (Központi-, Kisfaludy- és a 

fiókkönyvtárak), 24 különböző terjesztőtől, illetve kiadótól, szerkesztőségtől. A legnagyobb szállítók a 

Posta, Kello, Librotrade, Akadémiai Kiadó, Lapcom Zrt. voltak. Könyvtárunkba összesen 2019-ben 484 

féle (cím) periodika járt a könyvtár különböző telephelyeire. Ebből 426 magyar, 58 idegen nyelvű, 

mindezek 662 példányt jelentenek. Ezek vásárlással, kötelespéldány szolgáltatással jutottak el hozzánk. 

A 484 címből 279 vásárolt, 211 db köteles+ajándék; 253 magyar, 26 idegen nyelvű. Mindezek a 

példányok szintjén: 662 példányból 451 vásárolt, 158 kötelespéldány szolgáltatással kapott és 53 db 

ajándék. A 662 példányból fiókkönyvtárakban 89 példány járt. 

Folyamatos volt a periodikák bibliográfiai leírásainak elkészítése, a bekötött folyóiratok számbavétele. 

Az elkészített listákkal kollégánk 2019-ben 158 kötetnyi folyóiratot küldött kötészetbe, 185 db tékát és 

58 db ötéves tékát készített el. 2019-ben a Huntéka integrált rendszerben állományba vett 322 kötet 

folyóiratot, folytatta a 2015-ben megkezdett elektronikus főnaplózást. 2019-ben gépi és leltárlapos törlés 

nem történt. A Huntékába 2019-ben 10 db új periodika cím került be, a régi címekhez 135 példánybevitel 

történt. 493 db bibliográfiai leírás került módosításra. A folyóirat-érkeztetéshez 2019-ben 410 db címhez 

végezte el kollégánk a Huntékában füzetgenerálást. 
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Folytatódott a visszamenőleges adatkarbantartás, így a helyismereti folyóiratok címeinek és 

példányainak utólagos számítógépre vitele. Az alsó raktár címeinek és példányainak gépre vitele 

folyamatban van: idén 135 példányt, 17 címet sikerült beírni. Elkészült a Rákóczi úti helyismereti 

raktárban a folyóiratok utólagos vonalkódozása. Könyvtárunk gépen szereplő régi, szabálytalan 

folyóirat-példányainak leltári számát visszamenőlegesen le kellett cserélni, mivel nem voltak 

alkalmasak a gépi azonosításra. Manuálisan kellett kijavítani őket. Kollégánk 2019-ben 293 rekordban 

(2018-ban 871 rekordban) hajtott végre leltári szám cserét.  

A raktáros kollégákkal együttműködve, átcsoportosítással enyhítették a raktározási gondokat.  

Folyóiratos kollégánk adatokat szolgáltatott a különböző osztályoknak, a folyóirat-rendelésekkel 

kapcsolatban. Tovább aktualizálta az NPA (Nemzeti Periodika Adatbázis) adatbázisban található 

periodika rekordjainkat 60 cím esetében. A kurrens, tartós megőrzésű aktuális folyóiratlistánk 

naprakész, 231 címmel.  

A régi olvasóteremhez kapcsolódó British Council Gateway UK angol nyelvű gyűjteménye átkerült az 

épület 1. emeleti kölcsönző terébe, de az állományrész gyarapításában angol nyelvtanári végzettségű 

kollégánk továbbra is részt vesz, ő egyben a kapcsolattartó is a British Council központtal. Ebből az 

állományrészből 2019-ben 485 kölcsönző olvasó 2011 db dokumentumot kölcsönzött.  

A gyűjteményhez kapcsolódóan kollégánk a művelődésszervezővel közösen Idegennyelvi hetet 

szervezett 2019. szeptember 23. és 27. között. A hét során rendhagyó angol órak voltak általános- és 

középiskolásoknak, valamint papírszínház, ezeken részt vett 110 fő. Ezen kívül kerekasztal-beszélgetés, 

filmvetítések, koncert is volt a héten. A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan zajlott az interneten 

„Minden napra egy kérdés! Országismereti vetélkedő angolul és németül” játékunk. 

 

2.5.  A helyismereti gyűjteményhez kapcsolódó szolgáltatások, azok használata 

 

A többfunkciós kutatóteremben használhatják látogatóink a különféle típusú helyismereti 

dokumentumokat, a belső hálózaton elérhető, könyvtárunk által digitalizált képgyűjteményt, és a 

digitalizált megyei sajtót (152 cím). 2018-as év végétől a belső hálózaton hozzáférhetők lettek a megyei 

napilap, a Kisalföld 1956-1999-es évek lapszámai is. Ebben a térben is nézhetők az ingyenes és a 

könyvtár által előfizetett adatbázisok, valamint itt tanulmányozhatók a bekötött folyóiratok is. Heti 50 

órában biztosítunk helyismereti szaktájékoztatást, ugyanazon személy látja el a folyóiratokkal 

kapcsolatos olvasótermi felügyeletet is.  

A kutató közelében fénymásoló, digitalizáló és nyomtató áll rendelkezésre, a helyismereti 

dokumentumok a Könyvtárhasználati szabályzatban leírtak szerint másolhatók, szkennelhetők. A 

helyismereti kutató mellett kialakított rendezvényterem a helyismereti témájú könyvbemutatók, 

ismeretterjesztő előadások és konferenciák számára is ideális helyszínt nyújt. 

A helyismereti gyűjteményhez kapcsolódó szolgáltatások kialakításával a kor kihívásaihoz és használati 

szokásaihoz igazodunk. Szolgáltatásainkkal egyrészt egy lokálpatriotizmusból fakadó széles körű 

érdeklődésnek kell megfelelnünk, másrészt egy olyan kutatói igénynek is, amely távoli eléréssel, az 

internet segítségével a helyismereti dokumentumok minél nagyobb körét kívánja teljes szövegűen 

olvasni, ugyanakkor az adatbázisokra jellemző, több szempontú kereséssel használni. Továbbra is 

tapasztalható a helyismereti információk iránti fokozott igény, ez egyrészt a könyvtár helyismereti 

kutatótermében hagyományos kutatásként, másrészt a helyismereti ismeretterjesztő előadások nagy 

létszámú látogatottságában érzékelhető, de ennél sokkal erősebben jelentkezik az internet különféle 

felületein, közösségi oldalain. Ez utóbbit szolgálja a könyvtárban több éve zajló digitalizálási munka, 

mely elsősorban a helyismereti dokumentumokra irányul, ezek online közzététele a Digitális 

Könyvtárban történik.  

Könyvtárunk online katalógusa felől is és a Digitális Könyvtár keresőivel is elérhetők a digitalizált 

helyismereti dokumentumok. Ez minden dokumentumtípusra értendő, így magában foglalja az 1516 db 

könyvet, a 70 db periodika több tízezer lapszámát, 8442 db kisnyomtatványt, 2943 db képeslapot. A 



24 

 

digitalizált és metadatokkal ellátott dokumentumaink az Europeana digitális könyvtárán keresztül is 

elérhetők, amely a külföldi használókat is a digitális könyvtárunkba irányítja. 

 

A helyismereti kutatóterem használata 

A második emeleti több funkciós teret, (olvasó- és kutatóterem) ez évben 268 nyitvatartási napon 8352 

helyben használó kereste fel, ők 47 205 db dokumentumot használtak. Ebből 3006 fő volt a 

helyismereti kutató, akik 17 525 db dokumentumot használtak.  

 

A helyismereti gyűjteményt  

használók a kutatóteremben 

  

 

2018 

 

 

2019 

 

 

(2018= 100 %) 

 

Látogatók száma 

 

 

3102 fő 

 

 

3025 fő 

 

 

 97,52   

  

   

 

Általuk használt      

                könyv 

 

 

9345 db 

 

 

9240 db 

 

 

98,88 

 

                bekötött folyóirat 

 

 

2430 db 

 

 

1972 db 

 

 

81,15 

 

Egyéb  dokumentum  

(cikk, kisnyomtatvány) 

 

 

1085 db 

 

 

975 db 

 

 

89,86 

 

Digitalizált   

 dokumentum (belső 

hálózaton) 

 

 

2480 db 

 

 

5338 db 

 

 

285, 8 

 

 

Összes használt dokumentum 

 

 

15340 db 

 

 

17525  db 

 

 

114,24 

 

 

A folyóirat-olvasó forgalma a 2018 szeptemberében költözött jelenlegi helyére, e miatt a 2019-es adatok 

az előző évihez nem viszonyíthatók. 

 

Folyóirat-olvasó forgalma  

(a Kisfaludy Károly Könyvtárban) 

 

 

2019-ban 

 

Látogatók száma 

 

5346 fő 

 

Általuk használt     

kurrens folyóirat 

 

29 120 db 

 

bekötött folyóirat 

 

    560 db     

 

összes  használt dokumentum 

 

29 680 db 
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Adatbázis-használatban rendszeressé vált a belső hálózaton elérhető helyi digitalizált sajtó használata, 

illetve a könyvtár által előfizetett Arcanum Digitális Tudománytár használata. A nem helyismereti 

kutatást végzők egy része tanulási céllal keresett fel bennünket, kurrens periodikát olvasott, ill. országos 

és helyi adatbázisokból kért nyomtatást, vagy fénymásolást. 

A személyes látogatók 2050 db referensz kérdést tettek fel. Ezek egy része a helyismereti kutatások 

jellegéből fakadóan egy-egy téma teljesebb körüljárását igényelték. Ugyanakkor nagy számban kapunk 

e-mailen érkező referensz kérdést is. Ezek száma 905 db, így összesen 2955 db referensz kérdésre 

válaszoltunk. 

 

Csoportos látogatások: A könyvtárunkat meglátogató csoportok az olvasótermet és a helyismereti 

kutatót is felkeresik. Ezen alkalmakkor rövidebb-hosszabb tájékoztatást adunk a gyűjtemény nyújtotta 

lehetőségekről. Kifejezetten a helyismereti gyűjteményt 330 fő látogatta meg, 11 esetben a csoport 

igényeihez igazodó, a helyismereti kutatás módszereivel kapcsolatos foglalkozást tartottunk. 

A helyismereti gyűjteményünkről, a digitalizált dokumentumaink eléréséről, illetve az országos 

adatbázisok helyismereti szempontú használatáról a segédkönyvtárosi tanfolyamon és a Területi 

Szolgáltatási Osztály által szervezett képzéseken előadást tartottunk. 

 

A helyismereti gyűjteményhez kapcsolódó feladatok 

 

Gyarapítás, dokumentumfeltárás 

A tájékoztatás megfelelő szintű ellátásához rendszeres háttérmunkálatokra van szükség: 

Állománygyarapításra, digitalizálásra, tartalmi feltárásra, raktározásra, melyet a Gyűjteményszervezési 

Osztállyal, a Digitális Szolgáltatások Osztályával együttműködve végezzük. 

A helyismereti gyűjtemény különböző dokumentumtípusainak gyarapítása egész évben folyamatos volt. 

A Könyvtárellátó bemutató példányai és Új Könyvek jegyzék, az online antikvár-jegyzékek alapján, 

aukciós katalógusok és egyéb források alapján javaslatokat tettünk a Gyűjteményszervezési Osztálynak 

a könyvek és más dokumentumok beszerzésére. Számos ajándékkönyvet kaptunk helyi szerzőktől és 

intézményektől. 2019-ban 389 könyvvel bővült helyismereti gyűjteményünk, de 114 helyismereti 

tárgyú kötet más részlegekbe is került. 

A helyismereti folyóiratok beszerzésének fontos módja a vétel mellett a kötelespéldány és az ajándék. 

2019-es év végén összesen 844 féle helyismereti folyóiratunk volt. 2019-ben 126-féle helyismereti 

folyóirat járt könyvtárunkba. 

Megkerestük a kiadó testületeket, leginkább önkormányzatokat és a folyóiratokat lehetőség szerint 

beszerezzük. Az engedélyek beszerzése után a digitálisan elérhető periodikumokat letöltöttük, 2019-ben 

33 önkormányzati lap legújabb számait töltöttük le digitális formában.  

A helyismereti kép- és képeslap gyűjtemény gyarapítását aukciós házak, illetve magángyűjtőktől 

történő vásárlás útján helyismeretes kollégánk végezete 2019-ben 149 db 663 582 Ft. (2018-ban 123 

vétel 549 795 Ft) értékben. 2019-ben a Darabanth Árverezőháztól, a Hodobay Bt-től, a HT Auction Kft.-

től vásároltunk.  

Helyismereti aprónyomtatvány-gyűjteményünk 2019-ben 865 db ajándék és 296 db nyomdai 

kötelespéldány-szolgáltatásból, így összesen 1161 db (111. 900 Ft. értékű) kisnyomtatvánnyal 

gyarapodott. Az állomány így 2019. december 31-én 72 338 darabos lett. A Rákóczi úti raktárba 

(helyismereti raktár) kiszállított önfeltáró rendszerű gyűjteményrészbe a beleltározott, ömlesztett 

kisnyomtatványok beosztásra várnak. 

Helyismereti plakát-gyűjteményünk állománya 2019. december 31-én 27 408 db-os. Év közben 247 

db (2018-ban 262db) ajándék plakáttal gyarapodtunk, kötelespéldány-szolgáltatásból (ami főleg a 

könyvtár saját rendezvényeiről készült plakátjait jelenti) 346 db-bal. 2019-ben összesenen 592 db 

plakátot leltározott kollégánk. A Rákóczi úti raktárban (helyismereti raktár) található önfeltáró 
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rendszerű plakátgyűjteménybe a beleltározott és kiszállított plakátok ez évi gyarapodása beosztásra 

várnak.  

A helyismereti dokumentumok feltárását folytattuk. A tanulmányköteteket analitikusan feltárásával 

előre nem tervezett munkák miatt kicsit elmaradtunk ez évben, de a cikkadatbázist építettünk, 

faktografikus adatbázisokat készítettünk. A megyei napilap repertorizálását a helyismereti osztály 

dolgozói végezték. Az országos sajtó figyelésébe az elmúlt évekhez hasonlóan a könyvtár tájékoztató 

könyvtárosaira is számítottunk, de munkaerőhiány miatt 2019-ben 2018-hoz hasonlóan nem végeztek 

sajtófigyelést, nem töltötték a megyei cikkadatbázist, ezt a későbbiekben pótolják.  

Az online katalógusunkban a könyvtárunkban épített megyei cikkadatbázis 2019 végén 218 751 db 

(2018 végén 217134 db) rekordot tartalmazott. Az év során 1620 db cikket vittünk be. Az 

tanulmánykötetekből 2019-ben csak 18 db (2018-ban 103 db) helyismereti tanulmányt írtunk le a  

Huntéka adatbázisba, lemaradásunkat a következő évben pótoljuk. 

Az 1945 előtti képeslapok beszerzésén túl 2019-ben 178 db, azok kétoldalas digitalizálása és 

bibliográfiai leírása is a helyismereti osztályon történik. 2019-ben 164 régi képeslap leírásával bővült a 

katalógusunk és további 136 leírást módosítottunk. A Jadoxban online elérhető képeslapok száma 2019 

végén 2943 db volt.  

 

Helyismereti távhasználat segítése 

A helyismereti szempontú mély-feltárás, az országos és helyi sajtó helyismereti szempontú 

repertorizálása, és a helyismereti adatbázisok, a helyben épített faktografikus adattárak is a távoli kutatás 

igényét kívánják kielégíteni. Idén is elkészítettük Győr-Moson-Sopron egye évforduló-naptárát 2020-as 

évre, valamint frissítettük és aktualizáltuk a Megyei kitüntetettek adatbázisát is. Nem tervezett 

feladatként, megkeresésre elkészítettük Győr városához köthető események kronológiáját 

(öröknaptárát). Háromnegyed év készült el 2019-ben, a munkát 2020 elején fejezzük be. A naptári 

napokhoz köthető évfordulós események a Győr plusz honlapján olvashatók. 

 

A helyismereti dokumentumok digitalizálása terén 2019-ben is együttműködtünk a digitalizálást végző 

Digitális Szolgáltatás Osztállyal. Nálunk történt a digitalizálásra szánt helyismereti könyvek válogatása, 

behasonlítása, erről lista vezetése, a digitalizálandó kötetek ki- és visszavétele. Az iskolai értesítők 

digitalizálásával folytatódott a munka. 

A Huntéka új verzióját a vizuális dokumentumok leírása szempontjából is teszteltük, ehhez 

kapcsolódóan a dokumentumok Digitális Könyvtári megjelenését ellenőriztük. 

 

Győr Megyei Jogú Város önkormányzat kérésére a sajtófigyelés során talált, Győr várost érintő 382 db 

cikkeket fénymásoltuk, kasíroztok továbbítottuk. 

 

Helyismereti gyűjtemény népszerűsítése (publikációk, vetélkedők, előadások) 

A helyismereti gyűjtemény értékeire, és a digitalizált dokumentumainkra publikációkkal is igyekszünk 

felhívni a figyelmet. Ezek többnyire a könyvtári helyismereti blogon, illetve a könyvtár elektronikus 

folyóiratában, a Győri Szalonban kerülnek közlésre. A helyismereti osztály dolgozói 2018-ban 9 2019-

ben 11 db helyismereti tanulmányt írtak a Győri Szalon Várostörténeti puzzle sorozatába és 8 db 

évfordulókkal kapcsolatos cikket, illetve 1 db beszámolót az Írókéz rovatba, 1 db-ot a CsakMi rovatban 

és 1 db nekrológot. 2019-ben 41 db helyismereti könyvajánlót írtunk. Osztályunk dolgozói 2019-ben 

összesen 67 db kisebb-nagyobb cikket írtak, ezek a könyvtári honlapon jelentek meg. Kollégánk 1 cikke 

jelent meg a Könyvtárvilág folyóiratban, 1 tanulmánya a Győri tanulmányok kötetében, 2 történelmi 

előadást tartott országos, ill. nemzetközi konferencián. 

 Az Életünk utcái, terei – Győr városrészeinek múltjából sorozatban 1 előadást tartottunk. E sorozat a 

Helyismereti Osztály szervezésével 2017-ben indult, a 25-ös sorszámúval zártuk az évet. 2019-ben 9 

ilyen előadás volt, átlagosan 80-100 érdeklődővel. Célunk volt, hogy az online közösségi oldalakon 
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megmutatkozó lokálpatrióta érdeklődésre alapozva új célközönséget hívjunk be a helyismereti kutatóba, 

az előadásokon közvetve a helyismereti gyűjtemény értékeire is felhívjuk a figyelmet, valamint arra, 

hogy felajánlott dokumentumokkal gyarapíthatják helyismereti gyűjteményünket.  

2019-ban is több alkalommal vettünk részt iskolai vetélkedők összeállításában, zsűrizésében. Az 

Arrabona várostörténeti vetélkedő egy fordulója a Győr plusz újság jelent meg, a gyakorlati forduló 

során 120 általános iskolást fogadtunk a helyismereti kutatóban. Az olvasószolgálattal együttműködve 

az őszi könyvtári hétre elkészítettük az Időutazó című várostörténeti rejtvényfüzetet, melynek 

értékelését is végeztük. 

A Helyismereti Osztály jó kapcsolatot ápol a társintézményekkel, a levéltárakkal, a múzeumokkal, azok 

dolgozóival. Rendszeresen részt veszünk az általuk szervezett konferenciákon, kiállításokon, segítjük 

egymás kutatásait. A könyvtárunk kiadásában, a társintézményekkel együttműködésben készülő 

várostörténeti monográfiához adatgyűjtéssel, tanulmányokkal járulunk hozzá. 

Szakmai továbbképzéseken, a városban zajló helyismereti konferenciákon, a MKE Helyismereti 

Szervezet rendezvényein, országos konferenciáján képviseltettük magunkat. Ez utóbbi egyesületnek 

több kollégánk is tagja, illetve egyikük annak titkára. 

 

 

2.4 Tudományos kutatás 

 

 

                                                 
1  A csak a tényszámoknál kell MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatokat megadni. 2019-re az 

MTMT alapú adatszolgáltatás ajánlott, 2020-tól kötelező. 
2  Nagyobb intézményeknél kérjük az intézmény MTMT azonosítóját megadni. Amennyiben az 

intézményben csak néhány kutató közöl tudományos publikációkat, az intézményi azonosító hiányában az ő 

azonosítóik is megadhatóak. 

Mutatók 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 2019. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kutatómunka éves időalapja 

(munkaóra/év)   

0 0 0 0 

Tudományos kutatások száma 10 10 13 130 

A könyvtár összes tudományos 

publikációinak száma és ebből 

a könyvtár szakemberei által 

készített, nyomatott vagy 

elektronikus formában 

megjelent publikációk száma 

az MTMT alapján1 

 

126 

 

123 

 

126 

 

125 

 

136 

 

135 

 

107,9 

Az intézmény MTMT 

azonosítója vagy a 

tudományos kutatók MTMT 

azonosítói2 

 

Intézményünk MTMT azonosítóval nem rendelkezik, miként 

tudományos munkát végző munkatársai sem. 

Idegen nyelvű publikációk 

száma 

0 0 0 0 

Nemzetiségi nyelvű 

kiadványok, publikációk 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által kiadott 

kiadványok száma 

4 2 2 0 

A könyvtár szakemberei által 

tartott előadások száma 

15 15 18 120 
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A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2019-ben is megjelentette www.gyoriszalon.hu 

elektronikus időszaki kiadványát, napi frissítéssel. Az itt megjelent írások döntő többségének szerzője 

intézményünk munkatársa. Nyomtatásban egy kötetet adott ki intézményünk 2019-ben: Gülch Csaba 

Haláltangó című munkáját. 

 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér munkatársainak 2019-ben megjelent szakmai, illetve 

helytörténeti tárgyú publikációi: 

 

Nyomtatásban megjelent publikációk: 

 

Borbély Tamás: 

 Az 1942-es vagongyári szabotázs politikai felhasználása a győri szociáldemokraták 

felszámolásánál. In: Győri Tanulmányok. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Tudományos Szemléje. 40. Győr, 2019. 141-149. 

 

Horváth József, dr.: 

 A készülő Győr-monográfiáról. In: URBS. Magyar Várostörténeti Évkönyv. XIII. Főszerk.: 

Kenyeres István. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2019. 245-260. 

 Kikkel dolgozott együtt a győri újságíró Gárdonyi Géza? (Kísérlet egy kapcsolatrendszer 

bemutatására.) In: Győri Tanulmányok. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Tudományos Szemléje. 40. Győr, 2019. 69-89. 

 Egy 17. századi győri Obrist életrajza. Bagi Zoltán Péter: Türkenlouis. Bádeni Lajos (1655-

1707). In: Győri Tanulmányok. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tudományos 

Szemléje. 40. Győr, 2019. 217-222. 

 “az általam megkért hiteles tanúk előtt következő végső rendelésemet tészem...” Jobbágy-

parasztok végrendeletei Szentes mezővárosában. Homoki-Nagy Mária könyvéről. In: 

Jogtörténeti Szemle, 2019. 1. sz. 53-56. [könyvismertetés] 

 Türjei végrendeletek a 17. századból. In: Kapiller Imre Emlékkönyv. Szerk.: Horváth Zita, 

Miklós Dániel, Mikó Zsuzsanna, Németh László Sándor. Zalaegerszeg, Magyar Nemzeti 

Levéltár Zala Megyei Levéltára, 2019. 

 

Horváth Sándor Domonkos, dr.: 

 KSZR-könyvtárfejlesztések Győr-Moson-Sopron megyében. In: Könyv, Könyvtár, 

Könyvtáros, 28. évf. 10. sz. 2019. október, 26-28. 

 

Sulyok Attiláné: 

 Felolvasóest a Ménfőcsanaki Fiókkönyvtárban Ady Endre emlékére. In: Hegyalja. 

Ménfőcsanaki Havilap, XXXI. évf. 3. sz. 2019. március, 14-15. 

 Vendégünk volt Oszvald Marika. In: Hegyalja. Ménfőcsanaki Havilap, XXXI. évf. 4. sz. 2019. 

április, 13. 

A könyvtár szakemberei által 

elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 

1 Nem 

tervezhető 

0 Nem számítható 

A könyvtár által szervezett 

konferenciák száma  

7 5 6 120 

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

480 350 360 100,3 

A könyvtár szakembereinek 

konferencián való 

részvételének száma 

196 180 192 106,4 

A képzésben, továbbképzésen 

részt vett dolgozók száma 

58 58 59 101,7 
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 Ménfőcsanaki történelmi séta a Kisfaludy Könyvtárban. In: Hegyalja. Ménfőcsanaki Havilap, 

XXXI. évf. 4. sz. 2019. április, 14. 

 “Hegyalján innen, Sokorón túl” - népmesemondó verseny Ménfőcsanakon. In: Hegyalja. 

Ménfőcsanaki Havilap, XXXI. évf. 5. sz. 2019. május, 8. 

 Magyar Népmese Hete Ménfőcsanakon. 2019. szeptember 30 - október 4. In: Hegyalja. 

Ménfőcsanaki Havilap, XXXI. évf. 11. sz. 2019. november, 8. 

 

Tolnai Gáborné: 

 Digitalizálási gyakorlat Győrött. In: Barátság, 25. évf. 5. sz. 9441-9443. 

 

 

Elektronikus publikációk: 

 

Antaliné Hujter Szilvia: 

 Életünk utcái, terei... 19. Győr-Ménfőcsanaki történeti séta - Szabady János előadása a győri 

könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2019.03.28. (csakMI rovat) 

 A győri Rába-sziget a 19. században. A “közgyönyörködtető sétatér” In: Győri Szalon (online), 

2019.03.21. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle 117.) 

 A közösségi emlékezet terei – Helyismereti könyvtárosok tanácskozása, avagy a zabhegyezés 

titka. In: Könyvtárvilág, 2019. 4. sz. 

 A Radó-sziget a 20. században. In: Győri Szalon (online), 2019.05.24. (HELYBENjárás rovat) 

(Várostörténeti puzzle 119.) 

 “Romert sokan, Floriant csak kevesen ismerik” - Könyvbemutató az Esterházy-palotában. In: 

Győri Szalon (online), 2019.06.10. (ÍRÓkéz rovat) 

 

Bári Edit: 

 Fohászok, Időradír, Kaláka, Reláció, Fess pesti este és mások - Zenés prrogramok a 19. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.19. (LÁThallás rovat) [társszerző: Szabó 

Szilvia] 

 Haláltangó, Életspirál, Lélekvándor, Ár - Verseskötetek a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2019.11. 21. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Berente Erika, Csiszár Antal, Szabó 

Szilvia, Szilvási Krisztián] 

 Helység kalapácsa, Kis hableány, Süsü, a sárkány és Wass Albert. Színpadi produkciók a 19. 

Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.20. (LÁThallás rovat) [társszerző: 

Sulyok Attiláné] 

 Kerecsényi Éva és Mohácsi Attila: érzÉSek és sugallatok - Lemezbemutató a 19. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.10.25. (LÁThallás rovat) 

 A művészet titkai - Beszélgetés a művészetről másként a győri könyvtárban. In: Győri Szalon 

(online), 2019.04.10. (csakMI rovat) 

 Nem, nem, hanem... - Interaktív gyermekkoncert Varró Danival és Molnár Györggyel a győri 

könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2019.01.15. (csakMI rovat) 

 Szabadhegyi Találkozások Dobó Katával. In: Győri Szalon (online), 2019.09.28. (csakMI rovat) 

 Szabadhegyi Találkozások Sasvári Sándorral. In: Győri Szalon (online), 2019.05.06. (csakMI 

rovat) 

 Szabadhegyi Találkozások Varga Miklóssal. In: Győri Szalon (online), 2019.03.04. (csakMI 

rovat) 

 Szabadhegyi Víg Esték, avagy “Micsoda nő ez a férfi”. In: Győri Szalon (online), 2019.05.08. 

(csakMI rovat) 

 Tara Nemzeti Park fotóalbum, Gáspár Bea konyhája, Rózsa György nem kapcsolt - 

Ismeretterjesztő és szakkönyvek a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 

2019.11.25. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Berente Erika, Szilvási Krisztián, tmoni] 

 

Bedő Mónika: 

 A győri vasútállomás átépítése a 19. Század végén. In: Győri Szalon (online), 2019.06.27. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle 120.) 
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 Kelen Imre, a Győrből indult nemzetközi hírű karikaturista – 1. rész. In: Győri Szalon (online), 

2019.01.24. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle 113.) 

 Kelen Imre, a Győrből indult nemzetközi hírű karikaturista – 2. rész. In: Győri Szalon (online), 

2019.02.21. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle 115.) 

 

Berente Erika: 

 90 éves a Jézus Szíve Plébániatemplom - virtuális emlékkönyv. 

 Ahol a müzliszelet az üzemanyag - XII. Olvasni jó! Show. In: Győri Szalon (online), 

2019.01.24. (eSTéBé rovat) 

 El Camino, Ihletuniversum, CéCéCéPé - Regények a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2019.11.21. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Csiszár Antal, Szabó Szilvia, Szilvási 

Krisztián, tmoni] 

 Flautológia, Sorsmetszetek, Thália, vérvörös és tiszta szív - Könyvbemutatók a győri Ünnepi 

Könyvhéten. In: Győri Szalon (online), 2019.06.18. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Szabó Szilvia] 

 Győrről győrieknek - Helyi témájú kiadványok a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon 

(online), 2019.11.21. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: Csiszár Antal, tmoni] 

 Győr-Moson-Sopron területén járva - Megyei kiadványok a 19. Győri Könyvszalonon. In: 

Győri Szalon (online), 2019.11.22. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Csiszár Antal] 

 Haj-legelés, kertészkedés nagypénteken, Rendszerújra és társaik - Kisprózai művek a 19. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.20. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: Szabó 

Szilvia, Szilvási Krisztián, tmoni] 

 Haláltangó, Életspirál, Lélekvándor, Ár - Verseskötetek a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2019.11.21. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: Bári Edit, Csiszár Antal, Szabó 

Szilvia, Szilvási Krisztián] 

 Illusztráció mint könyvművészet, Mezey Katalin portré, 100 éves Trianon - Beszélgetések, 

portrék a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.19. (ÍRÓkéz rovat) 

[társszerző: Szabó Szilvia, tmoni] 

 Köztünk állnak, köztük élünk. Válogatás a Hild Iskola felmérőtáborainak anyagaiból - kiállítás 

a győri könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2019.09.12. (csakMI rovat) 

 “Már nem szúrok újabb színes gombostűket a falamon lógó világtérképre” - interjú Juhász 

Árpáddal. In: Győri Szalon (online), 2019.11.12. (ÍRÓkéz rovat) 

 Szülőföldünk - díjátadó az Esterházy-palotában. In: Győri Szalon (online), 2019.09.18. 

(HELYBENjárás rovat) 

 Tara Nemzeti Park fotóalbum, Gáspár Bea konyhája, Rózsa György nem kapcsolt - 

ismeretterjesztő és szakkönyvek a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 

2019.11.25. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Bári Edit, Szilvási Krisztián, tmoni] 

 Tóth krisztina: Fehér farkas – 16 novella rólunk. In: Győri Szalon (online), 2019.06.18. (ÍRÓkéz 

rovat) 

 

Borbély Tamás: 

 75 éve halt meg Fischer Gyula (1861-1944), a nemes szívű főrabbi. In: Győri Szalon (online), 

2019.02.24. (HELYBENjárás rovat) 

 170 éve született Gróf Khuen-Héderváry Károly, az aranygyapjas lovag. In: Győri Szalon 

(online), 2019.05.23. (HELYBENjárás rovat) 

 Adyváros első évei - örömök és kihívások. In: Győri Szalon (online), 2019.07.18. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle 121.) 

 A győri Rábca-híd áthelyezése - Ezen a napon történt. In: Győri Szalon (online), 2019.08.20. 

(HELYBENjárás rovat) 

 Hősök vagy haramiák? - 100 éve alakult meg a Rongyos Gárda. In: Győri Szalon (online), 

2019.04.18. (HELYBENjárás rovat) 

 

F. Sipos Bea: 

 “Gyöngyöt az Embernek”. Hangokon túli, égidéző dalok - Hangraforgó Klub a győri 

könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2019.06.13. (csakMI rovat) [társszerző: Csiszár Antal] 
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 “Hopp szél, fúdd szét e dalomat!” - Hangraforgó Klub a győri könyvtárban. In: Győri Szalon 

(online), 2019.02.06. (csakMI rovat) [társszerző: Csiszár Antal] 

 Ifjú szívekben élek - A Teatro Társulat előadása a győri könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 

2019.04.18. (csakMI rovat) 

 “Krónikásének a szeretetről” - Hangraforgó Klub a győri könyvtárban. In: Győri Szalon 

(online), 2019.04.11. (csakMI rovat) [társszerző: Csiszár Antal] 

 “Mikor az ablakon benézel...” - Hangraforgó Klub a győri könyvtárban. In: Győri Szalon 

(online), 2019.09.11. (csakMI rovat) 

 “Régtől fogva úton vagyok” - Hangraforgó Klub a győri könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 

2019.03.06. (csakMI rovat) [társszerző: Csiszár Antal] 

 

Galambos Krisztina: 

 Arrabona 53-56. - Kötetbemutató az Esterházy-palotában. In: Győri Szalon (online), 

2019.05.21. (ÍRÓkéz rovat) 

 A győri keresztút stációi - Kiállítás a Triangulum Galériában. In: Győri Szalon (online), 

2019.03.10. (ARTmás rovat) 

 

 

Horváth Gábor: 

 A Győr környéki ütközet - Ezen a napon történt. In: Győri Szalon (online), 2019.06.28. (eSTéBé 

rovat) 

 Győr tíznapos ostrom után francia kézre került - Ezen a napon történt. In: Győri Szalon (online), 

2019.06.24. (HELYBENjárás rovat) 

 Konferencia és kötetbemutató a győri Ünnepi Könyvhét előprogramjaként. In: Győri Szalon 

(online), 2019.06.13. (HELYBENjárás rovat) 

 

Horváth József, dr.: 

 In memoriam dr. Szabó Imréné (1944-2019). In: Győri Szalon (online), 2019.12.09. (csakMI 

rovat) 

 Megjelent Győr első élclapja, a Garabonciás (1882-1888) - Ezen a napon történt. In: Győri 

Szalon (online), 2019.01.01. (HELYBENjárás rovat) 

 

Horváth Sándor Domonkos, dr.: 

 Aspi Manó és az aranysakálok. Csender Levente mesekönyve egy különös kisfiúról - Győry 

Domonkos könyvismertetője. In: Győri Szalon (online), 2019.06.12. (ÍRÓkéz rovat) 

 Barabás László festőművész kiállítása a győri könyvtárban - A 19. Győri Könyvszalonon. In: 

Győri Szalon (online), 2019.11.14. (csakMI rovat) 

 

Némáné Kovács Éva: 

 Gőzmozdonyok a város szívében: a Rába-parti szárnyvasút. In: Győri Szalon (online), 

2019.04.25. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle 118.) 

 Jászberényi Ferencné Papp Márta (1933-2019). In: Győri Szalon (online), 2019.03.13. 

(HELYBENjárás rovat) 

 A “monumentális” Baross híd építésének története. In: Győri Szalon (online), 2019.11.21. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle 125.) 

 

Óbert Klára: 

 A 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok Győrben. In: Győri Szalon (online), 

2019.06.16. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Vas Balázs] 

 

Ősze Mária: 

 Az ellenreformáció könyvei: katolikus Bibliák. In: Győri Szalon (online), 2019.09.24. 

(Érdekességek a győri könyvtár muzeális gyűjteményéből 32.) 

 Az ellenreformáció könyvei: katolikus vitairatok. In: Győri Szalon (online), 2019.07.25. 

(Érdekességek a győri könyvtár muzeális gyűjteményéből 31.) 
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 Az ellenreformáció könyvei: a Trienti Zsinat dokumentumai. In: Győri Szalon (online), 

2019.06.28. (Érdekességek a győri könyvtár muzeális gyűjteményéből 30.) 

 Magyar öntudat - Duna menti öntudat - európai öntudat: egy térképkiállítás tanulságai - Prof. 

Dr. Monok István előadása a győri könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2019.01.14. (csakMI 

rovat) 

 Márton István pápai professzor nyelvtankönyvei. In: Győri Szalon (online), 2019.10.15. 

(csakMI rovat) (Érdekességek a győri könyvtár muzeális gyűjteményéből 33.) 

 Megjelent az első magyar nyelvű újság, a Magyar Hírmondó - Ezen a napon történt. In: Győri 

Szalon (online), 2019.01.01. (ÍRÓkéz rovat) 

 Súgó-, szerep- és cenzúrapéldányok, avagy színházi kéziratok. In: Győri Szalon (online), 

2019.11.05. (csakMI rovat) (Érdekességek a győri könyvtár muzeális gyűjteményéből 34.) 

 

Sulyok Attiláné: 

 30 éve halt meg Galgóczi Erzsébet. In: Győri Szalon (online), 2019.05.20. (HELYBENjárás 

rovat) 

 Felolvasóest Ménfőcsanakon Ady Endre emlékére. In: Győri Szalon (online), 2019.02.25. 

(csakMI rovat) 

 “Hegyalján innen, Sokorón túl” népmesemondó verseny Ménfőcsanakon. In: Győri Szalon 

(online), 2019.04.16. (csakMI rovat) 

 Helység kalapácsa, Kis hableány, Süsü, a sárkány és Wass Albert - Színpadi produkciók a 19. 

Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.20. (LÁThallás rovat) [társszerző: 

Bári Edit] 

 “Két karodban gyermek vagyok” - Radnóti emlékest a Ménfőcsanaki Fiókkönyvtárban. In: 

Győri Szalon (online), 2019.11.26. (csakMI rovat) 

 Könyvtárosok kirándulása a Felvidéken. In: Győri Szalon (online), 2019.06.06. (eSTéBé rovat) 

 Varázsszirmok, Szívlapát, boszorkány meg a seprűje - Gyerek- és ifjúsági könyvek a 19. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.20. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Szabó 

Szilvia] 

 

Szabó Szilvia: 

 19. Győri Könyvszalon - 2019. november 15-17. Beharangozó. In: Győri Szalon (online), 

2019.11.07. (HELYBENjárás rovat) 

 50 éves a Széchenyi István Egyetem - Két kötet a jubileumra. In: Győri Szalon (online), 

2019.04.01. (ÍRÓkéz rovat) 

 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok - Győr, június 13-15. - Beharangozó. In: 

Győri Szalon (online), 2019.06.07. (csakMI rovat) 

 “... ami az életben megoldhatatlannak tűnik, az a mesében megoldódhat...” - SzaSzi interjúja 

Csender Leventével. In: Győri Szalon (online), 2019.06.11. (ÍRÓkéz rovat) 

 Az asztalon verseskötetek és egy levágott fül - Lackfi János vendégeskedett a győri 

könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2019.02.20. (csakMI rovat) 

 A Babits-per kirobbanása - ezen a napon történt. In: Győri Szalon (online), 2019.03.01. (ÍRÓkéz 

rovat) 

 El Camino, Ihletuniversum, CéCéCéPé - Regények a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2019.11.21. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Berente Erika, Csiszár Antal, Szilvási 

Krisztián, tmoni] 

 Elhunyt Harmati János építész. In: Győri Szalon (online), 2019.01.14. (HELYBENjárás rovat) 

 Emléktáblát avattak Östreicher Emil szülőházánál. In: Győri Szalon (online), 2019.12.03. 

(HELYBENjárás rovat) 

 “Az én könyvtáram” - Győr-Moson-Sopron megyei szakmai bemutató és workshop. In: Győri 

Szalon (online), 2019.02.15. (csakMI rovat) 

 Flautológia, Sorsmetszetek, Thália, vérvörös és tiszta szív - Könyvbemutatók a győri Ünnepi 

Könyvhéten. In: Győri Szalon (online), 2019.06.18. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Berente Erika] 

 Fohászok, Időradír, Kaláka, Reláció, Fess pesti este és mások - Zenés programok a 19. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.19. (LÁThallás rovat) [társszerző: Bári 

Edit] 



33 

 

 Haj-legeltetés, kertészkedés nagypénteken, Rendszerújra és társaik - Kisprózai művek a 19. 

Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.20. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: 

Berente Erika, Szilvási Krisztián, tmoni] 

 Haláltangó, Életspirál, Lélekvándor, Ár - Verseskötetek a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2019.11.21. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Bári Edit, Berente Erika, Csiszár 

Antal, Szilvási Krisztián] 

 Halhatatlan Robinson Crusoe – Ezen a napon történt. In: Győri Szalon (online), 2019.04.25. 

(ÍRÓkéz rovat) 

 Illusztráció mint könyvművészet, Mezey Katalin portré, 100 éves Trianon - Beszélgetések, 

portrék a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.19. (ÍRÓkéz rovat) 

[társszerző: Berente Erika, tmoni] 

 “Az író tévedhet, de nem hamisíthat” - Reisinger Attila a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2019.11.18. (ÍRÓkéz rovat) 

 “Az irodalom egy nagyon nagy fesztivál” - találkozás Háy Jánossal a 19. Győri Könyvszalonon. 

In: Győri Szalon (online), 2019.11.21. (ÍRÓkéz rovat) 

 A kortárs magyar irodalom szerepe az olvasásnépszerűsítésben. In: Győri Szalon (online), 

2019.09.19. (csakMI rovat) 

 “A költészet szeretetéből születtünk …" - A Lámpaláng együttes koncertje a győri könyvtárban. 

In: Győri Szalon (online), 2019.01.29. (csakMI rovat) 

 Könyvek, gyöngyök, és … csavarkulcs? - Interjú Kokas Évával. In: Győri Szalon (online), 

2019.02.04. (ÍRÓkéz rovat) (Mutasd a könyvespolcod, megmondom, ki vagy! 3.) 

 Könyvek, kérdések, katarzisok - Könyvklubot indított a győri könyvtár. In: Győri Szalon 

(online), 2019.04.14. (csakMI rovat) 

 Könyvespolc a telefonfülkében. In: Győri Szalon (online), 2019.06.04. (HELYBENjárás rovat) 

 Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 10. - Amikor az irodalom visszavág... Rendhagyó 

irodalomóra Nényei Pállal. In: Győri Szalon (online), 2019.04.12. (csakMI rovat) 

 “Magam is boszorkánynak számítok” - SzaSzi interjúja Kiss Judit Ágnessel. In: Győri Szalon 

(online), 2019.11.17. (ÍRÓkéz rovat) 

 A Magyar Kultúra Napja Győrben - Ünnepi műsor keretében adták át a város kulturális díjait. 

In: Győri Szalon (online), 2019.01.23. (HELYBENjárás rovat) 

 Megnyílt a 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok Győrben. In: Győri Szalon 

(online), 2019.06.14. (ÍRÓkéz rovat) 

 “A műfaj csak öntőforma a számomra” SzaSzi interjúja Mirtse Zsuzsával. In: Győri Szalon 

(online), 2019.11.08. (ÍRÓkéz rovat) 

 Ó kapitány! Kapitányom! - 200 éve született Walt Whitman. In: Győri Szalon (online), 

2019.05.31. (ÍRÓkéz rovat) 

 Országos Könyvtári Napok 2019. szeptember 30 - október 6. - Színes programkavalkád a győri 

könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2019.09.27. (csakMI rovat) 

 Széchenyi Alumni Magazin - Lapozgató a 2018 téli és a jubileumi különszámban. In: Győri 

Szalon (online), 2019.01.14. (ÍRÓkéz rovat) 

 A testet öltött Szent Király - Fedezzük fel Szent István szobrait a megyénkben! In: Győri Szalon 

(online), 2019.08.20. (HELYBENjárás rovat) 

 Új trendek - kihívások előtt a könyvtárak. Könyvtár-pedagógiai workshop Győrben. In: Győri 

Szalon (online), 2019.10.05. (csakMI rovat) 

 “Van, hogy a történet felülbírálja az írót, és magától más irányba fordul” - SzaSzi interjúja 

Krusovszky Dénessel. In: Győri Szalon (online), 2019.11.16. (ÍRÓkéz rovat) 

 Varázsszirmok, Szívlapát, boszorkány meg a seprűje - Gyerek- és ifjúsági könyvek a 19. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.20. (ÍRÓkéz rovat) 

 

Szilvási Krisztián: 

 El Camino, Ihletuniversum, CéCéCéPé - Regények a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2019.11.21. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: Berente Erika, Csiszár Antal, Szabó 

Szilvia, tmoni] 
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 Haj-legelés, kertészkedés nagypénteken, Rendszerújra és társaik - Kisprózai művek a 19. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.20. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Berente 

Erika, Szabó szilvia, tmoni] 

 Haláltangó, Életspirál, Lélekvándor, Ár - Verseskötetek a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2019.11.21. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Bári Edit, Berente Erika, Csiszár 

Antal, Szabó Szilvia] 

 Tara Nemzeti Park fotóalbum, Gáspár Bea konyhája, Rózsa György nem kapcsolt - 

ismeretterjesztő és szakkönyvek a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 

2019.11.25. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Bári Edit, Berente Erika, tmoni] 

 

Tolnai Gáborné: 

 5. Kortársasjáték a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.18. 

(LÁThallás rovat) 

 Böjte Csaba: A lélek lélegzetvétele - Csaba Testvér a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2019.11.23. (ÍRÓkéz rovat) 

 Egressy Zoltán: Hold on - Könyvbemutató a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon 

(online), 2019.11.24. (ÍRÓkéz rovat) 

 El Camino, Ihletuniverzum, CéCéCéPé - Regények a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2019.11.21. (ÍRÓkéz) 

 Gerlóczy Márton: Létra - Könyvkritika. In: Győri Szalon (online), 2019.04.29. (ÍRÓkéz rovat) 

 Győrről győrieknek - Helyi témájú kiadványok a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon 

(online), 2019.11.21. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Berente Erika, Csiszár Antal] 

 Haj-legelés, kertészkedés nagypénteken, Rendszerújra és társaik - Kisprózai művek a 19. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.20. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Berente 

Erika, Szabó Szilvia, Szilvási Krisztián] 

 Illusztráció mint könyvművészet, Mezey Katalin portré, 100 éves Trianon - Beszélgetések, 

portrék a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2019.11.19. (ÍRÓkéz rovat) 

[társszerző: Berente Erika, Szabó Szilvia] 

 Ötödször a Kortársasjátékon - Interjú Pozsgai Zsolt drámaíróval. In: Győri Szalon (online), 

2019.11.05. (ÍRÓkéz rovat) 

 Szük Ödön emlékkiállítás - A győri könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2019.05.16. 

(csakMI rovat) 

 Tara Nemzeti Park fotóalbum, Gáspár Bea konyhája, Rózsa György nem kapcsolt - 

Ismeretterjesztő és szakkönyvek a 19. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 

2019.11.25. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Bári Edit, Berente Erika, Szilvási Krisztián] 

 Zene a győri Ünnepi Könyvhéten. In: Győri Szalon (online), 2019.06.17. (LÁThallás rovat) 

 

Vargáné Blága Borbála: 

 75 éve halt meg Ranschburg Gusztáv, a tudós könyvkereskedő. In: Győri Szalon (online), 

2019.03.02. (HELYBENjárás rovat) 

 100 éve született dr. Boba Imre történész, egyetemi tanár, újságíró. In: Győri Szalon (online), 

2019.10.23. (HELYBENjárás rovat) 

 125 éve született Csillag József, a “láttató és őrző” festő-grafikus. In: Győri Szalon (online), 

2019.02.03. (HELYBENjárás rovat) 

 A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948. I. rész. In: Győri Szalon (online), 

2019.08.15. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle 122.) 

 A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948. II. Rész. In: Győri Szalon (online), 

2019.09.26. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle 123.) 

 A szabadhegyi evangélikus iskola története, 1865-1948. III. Rész. In: Győri Szalon (online), 

2019.10.17. (Várostörténeti puzzle 124.) 

 

Vas Balázs: 

 A 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok Győrben. In: Győri Szalon (online), 

2019.06.16. (ÍRÓkéz rovat) 
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A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai által 2019-ben tartott fontosabb 

szakmai, illetve helytörténeti tárgyú előadások: 

 

Antaliné Hujter Szilvia: 

 2019. december 10. (Az “Életünk utcái, terei...” rendezvénysorozat 25. előadása; Győr, Dr. 

Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára): Radó-sziget - Győri idők 

tanúja. 

 

Borbély Tamás: 

 2019. augusztus 30. (Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület “Erőszak a 

történelemben” című konferenciája; Szeged, Magyar Tudományos Akadémia Szegedi 

Akadémiai Bizottság Székháza): A fordulat helyi változatai - A szociáldemokraták erőszakos 

felszámolása Győrött (1945-1948). 

 2019. október 11. (A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Bűnügy-történeti 

konferenciája; Kolozsvár): “A tettesek kilétének megállapítására a nyomozás megindult.” Egy 

győri rablógyilkosság története 1945-ből. 

 

Horváth Gábor: 

 2019. január 31. (Kunsziget, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely): “Élve eltemetve” - 

Görgei Artúr. 

 2019. február 12. (“Az én könyvtáram” projekt szakmai napja; Győr, Dr. Kovács Pál Könyvtár 

és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára): “Versek másképp” óra bemutatása. 

 2019. március 19. (Győr-Ménfőcsanak, Bezerédj-kastély): “A dicsőség napjai” - Az 1849-es 

tavaszi hadjárat. 

 2019. október 18. (Koroncó, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely): “A Monarchia hadba 

lép” - Az első világháború kezdete. 

 2019. november 7. (Öttevény, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely): II. Rákóczi Ferenc. 

 

Horváth József, dr.: 

 2019. február 20. (Gárdonyi-konferencia; Kaposvár, Kaposvári Egyetem Könyvtára): Gárdonyi 

Géza és Győr. 

 2019. március 13. (Győr, Első Lions Klub): A szegényekről való gondoskodás a 17-18. századi 

Győrben. 

 2019. május 3. (VI. Göre Gábor Nemzetközi Humorkonferencia; Szőlősgyörök, Gárdonyi Géza 

Művelődési Ház és Könyvtár): Kikkel dolgozott együtt Győrött Gárdonyi Géza? 

 2019. május 17. (A város örök. Bácskai Vera Emlékkonferencia; Budapest, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar): A szegényekről való gondoskodás a 17-18. 

századi Győrben - a végrendeleti kegyes hagyományok tükrében. 

 2019. szeptember 10. (Sopronnémeti, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely): 

Érdekességek Sopronnémeti történetéből. 

 2019. október 9. (Nagyszentjános, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely): Érdekességek a 

könyvtárak történetéből. 

 2019. november 13. (Dunaszeg, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely): Hogyan éltek 

elődeink a 17-18. században? 

 2019. november 22. (Árpás, Könyvtári, Információs és Közösségi Hely): Érdekességek Árpás 

történetéből. 

 2019. november 29. (“A jog kulturális holdudvara”. Kajtár István Emlékkonferencia; Pécs, 

Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságának Székháza): “... cum 

solemnitatibus consuetis”. A kora-újkori végrendeletek ünnepélyességének fontosabb 

elemeiről. 

 

Horváth Sándor Domonkos, dr.: 

 2019. március 25. (“Minősített könyvtár” szakmai nap; Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály 

Könyvtár): Győri felkészülés - tapasztalatok, és amit másként csinálnánk. 
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A táblázatban szereplő adatokhoz, valamint a publikációk, illetve előadások fentebb közölt jegyzékéhez 

az alábbi megjegyzéseket tartjuk szükségesnek hozzáfűzni: 

 

Intézményünkben csak tudományos munkát végző munkatárs nincs, így tudományos munkára 

meghatározott időkeret sincs. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai - főként 

helytörténeti-helyismereti témákban végzett - kutató munkájukat egyéb teendőik mellett, illetve – 

nagyobb részben - szabad idejükben végzik. Munkatársaink publikációinak többsége az intézményünk 

által kiadott Győri Szalon című elektronikus időszaki kiadványban - www.gyoriszalon.hu - lát 

napvilágot, melyet a szerkesztők naponta frissítenek. A fentebb olvasható jegyzékben csak a 

könyvtárszakmai, illetve helytörténeti tárgyú publikációkat soroltuk fel, és ezek száma szerepel a 

táblázatban is; ezek mellett több tucatnyi munkatársunk készít rendszeresen elektronikus újságunk, 

illetve honlapunk számára könyv-, zene- vagy filmajánlót, ír kritikát színházi bemutatóról, 

hangversenyről vagy éppen kiállításról. Ez utóbbiak száma a 2019. évben is több százat tett ki; ezeket a 

táblázatban nem szerepeltetjük. 

 

A tudományos munka szempontjából intézményünk számára kiemelt jelentőségű az öt kötetes Győr 

városmonográfia-projekt, melynek 2017 tavaszán megindult munkálatai 2019-ben is intenzíven 

folytatódtak. A hatalmas vállalkozásban - 2021-ben, a város V. István királytól kapott első királyi 

kiváltságlevelének 750. évfordulójára együtt jelenne meg az öt kötet Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata megbízásából, együttesen mintegy száz szerzői ív terjedelemben - intézményünk két 

munkatársa kötetszerkesztőként vesz részt; míg egyes tanulmányok szerzőjeként négy munkatársunk 

érintett, akik együttesen 13 tanulmány elkészítésére kaptak megbízást. 

 

A Győr városmonográfia előmunkálata során intézményünk 2019-ben folytatta a “Győr Monográfia 

Műhelynapok” 2018 októberében megkezdett sorozatát. Míg az előző év utolsó hónapjaiban az első 

négy kötet készülő tanulmányainak szélesebb körben történő bemutatására szerveztünk egy-egy 

műhelynapot, 2019 tavaszán az ötödik kötet városépítészet tárgyú tanulmányairól hallhatott a szép 

számú érdeklődő a nyolc előadót felvonultató konferencián. Az év végéig az öt kötetbe tervezett 

tanulmányok mintegy nyolcvan százaléka készült el; a munkálatok alakulásáról a helyi sajtó több ízben 

is beszámolt. A történész szakma számára pedig az URBS című Magyar Várostörténeti Évkönyv XIII. 

kötetében mutattuk be terveinket, valamint az eddig elvégzett, illetve még folyamatban lévő 

munkálatokat. 

 

Az említett Győr városmonográfia műhelynap mellett öt konferenciát szerveztünk az esztendő során. 

Közülük három “Az én könyvtáram” projekt keretében, annak tematikájához kapcsolódva került 

megrendezésre; a “Minőség nagyban, nagyok a minőségben” című konferencia keretében a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár minőségbiztosítási tapasztalatait ismerhette meg a szép számú érdeklődő; míg a 

“Majd elfeledtem győri vitézségtek” című konferenciát az 1809-ben Győr mellett lezajlott kismegyeri 

csata évfordulóján rendeztük meg, Győr Megyei Jogú Város Levéltárával együttműködve. 

 

Az esztendő fordulóján jelentős tudományos esemény volt könyvtárunkban a “Változó terek – A Duna 

menti térség történeti térképeken, 1650-1800" című nemzetközi vándorkiállítás fogadása és bemutatása. 

A Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe, valamint a Tübingenben működő 

Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde munkatársai által összeállított 

vándorkiállítás negyedik magyarországi helyszíneként - az egri Eszterházy Károly Egyetem, az 

Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára után - 2018. 

november 15-től adott helyet intézményünk a rendkívül értékes térképkiállításnak, mely 2019. január 

15-ig volt látogatható a Kisfaludy Károly Könyvtár Baross Gábor u. 4. szám alatti épületében. A két 

hónap alatt több ezren tekintették meg a kiállítást, egyénileg és csoportosan egyaránt - az utóbbiak 

többnyire munkatársaink szakszerű vezetésével. A kísérő rendezvények sora is folytatódott: Verók 

Attila egyetemi docens, valamint Prof. Dr. Pálffy Géza decemberi előadását 2019 januárjában Prof. Dr. 

Monok István igazgató úré (MTA Könyvtár és Informatikai Központ) követte, “Magyar öntudat - Duna 

menti öntudat - európai öntudat. Egy térképkiállítás tanulságai” címmel, nagy érdeklődés mellett. 

 

Míg 2018-ban intézményünkből egy fő kapott felkérést könyvtári szakértői tevékenység elvégzésére 

(egyetlen esetben), addig a 2019. évben ilyen felkérés nem történt; így szakértői tevékenységet 2019-

ben nem végeztünk. 
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A segédkönyvtáros képzés terén tevékenységünk évről évre folyamatosnak mondható. A 2018 

szeptemberében indított tanfolyam 18 hallgatója - közöttük Borbély Tamás János, Ladányiné Szabó 

Szilvia és Szűcs Ágnes személyében három munkatársunk - 2019 júniusában sikeres vizsgát tett. Az 

újabb képzést 2019. szeptember 3-án indítottuk, 22 fővel. (Ennyi az engedélyezett képzési létszámunk; 

a lehetőség iránt érdeklődők száma ezt lényegesen meghaladta.) A 450 órás tanfolyam előadásainak, 

valamint gyakorlati képzésének megvalósításában 16 felsőfokú végzettségű munkatársunk vett, illetve 

vesz részt. Néhány munkatársunk az intézményen kívül is végez oktatói (a Könyvtári Intézet akkreditált 

tanfolyamain), illetve vizsgáztatói (segédkönyvtáros képzés) tevékenységet. 

 

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan több munkatársunk vett részt a Könyvtári Intézet, valamint más 

intézmények által szervezett képzéseken, illetve továbbképzéseken. Csupán néhányat említve a 

fontosabbak közül: 

 Ősze Mária a “Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben” című 60 órás akkreditált 

képzésen vett részt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban; 

 “A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában” című 

60 órás akkreditált képzés keretében - Néma Zsolt, Nyerges Edina és Sebők Zsuzsanna 

személyében - három munkatársunk gyarapította ismereteit; 

 Az “Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés” című, a Könyvtári Intézet által 

szervezett 60 órás akkreditált tanfolyam előadásait Máté Zsófia látogatta; 

 A “Projektkommunikáció, eredménykommunikáció” című, szaktanácsadók számára szervezett 

30 órás továbbképzésen Polczer Adél képviselte intézményünket; 

 A “Digitális Jólét Program” mentori képzésében Bárány Zsolt és Nyerges Edina vett részt 

(harmadik mentorunk, Sebők Zsuzsanna már az előző évben elvégezte ezt a képzést); 

 “Az én könyvtáram” projekt két, intézményünkben dolgozó szaktanácsadója, Galambos 

Krisztina és Polczer Adél a projekt keretében több szakmai rendezvényen bővítette ez irányú 

ismereteit; 

 Míg három munkavédelmi képviselő munkatársunk - Horváthné Nagy Krisztina, Kóródi 

Brigitta és Márné Tóth Krisztina - a Győri Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett 

munkavédelmi képviselői alapképzésen szerzett e tárgyban fontos és hasznos ismereteket; de 

többször vettek részt szakirányú továbbképzésben gazdasági osztályunk munkatársai is. 

 

A 2019-ben tartott belső szakmai képzések közül a HunTéka 2.0 verziójának alaposabb megismerése 

céljából szervezett továbbképzés volt a legfontosabb számunkra: ennek keretében négy alkalommal 

szerveztek munkatársaink továbbképzést, melyeken együttesen 38 - főként az Olvasószolgálati, illetve 

az Állománygyarapító és Feldolgozó Osztály keretében dolgozó - munkatársunk ismerhette meg 

alaposabban az intézményünk által használt integrált könyvtári rendszer új verzióját.  

 

 

3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása  

 

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás 

 

A kötelespéldányokra vonatkozó jogszabályok értelmében tartottuk a kapcsolatot a kötelespéldány 

szolgáltatókkal. Új potenciális szolgáltatókat próbáltunk megkeresni, rendszeresen felhívtuk 

figyelmüket a jogszabályi kötelezettségükre, szükség esetén gondoskodtunk a dokumentumok 

szállításáról is (Palatia nyomda). A nyomdai kötelespéldány-szolgáltatásnál gondot okozott, hogy nem 

mindig az összes termékre vonatkozóan, és nem időben kaptuk meg a dokumentumokat. 

2019-ben is nyilvántartást vezettünk a szolgáltató nyomdákról és kiadókról, valamint a 

kötelespéldányként a könyvtárunkba érkező folyóiratokról. Ez évben 11 nyomdától kaptunk 

kötelespéldányt, ugyanúgy, mint az előző évben. 

 

Nyomdák 

Győr: 

Lapcom, 9024 Győr, Újlak u. 4/a 
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Palatia Ny 9026 Győr, Viza u. 4. 

Rikker Nyomda 9027 Győr, Munkás u. 17. 

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 

NYEK Nyomdai Előkészítő és Kivitelező Kft. 9025 Győr, Szarvas u. 3. 

Illés Nyomda – A.D. 2001 Kft. (régi AD. Kft. új név és cím) 9028 Győr, Erfurti u. hrsz. 260/9  

Sopron: 

Lővér Print Kft. 9200 Sopron, Ady Endre u. 5. 

Foreno Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. 9200 Sopron, Fraknoi u. 22. 

ART-COPY Nyomda 9400 Sopron (Ágfalvi krónika) 

 

Mosonmagyaróvár: 

Monocopy Nyomda 9200 Mosonmagyaróvár, Juhar utca 16. 

 

Himod: 

Rábaközi Nyomda 9362 Himód, Széchenyi u. 43. (Kovács Győző) 

 

A fenti nyomdák rendszeresen küldték könyvtárunknak a kötelespéldányt könyvekből, 

periodikumokból, aprónyomtatványokból. Könyvekből általában 1 példányt kötetenként, kivétel a 

Palatia nyomda, amely 2 példányt küld mindenből. A legnagyobb hírlap szolgáltatónk a Lapcom Zrt., 

amely többek között a megyei napilap készítője is. 

Sok esetben nem a nyomda, hanem a kiadó 2019-ben 21 db (2018-ban 18 db) küldte a kötelespéldányt. 

 

Szolgáltató partnerek: 

 

Győr-Moson-Sopron megyei kiadók: 

Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium Sopron,  

Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete  

Csapod-Barátok Egyesülete  

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 

Győr+ Media Kft. 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat,  

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 

Lilith Kiadó Bt. 9090 Pannonhalma 

Magyar Kultúra Kiadó Kft. 9061 Vámosszabadi, Béke utca 4. 

Molnár Kft. 9300 Csorna, Laky D. u. 2  

Mosonvármegye Lap- és Könyvkiadó, 9211 Feketeerdő, Erdőalja u. 11. 

Oázis Közhasznú Nonprofit Kft.  

Pro-Kultúra Kft, Sopron Nonprofit Kft. 

Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Sopron 

Soproni Egyetem Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet, Sopron 

Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 

2. 

Universitas-Győr Nonprofit Kft. 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

X-Meditor Kft Győr 

 

Megyén kívüli kiadók: 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém  

Mohácsy Attila 1012 Bp, Lovas út 4/c. 

 

Önkormányzatok (kiadók): 

Ágfalvi Önkormányzat 

Dunakiliti Község Önkormányzata  

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal  

Dunaszentpál Község Önkormányzata  

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal 
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Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal  

Kisbajcs Község Önkormányzata  

Koroncó Község Önkormányzata  

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata  

Szanyi Önkormányzat  

Pereszteg Község Önkormányzata  

Püski Község Önkormányzata 

Rábapatonai Polgármesteri Hivatal  

 

Ez utóbbiak többnyire önkormányzati lapokat adnak ki, ezek a helyismereti gyűjtemény szempontjából 

nagyon fontosak. Ez évben 13 önkormányzattól kaptunk települési periodikumot. Összesen 43 élő 

nyomtatott megyei önkormányzati lapunk van, a többit a nyomdák szolgáltatták. Két önkormányzat 

(Abda és Győrújbarát) digitális formában is elküldi saját periodikumát, 31 önkormányzat lehetőséget 

biztosít, hogy honlapjáról letölthessük a helyi lapot.  

A Területi Szolgáltató Osztállyal együttműködve folyamatosan történik az újonnan megjelenő 

önkormányzati lapok felkutatása, eredeti és digitális formában történő beszerzése. Miután a Területi 

Szolgáltató Osztály segítségével sikerül az engedélyeket megszerezni, ezeket letöltjük, hogy 

könyvtárunk digitális könyvtárában is hozzáférhetővé tegyük. 2019-ben 33 önkormányzati lap legújabb 

számait töltöttük le digitális formában. Az elmúlt évben 5 címmel bővült a számuk. 

2019-ben 1268 db (2018-ban 1317 db) olyan dokumentum került könyvtárunkba, amely kötelespéldány 

szolgáltatással érkezett. 2019-ben 452 db könyvet kaptunk nyomdai kötelespéldány és ajándék útján, 

2019-ben 5 (2018-ban 4 db) új helyismereti periodikum került be gyűjteményünkbe. 2019-ben 158 db 

(2018-ban 173) periodika címet kaptunk kötelespéldányként, némelyiket több példányban is (összesen 

172 példányt), illetve 53 (2018-ban 55) címet ajándékba kaptunk. A köteles és ajándék 211 példányt 

jelent (2018-ban 238). A kötelespéldány szolgáltatás révén 2019-ben a helyismereti gyűjteményt 296 

db (2018-ban 499 db) kisnyomtatvánnyal és 346 db (2018-ban 147 db) plakáttal gyarapítottuk. 

 

3.2 ODR tevékenység 

 

Könyvtárunkhoz, mint ODR szolgáltató könyvtárhoz 2019-ben 1726 db kérés érkezett (a 2018. évihez 

képest 104,16 %), így 2019-ben 1662 db, (a 2018. évihez képest 104,0%) kérést tudtunk teljesíteni. A 

Kisfaludy Károly Könyvtár szolgáltatási ponton 1401 db kérésből 1346 db-ot, a Központi könyvtárban 

325 kérésből 316-ot teljesítettünk. A forgalmat némileg akadályozta, hogy 2019 júniusában a Huntéka 

rendszer átállás miatt a telephelyek közötti átkérés nem működött.  

Az olvasóink részére indított könyvtárközi kéréseink száma 2019-ben intézményi szinten 272 db, ebből 

243 db teljesült (221 db eredetiben, 22 db digitálisan). 150 kérést a Kisfaludy Könyvtárban, 122-et a 

Központi könyvtárban indítottak el kollégáink. 

 

Könyvtárközi kérések típusai, teljesítésük 

 

Könyvtárközi kérés típusa 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

(2018= 100%) 

 

Saját olvasónak más 

könyvtárból kért kérés száma  

 

223 db 

 

 

272 db 

 

 

121,97 

 

  

ebből teljesült 

 

 

212 db 

 

 

243 db 

 

 

114,62 

 

Más könyvtártól hozzánk 

érkezett kérés 

 

 

1657 db 

 

 

1726 db 

 

 

104,16 
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ebből teljesített 

 

 

1598 db 

 

 

1662 db 

 

 

104,00 

 

  

továbbított kérések 

 

 

12 db 

 

 

21 db 

 

 

175, 00 

 

 

A hozzánk befutott kérések teljesítésében hatékonyságunk 96,29 %-os volt. 

A könyvtárközi kölcsönzések indítása és fogadása a Központi Könyvtárban és a Kisfaludy Károly 

könyvtárban is zajlik. A Központi Könyvtár és a Kisfaludy Károly Könyvtár az ODR-portálon külön 

szolgáltatói pontként szerepel, külön elérhetőséggel. Így a körültekintő kérő könyvtár, aki előzetesen 

tájékozódik az online katalógusban a lelőhelyről, célirányos kérésére gyorsabb teljesítésre számíthat. 

(Az éves statisztikák az intézmény egészére vonatkoznak, egy kérés egyszer jelentkezik a statisztikában, 

függetlenül attól, melyik szolgáltató ponthoz futott be.) 

Könyvtárunk, mint megyei dokumentumszolgáltató hely, elsősorban a megyei környékbeli települések 

– a városi és községi könyvtárak, illetve Győr városában működő felsőoktatási könyvtárak kéréseit 

teljesíti.  

2019-ben 21 alkalommal (2018-ban 12 esetben) továbbítottuk a hozzánk indított kérést, a községi 

könyvtárak számára is így kértünk meg dokumentumokat. A gyors teljesítés és a megbízhatóság miatt 

visszatérő megkereséseket kapunk az ország távolabbi pontjairól is.  

 

A könyvtárunk által teljesített könyvtárközi kérések dokumentumtípus szerinti megoszlása:  

 

Az általunk teljesített kérések 

dokumentumtípus szerinti 

megoszlása    

   

 

 2018    

(1598 db) 

 

 

2019  

(1662 db) 

 

 

(2018 = 100 %) 

 

Eredeti   

 dokumentum 

 

 

1338 db 

             

1229 db 

91,85 

 

ebből  könyv 

 

 1299 db 1219 db 

 

93,84 

 

ebből  folyóirat  

         

   0 db  

 

0 db 

 

Nem számítható 

 

 

ebből  egyéb     

  

 39 db   

  

 

10 db 

 

 

25,64 

 

Másolat 

 

       260 db  433 db 

 

166,53 

 

ebből nyomtatott 

 

   8 db  

  

48 db 

 

600,00 

 

ebből elektronikus 

 

252 db  

  

 

385 db 

 

152,78 

 

 

A könyvtárközi kérések többféle módon jutnak el hozzánk. A nagyobb könyvtárak túlnyomó részt az 

ODR internetes portál felületét használják, esetleg e-mailben keresnek meg bennünket. A kisebb községi 

könyvtárak könyvtárosai a képzéseink és felkínált segítségünk ellenére, legtöbbször e-maillel fordulnak 

hozzánk, míg mások személyesen intézik kölcsönzéseiket.  A 2019-ben az ODR felületen érkezett kérés 
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kis mértékben csökkent. Annak ellenére, hogy a könyvtárunkban folyó segédkönyvtáros képzésen, 

valamint a területi osztály által szervezett, célirányos tanfolyamokon a községi könyvtárosokat az ODR 

felületének használatára ösztönözzük, a kis könyvtárak közül csak kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. 

A személyes ügyintézés viszont csökkenő tendenciát mutat. 

 

 

A beérkezett kérések 

módja  

 

2018 

 

 

2019 

 

  

(2018 = 100 %) 

 

ODR  felületen 

érkezett 

1006 db 

 

959 db 

 

95,33 

 

e-mailen érkezett 

 

446 db 

 

596 db 

 

133,63 

 

telefonon érkezett 

 

32 db 

 

13 db 

 

40,62 

 

személyes keresés 

 

173 db 

 

158 db 

 

91.32 

 

 

Az internetes ODR-portál forgalmát az alábbi táblázatok mutatják.  

 

  

ODR-es felületen hozzánk beérkezett 

kérések 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

(2018 = 100 %) 

 

Összesen beérkezett kérés 

 

 

1006 db 

 

959 db 

 

  

95,33   

adott eredeti dokumentum 

 
700 db 

 

598 db 

 

85,43   

                   

adott elektronikus dokumentum 

 

222 db 

 
307 db 138,28  

adott  fénymásolat   

 

0 db 

 

 

 0 db 

 

Nem számítható 

 adott  dokumentum összesen 

 

 

922 db 

 

 

905 db 

 

  98,15  

 

 

 

Az ODR-es felületen 

elküldött kéréseink más 

könyvtárak felé  

 

2018 

 

 

2019 

 

(2018= 100 %) 

 

összesen küldött kérés 

 

208 db 

 

254 db 

 

122,11 

 

kapott 

eredeti dokumentum 

 

156 db 

 

210 db 

 

134,61 

 

kapott 42 db 15 db 35,71 
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elektronikus dokumentum 

 

   

kapott   

 fénymásolat 

 

      1 db 0 db 

 

0 

kapott  

 dokumentum összesen 

 

199 db 

 

225 db 

 

113,07 

 

 

 

A Kisalföldi Könyvtárellátási Rendszer könyvtárai közül 2019-ben 32 (2018-ban 27) könyvtár fordult 

hozzánk összesen 368 db (2018-ban 311) könyvtárközi kéréssel, ebből 358-at (2018-ban 287 db-ot) 

tudtunk teljesíteni saját állományunkból. 2019-ben 357 esetben könyvet, 1 esetben digitális másolatot 

küldtünk, 21 esetben továbbítással segítettük a kérés teljesülését. 

A képzéseken, a segéd-könyvtáros tanfolyamokon bemutatott előnyök ellenére az ODR felületet, csak 

kevés KSZR könyvtár használja, 2019-ben a 368 KSZR-es kérésből 79 db (2018-ban a 311 db kérésből 

70 db) érkezett ODR-es felületen, 279 db (2018-ban 186 db) e-mailen, 2019-ben 6 db (2018-ban 20 db) 

telefonon, 4 esetben (2018-ban 35 esetben) személyesen intézték a községi könyvtárosok könyvtárközi 

kéréseiket.  

2019-ben is elkülönített keretből biztosítottuk a könyvtárközi kölcsönzés visszaküldésének fedezetét. 

Technikailag a Magyar Posta által telepített program segítségével, nyomtatott címirattal biztosítottuk 

számukra ingyenes postaköltséget. 2019-ben 177 db csomagot adtunk fel, 122 db-ot a Kisfaludy 

Könyvtárban, 65 db-ot a Központi Könyvtárban. (2018-ban 181 csomagot, 94 db-ot a Kisfaludy 

Könyvtárban, 87 db-ot a Központi Könyvtárban) és a visszaküldéshez szükséges címiratot küldtünk a 

KSZR könyvtárak számára. A KSZR könyvtárak állománya az utóbbi évekbe frissítésre került, 

különösen a szép- és szórakoztató irodalom, valamint az oktatáshoz szükséges irodalom terén. A 

Területi Szolgáltatások Osztálya a könyvtárosok egyedi igényének megfelelően beszerzik a hiányzó 

könyveket. Ezek az örvendetes események ugyanakkor a felénk irányuló könyvtárközi kérések számát 

csökkentik. 

 

 

 

3.3 Területi ellátó munka 
 

Győr-Moson-Sopron megye 183 települése közül 12 város, 171 község. Az 5 000 fő lakosságszám alatti 

települések száma 176, melynek 2019-ben már 95%-a tagja a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszernek. 

 Nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő települési könyvtárak száma: 15, 

 Könyvtárellátási szolgáltató helyek száma: 168. 
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A területi ellátó munka során együttműködünk a megye könyvtáraival, különböző előadások, szakmai 

műhelynapok szervezésével, tanácsadással, tájékoztató anyagok továbbításával segítjük szakmai 

munkájukat. 

  

A megye nyilvános könyvtáraival való együttműködésünk 2018-tól kezdődően kiegészült az intézményi 

beszámolók, valamint munkatervek összegyűjtésével és elemzésével. Az 1997. évi CXL. törvény a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 65.§ (2a) pontja alapján 

„a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és 

hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei 

hatókörű városi könyvtár részére.” A feladatot 2019-ben is elláttuk, a nyilvános könyvtáraktól bekértük 

a beszámolókat és munkaterveket. 

 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér – megyei feladatköréből adódóan – évente több 

alkalommal szervez szakmai napokat, továbbképzéseket Győr-Moson-Sopron megye könyvtárosainak. 

A szakmai továbbképzések fő témái az aktuális feladatok és megvalósításuk, valamint különböző 

szakmai kérdések, mint például a minőségbiztosítás, a helyismereti kutatómunka támogatása, a 

közönségszervezés lehetőségei, a közösségi médiák használata, valamint a jó gyakorlatok bemutatása. 

  

A szakmai műhelynapok tematikájának összeállításánál az év során különösen nagy hangsúlyt 

fektettünk a könyvtár irodalomnépszerűsítő szolgáltatásaira. Célként tűztük ki, hogy a kortárs magyar 

irodalom remekein keresztül felhívjuk a figyelmet az olvasás, az olvasóvá nevelés fontosságára. Ennek 

figyelembevételével alakítottuk ki a 2019. szeptember 17-én tartott szakmai nap programját, melyet „A 

kortárs magyar irodalom szerepe az olvasásnépszerűsítésben” címmel, a Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával valósítottunk meg. A megyei szakmai továbbképzésre 

a megye nyilvános könyvtáraiban, valamint a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

szolgáltató helyein dolgozó könyvtárosok is meghívást kaptak. 

Az egyes előadások különböző nézőpontból mutatták be a hazai irodalmi életet, a kortárs alkotókat, 

valamint az irodalomnépszerűsítés lehetőségeit. 

 

Könyvtárunk tevékenységében kiemelt helyet foglal el a minőségfejlesztés, ezért fontosnak tartjuk, hogy 

a megyében működő városi könyvtárak munkáját ezen a területen is segítsük, koordináljuk. A könyvtári 

minősítéshez szükséges információkat, dokumentumokat rendelkezésükre bocsátjuk, szakmai 

műhelynapokkal, tanácsadással segítjük felkészülésüket. Ebből a célból 2019. május 28-án „Minőség 
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nagyban, nagyok a minőségben” – A FSZEK minőségirányítási jó gyakorlatai címmel szakmai napot 

tartottunk. 

A szakmai előadások gyakorlati szempontok alapján mutatták be a minőségbiztosítási rendszer 

kialakítását és működtetését, valamint a folyamatszabályozás módszereit. 

  

Minden évben csatlakozunk a már hagyományos „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozatához. 

2019-ben is pályázatot nyújtottunk be a „Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért" címmel a 

megye könyvtáraiban megvalósított rendezvények anyagi támogatásához, részt vettünk a rendezvények 

megszervezésében, lebonyolításában. 

  

Az országos programsorozathoz kapcsolódó rendezvényeket a megye könyvtárainak összefogásával 

valósítottuk meg. Célul tűztük ki, hogy minden korosztály számára változatos programokat kínáljunk. 

A különböző típusú olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel az olvasóvá nevelést, a közösségi együttlét 

erősítését, a helyi értékek, hagyományok megismerését kívántuk elősegíteni.  

  

Az Országos Könyvtári Napok programjait az országos eseménysorozathoz kapcsolódóan szerveztük a 

következő tematika alapján: 

- A mese hatalma 

- A lét meghatározói: a négy elem 

- Felelősségünk: a klímaváltozás 

- Fenntartható fejlődés 

- Velünk élő természet 

- Jövőnk, az ökokultúra 

 

 
 

A megye könyvtárai sokszínű programkínálatot nyújtottak: ismeretterjesztő, irodalmi előadások, 

beszélgetések, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, vetélkedők, kiállítások, könyvtárbemutató és 

játékos foglalkozások, kreatív alkotó műhelyek várták az érdeklődőket. 
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A megyei rendezvények megvalósítására 2019. szeptember 30 – október 6. között került sor. A 

programok szervezésébe bevontuk Győr-Moson-Sopron megye könyvtárait, a rendezvények helyszínei 

városi és községi könyvtárak voltak. 

 

Az országos programsorozathoz Győr-Moson-Sopron megye 33 településének 36 intézménye 

csatlakozott. A megyében megvalósított programok száma 119, melyeken összesen 5 610 fő vett részt. 

 
 

A Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltató helyeit ismét közös játékra hívtuk: a 

helyi könyvtárosok bevonásával „Kezedben a jövőnk” címmel online vetélkedőt szerveztünk a „Jövőnk, 

az ökokultúra” témakörében. A már hagyományosnak mondható vetélkedő lebonyolítása egyidejűleg 

több helyszínen, a KSZR könyvtárakban zajlott. 

 

Érdekeltségnövelő támogatás 
2019-ben Érdekeltségnövelő támogatást 14 (városi és községi) Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén 

szereplő könyvtár kérhetett. Állománygyarapítási keretük alapján összesen 20 184 000 Ft összegű ÉNT 

támogatást kaptak.  
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3.4  A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  

 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér tevékenységében kiemelt helyet foglal el a kistelepülési 

ellátás. 2013-tól a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével biztosítja, hogy 

Győr-Moson-Sopron megye 5 000 főnél kisebb lakosságszámú településein élők egységes és magas 

színvonalú könyvtári szolgáltatásokhoz jussanak. A csatlakozott települések száma évről-évre bővült, 

2019-ben hét település (Fertőrákos, Harka, Hegykő, Iván, Pereszteg és Vámosszabadi) csatlakozásával 

168-ra növekedett a szolgáltatást igénybe vevő települések száma, mely már az 5 000 fő lakosságszám 

alatti települések 95%-a. 

 

 
 

Győr-Moson-Sopron megye kistelepüléses szerkezetű, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

keretében ellátott települések 60%-ában a lakosságszám nem haladja meg az 1000 főt (100 település), 

közülük 59 község lakosságszáma 500 fő alatti (35%). Az 1001-1500 fő lakosságszám közötti 

települések száma 27 (16%). Mindösszesen 41 település esetében beszélhetünk 1501 fő feletti 

lakosságszámról (24%), melyek közül csupán 10 település lélekszáma haladja meg a 3000 főt. 

 

Könyvtárak 

 

könyvtárak 

száma (db) 

Lakosságszám 

összesen 

KSZR szolgáltató helyek száma  

1 - 500 lakosú településen 
59 17 044 

KSZR szolgáltató helyek száma  

501 - 1000 lakosú településen 
41 30 671 

KSZR szolgáltató helyek száma  

1001 - 1500 lakosú településen 
27 32 988 

KSZR szolgáltató helyek száma 

1501 - 5000 lakosú településen 
41 97 107 

Összesen  168 177 810 

 

A KSZR szolgáltatás megyénkben hét járásban valósul meg (Csorna, Győr, Kapuvár, 

Mosonmagyaróvár, Pannonhalma, Sopron, Tét), melyeket 2019-től közvetlenül a megyei hatókörű 

városi könyvtár lát el. (168 szolgáltató hely) 

Technikai okokból 2019-től megszüntettük a korábbi együttműködést a soproni és a mosonmagyaróvári 

városi könyvtárakkal, így az előző években általuk ellátott szolgáltató helyeket is közvetlenül Győrből 

gondozzuk. 
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A fentiek miatt megnövekedett feladatok a Területi Könyvtári Szolgáltatás osztályának szervezeti 

átalakítását eredményezték, az ellátást végző munkatársak létszáma két fővel bővült, így összesen hét 

fő vesz részt a szolgáltatás szervezésében. A létszámbővítést további átszervezés is indokolta: a 

dokumentumok rendelése, valamint teljes formai és tartalmi feltárása is közvetlenül az osztály feladatai 

közé került. 

 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér a 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 4.§ 20 pontja, valamint 

a települési önkormányzatokkal kötött megállapodás alapján a könyvtári szolgáltató helyeken a 

következő szolgáltatásokat nyújtja: 

- dokumentumszolgáltatás; 

- információszolgáltatás, számítógépes szolgáltatás; 

- közösségi szolgáltatások; 

- képzés, továbbképzés; 

- könyvtárszakmai szolgáltatások. 

  

A települési könyvtárakban a helyben elérhető dokumentumok, az előfizetett időszaki kiadványok, a 

helyi igényeknek megfelelően kialakított dokumentumállomány segíti a településen élők információhoz 

való hozzáférését. A különböző ismeretterjesztő előadások, közösségépítő rendezvények szintén 

hozzájárulnak a helyi kulturális élethez. 

  

  

2019-ben kiemelt feladataink közt szerepeltek: 

  

Állománygyarapítás 

Az állománygyarapítást előzetes igényfelmérés alapján, a helyi igények figyelembevételével valósítjuk 

meg. A dokumentumok rendelését a KSZR könyvtárosokkal együttműködve a szolgáltató könyvtárak 

végzik. Online ajánló űrlapok összeállításával segítjük az igénylések leadását, melyet közvetlenül a 

Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer honlapján keresztül érhetnek el a könyvtárosok. 

A könyvtári állomány feltárása, nyilvántartása a helyi fejlesztésű NanLIB könyvtári szoftver 

segítségével történik. Ezt a programot használják megyénk valamennyi KSZR tagkönyvtárában is, mind 

a katalogizáló, mind pedig a kölcsönző modul rendelkezésükre áll, OPAC felületükön pedig helytől és 

időtől függetlenül elérhető a könyvtárak állománya.  

 

Rendezvények szervezése 

A településeken szervezett rendezvények célja elsősorban az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, a helyi 

értékek bemutatása, a könyvtári szolgáltatások megismertetése és népszerűsítése, a könyvtárak 

közösségi hellyé válása. 

  

A különböző korosztályok igényei alapján többféle programot szerveztünk. Többek között bábszínházi 

előadások, ünnepekhez kapcsolódó programok, néprajzi és helytörténeti előadások, író-olvasó 

találkozók, könyvbemutatók, zenés irodalmi előadások, rendhagyó irodalmi órák, könyvtári órák, 

vetélkedők, kiállítások, kézműves foglalkozások, egyéb kulturális rendezvények színesítették a 

települések lakóinak életét. Programajánlónkban igyekeztünk színes kínálatot, változatos ötleteket 

nyújtani a szolgáltató helyek könyvtárosainak. 

A kortárs magyar irodalom népszerűsítése érdekében Irodalmi Road Show-t szerveztünk a Kisalföldi 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltató helyein. 

  

2019-ben KSZR támogatásból 831 rendezvényen összesen 38 298 fő vett részt a 168 szolgáltató helyen. 
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Oktatás 

Az oktatás segítése, valamint a kompetenciafejlesztés érdekében különböző foglalkozásokat 

szerveztünk. A települési könyvtárakban szövegértés-fejlesztő foglalkozást 12 községben 647 fő 

részvételével, összesen 36 alkalommal tartottunk. 

  

2019. májusában zárult negyedik Segédkönyvtáros képzésünk (Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-

000936/2014/A001), melyen 17 fő résztvevő végzett 4,06 átlageredménnyel.  

A Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagkönyvtárainak könyvtárosai számára minden 

évben biztosítjuk a lehetőséget a három modulból álló, OKJ-s végzettséget adó tanfolyamon való 

részvételre; 2019-ben 2 KSZR könyvtáros végezte el képzést. 

  

2019. szeptember 3-án 22 fő részvételével indítottuk ötödik Segédkönyvtáros képzésünket,  

melyre 7 KSZR könyvtáros jelentkezett. 

  

A képzések, továbbképzések folyamatos szervezését a települési könyvtárakban a gyakori személyi 

változások is indokolják. Az elmúlt évben kidolgozott alapfokú könyvtári ismereteket nyújtó képzés 

tematikája alapján továbbképzéseket szerveztünk. A két napos képzés tananyagának összeállítása során 

– a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működését és sajátosságait is figyelembe véve – 

kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a napi könyvtári munkát segítő, gyakorlati ismereteket 

nyújtsunk a szolgáltató helyek könyvtárosainak. Az előadások és gyakorlati foglalkozások 

ismeretanyagából oktatást segítő kiadványt állítottunk össze. 

Az év során a képzést 3 csoportban valósítottuk meg, összesen 30 fő részvételével, melyből egyet – az 

előzetes igényfelmérés eredménye alapján – külső helyszínen, a csornai Martincsevics Károly Városi 

Könyvtárban tartottunk.  

A képzéseket a következő években is folytatjuk, célunk, hogy valamennyi szolgáltató hely könyvtárosa 

rendelkezzen könyvtárosi ismeretekkel.  

Könyvtárosváltás esetén egyéni lehetőséget is biztosítunk a könyvtárosi feladatok, valamint a NanLIB 

könyvtári program használatának elsajátítására. 

 

Könyvtár felújítások 

A könyvtárak működését az informatikai infrastruktúra fejlesztésével, valamint a könyvtári környezet 

megújításával, modernizálásával, új bútorok beszerzésével is segítjük.  

A minőségi könyvtári szolgáltatások igénybevételéhez az ideális körülményeket újabb könyvtárak 

modernizációjával teremtettük meg. Az év során nyolc szolgáltató hely bútorzatának megújítására 

készíttettünk terveket, melyek megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. 

 

 

3.5  Nemzetiségi könyvtári ellátás 
 

Könyvtárunk a 2011. évi CLXXIX. törvény 41.§ 1-2. bekezdése alapján végzi Győr-Moson-Sopron 

megye nemzetiségi könyvtári ellátását. Feladatunknak tekintjük, hogy a kisebbségek anyanyelvén 

íródott művekből minél szélesebb kínálatot biztosítsunk a településeken élő olvasóknak. Ennek 

érdekében német, horvát, roma, valamint szlovák nyelvterületen gyarapítjuk a nemzetiségi könyvtárak 

állományát. 

  

A nemzetiségi dokumentumokat az Országos Idegennyelvű Könyvtár által biztosított támogatásból, 

valamint saját forrásból gyarapítottuk.  

Az ellátott könyvtárak közül horvát nemzetiségű Bezenye, Kópháza és Und, német nemzetiségű 

Ágfalva, Fertőrákos, Hegyeshalom, Jánossomorja, valamint Rajka. Rajkán a német mellett szlovák 

nyelvű dokumentumok vásárlására is igény jelentkezett. Kimlén horvát és német nemzetiségi ellátást is 
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biztosítunk. A nemzetiségi ellátás során együttműködünk Győr Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatának könyvtárával is. 

A dokumentumok beszerzése 2019-ben is az Országos Idegennyelvű Könyvtárral való együttműködés 

keretében, valamint az egyedi igények alapján történő beszerzésekkel valósult meg. A nemzetiségeket 

közvetlenül ellátó könyvtárak gyűjteményi szempontból a községi könyvtárakba telepített letétek, 

szervezetileg egységet képeznek a lakóhelyi könyvtárral. A beszerzett dokumentumokat a NanLib 

könyvtári szoftver segítségével dolgoztuk fel, így a gyűjtemény a települések elektronikus 

katalógusában mindenki számára hozzáférhető. 

 

 

3.6  Statisztikai adatszolgáltatás:  
 

Statisztikai feldolgozó központként megyénk könyvtárainak működéséről minden évben összegyűjtjük 

az előző évről szóló statisztikai jelentéseket. 2019. március 31-ig 214 statisztikai adatlapot ellenőriztünk, 

javítottunk és dolgoztunk fel a Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszerben. Ebből 21 települési 

könyvtár, 161 szolgáltató hely, valamint 9 fiókkönyvtár. Egyéb könyvtárak (múzeumi, levéltári, 

egyházi, felsőoktatási) adatlapjainak száma 22. 

“A települési könyvtári ellátás statisztikai adatai és viszonyszámai” (TEKE) elnevezésű, saját 

statisztikai adatbázisunkat 2019-ben is frissítettük, az adatok alapján elemzéseket végeztünk a megye 

könyvtáraira vonatkozóan. 

 

 

4. Mutatók 

4.1 Könyvtárhasználat 

 

A 2019. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 
13 500 13 500 13 400 99,25 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 

használók száma (fő) 

14 983 15 000 14 781 98,65 

A könyvtári látogatások száma (db)   134 915 135 000 132 284 98 

Ebből csoportok (db) 192 195 211 110 

 

4.2 Dokumentumforgalom 

 

A 2019. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 

(db) 
352 796 350 000 333 436 94,5 

E-dokumentumok kölcsönzése (db) - - - - 

Helyben használt dokumentumok (db) 120 494 120 500 126 784 105 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 

dok. (db) 

1598 1600 1662 

 

103,875 

 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 

(db) 
212 220 

 

243 
110,45 
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Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
33 33 34 103 

 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

Olvasói számítógépek száma 

helyben használatra 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Katalógus 10 10 9 90 

Olvasói munkaállomás 56 56 55 98 

 

A Gyermekkönyvtárban megszűnt a külön olvasói katalógus. Az olvasói internetes gépeket is lehet 

erre a célra használni. 

 

4.4 Online szolgáltatások 

 

A 2019. évi tevékenység rövid, átfogó szöveges értékelése. 

 

Az év során erősödött a szerepünk a közösségi médiában, és a honlapunk is többször frissült, átlagosan 

naponta háromszor. Sajnálatos módon meghatározta online szolgáltatásainkat igénybe vevők számának 

csökkenését az a tény, hogy először digitális könyvtárunkat újítottuk meg, majd a teljes integrált 

könyvtári rendszerünk esett át egy konverzión. Az első célja egy a felhasználók számára sokkal 

barátságosabb és kezelhetőbb felület kialakítása volt a digitális dokumentumaink használatához, a 

másodiké pedig az, hogy az IKR-ünk tökéletesen alkalmas legyen a több lelőhelyes kölcsönzésre, a 

központilag történő több lelőhelyes gyarapításra, a telephelyek egyedi kezelésére, a közöttük lévő 

dokumentumforgalom nyomon követésére, valamint egy új modul (Média) bevezetésével a különböző 

típusú digitalizált dokumentumok csaknem valós idejű közzétételére a digitális könyvtárban. E két 

innovatív feladat gyakorlatilag lefedte a második, a harmadik és a negyedik negyedévet, a folyamatos 

tesztelés és javítások megnehezítették mind az online katalógus, mind a digitális könyvtár használatát. 

Az IKR 2-es verzióját 14-szer frissítették a különböző javítások miatt, a 15. februárra várható, és nem 

ez lesz az utolsó. 

 

 

Online szolgáltatások  
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Távhasználatok száma 1836029 1800000 1346396 73 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) 

mely nyelveken érhető el 

1 (magyar) 1 (magyar) 

 

1 (magyar) 

 

100  

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

22/hónap 22/hónap 22/hónap 100  

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítésének száma összesen 

618 618 838 136 

A könyvtárban használható 

adatbázisok száma 

25 25 25 100 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 

12 12 12 100 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

10751 11000 13080 122 

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) (kattintás 

az OPAC-ra) 

223202 200000 191954 86 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként 

A: 4 

B: 245 

A: 3 

B: 300 

A: 2 

B: 51 

50 

21 
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elérhetővé tett dokumentumok száma 

(db) 

A. a könyvtár publikációi 

B. a digitális könyvtárban 

közzétett dokumentumok 

  

 

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

 

Szolgáltatások száma 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT 

eszközök száma 

2 2 2 100 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 

4 4 4 100 

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

 

 

Győr-Moson-Sopron megyében a KSH adatok alapján az országoshoz képest alacsony a nemzetiségek 

aránya. A megye lakosságszámához viszonyítva a német nemzetiségűek aránya 2,7%, a cigány 

kisebbségé 0,8%, a horvát nemzetiségűeké 0,7%, a szlovák anyanyelvűeké pedig 0,4%.  

 

A kisebbségek könyvtári ellátása a helyi igények felmérése alapján történik, szorosan együttműködve a 

nemzetiségi ellátásban részt vevő települési könyvtárakkal. Német, horvát, roma, valamint az elmúlt 

években – az újonnan betelepülő szlovák anyanyelvű lakosok igényeit figyelembe véve – már szlovák 

nyelvterületen is gyarapítjuk a nemzetiségi könyvtárak állományát. 

 

Dokumentumok 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Könyvek 125 125 228 182 

folyóiratok 1 1 1 100 

Elektronikus dokumentumok 10 14 7 70 

Összesen 136 140 236 174 

 

4.7 Használói képzések száma 

 

A három nyertes GINOP pályázatunk keretében szervezett felhasználóképzések szignifikánsan 

megjelennek képzéseinkben.  

 

 

Kompetenciaképzés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma  

1 1 1 100 
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A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

8 8 12 150 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzések száma  

5 5 17 340 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

60 60 180 300 

A könyvtár által szervezett 

engedélyezett képzések, 

továbbképzések száma 

1 1 1 100 

A könyvtár által szervezett 

akkreditált képzéseken, 

továbbképzéseken résztvevők száma 

22 18 18 82 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozások 

száma  

144 150 155 107,6 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

2747 2750 3508 127,7 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő 

és multikulturális programok száma 

7 5 3 42,9 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő 

és multikulturális programokon 

résztvevők száma 

261 200 131 50,2 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programok száma 

65 60 79 121,5 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programokon résztvevők 

száma 

2382 2000 2447 102,7 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

5 5 5 100 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

858 860 838 97,7 
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A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programok, képzések száma  

159 160 147 92,5 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programokon, képzéseken 

résztvevők száma 

5612 5700 5837 104 

Összes képzés száma 387 382 418 108 

A képzésen résztvevők száma 

összesen 

11 950 

 

11336 13639 114,1 

A könyvtár oktatást, képzést, 

könyvtári tevékenységeket támogató 

kiadványainak száma 

0 0 0 Nem számolható 

 

4.8 Rendezvény, kiállítás  

 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

fenntartott kulturális intézmény, melynek közművelődési osztálya öt helyszínen, hat közművelődési 

szakemberrel szolgálja a város lakosságát. 

Intézményünk a helyi társadalom aktív szereplőjévé kíván válni, mint a kultúra, a művelődés és a 

találkozások színtere.  

Otthont teremt a helyi közösségeknek, ápolja a kulturális értékeket, információt szolgáltat. Sokszínű 

programjaival hozzájárul a város kulturális eseményeihez. Küldetését a folyamatosan bővülő 

programkínálatával, az igényeknek megfelelő szolgáltatásokkal, a közművelődési szakemberek emberi 

hozzáállásával és szakmai felkészültségével biztosítja. Fontos, hogy a különböző korosztályok és 

látogatói rétegek tetszésének megfelelő, változatos és igényes képzőművészeti, irodalmi, zenei és 

ismeretterjesztő rendezvényeket kínáljunk, nem csak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden 

érdeklődő számára. 

Intézményünk a kor kihívásainak megfelelve félmilliárdos támogatású, négyéves futamidejű TOP-

pályázatot nyújtott be és nyert el, 2019. szeptember hónapjában elkészült a Helyi Cselekvési Terv, amely 

11 győri célterület sajátosságainak megfelelően törekszik a kohézió és identitástudat fejlesztésére Győr 

városát illetően. 

  

2019-ben megvalósított TOP 6.9.2.16 pályázati programok összesen:  

  alkalom létszám 

Összesen: 101  2460  

  

  

4.8.2 

NAGYRENDEZVÉNYEK 
  

90. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 18. GYERMEKKÖNYVNAPOK 

GYŐR, 2019. JÚNIUS 13-15. 

Könyvvásár a Baross Gábor úton naponta 10-18 óráig 
  

Az Ünnepi Könyvhét helyszínei: 
Könyvheti (szabadtéri) színpad (Győr, Baross Gábor út – sétálóutca) 

Kisfaludy Károly Könyvtár (Győr, Baross G. u. 4.) 

  

A szabadtéri programok esőhelyszíne:  
Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterme (Győr, Baross G. u. 4.) 

  

Szervezett dedikálásra a helyi szerzők számára a Könyvbarlang Antikvárium standjánál került sor.  A 

könyvbemutatók szerzői a beszélgetések után az adott helyszínen dedikáltak. 

  

A Könyvhéten kiállító kiadók, könyvesboltok, intézmények: 
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1. Corvina Bizományi Antikvárium 

2. Győr Megyei Jogú Város Levéltára  

3. Győri Pagony 

4. Kalligráf Könyvesbolt 

5. Kisalföld  

6. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 

7. Könyvbarlang Antikvárium 

8. Libri Könyvesbolt 

9. Líra Könyv Zrt. 

10. Madal Bal Kft. 

11. Magyar Kultúra Kiadó 

12. Műhely folyóirat 

13. Püski Kiadó Kft. Győri Könyvesboltja 

14. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 

15. Szkítia Könyvesbolt 

16. Usborne Kiadó 

17. Vándordiák Könyvesbolt 

  

A rendezvényt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta 

Valamennyi program ingyenes volt. 

  

Az Ünnepi Könyvhét programjai: 
  

RENDEZVÉNYEK / KÖNYVBEMUTATÓK 
Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár 

időpont létszám 

„Majd elfeledtem győri vitézségtek” 

Konferencia a győri csata 210. évfordulója alkalmából 

(rendezvényterem) 

Június 12. 10.00 75 

Könyvbemutató  

Bagi Zoltán Péter: Türkenlouis Bádeni Lajos (1655-1707)  

(rendezvényterem) 

  

Június 12. 13.00 48 

„Közösségben énekszóval…”  

 Karsai Klári énekes, zenés műsora (rendezvényterem) 

Június 12. 17.00 35 

Könyvbemutató – muzeális gyűjtemény 

Ittzés Gergely: Flautológia (Új- és korszerű fuvolamódszertan) 

Június 13. 16.00 85 

Könyvbemutató – muzeális gyűjtemény 

Szávai Géza: Amiért élünk – Sorsmetszetek  

Helyszín: muzeális gyűjtemény 

Június 13. 17.00 22 

Könyvbemutató – muzeális gyűjtemény 

Márfi Attila: Ahol Thália hosszasan időzött 

(Fejezetek Győr színjátszásának értékteremtéseiből)  

Június 14. 16.00 70 

Könyvbemutató – muzeális gyűjtemény 

Benedek Szabolcs: Vörös, mint a vér 

Június 14. 17.00 25 

Könyvbemutató – muzeális gyűjtemény 

Csender Levente: A különleges Meditittimó kalandjai  

Június 15. 11.00 53 

Könyvbemutató – muzeális gyűjtemény 

Zsebők Csaba: Tiszta szívvel 1956-ban  

Június 15. 16.00 25 

Könyvbemutató – muzeális gyűjtemény 

Tóth Krisztina: Fehér farkas 

Június 15. 17.00 65 

Összesen: 10 368 

SZABADTÉRI PROGRAMOK 
Helyszín: könyvheti színpad – Baross G. utca 

időpont létszám 

A Rezeda népzenei együttes műsora Június 13. 14.00 80 

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ  

(dr. Somogyi Tivadar, Jánosi Zoltán) 

Június 13. 15.00 140 
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Bognár Szilvia és zenekara koncertje Június 13. 15.10 140 

Ökológiai Meztéllábnyom – Kajárpéci Vízirevü 

Környezettudatos rádiójáték 3D-ben 

Június 13. 17.00 150 

A Stimmung Band Német Nemzetiségi Zenekar műsora – Kozári 

Tibor vezetésével 

Június 14. 15.00 100 

Vitéz László zenés bábjáték – Fabula Bábszínház Június 14. 16.00 110 

Utazás a „Kék csillag”-hoz 

The Shadows and The Spotnicks tribute koncert 

Inkább Zenélünk Élőben (IZÉ) együttes előadásában 

Június 14. 17.00 140 

A Belvárosi Betyárok gyerekműsora Június 15. 10.00 80 

„Hawaii rózsája” – szalonzenei összeállítás 

Az Európa Koncert Szalonegyüttes koncertje 

Június 15. 11.00 120 

Ír és skót dallamok – M.É.Z. koncert Június 15. 15.00 130 

Mesébe szőtt tánc, táncba szőtt mese 

A Görömbő Kompánia produkciója 

Június 15. 16.00 90 

Újraénekelt moldvai csángó-magyar népdalok 

A Mentés Másként Együttes koncertje 

Június 15. 17.00 140 

Összesen 12 1420 

Szervezett dedikálások a Könyvhét idején 19   

Kiállítók – kiadók, könyvesboltok, intézmények 17 - 

  

Szervezett dedikálások az Ünnepi Könyvhéten: 
  

Könyvbarlang Antikvárium standja: 

Június 13.:  

Arany Piroska, Hámor Vilmos, Szőcs Henriette, Kerecsényi Éva, Dittrich Panka 

Június 14.:  

Gősi Vali, Zsubrits Zsolt, Simon József, Szabó-Kovács Tünde 

Június 15.:  

Elekes Kevéné, Hollenczerné Balogh Ilona, Bogár Erika, Hidvégi Anita, Csáti Tamás 

  

Összesítés Ünnepi Könyvhét:  
  

rendezvény alkalom létszám 

Könyvbemutatók 10 368 

Szabadtéri rendezvények 12 1420 

Szervezett dedikálások a Könyvhét idején 12  

Programok összesen 34  1788 

A Könyvhéten megforduló látogatók száma összesen     6000 

 

  

19. GYŐRI KÖNYVSZALON 

GYŐR, 2019. NOVEMBER 15-17. 
  

A Győri Könyvszalon tizennyolc éves múltra visszatekintően a vidék legnagyobb könyves rendezvénye; 

többféle korosztályt, társadalmi réteget megszólítva érzékenyen reagál a könyvpiac újdonságaira, 

figyelemmel kíséri és bemutatja a régió irodalmi értékeit, színvonalas programokat kínálva egy teljes 

hétvégére a könyvek világába invitálja a közönséget. Komplex kulturális esemény, melynek 

középpontjában az irodalom áll. 

  

A MEGVALÓSULÁS KÖRÜLMÉNYEI: 
A rendezvény fő szervezője: a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér. 

Megvalósulásának anyagi hátterét döntő többségben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

biztosítja. A Könyvszalon emellett a győri intézmények – Győri Nemzeti Színház, Generációk Háza – 

összefogásával valósul meg. Magunk mellett tudhatjuk a város médiájának, a Győr Plusz Médiának a 

támogatását is. 
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A 19. KÖNYVSZALON IDŐPONTJA: 

2019. november 15-16-17. 
  

A 19. KÖNYVSZALON HELYSZÍNEI: 
Győri Nemzeti Színház (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 7.) 

– a színház előcsarnoka (földszint és csillárszint) – a rendezvény idejére felállított installációk 

szolgálnak a könyvkiadók és kiállítók helyszínéül; 

– nagyszínpad – előadások, konferenciák, koncertek és színházi produkciók helyszíne; 

– Kisfaludy Terem – a kisebb befogadóképességű terem kiválóan alkalmas könyvbemutatók, 

kamarakoncertek, pódium-előadások, vetélkedők számára 

– a színház csillárszintjén felállított Pódiumszínpad – egész napos könyvbemutatók, író-olvasó 

találkozók lebonyolítására szolgál; 

– a színház előcsarnokában berendezett Mesekuckó – kézműves foglalkozások, interaktív mesék, 

bábjátékok helyszíne; 

  

Kisfaludy Károly Könyvtár (9021 Győr, Baross G. u. 4.) 

A rendezvény az utóbbi években – a színházi helyszíneket kinőve – egyre inkább épít a Kisfaludy Károly 

Könyvtár épületére, amely elsősorban a helyi kötődésű könyvbemutatók helyszíne. 

Az épületen belül két helyiség állrendelkezésre: 

- rendezvényterem  

- muzeális gyűjtemény  

  

 Egyéb külső helyszín 2019-ban: 

– SZE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola (9022 Győr, Liszt F. u. 10.) 

(Műhely 30 – KIÁLLÍTÁS ) 

–Széchenyi István Egyetem Új-Tudástér – aula (9026 Győr, Egyetem tér 1.) 

(HÍD 2 – KIÁLLÍTÁS) 

  

A 19. KÖNYVSZALON PROGRAMJAI: 
A rendezvényen 35 kiadó, kiállító vett részt. 

7 helyszínen több mint 100 különböző program (összesen 114) – könyvbemutató, koncert, színházi 

előadás, játszóház, – várta az érdeklődőket. 

Az idei Alkotói Díjat Mezey Katalin Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, műfordító kapta.  

A könyvbemutatók mellett irodalmi vetélkedő, konferencia, rajzpályázat, kiállítások, koncertek, 

előadóestek, bábelőadások szerepeltek a kínálatban. 

  

A gyerekfoglalkozásoknak külön helyszínt biztosítottunk a Mesekuckóban, amely az idén is nagy 

népszerűségnek örvendett. 

Lengyel, francia és finn és kínai testvérvárosi kiállítók tették nemzetközivé a könyvfesztivált. 

  

Kiemelt programjaink voltak: 
- Kaláka 50 jubilumi koncert 

- Egy fess pesti este – Kamarás Iván koncertje 
- drámaíró verseny Kortásasjáték címmel a Győri Nemzeti Színház művészeinek közreműködésével 

  

A Könyvszalon meghívott szerzőiből: 
Bán Mór, Böjte Csaba, Csender Levente, Dragomán György, Egressy Zoltán, Finy Petra, Gárdos Péter, 

Háy János, Jánosi Zoltán, Juhász Árpád, Karafiáth Orsolya, Kiss Judit Ágnes, Krusovszky Dénes, 

Kukorelly Endre, Sándor Anikó, Szabó T. Anna, Tisza Kata, Tőzsér Árpád 

  

Gyerekeknek szóló programjaink voltak: Malek Andrea és az Eszement Meseband gyerekkoncertje; 

Bíró Eszter gyerekkoncertje; Az Aranyszamár Bábszínház előadása 

Kísérő rendezvényeinkből: 
A Könyvszalon előprogramjaként (november 12-én) Barabás László festőművész kiállítása nyílt meg a 

Kisfaludy Károly Könyvtár épületében. 
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Részletes, a Könyvszalon négy napjára kiterjedő teljes programleírásunkat a Könyvszalon honlapján 

elhelyeztük, ahol részletes, helyszín szerinti lebontásban, illetve a műsorfüzet megnyitásával elérhetők. 

  

http://konyvszalon.gyoriszalon.hu/  

  

A 19. KÖNYVSZALON ÉRTÉKELÉSE: 
  

A Könyvszalon a könyvekre épülő, elsősorban irodalmi jellegű rendezvénysorozat. A könyvbemutatók 

mellett összművészeti törekvéseket is megvalósít: színházi, zenei, képzőművészeti produkciók 

formájában. 

Érzékenyen reagál az újdonságokra; keresztmetszetet nyújt a kortárs szépirodalomból, felkarolja a Győr 

vonzáskörzetében működő irodalmi életet. Az Alkotói Díj átadásával országosan is kiemelkedő írói 

életútra hívja fel a figyelmet. 

Célja valamennyi korosztályt és társadalmi réteget megszólítani, különös tekintettel az ifjúságra és a 

családokra; célja a rendezvények túlnyomó többségét minél szélesebb réteg számára ingyenesen 

biztosítani - ezáltal a könyveket és a kultúrát szélesebb körben elérhetővé tenni. 

Ezeknek a célkitűzéseknek a Könyvszalon az idei évben is eleget tudott tenni. A rendezvény mind 

időben, mind térben maximálisan kihasználta a rendelkezésre álló kereteket. Programjaink jól 

látogatottak voltak, a könyvbemutatók és a nagyobb apparátusú előadások a számukra megfelelő 

nagyságú színtéren kerültek bemutatásra. A kisebb könyvbemutatók látogatottsága átlagosan 20-50 főig 

terjedt (50 fő a Pódiumszínpad maximális befogadóképessége), de több könyves programot a Kisfaludy 

Terembe (120 fő befogadóképességgel) és a nagyterembe szerveztünk (650 fő), a közönség nagyfokú 

érdeklődésére számítva. (Pl. Böjte Csaba, Bán Mór, Várszegi Asztrik könyvbemutatója) 

  

Programjaink között minden korosztály találhatott kedvére valót: 

A legkisebbeket (óvodások, kisiskolások) Mesekuckó várta foglalkozásokkal és bábelőadásokkal, de 

több nagyszínpadi előadás is gyerekeknek-családoknak szólt; 

A felsősöket, középiskolás fiatalokat rendhagyó irodalomórákkal, előadásokkal igyekeztünk 

megszólítani, illetve több könyvbemutató is ezt a korosztályt célozta meg. A felnőtt korosztályt pedig 

széles skálája várta a választható programoknak, a magas kulturális igényeket és a szélesebb közízlést 

egyaránt szem előtt tartva.  

A Könyvszalon egyediségét a színház kínálta tér maximális kihasználhatósága adja: a könyves standok 

és a hozzájuk kapcsolt programok egy térben látogathatók, a hang- és fénytechnikai eszközöket külön 

szállítási és építési költség nélkül, rendeltetési helyükön vehetjük igénybe, az előadások professzionális 

színvonalon valósulnak meg; 

A Győri Könyvszalon nem bevétel-orientált rendezvény. Mivel az irodalom és a kultúra felkarolása a 

célja, kedvező áron teszi lehetővé a standok igénybevételét. A fesztiválon kiállító könyvkiadók számára 

jó lehetőséget nyújt újdonságaik bemutatására és kiadványaik értékesítésére. Hozzájárul a város 

sokszínű programkínálatához, az őszi időszakban fejti ki az – elsősorban belföldi – idegenforgalomra 

vonzó hatását. 

Gazdasági szerepe egyfelől a könyvkiadás támogatása, másfelől a fellépő alkotók és előadóművészek 

promotálása. A kultúra, a művészet értékeinek terjesztésével az ipari centrumként működő nagyváros 

társadalmának fejlődéséhez is hozzájárul, a kulturális javak iránti igény és kereslet növelésével. 

Külföldi vendégek meghívásával lehetővé válik-vált a kultúrák találkozása. A kiállítók között 

megtalálhatók a határon túli magyar könyvkiadók (kárpátaljai, vajdasági, felvidéki, erdélyi), valamint 

Győr testvérvárosai (finn, kínai, francia, lengyel). Fellépőink között is rendszeresen szerepelnek határon 

túli művészek. 

  

    Rendezvény Lét-

szám 

nov. 13. 17.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

Barabás László festőművész kiállítása 80 

nov. 15. 10.00 Pódiumszínpad Mechler Anna: Olina és a varázsszirmok 42 

nov. 15. 11.00 Pódiumszínpad Az osztály vesztese - rendhagyó irodalomóra 

Vinczellér Katalin vezetésével 

50 

nov. 15. 12.00 Pódiumszínpad Szívlapát - rendhagyó irodalomóra Vinczellér 

Katalin vezetésével 

46 

http://konyvszalon.gyoriszalon.hu/
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nov. 15. 13.00 Pódiumszínpad Honvári János: Akadémia – Főiskola – Egyetem;  

Winkler Csaba szerk.: Egyetemi éveink 

könyvbemutatók, Km.: a szerzők 

35 

nov. 15. 14.00 Pódiumszínpad Negyven fohász dalban  

– Hajdú Zoltán Levente énekelt versei 

Dinnyés József CD-bemutató műsora 

32 

nov. 15. 15.00 Pódiumszínpad Jánosi Zoltán: Oláh János 

könyvbemutató, Km.: Bíró Gergely 

30 

nov. 15. 16.00 Pódiumszínpad Wehner Tibor: Szent Varecza elveszett levelei 

könyvbemutató, Km.: Polák István 

32 

nov. 15. 17.00 Pódiumszínpad Finy Petra: Marlenka 

könyvbemutató, Km.: Mirtse Zsuzsa 

35 

nov. 15. 18.00 Pódiumszínpad Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk 

sosem 

könyvbemutató, Km.: Werner Krisztina 

45 

nov. 15.      9.00 Kisfaludy Terem Petőfi Sándor: A helység kalapácsa 

Előadja: Gál Tamás 

130 

nov. 15. 11.00 Kisfaludy Terem A kis hableány 

Az Aranyszamár Bábszínház előadása 

85 

nov. 15. 13.00 Kisfaludy Terem Fiatal illusztrátorok a Felvidékről 

Km.: Török Bianka, Gyenes Gábor, Matrka 

Simon 

20 

nov. 15. 14.00 Kisfaludy Terem Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes - 

könyvbemutató, Km.: Keller Péter, Cs. Varga 

István, Horváth József 

22 

nov. 15. 15.00 Kisfaludy Terem A 21. Század színes világa - pódiumbeszélgetés,  

Km.: Dezső András, Mucha Dorka, Tolvaly 

Ferenc, 

Tóth Gábor Ákos, Rényi Ádám 

25 

nov. 15. 16.00 Kisfaludy Terem Sándor Anikó: Tovább az El Caminón 

könyvbemutató, Km.: Bajzát Zsuzsi 

96 

nov. 15. 17.00 Kisfaludy Terem Beszélgetés Mezey Katalinnal 

könyvbemutató, Km.: Erős Kinga 

60 

nov. 15. 18.00 Kisfaludy Terem Karafiáth Orsolya:  

Amikor a mama lelegelte a papa haját 

könyvbemutató, Km.: Derczó Tibor 

115 

nov. 15. 20.00 Kisfaludy Terem „érzÉSek és sugallatok” 

Kerecsényi Éva és Mohácsi Attila koncertje 

120 

nov. 15.  

11.00 

NagySzínház A Könyvszalon megnyitója, az Alkotói Díj 

átadása  

A műsorban közreműködik: Muzsikás együttes 

430 

nov. 15. 13.00 NagySzínház Bemutatkozik a győri német nemzetiség 

Köszöntőt mond: Ferenczi Tamás 

480 

nov. 15. 17.00 NagySzínház Időradír 

Bíró Eszter gyerekkoncertje 

350 

nov. 15. 19.30 NagySzínház Kaláka 50 – jubileumi koncert 490 

nov. 15. 12.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

Régit és újat - Felolvasás a Czuczor Gergely 

Bencés Gimnázium tanulóinak írásaiból 

Moderátor: Czifrik Balázs 

100 

nov. 15. 13.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

Győr Megyei Jogú Város Levéltára 

könyvbemutatója: 

Győri Tanulmányok 2019/40 

Km.: Bana József, Horváth József 

25 

nov. 15. 14.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

A Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 

könyvbemutatói: 

37 
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Collectanea Sancti Martini I-VI.; Bencések 

Magyarországon a pártállami diktatúra idején I-

III. 

Km.: Molnár Antal, Fejérdy András 

Vendégek: Várszegi Asztrik, Dénesi Tamás 

nov. 15. 15.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

A Hansági Múzeum könyvbemutatói: Moson 

Megyei Műhely 2018; Km.: Tuba László, 

Székely Zoltán; 

Gyöngyössy Márton: Pankart és csopce;  

Km.: Latorcai Csaba 

32 

nov. 15. 17.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

Ha táncol a parázs – Győri Antológia 2019 

20. jubileumi kiadvány - könyvbemutató,  

Km.: Csáky Anna és az antológiaközösség tagjai 

Vendégek: Szarka Fedor Guido, Böröndi Lajos 

100 

nov. 15. 18.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

G. Komoróczy Emőke: Csáky Anna költészete 

könyvbemutató,  

Km.: Cseke J. Szabolcs, Gősi Valéria, Gősi 

Ferenc 

98 

nov. 15. 14.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Galgóczi Károlyné: Ménfő 1044-1934 

könyvbemutató, Km.: Hajba Ferenc 

elma-

radt 

nov. 15. 15.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Németh László: A világ közepe 

könyvbemutató, Km.: Honvári János 

18 

nov. 15. 16.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Biczó Zalán: Albertkázmérpuszta és temploma 

könyvbemutató, Km.: a szerző 

22 

nov. 15. 17.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Szabó Béla: Tara 

könyvbemutató, Km.: Gyurity Milán 

25 

nov. 15. 18.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Csokits János: Tövisek és szilánkok 

kbemutató, Km.: Sebestyén Ilona, Kakasy Dóra 

20 

nov. 16. 10.00 Pódiumszínpad Csender Levente: A különleges Meditittimó 

kalandjai - könyvbemutató, Km.: Bolla Eszter, 

Szalontai Enikő 

18 

nov. 16. 11.00 Pódiumszínpad Emberi sorsok a 20. században 

Beszélgetés Zsuffa Tündével; Km.: Stumpf 

András 

35 

nov. 16. 12.00 Pódiumszínpad Deák Botond: Belső létra 

könyvbemutató, Km.: Szalai Zsolt 

12 

nov. 16. 13.00 Pódiumszínpad Bárczi Zsófia: Vidéki lyányok énekeskönyve; 

Száz Ildikó: Futónapló 

könyvbemutatók, Km.: Csanda Gábor, Bolemant 

Lilla 

20 

nov. 16. 14.00 Pódiumszínpad Vass Norbert: Indiáncseresznye 

könyvbemutató, Km.: Szalai Zsolt 

16 

nov. 16. 15.00 Pódiumszínpad Szántó T. Gábor: Európa szimfónia 

könyvbemutató, Km.: Illés Andrea 

22 

nov. 16. 16.00 Pódiumszínpad Kukorelly Endre: CéCéCéPé 

könyvbemutató, Km.: Szőcs Henriette 

45 

nov. 16. 17.00 Pódiumszínpad Gárdos Péter: Királyi játék 

könyvbemutató, Km.: Mirtse Zsuzsa 

38 

nov. 16. 18.00 Pódiumszínpad Fekete Dávid–Rechnitzer János: 

Együtt nagyok – Város és vállalat 25 éve 

könyvbemutató, Km.: a szerzők 

40 
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nov. 16. 10.00 Kisfaludy Terem Bezselics Ildikó: Édességek könyve 

könyvbemutató, Km.: Werner Krisztina 

30 

nov. 16. 11.00 Kisfaludy Terem Gülch Csaba: Haláltangó - könyvbemutató,  

Km.: Szemes Péter, Gáti Oszkár, Rigó Ronald 

70 

nov. 16. 12.00 Kisfaludy Terem Trianon 100 éve - pódiumbeszélgetés, 

Km.: Ablonczy Balázs, Barna Attila 

50 

nov. 16. 13.00 Kisfaludy Terem L. Juhász Ilona: Komárom emlékjelei az 

államfordulatok és a rendszerváltások tükrében; 

Liszka József: Telt ház előtt... - 

könyvbemutatók, Km.: a szerzők 

18 

nov. 16. 14.00 Kisfaludy Terem Bea konyhája – Gáspár Bea szakácskönyve 

könyvbemutató, Km.: Pálfalvi-Pottyondy Nóra 

110 

nov. 16. 15.00 Kisfaludy Terem Rózsa György: Nem kapcsoltam 

könyvbemutató, Km.: Lengyel Sándor 

90 

nov. 16. 16.00 Kisfaludy Terem Juhász Árpád: Egzotikus Európa 

könyvbemutató, Km.: Cseh Sándor 

150 

nov. 16. 17.00 Kisfaludy Terem Háy János: Kik vagytok ti? 

könyvbemutató, Km.: Szabó Gergely 

140 

nov. 16. 18.00 Kisfaludy Terem Tisza Kata: MOST. 

könyvbemutató, Km.: Pálfalvi-Pottyondy Nóra 

90 

nov. 16. 20.00 Kisfaludy Terem Reláció – Petruska CD-bemutató koncertje 80 

nov. 16. 11.00 NagySzínház Malek Andrea és az Eszement Meseband 

gyerekkoncertje 

370 

nov. 16. 14.00 NagySzínház Bán Mór: Vihartépte zászlaink – a Hunyadi-

regénysorozat 

könyvbemutató, Km.: Horváth Gábor 

260 

nov. 16. 15.00 NagySzínház Böjte Csaba: A lélek lélegzetvétele 510 

nov. 16. 19.00 NagySzínház Kortársasjáték 

A Győri Nemzeti Színház drámaíró versenye 

690 

nov. 16. 10.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

Arany Piroska: A tűröm virágok meséje 

könyvbemutató, Km.: Ferenczy Klára 

56 

nov. 16. 11.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

Hessling Hegyi Erika: Mesefa 

könyvbemutató, Km.: a Mesevár Óvoda ovisai 

40 

nov. 16. 14.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

Eőrsy Varga Nóra: Szodoma gazellája 

könyvbemutató, Km.: Varga Lajos, P. Nagy 

Gabi 

48 

nov. 16. 15.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

Cseke J. Szabolcs: Zuhanás 

könyvbemutató, Km.: Szigeti Endre, Kaiser 

László 

71 

nov. 16. 16.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

Fáklyák, fényadók - könyvbemutató, 

Km.: Horváth József, valamint az „Emelj fel 

emlék!” Alapítvány művészeti csoportja 

78 

nov. 16. 17.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

Kovács Enikő Edyko: Életspirál - 

könyvbemutató,  

Km.: Hámor Vilmos, Garabonciás együttes 

50 

nov. 16. 18.00 KKKnytr 

rendezvényterem 

Hámor Vilmos: Mosolyszüret 7. 

könyvbemutató, Km.: Keszei L. András 

65 

nov. 16. 10.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Dömötör István: A földrajzi felfedezők nagy 

csapata 

könyvbemutató, Km.: Bezák Tibor 

25 

nov. 16. 11.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Csermelyi József: Az óvári uradalom a 

Szentgyörgyi és Bazini grófok korában (1441-

1521) 

könyvbemutató, Km.: C. Tóth Norbert 

14 

nov. 16. 11.30 KKKnytr Az Egyházmegyei Levéltár könyvbemutatója:  

Horváth Terézia–C. Tóth Norbert: 

16 
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muzeális 

gyűjtemény 

A győri székeskáptalan archontológiája 1200-

1458 

Km.: Nemes Gábor 

nov. 16. 13.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Mezey László Miklós: Határ 

könyvbemutató, Km.: Horváth Sándor 

Domonkos 

22 

nov. 16. 14.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

A Szent Mór Bencés Perjelség könyvbemutatói:  

Jezsuita jelenlét Győrben a 17-18. században; 

„Romert sokan, Floriánt csak kevesen ismerik”; 

Szalay Zoltán: Rómer Flóris, a mesék 

megmentője 

Km.: Csécs Teréz, Fazekas István, Mátéffy 

Balázs 

27 

nov. 16. 15.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Biczó Zalán: A vértanú plébános: Szemelliker 

Antal 1882-1919 - könyvbemutató, Km.: 

Benkovich Ferenc 

30 

nov. 16. 16.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Biczó Zalán: Emlékek a Győri Atlétikai Club 

életéből 1919-1945 - könyvbemutató, Km.: a 

szerző 

22 

nov. 16. 17.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Rozán Eszter: Albatrosz szabad 

könyvbemutató, 

Km.: Farkas Csaba, Balassa Péter, Zsubrits Zsolt 

18 

nov. 16. 18.00 KKKnytr 

muzeális 

gyűjtemény 

Szavak a mélyből – Író Alkotók Klubja 

Antológia 2019 - könyvbemutató, 

Km.: az antológia szerzői 

30 

nov. 17. 10.00 Pódiumszínpad Reisinger Attila: Veteránok 

könyvbemutató, Km.: Horváth Sándor 

Domonkos 

30 

nov. 17. 11.00 Pódiumszínpad Tőzsér Árpád: Lélekvándor 

könyvbemutató, Km.: Sütő Csaba András 

22 

nov. 17. 12.00 Pódiumszínpad Sediánszky Nóra: A fény felé 

könyvbemutató, Km.: Farkas Mónika 

35 

nov. 17. 13.00 Pódiumszínpad Sütő Csaba András: nempróza 

könyvbemutató, Km.: Szalai Zsolt 

32 

nov. 17. 14.00 Pódiumszínpad Mirtse Zsuzsa: Tizenhárom bűvös tükör 

könyvbemutató, Km.: Bíró Gergely, Békés Rozi 

20 

nov. 17. 15.00 Pódiumszínpad Czakó Zsófia: Nagypénteken nem illik 

kertészkedni 

könyvbemutató, Km.: Máriási Dóra 

80 

nov. 17. 16.00 Pódiumszínpad Egressy Zoltán: Hold on – A Déli Szél Balladája 

könyvbemutató, Km.: Pálfalvi-Pottyondy Nóra 

25 

nov. 17. 17.00 Pódiumszínpad Kiss Judit Ágnes: Bűbájoskönyv 

könyvbemutató, Km.: Bajzát Zsuzsi 

38 

nov. 17. 18.00 Pódiumszínpad Batka Zoltán: Vata fia 

könyvbemutató, Km.: Szabó Tibor 

25 

nov. 17. 10.00 Kisfaludy Terem Aranykapu koncert 90 

nov. 17. 11.00 Kisfaludy Terem Dénes Tamás–Dlusztus Imre: Meggypiros 

mezben 

könyvbemutató, Km.: Hajszán Gyula, Kárpát 

Zsolt 

30 

nov. 17. 14.00 Kisfaludy Terem Kövi Szabolcs: Ihletuniverzum I-II. 

zenés könyvbemutató, Km.: Szabó Sipos 

Barnabás 

45 

nov. 17. 15.00 Kisfaludy Terem Szabó T. Anna: Ár 

könyvbemutató, Km.: Ujlaki Csilla 

75 

nov. 17. 16.00 Kisfaludy Terem Bayer Ilona: Anyós lettem Japánban 100 
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könyvbemutató, Km.: Lanczendorfer Zsuzsanna  

nov. 17. 17.00 Kisfaludy Terem Dragomán György: rendszerújra 

könyvbemutató, Km.: Werner Krisztina 

120 

nov. 17. 19.00 Kisfaludy Terem Szerelmem, Erdély 

Rékasi Károly előadóestje 

110 

nov. 17. 11.00 NagySzínház Csukás István–Bergendy István: Süsü, a sárkány 

A Fogi Színház előadása 

690 

nov. 17. 14.00 NagySzínház A megajándékozott - könyvbemutató, 

Km.: Várszegi Asztrik, Gülch Csaba, 

Werner Krisztina, Kormos Gyula 

180 

nov. 17. 15.00 NagySzínház 40 éves a Győri Balett - könyvbemutató, 

Km.: Markó Iván, Kucsera Tamás Gergely, 

Lukácsy György, Major Rita, Bánkuti András, 

Kiss János, Pió Márta, Pátkai Tivadar, Bombicz 

Barbara, Velekei László 

230 

nov. 17. 19.00 NagySzínház Egy fess pesti este – Kamarás Iván koncertje 

Vendégművész: Tompos Kátya  

Km.: Egy Fess Band 

682 

nov. 15. 10.00 Mesekuckó Kézműves foglalkozás 

Lúdas Matyi erszénye – erszény készítése filcből 

42 

nov. 15. 12.00 Mesekuckó Kézműves foglalkozás 

Lúdas Matyi libája – liba készítése papírból 

40 

nov. 15. 14.00 Mesekuckó „Főzzünk együtt Kőlevest!” 

mesés játék Frankó Katával 

45 

nov. 15. 15.00   Finy Petra: Óvodások kézikönyve 

könyvbemutató mesével és vetítéssel, Km.: a 

szerző 

35 

nov. 15. 16.00 Mesekuckó Közös éneklés Váray Lacival 

Játékos mondókák, kalandos történetek  

48 

nov. 15. 17.00 Mesekuckó Kerekítő Évkerék 

könyvbemutató Töreky Zsuzsival 

45 

nov. 16. 10.00 Mesekuckó Amíg megváltjuk a világot 

zöld gondolatok Gévai Csillával 

36 

nov. 16. 11.00 Mesekuckó Kollár Borbála: Alkoss szabadon! – kreatív 

workshop 

Mintázott agyagtál készítés levegőre száradó 

agyagból 

45 

nov. 16. 12.00 Mesekuckó Kézműves foglalkozás 

Lúdas Matyis tili-toli játék készítése 

42 

nov. 16. 14.00 Mesekuckó M. Kácsor Zoltán: A boszorkány seprűje 

interaktív könyvbemutató 

Km.: Horváth Ildi és a szerző 

50 

nov. 16. 15.00 Mesekuckó Bíró Zsófia: A macska mondja meg! 

könyvbemutató, Km.: Bíró Zsófia és a Felelős 

Gasztrohős 

52 

nov. 16. 16.00 Mesekuckó Szofi és Pindur varázsol 

– Harcos Bálint mesél 

48 

nov. 16. 17.00 Mesekuckó Lúdas Matyi 

interaktív mese Füzi Rozival 

43 

nov. 17. 10.00 Mesekuckó Érsek Rózsa: Nefelejcs – hogy sokat ne felejts 

játékos foglalkozás kisiskolásoknak 

60 

nov. 17. 11.00 Mesekuckó LÜK játszóház – 6-10 éves gyerekeknek 

Játékvezető: Bertalan András 

55 

nov. 17. 12.00 Mesekuckó Kézműves foglalkozás 

Lúdas Matyis memóriajáték készítése 

25 

nov. 17. 14.00 Mesekuckó Lúdas Matyi 38 
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interaktív mese Füzi Rozival 

nov. 17. 15.00 Mesekuckó A Belvárosi Betyárok dalaival érkezik Váray 

Laci 

60 

nov. 17. 16.00 Mesekuckó Bukfenc 

interaktív gyerekműsor Németh Diánával 

42 

nov. 17. 16.00 Mesekuckó MeseZENGető – Hipp-hopp, ott legyek, ahol 

akarok! 

Farnadi Tamara mesefoglalkozása 

kisgyermekeknek 

45 

Összesen: 114 program 10.398 

nov. 15-17. színház, előtér KÖNYVVÁSÁR – becsült résztvevői létszám 25.000 

 

Összegzés:  
A Könyvszalonon résztvevő kiadók, kiállítók száma: 35 

Helyszínek száma: 7 

Alkotói díj: Mezey Katalin - Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, műfordító 

Kísérő rendezvények: 

Műhely 30 – KIÁLLÍTÁS  

helyszín: SZE Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola  

(9022 Győr, Liszt F. u. 10.) 

HÍD 2 – KIÁLLÍTÁS 

helyszín: Széchenyi István Egyetem Új-Tudástér – aula  

(9026 Győr, Egyetem tér 1.) 

  

A programok összetétele:  
Programok száma összesen: 114 

  

könyvvásár: 1 

könyvbemutató 72; 

kerekasztal-beszélgetés: 3 

rendhagyó irodalomóra: 3 

kiállítás 1; 

koncert 7; (Bíró Eszter, Kaláka, Mohácsi Attila, Malek Andrea, Petruska, Aranykapu, Kamarás Iván) 

színházi előadás: 3; (Aranyszamár BábSzh, Fogi Színház, Kortásasjáték) 

zenés-táncos színpadi műsor-összeállítás: 1  

pódiumest, irodalmi műsor: 2; (A helység kalapácsa, Rékasi Károly) 

interaktív gyerekprogram 20; (Mesekuckó) 

megnyitó műsor 1; 

  

A fesztivál résztvevői írók, költők, tudományos előadók, (színház- és zene-) művészek, valamint amatőr 

alkotók. 

Közreműködők összesen: 505 fő. 

  

A látogatók száma: 
A Könyvszalonban megforduló látogatók száma meghaladta a 25.000 főt, az előadásokat, koncerteket 

megtekintő közönség létszáma 10.000 fő körül volt (10.398) 

  

4.8.3. TEMATIKUS HETEK 
  

 A MAGYAR KULTÚRA HETE  

Győr, 2019. január 21-27. 
  

2019. január 21. 17:00 Kiállításmegnyitó 

GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA 

A Győri Ipartestület Művészeti- Kézműves Szakosztályának kiállítása 
Megtekinthető február 21-ig, hétköznap 10.00-16.30 óráig. 
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József Attila Művelődési Ház 

  

2019. január 23. 17:00 Verses- zenés est 

 VERSES EST LÁMPALÁNGGAL 
Kortárs magyar költők megzenésített verseit adja elő a Lámpaláng zenekar 

Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem 

  

2019. január 25. 17:00 Kiállításmegnyitó 

SZAVAKKAL FESTETT KÉPEK 

Vehofsics Erzsébet „Zsóka” fotókiállítása, Gősi Vali verseivel 
Megtekinthető február 22-ig. 

Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház 

  

2019. január 25. 17:00 Táncház 

RÁBAKÖZI TÁNCHÁZ 

A csornai Tulipánt Népzenekar közreműködésével 
A táncokat tanítja: Szita Zoltán 

József Attila Művelődési Ház 

 

 IDEGENNYELVI NAPOK 

Győr, 2019. szeptember 23-27. 

 

2019. szeptember 23. 17:00 Kerekasztal-beszélgetés 

MIÉRT MARADTAM MAGYARORSZÁGON TANÍTANI? 

Különböző országok anyanyelvi tanárai vitatják meg tapasztalataikat 

Moderátor: Farkas Mónika 

Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem 

 

2019. szeptember 24. 17:00 Koncert 

VILÁGOK KAPUJÁBAN 

Magyar, török, marokkói és indiai népdalok  

Guessous Mesi koncertje 

Kíséri: Boros Gerzson Dávid (ütőhangszerek) 

Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem 

  

2019. szeptember 25. 17:00 Filmvetítés 

ZÖLD KÖNYV - Útmutató az élethez (eredeti nyelven, magyar felirattal) 

Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem 

 

2019. szeptember 26. 17:00 Filmvetítés 

PEZSGŐ ÉS MACARON – Egy feledhetetlen kerti parti (eredeti nyelven, magyar felirattal) 

Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem 

 

2019. szeptember 27. 17:00 Filmvetítés 

A HELY (eredeti nyelven, magyar felirattal) 

Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem 

  

 ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK  

Győr, 2019. szeptember 30- október 5. 
  

2019. szeptember 30. 17:00 Ismeretterjesztő előadás 

A MESE HATALMA: KÖNYVEKKEL A TERMÉSZETÉRT 
Hajós Erika mesemondó előadása felnőtteknek 

Központi Könyvtár klubhelyiség 
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2019. október 1. 17:00 Ismeretterjesztő előadás 

KLÍMAVÁLTOZÁS: TÉNYEK, TÉVHITEK, MEGOLDÁSOK 
Cseh Sándor meteorológus, egyetemi oktató előadása 

Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem 

 

2019. október 2. NYÍLT NAP 
Nyílt nap a könyvtár minden részlegében: könyvtárbemutatók, a szolgáltatások bemutatása.  

Ajándék minden 5. beiratkozónak és minden 50. látogatónak 

 Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár – Központi Könyvtár 

  

2019. október 2. 17:00 Ismeretterjesztő előadás 

ÉLETÜNK UTCÁI, TEREI… 

GYŐRSZENTIVÁN KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS ÉLETE A 19. SZÁZAD VÉGÉTŐL  
Dr. Unti Mária ny. főiskolai tanár és Szlatki Jenő ny. tanár előadása 

Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem 

 

2019. október 3. 17:00 Ismeretterjesztő előadás 

GYÓGYÍTÓ TERMÉSZET 

A pannonhalmi bencés monostor gyógynövénykultúrája 
Előadó: Szabó Márton OSB 

Központi Könyvtár klubhelyiség 

 

2019. október 3. 17:00 Kiállításmegnyitó 

ZÖLD NAPLÓ  

Veres Ágota festőművész kiállításának megnyitója 
Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem 

 

2019. október 4. 17:00 Pódium-előadás 

HANGRAFORGÓ KLUB  

„Zörren az ősz szele” 
– családi koncert vers- és népdalfeldolgozásokkal 

Vendég: Bors (Hoppál Bors és Hoppál Mihály) 

Központi Könyvtár klubhelyiség 

 

 

4.8.4. RÉTEGFELADATOK 

 

Ifjúság számára szervezett kiemelt programok: 

Bálint napi szerelmes vers és prózamondó verseny 

Győr-Moson-Sopron megye 4-8. osztályos általános iskolás és középiskolás versmondói részére 

kínálunk lehetőséget azzal a céllal, hogy a szerelmes versek és a magyar népköltészet nyilvánosságot 

kapjon. A versenyre a magyar népköltészet epikai műfajaiból /népmese, népmonda, népballada/ 

választott művel és a magyar- és a világirodalom szerelmes verseivel lehet nevezni. Helyezéseket 

szakmai zsűri állapította meg és bírálta el. A verseny helyezettjei könyvjutalmakat és mézeskalács 

szíveket kaptak. A döntő a közönség számára is nyilvános, melyet ünnepi műsorral színesítettük. /József 

Attila Művelődési Ház/ 

Megyei német nyelvű vers és prózamondó verseny 

Győr-Moson-Sopron megye 1-8. osztályos tanulói számára meghirdetett német nyelvű szavalóverseny. 

Társszervező a Győri Német Önkormányzat. A döntő a közönség számára is nyilvános, melyet a Kovács 

Margit- iskola tanulóinak ünnepi műsorával színesítettük. /Marcalváros/ 

Költészet napja 

József Attila születésnapján április 11-én ünnepeljük a költészet napját. Ebből az alkalomból már 

hagyományosan ünnepi megemlékezést tartottunk a szabadhegyi József Attila emlékműnél. Az ünnepi 

műsorban a Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola tanulói vettek részt. 

Gyárvárosi Mese és Alkotó Délután 

Meseszínházi előadások alkotó foglalkozásokkal, a Chip Színház közreműködésével. /Gyárvárosi 

Közösségi Ház/ 
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Mesekuckó 

Színházi előadások és zenés műsorok gyermekeknek havonta egyszer péntek délutánonként, fellépett 

többek között az Európa Koncert Szalonegyüttes, a Chip Színház, az Aranykapu zenekar, Füzi Rozi 

mesemondó és a Kuttyonfitty Színház.  /Központi Könyvtár klubhelyiség/ 

Gyermekkoncert 

Interaktív gyermekkoncertek havonta, péntek délutánonként. Fellépett Varró Dániel és Molnár György, 

Mintapinty zenekar, Rutkai Bori Banda, Katáng zenekar, Hahó Együttes, Búgocsiga Zenede, Belvárosi 

Betyárok. /Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem/ 

Családok számára szervezett kiemelt programok: 

Családi farsang 

A szombat délutáni rendezvényen játszóházak, jelmezverseny, táncház, tombolasorsolás és a Napvirág 

zenekar interaktív gyermekkoncertje várta az érdeklődőket. /József Attila Művelődési Ház/ 

Marcalvárosi Húsvétváró Családi Délután 

A tavaszi szünet első délutánja folyamán kézműves játszóházakba, tojásfestésre vártuk az érdeklődő 

családokat, a gyerekeket bohóc is szórakoztatta, a napot a Napvirág Zenekar interaktív 

gyermekkoncertjével zártuk. /Marcalváros/  

Anna-napi búcsú 

A rendezvényt szabadhegyen a Móra parkban felállított színpadon rendeztük meg. A nyári forróság 

ellenére estére megtelt a park érdeklődőkkel. A műsorban felléptek a művelődési ház művészeti 

csoportjai és meghívott vendégek is. Program: kézműves játszóház, játszópark, Napvirág Zenekar, 

színjátszó bemutató, break csoport, Gallusz Niki és Nagy Balázs műsora és utcabál az Akkordeon 

zenekar közreműködésével. /József Attila Művelődési Ház/ 

Szabadhegyi Ünnepváró Családi Délután 

Az adventi időszakban tartott rendezvényen kézműves játszóházzal és Mikulással vártuk a gyerekeket, 

majd Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertjét hallgathatták meg az érdeklődőket. /József Attila 

Művelődési Ház/ 

Augusztus 20. Ünnepi műsor 

Az ünnepi műsorban történelmi zászlók és lovas huszárok vonultak fel, majd ünnepi beszédek 

következtek. Az egyházi méltóságok megáldották és megszegték az ünnepi kenyeret, amiből mindenki 

fogyaszthatott a bográcsétel mellé. A rendezvényre kilátogatókat a Rába Fúvószenekar szórakoztatta. 

/Rózsák tere/ 

Szabadhegyi Szüret 

Szüreti hagyományokra épülő, szórakoztató szabadtéri rendezvény. A Móra parkban felállított 

színpadon fellépett a Szitakötő Néptáncegyüttes, a Chip Színház, Mihályi Réka gyermekműsorral, Janza 

Kata énekesnő, a Friends Big Band és az Akkordeon Tánczenekar. Kísérő programok: borkóstolás, szőlő 

préselés, kézműves játszóház, népi játszópark. /József Attila Művelődési Ház/ 

Középkorosztály, nyugdíjasok számára szervezett kiemelt programok: 

Szabadhegyi Találkozások rendezvénysorozat 

A sorozat 2010-ben kezdődött, töretlen népszerűségnek örvend, elsősorban a szabadhegyi városrész 

lakóinak nyújtott és nyújt találkozási lehetőséget, ismert művészekkel, közéleti személyiségekkel és 

sportolókkal. Ennek kapcsán a közönség bepillantást nyerhetett a mindennapi életükbe, 

gondolkodásmódjukba, pályafutásuk alakulásába.  Vendégeink voltak: Varga Miklós, Sasvári Sándor, 

Dobó Kata, Rubint Réka. /József Attila Művelődési Ház/  

„Örökzöld dallamok” előadói est 

A rendezvény az Idősek világnapjához kapcsolódik, örökzöld dallamok, operett slágerek csendülnek fel, 

sztárvendégek előadásában. Fellépő: Gergely Róbert /József Attila Művelődési Ház/ 

Szabadhegyi harmonika estek 

Az Akkordeon zenekar és meghívott vendégeinek műsorai: Farsangi bál, Tavaszi Táncest, Őszi 

Harmonikaest, Megyei Harmonikás Találkozó, Adventi koncert /József Attila Művelődési Ház/ 

Bigband estek 

A Friends Big Band zenekar és meghívott vendégei műsorai. /József Attila Művelődési Ház/ 

Egészségpiac 

A lakossági egészségmegőrző programsorozatban két helyszínen szerveztünk programokat. Előadások, 

szűrővizsgálatok, bemutatók, tanácsadások, életmód programok, ételkóstoló várta az érdeklődőket. A 

rendezvény fontos szerepet tölt be az egészséges életmódra való nevelésben és a betegségek 

megelőzésében. A tavalyi év fő témája a cukorbetegség volt. A rendezvényeket a győri WHO Irodával 
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közösen szerveztük meg. /József Attila Művelődési Ház, Kovács Margit - iskola, Gyárvárosi Közösségi 

Ház/ 

  

  

4.8.5 KÖZÖSSÉGEK 
  

József Attila Művelődési Ház: 
  

1. AKKORDEON HARMONIKA ZENEKAR (Győri Harmonika Egyesület) 

Hetente kedd, csütörtök 17.00-19.30 

  Vezető: Scharek Béla       - saját művészeti csoport 

2. FRIENDS BIG BAND ZENEKAR (Friends Big Band Egyesület) 

Hetente hétfő 18.00-21.00 

  Vezető: Csorba János      - saját művészeti csoport 

3. RÁBA FÚVÓSZENEKAR (Rába Fúvószenekari Egyesület) 

Hetente szerda 18.00-20.00 

  Vezető: Scheibelhoffer Ottó     - saját művészeti csoport 

4. DANGER ELEMENTS BREAK CSOPORT 

Hetente kedd, csütörtök, péntek 14.30-17.00 

  Vezető: Horváth Róbert     - saját művészeti csoport 

5. SZABADHEGYI NÓTAKLUB 

Minden hónap utolsó szerda 13.30-16.00 

  Vezető: Némethné Varjas Ildikó    - beiratkozási díjas csoport 

6. SZABADHEGYI NYUGDÍJASKLUB 

Havonta 2 csütörtök 14.30-16.30 

  Vezető: Czuppon Dezsőné     - beiratkozási díjas csoport 

7. SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖRÖK (Kaméleon Színjátszó Közhasznú Egyesület) 

Hetente kedd 19.30-21.00, péntek 17.30-19.30, szombat 10.00–12.00 és 15.00-18.00 

  Vezető: Bank Zsuzsanna, Károly Szabolcs   - saját művészeti csoport 

8. ROZMARING KÓRUS (Német és Európai Kulturális Egyesület) 

Hetente péntek 17.30-19.30 

  Kórusvezető: Tóvári Mária     - saját művészeti csoport 

9. SZITAKÖTŐ NÉPTÁNCEGYÜTTES 

Hetente hétfő, szerda, péntek 16.30-18.00 

  Vezető: Szita Zoltán      - saját művészeti csoport 

10. ZENEBÖLCSI 

Hetente hétfő 10.00-10.30 

  A foglalkozást vezeti: Csányi Andrea pszichopedagógus            - terembéres csoport 

11. RAJZ FOGLALKOZÁS (Szín-Tér Rajzstúdió)  

Hetente csütörtök 16.30-18.30 

  Vezeti: Balogh Ildikó terembéres csoport   - terembéres csoport 

12. GERINCTORNA 

Hetente  hétfő 15.15-16.15 

  Vezető: Jankó Anita      - terembéres csoport 

13. JÓGA  

Hetente szerda 16.30-18.00 és 18.00-19.30 

  Vezető: Elekes Kevéné (Mariann)    - terembéres csoport 

14. KONDICIONÁLÓ TORNA 

Hetente kedd, csütörtök 18.00-19.00 

  Vezető: Jalics Anikó      - terembéres csoport 

  

Gyárvárosi Közösségi Ház: 
  

15. BOROSTYÁN NYUGDÍJASKLUB 

Havonta 2 szerda 14.30-16.30 

  Vezetője: Szíjártó Gáborné     - beiratkozási díjas csoport 

16. GYÁRVÁROSI DALOSKÖR 
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Hetente csütörtök 14.00-16.00 

  Vezetője: Nagy Károly      - beiratkozási díjas csoport 

17. GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE 

Alkalmanként 

  Vezetője: Horváth Tibor     - beiratkozási díjas csoport 

18. LENVIRÁG NYUGDÍJASKLUB 

Havonta 2 szerda 15.00-17.00 

  Vezetője: Kovács Gáborné     - beiratkozási díjas csoport 

19. GYÁRVÁROSI BABA- MAMA KLUB    

Hetente hétfő 9.00- 11.00 

Vezető: Hidvégi-Vas Éva      - beiratkozási díjas csoport 

  

Központi Könyvtár klubhelyiség: 
  

20. AEROBIK  

Hetente kedd 16.45–17.45 

 Vezető: Lipovics Dóra       - saját csoport 

21. ARANY JÁNOS NYUGDÍJASKLUB  

2 hetente páros kedd 14.00–15.30 

 Vezető: Hani Jánosné      - beiratkozási díjas csoport 

22. GYŐRI ANTOLÓGIA KÖZÖSSÉG 

 Hetente szerda 15.30–17.30  

Vezető: Csáky Anna      - beiratkozási díjas csoport 

23. KEREKÍTŐ BABA-MAMA KLUB 

 Hetente szerda 9.30–11.30  

Vezető: Töreky Zsuzsa zenepedagógus   - terembéres csoport 

24. KÖZÉPISKOLAI IGAZGATÓK KÖRE 

 Havonta 1 alkalom, minden 2. hétfő 16.00–17.30 

 Vezető: Bandi István      - beiratkozási díjas csoport 

25. NÁDORVÁROSI NYUGDÍJASKLUB  

2 hetente páratlan szerda 14.00–15.30  

Vezető: Dalmainé Simon Annamária    - beiratkozási díjas csoport 

26. NYUGALMAZOTT ÁLTALÁNOS ISKOLAI IGAZGATÓK KLUBJA 

 Havonta 1 alkalom, minden 3. kedd 9.30–11.30  

Vezető: Bécsiné Gárdonyi Éva    - beiratkozási díjas csoport 

27. ÓVÓDAI NYUGDÍJASOK BARÁTI KÖRE 

Havonta 1 alkalom, minden 3. hétfő 14.00–16.00 

  Vezető: Dr. Szekeres Tamásné     - beiratkozási díjas csoport 

28. TALPASOK KARA 

Minden szombat 10.00–11.30 

  Vezető: Horváth  Ferenc     - beiratkozási díjas csoport 

 

Marcalvárosi Fiókkönyvtár: 
  

29. MARCALVÁROSI NYUGDÍJASKLUB 

Hetente csütörtök 15.00 

  Vezető: Boros Sándor       - beiratkozási díjas csoport 

30. HORGOLÓ SZAKKÖR 

Kéthetente hétfő délelőtt 

  Vezető: Kovácsné Bognár Margit    - beiratkozási díjas csoport 

31. IRÓ ALKOTÓK KLUBJA 

Havonta egyszer péntek délután 

  Vezető: Dittrich Panka      - beiratkozási díjas csoport 

32. OLVASÓKÖR 

Havonta egyszer kedd délután 

  Vezető: Simonné Horváth Éva     - saját csoport 

33. FELISMERÉSEK KLUBJA 
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Havonta kétszer, páros héten pénteken 

  Vezető: Simonné Horváth Éva     - saját csoport 

  

  

4.8.6 KIÁLLÍTÁSOK 
  

József Attila Művelődési Ház: 
  

1. 2019. január 21. 17:00 Kiállításmegnyitó 

„Generációk találkozása” 
A Győri Ipartestület Művészeti- Kézműves Szakosztályának kiállítása 

2. 2019. március 4. 17.00 Kiállításmegnyitó 

„Textil varázslatok” 
Ábrahámné Éva patchwork kiállítása  

3. 2019. április 8. 17.00 Kiállításmegnyitó 

„Álmaink a valóságunk” 
Kovács Apollónia festménykiállítása 

4. 2019. május 3. 17.00 Kiállításmegnyitó 

„Fénnyel és ecsettel” 
Bögi Tamás és Bán Tímea fotó-, festmény- és ékszer kiállításának megnyitója 

5. 2019. június 6. 17.00 Kiállításmegnyitó 

Szín-Tér Rajzstúdió gyermekrajz kiállítása 
6. 2019. szeptember 11. 10.00 Kiállításmegnyitó 

Csallóközi Színes Ceruzák nemzetközi gyermekrajz kiállítás 
7. 2019. október 8. 15.00 Kiállításmegnyitó 

Nyugdíjas alkotók X. kiállítása 
8. 2019. november 20. 17.00 Kiállításmegnyitó 

Kiállítás Menyhárt Áron hadtörténeti gyűjteményéből 
  

Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem: 
  

9. 2019. január 18. 17.00 Kiállításmegnyitó 

Szükrealista Győrület 
Szük Norbert Ödön festőművész és Dezséry Szük Dorottya fotóművész házaspár közös 

kiállítása 

10. 2019. március 18. 17.00 Kiállításmegnyitó 

„Mágia” 
Malasits Zsolt festőművész kiállítása 

11. 2019. április 12. 17.00 Kiállításmegnyitó 

„Kitelepítések 70” 
Képzőművészeti kiállítás a felvidéki kitelepítések 70. évfordulója alkalmából 

Válogatás a gyűjteményes tárlat anyagából. 

A Szövetség a Közös Célokért és a Pozsonyi Magyar Galéria együttműködésével jött létre. 

12. 2019. május 10. 17.00 Kiállításmegnyitó 

Szük Ödön a legendás fotóriporter és fotóművész emlékkiállítása 
13. 2019. szeptember 05. 15.00 Kiállításmegnyitó 

Köztünk állnak, köztük élünk 
Kiállítás a Hild iskola felmérőtáborainak anyagából 

14. 2019. október 3. 17.00 Kiállításmegnyitó 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 

Zöld napló  
Veres Ágota festőművész kiállításának megnyitója 

15. 2019. november 13. 17.00 Kiállításmegnyitó 

Barabás László festőművész kiállítása 
16. 2019. december 13. 17:00 Kiállításmegnyitó 

30 éve szabadon 
Emlékkiállítás a rendszerváltozás 30. évfordulója alkalmából 
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Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház:  

 

17. 2019. január 25. 17.00 Kiállításmegnyitó 

Szavakkal festett képek 
Vehofsics Erzsébet „Zsóka” fotókiállítása, Gősi Vali verseivel 

18. 2019. április 12. 17.00 Kiállításmegnyitó 

KÖLTÉSZET NAPJA 2019 

„Írás- kép- képírás” 
v. Bognár Imre Tivadar és Virág Lajos fotótárlata az Író Alkotók Klubja verseivel 

19. 2019. május 17. 17.00 Kiállításmegnyitó 

„Folt hátán folt” 
Németh Gizella foltvarró, a Győri Antológia Közösség tagja kiállításának megnyitója 

20. 2019. június 21. 17.00 Kiállításmegnyitó 

Bagó Petra és Baracskai Krisztina, a Paletta Hétvégi Vizuális műhely tagjainak 

kiállítása 
21. 2019. november 8. 10.00 Kiállításmegnyitó 

Csallóközi Színes Ceruzák 
nemzetközi gyermekrajz kiállítás megnyitója 

  

Kovács Margit Iskola- Marcalvárosi közművelődés: 
  

22. 2019. szeptember 30. 11.00 Kiállításmegnyitó 

Csallóközi Színes Ceruzák 
Nemzetközi Gyermekrajz kiállítás 

 

 

A nyertes TOP pályázat adatai megjelennek a programok, rendezvények és az azokon résztvevők 

számában. 

 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény 

változás %-ban 

az előző évhez 

képest 

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és 

országos szintű 

közösségi programok, 

rendezvények száma 

összesen  

1920 1900 1962 102,2 

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és 

országos szintű 

közösségi programok, 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

105409 100000 105008 99,6 

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások száma  

27 25 23 85,2 

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások 

látogatóinak száma 

8754 8200 8340 95,3 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvények száma  

56 52 56 100 
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Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

7377 7000 6541 88,7 

A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvények száma  

959 1 000 831 87 

A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

39 438 40 000 38 141 97 

Egyéb rendezvények 

száma 

6 5 6 100 

Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma 

447 400 323 72,3 

 

5. Használói elégedettségmérés 

 

A 2019. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

Rendezvény elégedettségmérés 

 

A rendezvények kiemelt fontosságú események az intézmény működésében. Évente megközelítőleg 

2000 rendezvényt szervezünk és tartunk több helyszínen, minden korosztálynak. A programok sokasága 

megköveteli tőlünk a minőségi kulturális kínálat mellett a szervezés és lebonyolítás precizitását. Ezért 

kerestük a lehetőségét annak, hogy megvizsgáljuk, mérjük rendezvényeink elégedettségét. A 

programokon írásos kérdőívekkel nem tudjuk megszólítani a látogatókat, mert annak végeztével 

indulnak haza, nincs idő a kitöltésre. Ezzel szemben jó megoldásnak tűnt a más, üzleti szolgáltató 

szektorok által használt érintőképernyős elégedettségmérés. Ehhez beszereztünk egy Lenovo tabletet, 

tablet állványt, majd a Satisfaction Kiosk nevű ingyenes alkalmazást telepítettük.  

A program lehetővé teszi, hogy magyar nyelvű kérdéseket töltsünk fel, megadjuk a választható 

válaszokat. Felülete könnyen kezelhető, smile figurák segítségével lehet az elégedettség mértékét 

kifejezni. A válaszokat táblázatos formában lehet letölteni, értékelni, több mérés után elemzéseket 

végezni.  

A készüléket az év folyamán kettő rendezvényen alkalmaztuk és összesen 333 ember adott válaszokat. 

Az első mérést a háromnapos, szabadtéri Ünnepi Könyvhét rendezvényünkön végeztük. Munkatársaink 

a tabletet kézben tartva szólították meg a programokon részt vevő közönséget és kérték meg őket a 

válaszadásra. A második mérést a háromnapos Könyvszalon rendezvényünkön végeztük. A tabletet 

állvánnyal együtt a rendezvények előtt elhelyeztük a helyszínen a bejáratához közel, és a vendégek 

fogadásánál felhívtuk az érkezők figyelmét, hogy szeretnénk pár kérdést feltenni az előadással, a hellyel 

és a szervezők munkájával kapcsolatban. A kérdezéshez diákok segítségét vettük igénybe. Kifelé menet 

a programokra látogatók készségesen válaszoltak a feltett kérdésekre. 
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1. 90. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 18. GYERMEKKÖNYVNAPOK - Győr, 2019. június 13-15. 

Elégedettség mérés összesítés 

  

Válaszadók száma: 70 fő 

 

 
 Nagyon elégedett: 25 

 Elégedett: 35 

 Közömbös:2 

 Nem tudom: 8 

 Elégedetlen: 0 

 Nagyon elégedetlen:0 

 

 
 Nagyon elégedett: 47 

 Elégedett: 22 

 Közömbös: 1 

 Nem tudom: 0 

 Elégedetlen: 0 

 Nagyon elégedetlen:0 
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 Nagyon elégedett: 43 

 Elégedett: 25 

 Közömbös: 1 

 Nem tudom: 1 

 Elégedetlen: 0 

 Nagyon elégedetlen: 0 

 

 
 Nagyon elégedett: 42 

 Elégedett: 26 

 Közömbös: 1 

 Nem tudom: 0 

 Elégedetlen: 0 

 Nagyon elégedetlen: 1 
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 Nagyon elégedett: 31 

 Elégedett: 30 

 Közömbös: 6 

 Nem tudom: 1 

 Elégedetlen: 1 

 Nagyon elégedetlen: 1 

 

2. GYŐRI KÖNYVSZALON – Győr, 2019. november 15-17. 

Elégedettség mérés összesítés 

  

Válaszadók száma: 263 fő 

 

Mennyire volt elégedett a 19. Könyvszalon lebonyolításával? 

 
 Nagyon elégedett: 195 

 Elégedett: 53 

 Közömbös: 2 

 Elégedetlen: 5 

 Nagyon elégedetlen: 8 
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Értékelje a 19. Könyvszalon körülményeit (fény, hangerő, klíma, tisztaság) 

 
 Kiváló: 160 

 Jó: 71 

 Megfelelő: 24 

 Még elmegy: 4 

 Kritikán aluli:4 
 

Milyennek találja a 19. Könyvszalon hangulatát? 

 
 Kiválónak: 172 

 Jónak: 74 

 Megfelelőnek: 8 

 Még elmegy: 2 

 Kritikán aluli: 7 
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Mennyire elégedett a szervezők segítőkészségével? 

 
 Nagyon elégedett: 213 

 Elégedett: 36 

 Közömbös: 8 

 Elégedetlen: 3 

 Nagyon elégedetlen: 3 
  

Megfelelőnek tartja-e a könyvválasztékot? 

 
 Kiváló: 173 

 Jó: 59 

 Megfelelő: 17 

 Még elmegy: 7 

 Kritikán aluli: 7 
 

Olvasói elégedettségmérés a fiókkönyvtárakban  

(lásd az Olvasószolgálat fejezetnél) 

 

 

Használói elégedettség mérések 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

A használói elégedettség-mérések 

száma 

6 3 3 50 
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A használói elégedettség-mérések 

során a válaszadó használók 

száma 

490 200 655 75 

 

 

6. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 

 

Települési könyvtárak számára 

nyújtott szolgáltatások 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Műhelynapok száma 4 4 3 75 

Résztvevő települési könyvtárak 

számaránya –KSZR nélkül (%) 

50 60 57 114 

A megyei hatókörű városi könyvtár 

koordinációjával minősítésre 

készülő települési könyvtárak 

száma 

4 4 4 100 

 

 

7. Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 

69 60 79 114 

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

17 17 20 118 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 

száma  

1 1 1 100 

 

8. Partnerség 

 

 

A könyvtárral írásos 

együttműködést kötő partnerek 

száma 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Civil szervezetek     

Határon túli könyvtárak     

Vállalkozók     

Oktatási intézmények     

A kistelepülési önkormányzattal 

kötött megállapodások száma 

168 168 168 100 

Egyéb     
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Összesen     

 

9. Digitalizálás 

 

A könyvtár rendelkezik digitalizálási stratégiával, melynek koncepciója a következő: 

  

    • többféle dokumentumtípust digitalizálunk: könyv, periodika, kisnyomtatvány 

    • helyi (megyei) vonatkozású dokumentumokra koncentrálunk (helyismereti és muzeális 

 gyűjtemény) 

    • amit már mások digitalizáltak, azt nem csináljuk újra, ha egy mód van rá, hanem megpróbálunk 

együttműködni 

    • három vonalon fut egyszerre a digitalizálás: mikrofilmről külső cég segítségével (folyóiratok), saját 

munkával a helyismereti és muzeális gyűjteményből (könyvek, községi újságok, kisnyomtatványok), az 

eredeti elektronikus példány megszerzésével (még élő községi újságok, győri lapok) 

    • első körben a közzétehető (szerzői jogi korlátozás alá nem eső vagy engedéllyel rendelkező) 

dokumentumokat vesszük sorra, második körben pedig a helyben használhatókat. 

  

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia alapelveihez igazodunk: 

  

    • a digitalizálási stratégiánk kialakításában figyelembe vettük az Országos Széchenyi Könyvtár 

hasonló dokumentumát 

    • együttműködünk más közgyűjteményekkel (pl. múzeum, levéltár) 

    • adatszolgáltatással és felmérésben való részvétellel hozzájárultunk a Közgyűjteményi 

Digitalizálási Stratégia kialakításához 

    • részt veszünk a Digitális Jóléti Programban 

    • elektronikus dokumentumainkat úgy állítjuk elő, hogy alkalmasak legyenek az Europeanaba való 

betöltéshez 

    • az Európai Digitális Könyvtárba való feltöltés egy múzeumi aggregátoron keresztül valósul meg 

    • könyvtárunkban a már digitalizált állomány aránya a még digitalizálandóhoz képest jóval 

magasabb, mint a könyvtárak országos átlaga. 

    • saját digitalizáló műhellyel rendelkezünk 

 

Milyen digitalizáló eszközökkel rendelkezik? 

 

Digitalizáló eszközök: 
 

Eszköz neve, típusa Darabszám 

i2S CopiBook COBALT félautomata 

könyvszkenner 

1 

Fujitsu-Fi-6670 lapadagolós 

dokumentumszkenner 

1 

Fujitsu ScanSnap SV600 mobil szkenner 1 

Plustek OpticBook A300 A3 szkenner 1 

Plustek OpticBook 3800 A4 szkenner 1 

 

 

A szerzői jogi korlátozás alá nem eső, digitalizált dokumentumokat közzétesszük digitális 

könyvtárunkban és az Európai Digitális Könyvtárban, a szerzői jog által még védettek pedig zárt 

hálózatban, helyben használhatóan állnak olvasóink rendelkezésére. 

 

Milyen online szolgáltatások vannak? 

 

  

http://edok.gyorikonyvtar.hu/
http://edok.gyorikonyvtar.hu/
https://www.europeana.eu/portal/hu
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A digitalizált dokumentumokra épülő online szolgáltatások: 

  

    • Duna menti közös katalógus 

    • Europeana 

    • születésnapi újság 

    • digitális könyvtár 

 

Milyen célok alapján digitalizál? (%) 

 

Cél Arányszám (%) 

Szolgáltatás 75 

Állományvédelem 25 

Elektronikus dokumentumküldés 0 

Reprográfia 0 

 

2019-ben folytattuk a digitalizálást a digitalizálási stratégia alapján: párhuzamosan dolgoztunk 

helyismereti könyvekkel, helyi vonatkozású muzeális dokumentumokkal, régi helyismereti 

folyóiratokkal, új községi lapokkal, képeslapokkal és fotókkal.  

2014-ben a mikrofilmen meglévő helyismereti folyóiratokat digitalizáltattuk, melynek eredménye 473 

ezer TIFF formátumú kép, melyet olvasóink rendelkezésére bocsátottunk a helyismereti kutatóban. Egy 

erre a célra beállított gépen használhatják ezeket az újságokat az elavult mikrofilm-leolvasó helyett. 

Folytattuk a megkezdett munkát a digitalizált mikrofilmkockákkal: képszerkesztés, ellenőrzés, javítás, 

OCR, a nem jogvédett tartalmak közzététele az Interneten. A képszerkesztéshez igénybe vettük a 

közösségi szolgálatra hozzánk érkező diákok munkáját is.  

A községi újságokkal is foglalkoztunk, a helyismereti osztályról kapott évfolyamokat feldolgoztuk, és 

amelyekhez engedéllyel rendelkezünk, közzétettük az Interneten. A KSZR-honlapon ezek a digitalizált 

dokumentumok megjelennek az adott település oldalán, ahogyan a vonatkozó többi digitalizált 

dokumentum is. 

Az elektronikus példányok feldolgozásával nem kellett külön foglalkoznunk, mivel digitális 

könyvtárunkba az integrált könyvtári rendszerből kerülnek át a metaadatok, melyek alapján kereshetők. 

Ezen kívül a Duna menti közös katalógusunkban az elektronikus könyvtár dokumentumai is kereshetők 

a könyvtár összes többi dokumentumával együtt. 

Sajnálatos módon az idei év második, harmadik és utolsó negyedéve nem kedvezett a digitalizálási 

munkáknak, mivel először az áttérés egy új elektronikus könytárra, majd a teljes IKR-ünk megújítása 

akadályozta a munkálatokat. 

 

 

Digitalizálás 

 
2018. évi tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Digitális objektumok száma Nem releváns Nem releváns Nem releváns Nem releváns 

Teljes dokumentumok száma 30902 31500 32017 103,6 

Könyv  127 200 90 71 

Folyóirat 29 cím (116 

évf. 12 659 sz.) 

25 cím 

6 000 

lapszám 

39 cím (191 

évf. 11207 

sz.) 

88,5 

Hanganyag 0 0 0 Nem számolható 

Audiovizuális dokumentum 0 0 0 Nem számolható 

Kép 264 200 939 355,7 

Egyéb 96 1 168 175 

Összesen  516 426 1236 239,5 

Online elérhető 259 426 51 19,7 

Helyben használatra elérhető 248 0 915 368,9 



80 

 

 

Saját építésű, online elérhető adatbázisok: 

 

 Életrajzi bibliográfia: természettudósok, műszaki alkotók, orvosok lezárt életrajzai 1960-tól 

kezdődően cikkekből, tanulmányokból, évkönyvekből feltárva, egy helyre gyűjtve és 

egységbe szerkesztve. 

 Kölcsönözhető filmek: kölcsönözhető DVD-ink adatbázisa 

 Kölcsönözhető hangoskönyvek: kölcsönözhető hangoskönyveink adatbázisa 

 Megyei évfordulónaptár: kerek évfordulós, megyénkhez kötődő személyiségek rövid szövegbe 

öntött lényegesebb adatai - havi bontásban. 

 Megyei kitüntetések és kitüntetettek: az összes megyei kitüntetés kronológiai felsorolásba 

szedett díjazottjai az alapítástól a jelenig, az elismerések leírásainak feltüntetésével 

 Nevezetes napok: a világ- és nevezetes napok gyűjteménye havi bontásban, betűrendbe 

szedve, néhány soros leírással 

 

A könyvtár által előfizetett, de beiratkozott olvasóknak otthonról is elérhető adatbázisok: 

 

 MeRSZ online okoskönyvtár: az Akadémiai Kiadó online könyvtára. Magyar nyelvű 

tudományos alapművek, összefoglaló kézikönyvek, felsőoktatási tankönyvek elektronikus 

gyűjteménye, amely több száz mű teljes tartalmának online elérését biztosítja 

 Szotar.net: egy- és többnyelvű szótári adatbázis. Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, 

holland, olasz, orosz, spanyol, latin és svéd szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak 

teljes szócikkanyagát tartalmazza 

 

Online adatbázisaink a honlapunkról érhetők el, melyet átlagosan naponta ezren látogatnak. 

 

IV.  FEJLESZTÉSEK: 

 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
(szövegesen) 

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
(szövegesen) 

3. Jelentősebb eszközbeszerzések 

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép    

ebből olvasói 0   

ebből szerver 5 1.994.154  

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  5.478.782  

   

5.  Pályázatok, projektek 
 

A 2019. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 
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Hangraforgó Klub 

rendezvényeinek 

tájoltatása Győr-

Moson-Sopron 

megyében című 

rendezvénysorozat 

megvalósítására. 

1 120 000 0 

 

   

Szeretném ha 

szeretnének 

Programsorozat Ady 

Endre halálának 100. 

évfordulójára 

1 500 000 0    

“A kortárs magyar 

irodalom szerepe az 

olvasás 

népszerűsítésben” 

szakmai 

továbbképzés 

megrendezésére 

360 000 300 000 Nemzeti 

Kulturális Alap 

2019. 08. 

15. 

2019. 10. 31 

“Könyvtárak az 

emberért - felelősség 

a Földért” Országos 

Könyvtári Napok 

megrendezésére 

Győr-Moson-Sopron 

megyében 

1 300 000 1 000 000 Nemzeti 

Kulturális Alap 

2019. 09. 30 2019. 10. 31 

Egyedi 

dokumentumok 

restaurálása 

állományvédelmi 

munkákra 

709 800 378 000 Nemzeti 

Kulturális Alap 

2019. 09. 

01. 

2020. 08. 31. 

 

 

6. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ben, a megyei 

hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

A könyvtárban a Minőségirányítási Tanács és a különböző munkacsoportok folyamatosan, tervszerűen 

végezték a munkájukat az elmúlt évben, ezáltal tudott az intézmény megfelelni a 2018-ban elnyert 

Minősített Könyvtár címnek.  

Már az éves feladatok tervezésénél figyelembe kellett venni a pályázati bíráló bizottság minősítésében 

megfogalmazottakat, miszerint a könyvtár törekedjen a minőségirányítási munkába minél több 

munkatárs bevonására és az intézményi folyamatszabályozásra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

Mindezek mellett a 2019-es évben lejáró Stratégiai terv kidolgozása, egy újabb stratégiai ciklusra való 

felkészülés jelentette még a könyvtár minőségirányítási feladatainak jelentős részét.  

A stratégiai felkészülés részeként elkészült az intézmény egészét elemző új SWOT analízis, ami 

pontozással és súlyozással mutatja be a könyvtár erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A 

SWOT analízis szerint komolyan foglalkoznunk kell a jövőben a veszélyként fenyegető nagyarányú 

nyugdíjazásra a kollégák körében, a nem megfelelően kihasznált lehetőségként a 

marketingtevékenységünkre, amin még sok fejleszteni való van, illetve az elmúlt évek jelentős 

felújításai mellett még mindig több kiemelt fontosságú szolgáltatási helyszínünk, épületünk vár 

modernizálásra.  

A tavasz folyamán a MIT szervezésében megrendezésre került minőségirányítási szakmai napon a 

FSZEK munkatársai adták át tapasztalataikat a könyvtár kollégáinak és a meghívott megyebeli városi 

könyvtárak képviselőinek. A “Minőség nagyban, nagyok a minőségben” c. konferencia fő célja az volt, 

hogy megismerjük a minőségirányítás működtetésének hatékonyabb módszereit, amelynek lényege a 
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munkacsoportok létrehozása, a jelenleginél több kolléga bevonásával. Mindennek előzménye a 

Minősített Könyvtár cím elnyerésekor kapott szakértői bírálat, mely szerint szélesebb körben be kell 

vonni a munkatársakat a minőségirányítási munkába. Ez a szakmai nap tehát az első lépés volt ennek 

bevezetéséhez, a PDCA módszerét követve.  

Ennek eredményeként három állandó és két eseti munkacsoport kezdte meg működését az 

intézményben:  

 Folyamatmenedzsment munkacsoport 

 Emberi erőforrások munkacsoport 

 Kommunikációs és marketing munkacsoport 

 Mérési munkacsoport (eseti) 

 Eredmény-monitoring munkacsoport (eseti) 

  

A munkacsoportok saját ügyrend alapján csoportvezető irányításával kezdtek el dolgozni és az év során 

a következő eredményeket érték el: 

o A könyvtár folyamatleltárának felülvizsgálata, új folyamatok azonosítása 

o Az Emberi erőforrás stratégia felülvizsgálata, javaslatok megfogalmazása a következő évre.  

o Nyugdíjba vonuló kollégák nyugdíjazási ütemterve 2023-ig és a jelenleg nyugdíjas dolgozók 

adatbázisa 

o A társadalmi felelősségvállalás terén szelektív hulladékgyűjtő pontok jöttek létre az olvasói 

terekben mindkét fő épületben és a könyvtár dolgozói karácsonyi jótékonysági adomány 

formájában támogattak egy győri gyermekvédelmi intézményt. 

o Elkészült a könyvtár új Arculati kézikönyve, amelynek különböző elemei fokozatos bevezetése 

elkezdődött. 

o Az év folyamán készültek a könyvtárat népszerűsítő kreatív plakátok, fotósorozat a 

könyvtárosokról, videók a szolgáltatásokról és infografika.  

o Elégedettségmérés zajlott az Ünnepi Könyvhét és a Győri Könyvszalon rendezvényein, illetve 

használói elégedettségmérés a fiókkönyvtárak látogatói körében.  

o Teljesítménymutatók alapján történt elemzés 2015-2018. között a könyvtár eredményeiről.  

o Benchmarking készült (és személyes szakmai tapasztalatcsere is zajlott) a pécsi Csorba Győző 

Megyei Könyvtár munkatársainak kezdeményezésére.  

  

A Minőségirányítási Tanács az év végéig összeállította a 2020-2024. között érvényes intézményi 

Stratégiai terv jelentős részét, végső elfogadására 2020 elején kerül sor, ahogy az aktualizált MIT 

ügyrend is ekkor kerül elfogadásra.  

 

 

 

Kommunikáció 
2019. évi tény 2020. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 8.501.463 8.600.000 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 15 20 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 11 20 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 193 200 

Online hírek 563 570 

Közösségi médiában megjelenő hírek 2017 2000 

Hírlevelek 0 0 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült 

érték) 

360 360 

Egyéb:…. 0 0 

 

 

7. Elektronikus szolgáltatások 
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Az elektronikus szolgáltatások működtetésében az egész intézmény rész vesz, minden osztály a maga 

területén gondoskodik a zavartalan működésről. A portál jellegű, napi frissitésű honlap, a közösségi 

oldalak (Facebook, Twitter, Instagram, blog, Youtube-csatorna), a digitális könyvtár, és a szintén 

naponta frissülő online kulturális magazin menedzselése, és a digitalizálás a Digitális Szolgáltatások 

Osztályának feladata szoros együttműködésben a Helyismereti Osztállyal (digitalizálás, blog, Győri 

Szalon online kulturális magazin, adatbázisok) és a Közművelődési Osztállyal (rendezvények). Az 

informatikusok gondoskodnak a technikai feltételekről, az Olvasószolgálati Osztály biztosítja az 

adatbázisok használatát, az online tájékoztatást, az e-dokumentumküldést, az Internethasználatot és a 

reprográfiai szkennelést, a Gyűjteményszervezési Osztály építi az adatbázist, a Kötészet pedig a 

születésnapi újságot prezentálja. 

Az év második felében sikerült az optikai kábelt behúzatnunk a szerverszobát tartalmazó épületünkbe, 

így sikerült elkerülnünk a már fenyegető rémet, hogy bárhogyan menedzseljük a sávszélességet, nem 

lesz elég a szervereknek.  

 

Szolgáltatás 
2019-ban megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap N Távoli elérés 

OPAC I Áttérés az IKR új, korszerűbb OPAC 3-jára 

(távoli elérés) 

Duna menti közös 

katalógus 

N Távoli elérés 

Adatbázisok N Helyben igénybe vehető 

Referensz szolgáltatás N Távoli elérés 

Közösségi oldalak  N Távoli elérés 

RSS N Távoli elérés 

Digitalaizálás N Csak KSZR-könyvtáraknak és 

társintézményeknek (helyben igénybe vehető) 

Digitális könyvtár I Új, felhasználóbarát felület kialakítása 

Internethasználat N Távoli elérés 

E-dokumentumküldés N Távoli elérés 

Tartalomszolgáltatás: 

online kulturális 

magazin 

N Távoli elérés 

Hátrányoa helyzetűek 

könyvtári ellátása 

N Helyben igénybe vehető 

Születésnapi újság N Távoli elérés 

Tematikus weboldalak N Távoli elérés 

Online előjegyzés I Áttérés az IKR új, korszerűbb OPAC 3-jára 

(távoli elérés) 

Online hosszabbítás I Áttérés az IKR új, korszerűbb OPAC 3-jára 

(távoli elérés) 

Online tájékoztatás N Távoli elérés 

E-tanácsadás N Helyben igénybe vehető 

Szkennelés N Helyben igénybe vehető 

 

8. Innovatív megoldások, újítások: 
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Új IKR A már régóta használt integrált könyvtári rendszerünk teljes megújítása. 

Egy új filozófián alapuló HunTéka 2.0-ára való áttérés és adatbázis- 

konverzió. 

OPAC 3 Online katalógusunk teljes megújítása, áttérés az OPAC 3-ra, így azonos 

lesz a keresőfelülete az általunk üzemeltetett Duna menti közös 

katalógussal, valamint a MOKKA-ODR-rel. 

Digitális könyvtár Új, OPAC 3 motor alatt futó, felhasználóbarát keresőfelület. 
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9. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
2018. évi 

tény 

 

2019. évi 

terv 

 

2019. évi 

tény 

eltérés 

%-ban  

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 45 080  35 000 43 843 97 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz 

köthető bevétel (nem fenntartótól 

származó bevételek) 7 020  7 000  

6 215 

 

 89 

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 2 354 2 300 2 447 104 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 2 173 2 000 2 182 100 

Támogatás, kiegészítés és átvett 

pénzeszköz 
 622 281 

1 109 997 922 489 148 

– ebből fenntartói támogatás 277 102 260 743 323 512 117 

– ebből felhasznált maradvány 0 0 0 0 

– ebből központi költségvetési támogatás  206 400 206 400 206 400 100 

– ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR) 

támogatás 
128 929 

136 121 136 121 106 

– ebből pályázati támogatás  9 850 0 3 090 31 

– a pályázati támogatásból EU-

támogatás 
 0 

506 733 253 366 0 

Egyéb bevétel összesen   0 0 0 0 

Bevétel összesen   677 211 1 144 997 966 332 143 

Kiadás 

Személyi juttatás  291 505 442 254 342 063 117 

Munkaadókat terhelő összes járulék  60 584 90 869 70 865 117 

Dologi kiadás      279 925 554 024 282 471 101 

Egyéb kiadás  45 197 57 850 57 306 127 

Kiadás összesen  677 211 1 144 997 752 706 111 

 

Létszám és bérgazdálkodás 
2019 évben lényesen megnőtt a költségvetésünk, ennek oka az elnyert TOP pályázat, mely 4 évre szól 

és teljes összegben beépítésre került a költségvetésünkbe. Mind a személyi juttatások mind a dologi 

kiadásaink ennek következtében emelkedtek meg ilyen nagy mértékben. A pályázat 4 évre szól, 

tartalmazza 5,5 fő közösségfejlesztő bérét is.  

 

 

 

 

 

Győr, 2020. 02. 20. 

  


