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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 
Intézményünk számára a 2018. év a fejlődés éve volt, úgy infrastrukturális, mint szakmai 

szempontból. Ebben az évben sikerrel pályáztunk a Minősített Könyvtár címre, teljesen 

megújítottuk gyűjtemény és berendezés, valamint látvány szempontjából a Kisfaludy Károly 

Könyvtár I. emeleti olvasószolgálati részlegét, országos konferenciát szerveztünk a Helyismereti 

Könyvtárosok Egyesületével közösen, a Győr Projekt Kft-vel együttműködve megnyitottuk 

Lokálpatrióta Könyvesboltunkat. 2018. december 13-án aláírtuk támogatási szerződésünket a TOP-

6.9.2-es pályázatra, melynek a konzorciumvezető önkormányzat mellett szakmai megvalósításért 

felelős konzorciumi partnere vagyunk. A pályázat intézményünkre eső része 506 M Ft. Az év során 

befejeztük a Kisalföld c. megyei napilap 1957-2000-es évfolyamainak digitalizálását. A GINOP-

pályázat keretében két DJP Pontot adtunk át, egyet a Kisfaludy Károly Könyvtárban, egyet pedig a 

József Attila Művelődési Házban. Az ötkötetes városmonográfia projekt munkálatai által generált 

szellemi pezsgés egyebek mellett sikeres helytörténeti műhelynapok formájában jelent meg. 

A Kisfaludy Károly Könyvtár olvasószolgálati szintjének felújítás miatti három hónapos zárvatartás 

a beiratkozottak, aktív használók számának 7-13%-os visszaesésében mutatkozott meg, azonban 

mivel a bezárás előtt lehetővé tettük a bezárás időtartamára emelt számú dokumentumok 

kölcsönzését, a kölcsönzött dokumentumok összdarabszáma mintegy 2%-os emelkedést mutatott. 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 
 

Az intézmény szervezeti és működési szabályzatát az év során kétszer is aktualizáltuk, az első 

beavatkozás a jogszabályi változásokat vezette át a szövegen, a második változtatás pedig a belső 

ellenőrzés megszervezésével kapcsolatban hozott be új rendelkezéseket. A fenntartónk 

indítványunkra frissítette könyvtárhasználati szabályzatunkat és díjszabásunkat. 

 

  
2017. 

tény 

2018. 

terv 

2018. 

évi tény 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

89,25 89,25 89,25 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 14 14 14 

Könyvtári szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 58 58 58 

átszámítva teljes 

munkaidőre 
58 58 58 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 12 12 12 

átszámítva teljes 

munkaidőre 

 

12 12 12 

Egyéb felsőfokú 

összesen  3 3 3 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
3 3 3 

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben 

 

összesen 73 73 73 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
72,25 72,75 73 

Egyéb alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  7 7 7 

átszámítva teljes 

munkaidőre  
7 7 7 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  12 12 12 

átszámítva teljes 

munkaidőre 
9,5 9,5 9,25 

Mindösszesen egyéb alkalmazott összesen 19 19 20 
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átszámítva teljes 

munkaidőre 
16,25 16,25 16,25 

Összes létszám:  89,25 89,25 89,25 
Önkéntesek száma  1 1 1 
Közfoglalkoztatottak száma    4 4  

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:  
 

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. 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) 

nyitva tartás (óra) Központi 

Könyvtár 

7 7 7 100  

Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitva tartás (óra) Kisfaludy 

Károly Könyvtár 

4 4 4 100  

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Központi Könyvtár 
heti 12 óra heti 12 óra heti 12 óra 100  

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Kisfaludy Károly Könyvtár 
heti 15 óra heti 15 óra heti 15 óra 100  

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Gyárvárosi Fiókkönyvtár 
heti 4 óra heti 4 óra heti 4 óra 100  

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Győrszentiváni Fiókkönyvtár 
heti 4 óra heti 4 óra heti 4 óra 100  

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Marcalvárosi Fiókkönyvtár 
heti 4 óra heti 4 óra heti 4 óra 100  

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár 
heti 4 óra heti 4 óra heti 4 óra 100  
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16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Szabadhegyi Fiókkönyvtár 
heti 2 óra heti 2 óra heti 2 óra 100  

16 óra utáni nyitva tartás (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  

 

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

2.1. Gyűjteményfejlesztés 

 

Vásárlás 
Könyvtárunk állománygyarapításra 2018-ben bruttó 43.892.456 forintot fordított. A rendelkezésre 

álló keret nagysága szükségessé tette, hogy magyar nyelvű 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. A 

közbeszerzési eljárás miatt május közepéig nem tudtunk új könyveket vásárolni, így beszerzésünk 

6,5 hónapra korlátozódott. 
A többi dokumentumtípus 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. Az év során elektronikus dokumentumot nem 

vásároltunk, hanem az erre előirányzott összeget adatbázis előfizetésre fordítottuk. Összesen 9 

adatbázisra fizettünk elő, 901.856 értékben. 

  
Érdekeltségnövelő támogatásból 9.352.130 (2017-ban 8.581.846) forintot kaptunk, amelynek 30 

%-át a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a könyvtár technikai, műszaki 

eszközeinek gyarapítására fordítottuk. Állománygyarapításra a fennmaradó 6.546.491 forintot 

költöttük, amelyből az idegen-nyelvű könyvek gyarapítása mellett képeslapokat, kottákat és 

térképeket is vásároltunk. A keretből 499.906 forintot a nemzetiségi ellátás állománygyarapítására 

fordítottunk, 85 kötet könyvet és 10 hangoskönyvet vettünk. 
  

ODR támogatás 
Az év során az Országos Dokumentum-szolgáltatási Rendszer 2017 évi keretét (1.800.000 Ft) 

használtuk fel dokumentum-beszerzésre, mivel teljesítésének határideje 2018. június 30. volt. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk a helyismereti dokumentumok beszerzésére, elsősorban olyan 

kiadványok vásárlásával, amelyek nem kerültek nagykereskedelmi forgalomba, ezért különösen 

fontos, hogy hozzáférhetővé tegyük a könyvtárközi kölcsönzésben. Az 2018. évi keretünk 

1.000.000 forint, aminek felhasználása nem történt meg 2018-ben, 2019-ban kívánjuk felhasználni. 
  
Beszerzéseinknél továbbra is kiemelt területnek kezeljük a muzeális-, ill. a helyismereti 

gyűjteményünk gyarapítását. Ennek érdekében folyamatosan figyeljük az online antikváriumok és 

aukciók kínálatait.  

 
A muzeális gyűjtemény számára 5 dokumentumot tudtunk beszerezni 1 folyóiratot és 4 könyvet 

219.500 Ft értékben. A Muzeális gyűjtemény segédkönyvtárának anyagát 29 kötettel gyarapítottuk, 
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ebből vétel 15 kötet, 89.207 Ft értékben. Az ide beszerzett kötetek a gyűjtemény kutatásához 

szükséges segédletek, kézikönyvek.  

 
Helyismereti gyűjteményünk gyarapítását a vásárlás mellett az ajándékként, ill. 

kötelespéldányként kapott dokumentumok túlsúlya jellemzi. Vételként 154 dokumentumot 

szereztünk be. Ez az egyedi nyilvántartású dokumentumok 21%-a. 
  

Ajándék 
Könyvtárunk 2018-ban ajándékként összesen 4 845 (2017-ben 4.439) dokumentummal 

gyarapodott, 11.122 929 Ft értékben. A Nemzeti Kulturális Alap programjának köszönhetően 895 

kötettel gyarapodtunk, 2.887.988 Ft értékben. A Márai program VII. fordulójából igényelt 

könyvek (641 db 1.700.000 forint) 2018. januárjában érkeztek meg. A Márai program VIII. 

fordulójából 325 dokumentumot kaptunk, 899 977 Ft értékben. 
 

A Goethe Intézet az előző évek gyakorlatát folytatva 540 eurós keretet bocsátott a 

rendelkezésünkre, amit az általuk megküldött listáról való rendeléssel költhettünk el. Az év során 

ebből megérkezett 12 dokumentum 210 euro értékben. Ezen felül még kaptunk egyéb 

szakkönyveket, nyelvkönyveket és nyelvtanulást segítő oktatócsomagokat is az Intézettől. 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. (40 kötet 144.533 Ft) 

  

Kötelespéldány 
A megyei nyomdák kötelespéldány szolgáltatása nyomán az alábbi kiadványok kerültek 

állományba 2018-ban. 
 

Kötelespéldány 2018 

Állománycsoport Egység Ft 

Könyv 624 1 569 861 

Időszaki kiadvány 38 188 550 

Aprónyomtatvány 499 88 720 

Hanghordozó 4 13 500 

Kotta 3 4 500 

Elektronikus dokumentum 2 6 000 

Plakát 147 38 200 

Összesen 1 317 1 909 331 

  
Az előző évvel összehasonlítva a nyomdák egynegyedével kevesebb dokumentumot (2017-ben 

1.769) szolgáltattak be. Ennek oka, hogy a nyomdák nem minden esetben tartják be a jogszabályt, 

ill. nem szállítanak rendszeresen havonta, hanem több hónapot összevárnak. 
  
A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként a csoportos állomány-

nyilvántartás alapján (db és érték):  

Dokumentumtípus Db Érték (Ft) 

Könyv                      22 642 49 428 723 

Időszaki kiadvány   266 2 171 136 

Hanghordozó           1 017 2 441 646 

Térkép                     101 199 703 

Kotta, partitúra  98 453 498 

Videokazetta, DVD    487 1 924 313 

Elektronikus dokumentum 3 11 500 

Aprónyomtatvány   1 077 155 450 

Kép                        123 549 795 
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Plakát                        410 108 000 

Összesen 26 224 57 443 764 

 

Állománygondozás 

 

Törlés 
A 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 14 § alapján természetes elhasználódás, tervszerű 

állományapasztás, pénzben megtérített követelés és behajthatatlan jogcímeken töröltünk 

dokumentumokat az állományból. A legtöbb dokumentumot a könyvekből töröltük, 22.909 kötetet, 

9.332.758 Ft értékben. A részlegek közül a Kisfaludy Könyvtárban közel 12 ezer kötetet töröltünk. 

A munka elvégzését elősegítette az I. emeleti olvasói tér felújítása, mert így lehetőségünk volt az 

állomány alapos, tervszerű átvizsgálására. A törölt dokumentumok értékesítését, ill. ipari 

felhasználását fenntartónk engedélyezte. 
 

Törlés oka Db Érték 

Tervszerű állományapasztás 16 389 4 656 564 

Természetes elhasználódás 6 993 4 676 953 

Pénzben megtérített 46 60 604 

Behajthatatlan követelés 67 91 414 

Összesen 23 495 9 485 535 

 

Állományunk 2018-ban is az évek óta követett állományalakítási stratégiánk szerint alakul. Az 

állománygyarapítás és a törlés egyensúlyára törekszünk. 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                      22 909 9 332 758 

Hanghordozó           6 17 062 

Térkép                     475 71 314 

Elektronikus dokumentum  1 1 600 

Videokazetta, DVD  15 56 337 

Brosúra 89 6 464 

Összesen 23 495 9 485 535 

  
Állománymérleg 2017-2018 

  

 Állománycsoport Állomány 2017. XII. 31. Állomány 2018. XII. 31. 

 Egység Ft Egység Ft 

Könyv  423 139 524 773 791 422 872 564 869 756 

Időszaki kiadvány   30 585 48 572 199 30 851 50 743 335 

Hanghordozó  20 603 33 261 092 21 614 35 685 676 

Mikrodok. 1 670 512 657 1 670 512 657 

Térkép  2 450 2 495 220 2 076 2 623 609 

Dia  2 1 010 2 1 010 

Kotta, partitúra   3 307 5 849 988 3 405 6 303 486 

Videokazetta, DVD  6 720 20 853 436 7 192 22 721 412 

Elektronikus dok. 884 5 395 455 886 5 405 355 

Aprónyomtatvány 70 100 1 267 407 71 177 1 422 857 

Brosúra 4 514 640 983 4 425 634 519 
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Kép 38 375 3 573 354 38 498 4 123 149 

Plakát 26 406 1 787 966 26 816 1 895 966 

Összesen 628 755 648 984 558 631 484 696 942 787 

  

Mutatók 

2017. évi 

terv 

 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  42 507 427 38 070 000 43 892 456 103 

- ebből folyóirat (br. Ft) 8 339 770 6 000 000 6 287 432 75 

- ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (br. Ft) 

5 942 098 6 870 000 4 211 539 71 

Kötelespéldányként kapott és 

nyilvántartásba vett dokumentumok 

száma (db) 

1 769 1 600 1 317 74 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

1 387 1 300 1 698 122 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 

627 600 705 112 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

113 100 135 119 

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

1 991 1 900 1 602 80 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 

összesen 

24 109 25 000 26 224 109 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma  

82 218* 20 000 23 495 29* 

*Tartalmazza a megszüntetett Belvárosi Fiókkönyvtár állományát (53.801 dokumentum). 

  

2.2. Gyűjteményfeltárás  

 

A könyvtár gyűjteményei, fiókkönyvtárai és a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

Sopron és Mosonmagyaróvár városi könyvtárai által ellátottak nélkül számított szolgáltató helyei 

(109 település) számára végeztük a dokumentumok teljes formai és tartalmi feltárását. A Dr. Kovács 

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

KSZR rendszer dokumentumait a Nanlib program segítségével tárjuk fel.  
Az új rekordjainkat napi szinten automatikusan jelentjük a Mokka adatbázisába. Az év során 16.841 

új, ill. javított bibliográfiai rekordot küldtünk fel, amihez 31.585 példányrekord kapcsolódott.  
A könyvtár állományának retrospektív feltárása könyvek esetében 99 %-os, csak a fiókkönyvtárak 

állományában vannak még fel nem vitt példányok. Ennek a munkának az elvégzésében segítettek a 

kulturális közmunkások, akik foglalkoztatása megszűnt. Nem teljes még az adatbázis a folyóiratok 

és a bakelitlemezek feltárása tekintetében.  
Elkészült a muzeális folyóiratok feltárási szabályzata, amely alapján megkezdődött a folyóiratok 

visszamenőleges feltárása. A muzeális feltáró munka ütemét lassította, hogy a Muzeális 

gyűjteményt kezelő tudományos kutató fél évig helyettesítette a Gyűjteményszervezési osztály 

vezetőjét. 
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Adatbázis-építés 
Huntéka 

Dokumentumtípus/ 

űrlap 

Bibliográfiai 

rekordok száma 

összesen 2017 

2018-ben készített 

rekordok száma 

Bibliográfiai 

rekordok száma 

összesen 2018 
Könyv  294 848 8 411 303 259 

Régi könyv 3 768 4 3 772 

Könyv analitika 35 978 243 36 221 

Periodika   2 047 79 2 126 

Hangzó            38 874 1 793 40 667 

Térkép                     2 723 53 2 776 

Kotta 20 946 150 21 096 

Videokazetta, DVD 11 445 262 11 707 

Elektronikus dok. 1 074 3 1 077 

Cikk 215 292 1 846 217 138 

Kép   11 461 142 11 603 

Összesen 638 456 12 986 651 442 

 

Nanlib 

Rekordok száma 
 

Bibliográfiai 

rekordok száma 

összesen 2017 

2018-ben készített 

rekordok száma 

Bibliográfiai 

rekordok száma 

összesen 2018 
bibliográfiai rekord  92 115 5 982 98 097 

példányrekord 459 392 26 214 485 606 

 

Mutatók 2017. évi tény 

2018. 

évi 

terv 

2018. évi tény 

 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 

DRKPK 17 618 

KSZR 3 638 

Cikk 4 340 

Összesen 25 596 

23 000 

DRKPK 12 986 

KSZR 5 982 

Cikk 1 846 

Összesen 20 814 

 

81 

Magyarországi Közös 

Katalógusba (MOKKA) betöltött 

tételek száma 

16 508 15 000 16 841 102 

Országos gyűjtőkörű 

cikkadatbázisba betöltött rekordok 

száma 

4 340 3 000 1 846 43 

Feldolgozás időtartama (egy 

dokumentum feldolgozásának 

átlagos időtartama órában 

kifejezve)  

0,5 0,5 0,5 100 

Beérkező új dokumentumok 

olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának 

időtartama napokban kifejezve 

(átlagosan) 

20 20 20 100 
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A gyűjtemény elektronikus 

feldolgozottsága (az elektronikus 

katalógusban feltárt 

dokumentumok száma a 

gyűjtemény egészének %-ában) 

93  95   97   104 

 

2.3.  Állományvédelem 

 

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

légkondicionált térben elhelyezett gyűjtemény állagmegóvását fontos feladatnak tekintjük. 

Pályázati forrás hiányában 2018-ban saját forrásból 3 db régi könyvet restauráltattunk. Ezek a győri 

Streibig Nyomda kiadványai az 1778, 1799 és a 1800-as évekből. A restaurálás mellett 28 kötet 

fertőtlenítése, tisztítása is megtörtént. A restaurálás és tisztítás összesen 451.000 forintba került. A 

muzeális dokumentumaink közül összesen 244 kötet van restaurálva.  
A 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet alapján elvégeztük a Muzeális gyűjtemény időszaki 

állományellenőrzését, amit a jogszabály 3 évente rendel el esetünkben. Az ellenőrzés során 

valamennyi leltárban lévő dokumentum hiánytalanul megvolt. 
Könyvtárunk saját kötészettel rendelkezik. Az elhasználódott könyvek közül újrakötésre kerülnek 

azon kötetek, amelyeket nem lehet pótolni, nincs új kiadásuk.  Ezek elsősorban kézikönyvek, 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 

napilapokat, hetilapokat és válogatás alapján a szakfolyóiratokat. A többi megőrzésre kerülő 

időszaki kiadványt tékázzuk. 

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 
2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, 

kötés, javítás, restaurálás, 

savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

Kötés: 

könyv: 1 040 

folyóirat: 170 

Összesen 1 210 
 

Kötés: 

könyv 600 

folyóirat 200 

Összesen 800 

Kötés: 

könyv 660 

folyóirat 

155 

Tisztítás 28 

Összesen 

843 

70 

Muzeális dokumentumok 

száma 
3 277 3 577 3 300 101 

Restaurált muzeális 

dokumentumok száma 
0 4 3 

nem 

számítható 

 

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 

436 oldal + 

43 349 

400 db + 

50 000 oldal 

487 db + 

12.659 

folyóirat 

lapszám 

nem 

számítható 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 
0 0 0 0 

A könyvtári dokumentumok 

állagának védelmét szolgáló 

gépek száma 

3 5 3 100 
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2.4. Olvasószolgálat 

 
A szolgáltatásokat a helyi igényeknek megfelelően alakítottuk. Július 1-től új használati szabályzat 

szerint vehetik igénybe látogatóink a szolgáltatásokat.  

 

Szolgáltatási környezet 
 

A Kisfaludy Könyvtárban az I. emeleti szolgáltató tér felújítási munkálatai miatt a szolgáltatások 

szüneteltek május 28-tól szeptember 1-ig. Ez a munka gondos tervezést, előkészítést és 

megvalósítást igényelt, aminek következtében 2018. szeptember 3-ától a megújult térben 

fogadhatjuk a látogatókat. Gyermeksarok, agora, kézikönyvtár, idegen nyelvű gyűjtemény, 

klasszikus- és kortárs szépirodalom, bestsellerek és szakirodalom várja az olvasókat, 

helybenhasználati és kölcsönzési lehetőséggel. A korábbi 57 ezres kötetszámmal szemben 40 ezer 

dokumentum került az új, tágas, átlátható környezetbe. A szabadpolcos kölcsönözhető állomány 

polcain nagyrészt 2010 utáni kiadású könyvek találhatók. Emellett internet- és wifi használatot is 

igénybe vehetnek az olvasók. Az olvasók információs igényeinek kiszolgálását szaktájékoztatók 

segítik.  

Ezzel egyidejűleg megkezdődött a Központi Könyvtár épületének áttervezése is, aminek teljes 

átépítése fenntartói és pályázati forrásból valósul majd meg. 

 

Helybenhasználat 
 

A megyei hatókörű városi könyvtárban 4 olvasótermet használhattak májusig a látogatók. A 

Központi Könyvtár 20 férőhelyes olvasótermében az időszaki kiadványok és a kézikönyvek 

hozzáférhetőek az olvasók számára. A Kisfaludy Könyvtár első emeleti 20 férőhelyes folyóirat-

olvasótermében a kurrens időszaki kiadványokat, a kézikönyvtár olvasótermében a helyben 

használható nyomtatott dokumentumokat olvashatták a felhasználók. Legnépszerűbbek a 

napilapok, hetilapok és a szórakoztató magazinok voltak 2018-ban is, a szakfolyóiratok olvasása 

csökkent, ennek oka az online archívumok elérhetőségében rejlik. Kézikönyvek közül jellemzően 

szaklexikonokat, nyelvi szótárakat és monográfiákat kerestek. A Kisfaludy Könyvtár II. emeleti 

helyismereti kutató- és olvasótermében a Győr-Moson-Sopron megyére vonatkozó 

dokumentumokat és információkat, a helyismereti időszaki kiadványokat, valamint az időszaki 

kiadványok bekötött példányait használhatják a látogatók. Május végén az I. emeleti kölcsönzőtér 

új, korszerű szolgáltatótérré alakítása és az egyes szolgáltatások újragondolása miatt a 

folyóiratolvasóterem teljes egészében a II. emeleti helyismereti- és olvasóterembe került. A hang-

és médiatárban a zenei szakfolyóiratok, könyvek és kották mellett zenei felvételeket hallgattak 

helyben. 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. 

 

2018-ban a Központi Könyvtárban 14 216 látogató járt, akik csak helyben használat céljából vették 

igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, közülük 5 559-en a felnőtt olvasószolgálatban, 8 657-en a 

Gyermekkönyvtárban jártak.  

A Kisfaludy Károly Könyvtárban összesen 14 035 helyben használó látogató járt, az 

olvasószolgálatban 6896, az olvasóteremben 5348, a Hangtárban 1791. Tájékozódás, 

információkérés, helyben olvasás, helyismereti gyűjtemény használata, zenehallgatás, wifi 

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

beiratkozott olvasóink is éltek a helyben használati lehetőséggel. 
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Helyben használt dokumentumok száma - 2018 

 

 Helyben használt dokumentumok száma 

Központ -Felnőtt részleg 42 439 

Központ-Gyermekkönyvtár 1 095 

Kisfaludy Károly Könyvtár olvasószolgálata 15 073 

Kisfaludy Károly Könyvtár Helyismereti 

Gyűjtemény Kutató- és olvasóterme 
31 950 

Kisfaludy Károly Könyvtár-Hangtár 1 063 

Gyárvárosi Fiókkönyvtár 830 

Győrszentiváni Fiókkönyvtár 6 746 

Marcalvárosi Fiókkönyvtár 708 

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár 19 635 

Szabadhegyi Fiókkönyvtár 810 

Szigeti Fiókkönyvtár 145 

összesen 120 949 

 

Dokumentumok kölcsönzése 
 

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. A könyvtárhasználati szabályzat 

július 1-től változott, a korábbi 1 helyett 2 DVD-t kölcsönözhetnek olvasóink. 

 

Kölcsönzött dokumentumok megoszlása dokumentumtípusok szerint: 

 

Dok.típus/év 2017 2018 

 

 
Nyomtat

ott dok. 

Zenei- és 

hangzó 

dok. 

DVD, CD-

Rom 

Nyomtatott 

dok. 

Zenei- és 

hangzó 

dok. 

DVD, CD-

Rom 

Központi 

Könyvtár 
131 222 3 967 8 293 127896 3034 7917 

Kisfaludy 

Károly 

Könyvtár 

104 768 4 797 3 500 108274 5458 3867 

Átkölcsönzés

ek 
4 285 28 46 4669 4 63 

Összesen 240 275 8 792 11 839 240839 8496 11847 

 

Kölcsönzött dokumentumok száma a fiókkönyvtárakban 

Fiókkönyvtár 2017. évi tény 2018. évi tény 
Változás %-

ban az előző 

évhez képest 

Gyárvárosi Fiókkönyvtár 6 473 7 473 115  

Győrszentiváni Fiókkönyvtár 21 125 22 083 105  

Marcalvárosi Fiókkönyvtár 10 500 10 421 99  

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár 33 214 30 403 92  

Szabadhegyi Fiókkönyvtár 6 870 10 067 147  

Szigeti Fiókkönyvtár 8 391 11 167 133  

Összesen 86 573 91 614 106  

 

Az intézményi hálózaton belül a szolgáltatóhelyek között dokumentumátkérés működik. Olvasóink 

bármely részlegbe átkérhetik a hozzáférhető dokumentumokat, s ahova kérik, ott tudják 
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kikölcsönözni, s oda is kell visszavinniük azokat. Könyvtárközi kölcsönzéssel csak azokat a 

dokumentumokat kérjük meg olvasóink számára, amiket az intézményi hálózatból nem tudunk 

biztosítani. A Központi Könyvtár olvasói számára 97 db dokumentumot kértünk ODR keretében, a 

Központi Könyvtárból 35 db dokumentumot kértek más könyvtárak olvasói számára, ugyanezen 

módon. A KSZR települések részéről 80 kérés érkezett. A fentieken túl még 163 könyvtárközis 

kérést intéztünk. Összesen 278 könyvtárközis kérés érkezett az olvasószolgálathoz és 97 kérést 

indítottunk olvasóink számára. 

 

2018 októberében vizsgálat keretében mértük a 2015-től beszerzett dokumentumok iránti olvasói 

érdeklődést. Az eredmény azt mutatta, hogy a legnagyobb érdeklődés a bestsellerek iránt volt: Jojo 

Moyes, Belinda Alexandra, Kimberley Freeman, Paula Hawkins, Gayle Forman, Kate Furnivall, 

Lesley Pearse, Nora Roberts, Katie Fforde, a skandináv krimiírók stb., de a kortárs szépirodalom 

reprezentánsait Dragomán György, Háy János, Tóth Krisztina, Grecsó Krisztián könyveit is sokan 

kölcsönözték. A szakirodalomból Nyári Krisztián, Bagdy Emőke, Popper Péter, könyvei mellett a 

gyermekneveléssel kapcsolatos könyvek a legnépszerűbbek, valamint a szakácskönyvek és az 

útikönyvek. A gyermek- és ifjúsági könyvek közül Bartos Erika, Jeff Kinney, Leiner Launa könyvei 

mellett, az állatokkal és a járművekkel foglalkozó ismeretterjesztő könyvek a legkeresettebbek 

(Anne Möller: Állatsimogató, Állatlexikon, Angela Weinhold: Fedezd fel az erdőt, Wolfgang 

Metzger: Traktorok, Markoló, traktor, kukásautó, Mentőjárművek). A beszerzett dokumentumok 

darabszáma és a példányok kölcsönzésének száma azt mutatja, hogy átlagosan legalább egyszer 

kikölcsönözték az újonnan szerzeményezett dokumentumokat. A régebbi beszerzési dátumú 

példányokon több a kölcsönzés, ahogy közelítünk napjainkhoz, azaz egyre újabb beszerzéseket 

nézünk, úgy csökken a kölcsönzések darabszáma, de ez érthető is, köszönhetően annak, hogy még 

kevés idő volt a háromhetes terminusú kölcsönzésekre. Ezért is fontos, hogy minél rövidebb 

átfutással kerüljenek az új dokumentumok az olvasókhoz. Ez a múlt évben sikerült. 

 

Internethasználat, távhasználat 
 

A teljes intézményi hálózatban egységesen 45 perc ingyenes internethasználati lehetőséget 

vehetnek igénybe a látogatók. 

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 – becslésük szerint – 22 048 referensz kérdést oldottak 

meg 2018-ban. A Központi Könyvtárban 10 529-et, a Kisfaludy Károly Könyvtárban 11 519-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), 

történelmi korszakok (ókori görögök, ókori Róma, híres történelmi személyek), európai országok 

kultúrtörténete (mesék, versek, művészeti alkotás, látnivalók, életmód), mitológiai alakok, egy-egy 

fogalom, tárgy irodalmi feldolgozása (mesék ludakról, manókról, vásárról, gyógyító mesékről, 

stb.), zenetörténet, tömegközlekedés, környezetvédelem, biológiai témakörök (emberi test, 

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 
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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 
 

Irodalomkutatások száma 33 db volt összesen 2018-ban. Az irodalomkutatásokat gyorsan kérik, 

egyik napról a másikra. Sokan e-mailen vagy telefonon kérték, nincs meg mindig a személyes 

kontaktus. 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 

2018-ban is. Az előző évi irodalomkutatások listája: 

 

Apaszerep változása, társadalmi szempontból 
A munkaerőpiac változásai az utóbbi húsz év 

tükrében 

Autizmus 
Női emancipáció kialakulása Európában 

(társadalomismeret) 

Dunántúli népdalcsokor Női sorsok országok szerint 

Emberismeret és etika: Az erkölcsi 

gondolkodás fejlődése 
Óvodai mozgásfejlődés 

Fiatalkorúakkal szembeni büntetőjogi 

szankciórendszer, különös tekintettel a 14. 

életévüket be nem töltöttek elkövetőkre 

PR és a marketing 

Foglalkoztatottság, munkaerőpiac Pszichodráma 

Francia sanzonok (kotta) Regionális kultúra 

Gyógyturizmus Rábaközi népi hangszerek 

Híres emberek látogatása Győrben az elmúlt 

80 évben 

Rossini: Stabat Mater 

Holokauszt Schubert 

Iskolaérettség Sporttörténeti kutatás (EB, VB, Olimpiai 1-3. 

helyezett Győrhöz kötődő sportolók) 

Kábítószer, drog Szkizofrénia: válogatás a Dr. Kovács Pál 

Könyvtár és Közösségi Tér gyűjteménye és az 

EPA-HUMANUS-MATARKA adatbázis 

alapján 

Kossuth Lajos politikai pere Tisza István élete és politikai pályája 

Közigazgatás-történet a két világháború között Vladislav Vancura - Szeszélyes nyár című 

regényének összevetése az abból készült 

filmmel és színpadi adaptációval 

KSH-Statisztkai adatok (Győr, Pécs, Szeged, 

Debrecen, Miskolc) 

Zöld óvoda 

Mese a magyar zenében Y és Z generáció 

Mese a zeneirodalomban  

 

 

A pályázati füzetekhez kapcsolódóan (Macskaságok, Barátságból jeles, Az emberi test, Bernstein 

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

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

Valentin napra, amik a honlapra is felkerültek. A gyermekek számára gyerekeknek szóló zenei 

felvételekből és hangoskönyvekből állítottunk össze ajánlót. Költészet napjára Verset mindenkinek! 

akció keretében reneszánsz kori verset 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 



15 

 

írtak rendszeresen könyv, zene- és filmajánlókat a honlapra. A gyermekkönyvtárosok könyvajánló 

dobozba gyűjtöttek a gyermekolvasók számára az életkori sajátosságaiknak megfelelő 

olvasmányokat. A Kisalföld Regényújság mellékletéhez rendszeresen állítottunk össze TOP 10-es 

könyvajánló listákat. A szaktájékoztatói tevékenység mellett helyismereti vonatkozású 

sajtófigyelést is végeztünk, s bővítettük adatbázisainkat is, így az Életrajzi Bibliográfiát és a Győri 

életrajzi lexikon wiki változatát. 

 

Csoportos látogatások 
 

2018-ban a Központi Könyvtár felnőtt olvasószolgálatában 11 csoport 257 fő, a Kisfaludy Károly 

Könyvtárban 19 csoport 312 fő vett részt könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozáson, a 

Hangtárban 7 csoport 167 fő, a gyermekkönyvtárban pedig 61 csoport 1135 fő. Összesen 98 

csoportos foglalkozást tartottunk 1871 látogató részvételével. 

Ezen kívül a fiókkönyvtárakban 46 könyvtárhasználati foglalkozáson összesen 876 fő vett részt. 

A csoportos foglalkozások látogatói a gyermekkönyvtárban többségében óvodások és alsós 

általános iskolások, a felnőtt részlegben pedig középiskolások voltak. 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 és 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.  

A TÁMOP pályázat keretein belül szövegalkotás és szövegértés fejlesztési foglakozásokon vettek 

részt a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 7. osztályos 

tanulói. A képzés témája: az egészség, az egészséges életmód. A résztvevő diákok (8 fő) 5 

alkalommal (3×45 perc) látogattak el a gyermekkönyvtárunkba. A feladat a tanulók kommunikációs 

képességeinek, szóbeli- és írásbeli szövegalkotásának és az olvasottak alapján a szövegértelmezés 

fejlesztése volt.  

Középiskolás osztályok vonatkozásában könyvtárhasználati- és érettségire felkészítő órákat 

tartottunk, utóbbiakat regionális kultúra témakörben. 

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 (Farsang, 
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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: teknős 

zseníliadrótból, papírvirág, ékszerdoboz, állatfigurás kulcstartó, sárkány marionett báb, valamint 

dekupázs technikával készített doboz szerepelt 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 füzet Macskaságok címmel a Garfield évfordulóhoz kapcsolódott, az őszi az emberi test 

témáját dolgozta fel, míg a nyári a Barátságból jeles címmel készült. Felnőtt olvasóinknak is készült 

pályázati füzet: egy zenei témájú a Bernstein évfordulóhoz kapcsolódóan Bernstein 100 címmel, 

valamint egy irodalmi Köztünk élő irodalom címmel a 2018-as irodalmi évfordulókhoz 

kapcsolódóan. 

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

megyei fordulóinak lebonyolításában biztosítva a helyszínt, az adott témához kapcsolódó 

könyvállományt és a könyvtárosok szakértelmét. 2018-ban a verseny témája: A víz volt. 

Kapcsolódtunk az Internet Fiesta programsorozatához. „Fiesztázzon velünk!” címmel a Mátyás-év 

alkalmából Mátyás a reneszánsz uralkodó címmel kvízt állítottunk össze, 5 napon keresztül 5-5 

kérdést tettünk fel a játékos kedvű érdeklődőknek. „Facebook-on az irodalom” címmel online 

játékot hirdettünk felsős tanulóknak is. Egy héten keresztül naponta jelentettünk meg feladványokat 

a magyar irodalom nagy alakjairól. 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. 11 évvel ezelőtt indítottuk útjára Hencidától Boncidáig című levelezős mesevetélkedő 

sorozatunkat, amelyre 2018-ban 34 csapat jelentkezett. 14, Mátyás királyról szóló mesét 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). 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 Garfield és barátai címmel képregényíró képességüket tehették próbára, addig a felsősök 

Rímhányó Romhányi nyomába lépve vicces verseket írhattak. Az alsó tagozatos tanulókat egyéni 

online játékra is invitáltuk „Te is tudod!” címmel. 5 héten keresztül egy-egy Janikovszky Éva 

meserészletet és egy hozzá kapcsolódó kérdést jelentettünk meg a gyermekkönyvtár Facebook 

oldalán. A Molnár Vid Bertalan Közösségi Házzal és a Győr Plusz Tv-vel közösen részt vettünk az 

Arrabona évszázadai című vetélkedő sorozat kérdéseinek összeállításában. Mátyás király emlékéve 

alkalmából augusztusban a reneszánsz jegyében Facebook játékra hívtuk olvasóinkat: 5 napon 

keresztül, egy-egy reneszánsz kori zenével kapcsolatos kérdést tettünk fel. A Központi Könyvtárban 

a könyvtári héten 2018. október 2-án „Ugrás a tudásba” címmel könyvtárhasználati vetélkedőt 

tartottunk győri általános és középiskolásoknak. Ez a vetélkedőt már több mint 20 éve szervezzük, 

mindig a Könyvtári Hétre. A hagyományos könyvtári heti Facebook játékunkat HOL-MI? címmel 

hirdettük meg. Két héten keresztül, minden nap kitettünk egy fotót, s hozzá kapcsolódóan arra 

kellett választ adni, hogy hol készült a felvétel és mi hiányzott a képről? Mesés rajzok – rajzos 

mesék címmel Bálint Ágnes meséihez kötődő rajzpályázatot hirdettünk óvodásoknak. 
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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. 

 

Projektek 
 

A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0034 pályázat utókövetése kapcsán szövegalkotás és szövegértés 

fejlesztési foglakozásokon vettek részt a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 7. osztályos tanulói a gyermekkönyvtárban Kámán Dóra vezetésével. A 

feladat a tanulók kommunikációs képességeinek, szóbeli- és írásbeli szövegalkotásának és az 

olvasottak alapján a szövegértelmezés fejlesztése volt.  

 

 „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 szakmai napot 

szerveztek szeptember 18-ára: Tóth Judit ismertette „Az én könyvtáram” program tervezett 

fejlesztéseit és eddig megvalósult eredményeit, dr. Tóth Máté A magyar lakosság olvasási és 

könyvtárhasználati szokásai 2017-ben címmel tartott előadást, majd Jávorka Brigitta, a 

Gamification könyvtári környezetben címmel tartott előadást. A szakmai napot Magdics Erika zárta, 

aki a Győrben zajló könyvtárpedagógiai műhelymunkáról számolt be a résztvevőknek. 

 

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 megkezdtük három szolgáltatóhelyen: 

Központi Könyvtár, Kisfaludy Könyvtár, József Attila Művelődési Ház. Az infrastrukturális 

fejlesztést szolgáló 

eszközöket átvettük, ezeket telepítették. A Digitális Jólét Program mentorai: Sebők Zsuzsanna, 

Nyerges Edina és Bárány Zsolt. Sebők Zsuzsa elvégezte már a mentor képzést, s megkezdte a 

képzések szervezését és lebonyolítását a Központi Könyvtárban. A képzések célja a digitális 

készségek elsajátítása és fejlesztése. A képzést először nyugdíjasoknak szerveztük meg. 

 

Rendezvények 
 

A könyvtár-pedagógia iránt elkötelezett kollégák: könyvtárosok és iskolai könyvtárosok Könyvtár-

pedagógiai Műhelymunka sorozat keretében havi rendszerességgel találkoznak, hogy bemutató 

foglalkozásokkal és szakmai tapasztalatcsere lehetőségekkel kölcsönösen segítség egymás 

munkáját. A résztvevők március 6-án, a sorozat részeként prezentációval egybekötött beszélgetés 

formájában betekintést nyerhettek a gyermekkönyvtárosok által szervezett programokba, május 13-

án pedig Törökkor Győrben címmel bemutató foglalkozást nézhettek meg. 

A május 27-ei Gyermeknapon, az Aranyparton fejtörőkkel, rejtvényekkel vártuk a gyerekeket.  
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Június 1-én, gyermekolvasóink 2 író-olvasó találkozón találkozhattak Sohonyai Edittel.  

Június 4-én a Központi Könyvtár olvasóteraszán a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium 

növendékeinek előadásában nyárköszöntő gitárkoncertet hallgathattak meg az érdeklődők.  

31! - 3 folyó, 1 sziget összművészeti fesztiválon július 27-29. között irodalmi fejtörőkkel, kvízekkel 

vártuk a közönséget.  

Szeptember 18-án "Az én könyvtáram" projekt szakmai napja volt a Kisfaludy Könyvtár 

rendezvénytermében.  

Az október 1-6-i Könyvtári Héten programokkal vártuk látogatóinkat: családi társasjátékozás, 

filmklub, nyílt nap, zenés, irodalmi műsor, előadások, kiállítás, koncert és helytörténeti séta. 

 

Olvasóterem (Kisfaludy Károly Könyvtár) 

 

2018 júniusában a 2016 októberében felújított 2. emeleti helyismereti kutatóterembe költöztek a 

kurrens folyóiratok is, így helyismereti kutató és folyóirat olvasó is egy térben funkcionál. 

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 még nem digitalizált 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.  

Az Olvasószolgálati Osztállyal történt egyeztetés után 2019-re 279 -féle folyóiratot rendeltünk, 6 

új folyóiratcímmel gyarapodott a megrendelt folyóiratok listája. A rendelést 9 helyszínre történt 

(Központi-, Kisfaludy- és a fiókkönyvtárak), 25 különböző terjesztőtől, illetve kiadótól, 

szerkesztőségtől. A legnagyobb szállítók a Posta, Kello, Librotrade, Akadémiai Kiadó, Lapcom Zrt. 

voltak. Könyvtárunkba összesen 514 féle (cím) periodika jár (444 magyar, 70 idegen nyelvű), 700 

példány. Ezek vásárlással, kötelespéldány szolgáltatással jutnak el hozzánk. Az 514 címből 286 

vásárolt; 228 kötelespéldány szolgáltatással kapott és 55 ajándék. A 700 példányból 

fiókkönyvtárakban 89 példány jár. 

Folyamatos volt a periodikák bibliográfiai leírásainak elkészítése, a bekötött folyóiratok 

számbavétele. Az elkészített listákkal 2018-ban 115 kötetnyi folyóiratot küldtünk a kötészetbe, 204 

db tékát és 70 db ötéves tékát készítettünk. Kollégánk 2018-ban állományba vett 266 kötet 

folyóiratot, folytatta a 2015-ben megkezdett elektronikus főnaplózást. 2018-ban gépi és leltárlapos 

törlés nem történt, mivel előző évben nagyobb mennyiségű példány (740 db) törlésére került sor. A 

Huntékába 64 új periodika cím került be, 491 leírás került módosításra. A folyóirat-érkeztetéshez 

407 címhez végezte el kollégánk a füzetgenerálást. 

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 195 példányt (31 címet) sikerült beírni. Folytatódott a Rákóczi úti 

helyismereti raktárban a folyóiratok utólagos vonalkódozása (kb 500 db): a teljes X méret elkészült, 

a Z méret folyamatban van. 

Könyvtárunk gépen szereplő régi, szabálytalan folyóirat-példányainak leltári számát 

visszamenőlegesen le kell cserélni, mivel nem alkalmasak gépi azonosításra. „Raktári jelzet/régi 

leltári szám” (pl.: Z 49/979-1) formátumban, manuálisan kell kijavítani őket. 2018-ban kollégánk 

871 rekordban hajtott végre leltári szám cserét, 6733 van hátra.  

A raktáros kollégákkal együttműködve, átcsoportosítással enyhítették a raktározási gondokat.  
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Folyóiratos kollégánk adatokat szolgáltatott a különböző osztályoknak, a folyóirat-rendelésekkel 

kapcsolatban. Tovább aktualizálta az NPA-ban (Nemzeti Periodika Adatbázisban) található 

periodika rekordjainkat. A kurrens, tartós megőrzésű aktuális folyóiratlistánk naprakész, 227 

címmel. A lezárt folyóiratlista 516 címének frissítése folyamatban van: 265 folyóiratcím 

aktualizálásával készült el. 

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

az épület 1. emeleti kölcsönző terébe, de az állományrész gyarapításában kollégánk továbbra is részt 

vesz, aki egyben a kapcsolattartó is a British Council központtal. Ezt az állományrészt 2018-ban 

262 olvasó használta, akik 1474 db dokumentumot kölcsönöztek, 455 kölcsönzés során. (2017-ban 

130 olvasó használta, akik 998 dokumentumot kölcsönöztek, 295 kölcsönzés során.) 

A gyűjteményhez kapcsolódóan kollégánk a művelődésszervezővel közösen Idegennyelvi hetet 

szervezett 2018. szeptember 24 és 28 között. (rendhagyó angol óra, módszertani előadás szülőknek, 

filmvetítés, koncert.) 

 

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). A 2018-as év végén, 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 szaktájékoztatót, 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 megfelelni, 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 

1481 db könyvet, a 68 periodikum több ezer lapszámát, 8444 db kisnyomtatványt, 2911 db 

képeslapot. A digitalizált és metadatokkal ellátott dokumentumaink az Europeana digitális 

könyvtárán keresztül is elérhetők, amely a külföldi használókat is a digitális könyvtárunkba 

irányítja. 

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 2019 évre, valamint frissítettük és aktualizáltuk a Megyei kitüntetettek adatbázisát is. 

 

A helyismereti kutatóterem használata 
 

2018-ban a kutatóterem használatának forgalmi adataira hatással volt az első emeleti felújítási 

munkák miatti bezárás (május 28 - szeptember 1), emiatt nyáron kevesebben jöttek be az épületbe, 

helyette a Központi Könyvtárat keresték fel. Szeptembertől az olvasók lassan megszokták a 
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folyóirat-olvasó új helyét, és a látogatóink visszatértek. A második emeleti több funkciós teret, 

(olvasó- és kutatóterem) 2018-ban 282 nyitvatartási napon 5348 helyben használó kereste fel, 31950 

db dokumentumot használtak. Ebből 3102 fő volt a helyismereti kutató, akik 15340 db 

dokumentumot használtak. A folyóirat-olvasó forgalma (bekötött folyóiratok egész évben és a 

kurrens folyóiratok júniustól december végéig használók): 2246 fő, akik 16610 db dokumentumot 

használtak.  

 

 2017 2018 % 

látogatók száma 3223 fő 3102 fő 96 

Általuk használt     

könyv 10770 db 9345 db 87 

bekötött folyóirat 3864 db 2430 db 63 

Egyéb dokumentum 

(cikk, 

kisnyomtatvány) 

751 db 1085 db 144 

Digitalizált 

dokumentum (belső 

hálózaton) 

2520 db 2480 db 98 

Összes használt 

dokumentum 
17905 db 15340 db 86 

 
A folyóiratolvasó forgalma (Az évközi költözés miatt az előző évivel nem hasonlítható): 

 

Folyóirat-olvasó forgalma (a 2. emeleten) 2018-ban 

Látogatók száma 2246 fő 

Általuk használt   

kurrens folyóirat 15 850 db (júniustól) 

bekötött folyóirat 760 db (egész évben) 

Összes használt dokumentum 16 610 db 

 

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 1992 db referensz kérdést tettek fel. Ezek egy része a helyismereti kutatások 

jellegéből fakadóan egy-egy téma teljesebb körül járását igényelték. Ugyanakkor egyre nagyobb 

számban kapunk e-mailen érkező referensz kérdést is. Ezek száma 2018-ban 946 db, így összesen 

2938 db referensz kérdésre válaszoltunk. 

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

kutatót is felkeresik. Ezen alkalmak során rövidebb-hosszabb tájékoztatást adunk a gyűjtemény 

nyújtotta lehetőségekről. Kifejezetten a helyismereti gyűjteményt 280 fő látogatta meg, 9 esetben a 

csoport igényeihez igazodó, a helyismereti kutatás módszereivel kapcsolatos foglalkozást 

tartottunk. 

 

A helyismereti gyűjteményhez kapcsolódó feladatok 
 

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. 2018-ban 705 db könyvvel bővült helyismereti gyűjteményünk. 
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A helyismereti folyóiratok beszerzésének fontos módja a vétel mellett a kötelespéldány és az 

ajándék. 2018-as év végén összesen 829 féle helyismereti folyóiratunk volt. 2018-ban 113  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, 

2018-ban az 32 önkormányzati lap legújabb számait töltöttük le digitális formában. Az elmúlt évben 

8 címmel bővült a számuk, egy digitális újság megszűnt.  

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

történő vásárlás útján helyismeretes kollégánk végezete (2018-ban 123 vétel 549 795 Ft értékben). 

2018-ban a Darabanth Árverezőháztól, a Hodobay Bt-től, a Szőnyi Antikvárium Bt-től, a Borda 

Antikvárium-tól, és Komondi Miklós gyűjtőtől vásároltunk.  

Helyismereti aprónyomtatvány-gyűjteményünk 2018-ban 577 db (65780,- Ft értékű) ajándék és 499 

db (88.720,- Ft értékű) nyomdai kötelespéldány-szolgáltatásból, valamint 1db (950,- Ft értékű,) 

vásárlásból származó, így összesen 1.077 db kisnyomtatvánnyal gyarapodott. Az állomány így 

2018. december 31-én 71177 darabos lett. A Rákóczi úti raktárba (helyismereti raktár) kiszállított 

önfeltáró rendszerű gyűjteményrészbe a beleltározott, ömlesztett kisnyomtatványok beosztásra 

várnak. 

Helyismereti plakát-gyűjteményünk állománya 2018. december 31-én 26816 darabos (1.895.966,- 

Ft értékű) lett. Év közben 262 db ajándék (64.050,-Ft) plakáttal gyarapodtunk, kötelespéldány-

szolgáltatásból (ami főleg a könyvtár saját rendezvényeiről készült plakátjait jelenti) 147 darabot 

(38.200,-Ft) kaptunk, vettünk 1 db-ot (Moson megyei szabályrendelet 1876-ból, Czéh Sándor 

Nyomdájából, 5750, Ft), így összesen ez évben 410 db-ot leltározott kollégánk. A Rákóczi úti 

raktárban (helyismereti raktár) található önfeltáró rendszerű plakátgyűjteménybe a beleltározott és 

kiszállított plakátok nagy része beosztásra került.  

A helyismereti dokumentumok feltárását folytattuk, a tanulmányköteteket analitikusan feltártuk, 

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, az átalakításhoz köthető 

selejtezések, állománymozgatások miatt 2018-ban ők nem végeztek sajtófigyelést, nem töltötték a 

megyei cikkadatbázist, ezt a későbbiekben pótolják.  

Az online katalógusunkban a könyvtárunkban épített megyei cikkadatbázis 2018 végén 217134 db 

rekordot tartalmazott. A cikkadatbázis építését 2018-ban az osztályunkon jelentkező 

munkaerőhiány korlátozta. Februártól nem dolgozott egy nyugdíjba vonuló kollégánk. Ugyan 

segítségünkre volt egy közfoglalkoztatott kolléga (áprilistól júniusig), de betegsége miatt sokat volt 

távol. Ő a régi cikkrepertórium gépelését végezte, de az adatbázis építésben nem számíthattunk rá. 

Így 2018-ban összesen 1846 cikk került leírásra Az tanulmánykötetekből 103 db helyismereti 

tanulmányt vittek be a helyismereti osztály dolgozói a Huntéka adatbázisba.  

Az 1945 előtti képeslapok beszerzésén túl (2018-ban 123 db), azok kétoldalas digitalizálása és 

bibliográfiai leírása is a helyismereti osztályon történik. 2018-ban 141 régi képeslap leírásával 

bővült a katalógusunk és további 144 leírást módosítottunk. A Jadoxban online elérhető képeslapok 

száma 2018 végén 2911 db volt. 

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

266 cikkeket fénymásoltuk, kasíroztok továbbítottuk.  

A helyismereti dokumentumok digitalizálása terén 2018-ban is együttműködtünk a digitalizálást 

végző Digitális Szolgáltatás Osztállyal. Nálunk történt a digitalizálásra szánt periodikumok 

(Kisalföld), helyismereti könyvek válogatása, behasonlítása, erről lista vezetése, a digitalizálandó 

kötetek ki- és visszavétele. Befejeztük a C méretű helyismereti könyvek digitalizálásra való 

leválogatását, megtörtént a digitalizálás, visszakerültek a könyvek. Az értesítők digitalizálásával 

folytatódik a munka. 

A megújuló Digitális Könyvtár fejlesztéseit helyismereti szempontból teszteltük. 

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 db helyismereti tanulmányt írtak a Győri Szalon Várostörténeti puzzle sorozatába és 6 
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db-ot helyismereti évfordulókkal kapcsolatban a Helybenjárás rovatba, illetve két nem helyismereti 

témájú évfordulóról is. 20 db helyismereti könyvajánlót írtunk az év során. Ezenkívül kollégánk két 

tanulmánya jelent meg tanulmánykötetben, illetve egy bibliográfia a Győr-Moson-Sopron megyei 

vonatkozású könyvekről a Honismeret című folyóiratban. Osztályunk dolgozói összesen 42 db 

cikket írtak. 

2018-ban folytattuk a sikeres előadás-sorozatot Életünk utcái, terei – Győr városrészeinek múltjából 

címmel, a 16-os sorszámúval zártuk az évet. 2018-ban 9 ilyen előadás volt, átlagosan 80-100 

érdeklődővel. Célunk volt, hogy az online közösségi oldalakon 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.  

2018. július 27. és 29. között zajlott le a Radó-szigeten a város legújabb fesztiválja 31! - 3 folyó, 1 

sziget, összművészet címmel. A rendezvényre helyismereti dokumentumokkal és a helyszínhez 

köthető játékos totóval készültünk. 

2018. szeptember 8-án az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Győr rendezvényen a Széchenyi téri 

könyvsátorban népszerűsítettük a könyvtárat az alkalomra készített helyismereti totóval, és a régi 

győri képeslapokról készített hűtőmágnesekkel.  

Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF 2023) projekt döntőjébe jutott Győr, 2018. dec. 12-én Európai 

Bizottság (EB) független nemzetközi szakértői testülete ellátogatott Győrbe. A helyszín 

berendezéséhez több mint 200 db helyismereti képeslapot, fotót válogattunk ki.  

2018-ban is több alkalommal vettünk részt iskolai vetélkedők összeállításában, zsűrizésében. Az 

Arrabona várostörténeti vetélkedő kérdéssorainak összeállításában évek óta közreműködünk, a 

gyakorlati forduló során 110 általános iskolást fogadtunk a helyismereti kutatóban. 

Konferencia 

2018. július 25 és 27 között könyvtárunk volt házigazdája a sikeresen lezajlott Magyar Könyvtáros 

Egyesület Helyismereti könyvtárosok Szervezete XX. Országos Helyismereti Konferenciájának, 

melynek címe Használó - közönség - közösség. Helyismeret és kapcsolatépítés az információk 

áramlásában volt. A helyismeretes kollégáink e szervezet tagjai, a kapcsolattartáson túl könyvtár 

részéről részt vettünk a konferencia szervezésében és lebonyolításában. A rendezvény lehetőséget 

adott az intézményben folyó, helyismerettel kapcsolatos projektek (helyismereti könyvkiadás, 

digitalizálás) széles körű bemutatására, a Helyismereti Osztály munkáját előadás keretében 

ismertettük. 

2018. június 1-6-án volt Győrött az Országos Honismereti Szövetség és a győri Szülőföldünk 

Honismereti Egyesület szervezésében a 46. Országos Honismereti Akadémia. A szervezésében, a 

Szülőföldünk Honismereti Egyesület vezetőségi tagjaként aktívan részt vett kollégánk is. 

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.  

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

Szervezet rendezvényein többen jelen voltunk, egyik kollégánk az Országos Honismereti Akadémia 

rendezvényén is.  
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2.6.  Tudományos kutatás 

 

 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2018-ban négy kiadványt jelentetett meg: hármat 

nyomtatásban, egyet elektronikusan. A nyomtatásban megjelent munkák szerzői közül egy 

történész-politológus, kettő helytörténész; egyikük sem intézményünkben dolgozik. A Győri 

Szalonban megjelent írások döntő hányadának szerzője intézményünk munkatársa. 

 

Nyomtatásban megjelent kiadványok: 

 Paár Ádám: Pártok, választások és társadalom Győr és Moson régiójában (1922-1947). 

Győr, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, 2018. 302 o. 25 cm; 

 Teke András: A ‘Zergényi, avagy a Győr-Bácsa Ergényi (úti) lakótelep története. Győr, Dr. 

Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, 2018. 224 o., ill. 25 cm; 

 Torma Attila: Régi győri szállodák, vendéglők, kávéházak... Turizmus és vendéglátás 

(1850-1950). Győr, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, 2018. 383 o., ill. 25 cm. 

 

Elektronikus kiadvány: 

 Gyoriszalon.hu elektronikus időszaki kiadvány (folyamatos – napi frissítéssel) 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kutatómunka éves időalapja 

(munkaóra/év)   
0 0 0 0 

Tudományos kutatások száma 0 5 10 Nem számítható 

A könyvtár összes publikációinak 

száma és ebből a könyvtár 

szakemberei által készített, 

nyomatott vagy elektronikus 

formában megjelent publikációk 

száma 

105 

 

103 

108 

 

105 

126 

 

123 

116  

 

119  

Idegen nyelvű publikációk száma 0 0 0 0 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 

publikációk száma 
0 0 0 0 

A könyvtár által kiadott 

kiadványok száma 
4 6 4 0 

A könyvtár szakemberei által 

tartott előadások száma 
16 16 15 94  

A könyvtár szakemberei által 

elvégzett szakértői tevékenységek 

száma 

2 Nem tervezhető 1 50  

A könyvtár által szervezett 

konferenciák száma  
3 6 7 233  

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

342 450 480 140  

A könyvtár szakembereinek 

konferencián való részvételének 

száma 

155 160 196 121  

A képzésben, továbbképzésen 

részt vett dolgozók száma 
54 54 58 107  
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A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér munkatársainak 2018-ban megjelent szakmai, illetve 

helytörténeti tárgyú publikációi: 

 

Nyomtatásban megjelent publikációk: 

 

Borbély Tamás: 

 A tanácsrendszer első évei Győrött 1950-1954. In: Győri Tanulmányok. Tudományos 

Szemle 39. Győr, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2018. 145-156. o. 

 “... gácsországi földönfutók Győrben”. Győr és a galíciai menekültek az első világháború 

idején. In: Mozgás és átalakulás. A migráció és a társadalmi mobilitás történeti változásai 

és összefüggései. A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2016. évi gödöllői 

konferenciájának előadásai. Szerk.: Halmos Károly, Kovács Janka, Lászlófi Viola. 

Budapest, Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, 2018. 49-59. o. (Rendi 

társadalom - polgári társadalom 30.) 

 

Galambos Krisztina: 

 “Itt jelen vagyon az Istennek Fia”. A győri Szent Imre templom építésének története (1937-

1943). In: Hitvallás, 2018. augusztus, 16. o. 

 A győri Szent Imre herceg úti templom története. Győr, Szent Imre Plébánia, 2018. 189 o., 

ill. 

 

Horváth Gábor: 

 Számvéber Norbert: Páncélosok a Dunántúlon. Könyvajánló. In: Hegyalja, 2018. Január 

 Catherine Horel: Horthy. Könyvismertető. In: Hegyalja, 2018. Február 

 200 éve született Görgey Artúr. In: Kisalföld, 2018. március 14. 

 

Horváth József, dr.: 

 Az 1848 előtti győri árvairatok (Acta Orphanalia) jogtörténeti forrásértékéről. In: Nagy 

Janka Teodóra (szerk.): Kultúra- és tudományköziség a jogi néprajz és a jogi kultúrtörténet 

metszetében. A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016. augusztus 22-

27.) Jogi néprajz, jogi kultúrtörténet szimpózium előadásai. Nemzetközi 

Magyarságtudományi Társaság - Pécsi Tudományegyetem (Pécs, 2016. augusztus 24.) 

Szekszárd, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kar, 2018. 111-128. o. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 4.) 

 Az 1848 előtti Győr megyei falusi árvairatok jogtörténeti forrásértékéről. In: Nagy Janka 

Teodóra (szerk.): A jogi kultúrtörténet és a jogi néprajz új forrásai I. Jogi kultúrtörténeti és 

jogi néprajzi interdiszciplináris nemzetközi konferencia. Szekszárd, 2017. szeptember 28-

29. Szekszárd, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Kar, 2018. 143-158. o. (Jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi kiskönyvtár 7.) 

 “Vízben hóltt Molnár János Jóßághinak Inventáriuma” és más érdekességek. In: Bana 

József (fel. Szerk.): Győri Tanulmányok. Tudományos Szemle, 39. Győr, Győr Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, 2018. 77-92. o. 

 A készülő Győr-monográfiáról. Műhelynapokat tartanak októberben. In: Győr+ Hetilap, 

VIII. évf. 40. Sz. 2018. október 5., 9. o. 

 Harangozó János honvédtisztre emlékeztünk. In: Kimlei Hírmondó, XX. évf. 1. sz. 2018. 

június, 8. o. 

 A magyarkimlei plébánia leghíresebb lakója. In: Kimlei Hírmondó, XX. évf. 1. sz. 2018. 

június, 8. o. [Rómer Flóris OSB magyarkimlei működéséről.] 

 Dominkovits Péter - D. Szakács Anita: Adalékok és források a soproni evangélikus és 

szellemi elit 17-18. századi társadalomtörténeti kutatásához, végrendeletek. Angaben und 

Quellen zur Gesellschaftsforschung der Ödenburger evangelischen stadtleitenden und 

geistigen Elite des 17-18. Jahrhunderts, Testamente. Sopron, Győr-Moson-Sopron Megye 

Soproni Levéltára, 2018. 256 o. In: Soproni Szemle, 72. évf. 2018. 4. sz. 443-448. o. 
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Kámán Dóra: 

 Miért érdemes gyermekkönyvtárba járni? In: Győr+ Hetilap, 2018. Máj. 4. 18. o. 

 

Némáné Kovács Éva: 

 Válogatás a Győr-Moson-Sopron megyéről megjelent honismereti vonatkozású könyvekből 

(2012-2017). In: Honismeret, 46. évf. 2018. 3. sz. 121-128. o. 

 

Sulyok Attiláné: 

 Felolvasóest a könyvtárban Arany János tiszteletére. In: Hegyalja, 2018. január, 8. o. 

 Örökre elaludt a legidősebb ménfőcsanaki. In: Hegyalja, 2018. február, 8. o. 

 Hegyalján innen, Sokorón túl népmesemondó verseny. In: Hegyalja, 2018. május, 10. o. 

 Wass Albert felolvasóest Ménfőcsanakon. In: Hegyalja, 2018. június, 7. o. 

 A Magyar Népmese Hete Ménfőcsanakon. In: Hegyalja, 2018. november, 13. o. 

 

Elektronikus publikációk: 

 

Antaliné Hujter Szilvia: 

 Gázlámpák Győr utcáin. In: Győri Szalon (online), 2018.03.15. (HELYBENjárás rovat) 

(Várostörténeti puzzle, 102. rész) 

 A “Győr városát végveszéllyel fenyegető földrengés” és más győri földmozgások. In: Győri 

Szalon (online), 2018.09.20. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 108. rész) 

 

Bári Edit: 

 Békakirály, Libabál, Kolompos és Mátyás király - Gyerekrendezvények a 18. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.21. (LÁThallás rovat) [társszerző: 

SzaSzi) 

 Gasztronómia, utazás, szerelmes levelek, népek és jelképek - Ismeretterjesztő és 

szakkönyvek a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11-23. (ÍRÓkéz 

rovat) [társszerzők: Berente Erika, Csiszár Antal, Sulyok Attiláné, Szabó Szilvia] 

 A győri német nemzetiség bemutatkozása a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon 

(online), 2018.11.19. (eSTéBé rovat) 

 Prímástalálkozó, Queen-jazz, Viszockij-est, Cseh Tamás emléke - Zenés programok a 18. 

Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.22. (LÁThallás rovat) 

[társszerzők: Kiss Géza, SzaSzi, tmoni] 

 Rókák esküvője, Csendlépcső, Smink nélkül, Pigment - Verseskötetek a 18. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.23. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: 

Csiszár Antal, SzaSzi, tmoni] 

 Szavak, mozgóképek és élesre fent hangok - Bemutatkozó-, irodalmi- és pódiumest a 18. 

Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.21. (eSTéBé rovat) [társszerző: 

Csiszár Antal] 

 

Bedő Mónika: 

 Benes Pál gyáros, győri festőművész. In: Győri Szalon (online), 2018.01.18. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 100. rész.) 

 Egy híres győri festőművész: Liezen-Mayer Sándor (1839-1998). In: Győri Szalon (online), 

2018.06.21. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 106. rész) 

 

Berente Erika: 

 205 éve született Simor János győri püspök. In: Győri Szalon (online), 2018.08.23. 

(HELYBENjárás rovat) 

 Almási Tibor: Évről-évre... Győr képzőművészeti élete 1896-1918. In: Győri Szalon 

(online), 2018.06.11. (ÍRÓkéz rovat) 
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 Arrabona 52. - Rómer Flórisról bővebben. In: Győri Szalon (online), 2018.07.04. (ÍRÓkéz 

rovat) 

 EKF nap a Széchenyi téren. In: Győri Szalon (online), 2018.09.11. (HELYBENjárás rovat) 

 Első világháború, kerékpáros békenagykövet, két írói munkásság - Könyvbemutatók, 

beszélgetések, előadások a győri 89. Ünnepi Könyvhéten. In: Győri Szalon (online), 

2018.06.12. (ÍRÓkéz rovat) [társszerző: Csiszár Antal] 

 Emlékhelyek napja: A győri várkazamata. In: Győri Szalon (online), 2018.05.16. 

(HELYBENjárás rovat) 

 Gasztronónia, utazás, szerelmes levelek, népek és jelképek - Ismeretterjesztő és 

szakkönyvek a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.23. (ÍRÓkéz 

rovat) [társszerzők: Bári Edit, Csiszár Antal, Sulyok Attiláné, Szabó Szilvia] 

 Győrről győrieknek - Helyi témájú kiadványok a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2018.11.22. (HELYBENjárás rovat) [társszerzők: Csiszár Antal, SzaSzi] 

 Hogyan szűnt meg a Nagy Tökéj? - Kérdések és válaszok az Olvasni jó! Vetélkedőn. In: 

Győri Szalon (online), 2018.01.25. (HELYBENjárás rovat] 

 A könnyed (pop)dallamoktól a szalonzenén át a balkáni-délszláv folklórig - Zenei 

produkciók a győri 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapokon. In: Győri Szalon 

(online), 2018.06.11. (LÁThallás rovat) [társszerző: Szilvási Krisztián] 

 Japán - Megjelent a Műhely legújabb tematikus száma. In: Győri Szalon (online), 

2018.11.19. (ÍRÓkéz rovat) 

 Legyél te is mesehős! - Olvasósarkot nyertek a győri kisdiákok. In: Győri Szalon (online), 

2018.07.02. (eSTéBé rovat) 

 Magyarok figyeljetek! - Lukács Sándor röpirata. In: Győri Szalon (online), 2018.03.15. 

(HELYBENjárás rovat) 

 Paár Ádám: Pártok, választások és társadalom Győr és Moson régiójában (1922-1947). In: 

Győri Szalon (online), 2018.06.15. (ÍRÓkéz rovat) 

 Sárkánytörvény, pudinghajsza, szomjas troll, űrpatkány - Gyerek- és ifjúsági könyvek a 18. 

Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.22. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: 

SzaSzi, tmoni] 

 Tapló, Őszi kék, Tólig, Bézs - Memoárok, naplók, visszaemlékezések, interjúk, 

önéletrajzok a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.23. (ÍRÓkéz 

rovat) [társszerzők: Ősze Mária, tmoni] 

 Torma Attila: Régi győri szállodák, vendéglők, kávéházak... Turizmus és vendéglátás 

(1850-1950). In: Győri Szalon (online), 2018.06.10. (ÍRÓkéz rovat) 

 XII. Tolkien Levelező Verseny - Három ezüst Győrnek. In: Győri Szalon (online), 

2018.05.04. (ÍRÓkéz rovat) 

 

Borbély Tamás: 

 100 éve született Szolzsenyicin, a szabad ember. In: Győri Szalon (online), 2018.12.11. 

(ÍRÓkéz rovat) 

 Paur Iván, az elhivatott leletmentő. In: Győri Szalon (online), 2018.12.17. (HELYBENjárás 

rovat) 

 

Cseke Gabriella: 

 31! - 3 folyó, 1 sziget összművészeti fesztivál. In: Győri Szalon (online), 2018.07.30. 

(HELYBENjárás rovat) [társszerző: F. Sipos Bea] 

 

Dákainé Szenczi Ilona: 

 Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 2. - A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi 

Tér Gyermekkönyvtárának programjai. In: Győri Szalon (online), 2018.04.06. (csakMI 

rovat) [társszerzők: Kámán Dóra, Máté Zsófia] 
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F. Sipos Bea: 

 31! - 3 folyó, 1 sziget összművészeti fesztivál. In: Győri Szalon (online), 2018.07.30. 

(HELYBENjárás rovat) [társszerző: Cseke Gabriella] 

 

Galambos Krisztina: 

 Használó - közönség - közösség. Helyismeret és kapcsolatépítés az információk 

áramlásában. In: Győri Szalon (online), 2018.07.30. (csakMI rovat) 

 

Horváth Gábor: 

 Darányi Kálmán győri beszéde (Ezen a napon történt). In: Győri Szalon (online), 

2018.03.05. (eSTéBé rovat) 

 Győr bombázása (Ezen a napon történt). In: Győri Szalon (online), 2018.04.13. 

(HELYBENjárás rovat) 

 József nádor Győrbe rendeli a nemesi felkelőket (Ezen a napon történt). In: Győri Szalon 

(online), 2018.05.09. (HELYBENjárás rovat) 

 Szamuely Tibor győri beszéde (Ezen a napon történt). In: Győri Szalon (online), 

2018.04.20. (HELYBENjárás rovat) 

 

Horváth József, dr.: 

 Elindult a harmadik győri Hazánk folyóirat (Ezen a napon történt). In: Győri Szalon 

(online), 2018.11.04. (HELYBENjárás rovat) 

 A készülő Győr-monográfiáról - októberben nyilvános műhelynapokat tartanak a győri 

könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2018.10.05. (HELYBENjárás rovat) 

 Megjelent a Győri Hírlap (1886-1939) első száma (Ezen a napon történt). In: Győri Szalon 

(online), 2018.09.26. (HELYBENjárás rovat) 

 Megjelent a Győri Közlöny (1857-1896) első száma (Ezen a napon történt). In: Győri 

Szalon (online), 2018.10.01. (HELYBENjárás) 

 

Kámán Dóra: 

 Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 2. - A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi 

Tér Gyermekkönyvtárának programjai. In: Győri Szalon (online), 2018.07.30. 

(HELYBENjárás rovat) [társszerzők: Dákainé Szenczi Ilona, Máté Zsófia] 

 

Máté Zsófia: 

 Könyvtár-pedagógiai műhelymunka Győrben 2. - A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi 

Tér Gyermekkönyvtárának programjai. In: Győri Szalon (online), 2018.07.30. 

(HELYBENjárás rovat) [társszerző: Dákainé Szenczi Ilona, Kámán Dóra] 

 

Némáné Kovács Éva: 

 130 éve született Petz Aladár (1888-1956). In: Győri Szalon (online), 2018.12.10. 

(HELYBENjárás rovat) 

 “Egy alsóbbrendű, de emelkedettebb szellemű magyar hivatalnok”. 200 éve született 

Matusek Antal (1818-1883). In: Győri Szalon (online), 2018.06.13. (HELYBENjárás rovat) 

 A Győri Gőzhajózási Társaság története - I. rész. In: Győri Szalon (online), 2018.11.22. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 110. rész) 

 A Győri Gőzhajózási Társaság története - 2. rész. In: Győri Szalon (online), 2018.12.22. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 111. rész) 

 A győrszigeti Kohn Adolf és Társa Olajgyára története alapításától 1910-ig. In: Győri 

Szalon (online), 2018.04.19. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 103. rész) 

 

Nyerges Edina: 

 Tolkien Olvasás Napja. In: Győri Szalon (online), 2018.03.25. (ÍRÓkéz rovat) 
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Ősze Mária: 

 A 2000 éve elhunyt Ovidius tiszteletére. In: Győri Szalon (online), 2018.01.02. (ÍRÓkéz 

rovat) 

 A Győri Filharmonikus Zenekar Brahms CD boxának bemutatója a 18. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.19. (LÁThallás rovat) 

 Haditérképészet a magyar-horvát végeken és Győrben - Prof. Dr. Pálffy Géza előadása a 

győri könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2018.12.21. (csakMI rovat) 

 Tapló, Őszi kék, Tólig, Bézs - Memoárok, naplók, visszaemlékezések, interjúk, 

önéletrajzok a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.23. (ÍRÓkéz 

rovat) [társszerzők: Berente Erika, tmoni] 

 Térképészet Magyarországon 1650-1800 között - Dr. Verók Attila előadása a győri 

könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2018.12.10. (csakMI rovat) 

 Az újraálmodott Róma - pódiumbeszélgetés a Győri Corvina-ról. In: Győri Szalon (online), 

2018.11.17. (ÍRÓkéz rovat) 

 

Sulyok Attiláné: 

 Bíró Szabolcs és Benyák Zoltán a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 

2018.11.21. (ÍRÓkéz rovat) 

 Gasztronómia, utazás, szerelmes levelek, népek és jelképek - Ismeretterjesztő és 

szakkönyvek a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.23. (ÍRÓkéz 

rovat) [társszerzők: Bári Edit, Berente Erika, Csiszár Antal, Szabó Szilvia] 

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

(online), 2018.04.16. (csakMI rovat) 

 M. Kácsor Zoltán: Sárkánytörvény. In: Győri Szalon (online), 2018.11.21. (ÍRÓkéz rovat) 

 A Magyar Népmese Hete Ménfőcsanakon - 2018. Október 1-5. In: Győri Szalon (online), 

2018.10.11. (csakMI rovat) 

 Wass Albert felolvasóest Ménfőcsanakon. In: Győri Szalon (online), 2018.05.25. (csakMI 

rovat) 

 

Szabados Éva: 

 Egy darab ég az életünk fölött... - Megnyílt a 89. Ünnepi Könyvhét és 17. 

Gyermekkönyvnapok Győrött. In: Győri Szalon (online), 2018.06.08. (ÍRÓkéz rovat) 

 Juhász Gyula öröksége - A magyar költészet napja 2018. In: Győri Szalon (online), 

2018.04.11. (ÍRÓkéz rovat) 

 Megnyílt Győr Lokálpatrióta Könyvesboltja. In: Győri Szalon (online), 2018.03.20. 

(HELYBENjárás rovat) 

 “Minden könyvemnek saját története van” - Interjú Lanczendorfer Zsuzsannával (Mutasd a 

könyvespolcod, megmondom, ki vagy – 2. rész). In: Győri Szalon (online), 2018.06.14. 

(ÍRÓkéz rovat) 

 Richter János 175. - Győrből indult a világhírű karmester. In: Győri Szalon (online), 

2018.04.04. (HELYBENjárás rovat) 

 A saját olvasmányélménynek nincs határa - Interjú Kocsis Rozival (Mutasd a 

könyvespolcod, megmondom, ki vagy – 1. rész). In: Győri Szalon (online), 2018.06.04. 

(ÍRÓkéz rovat) 

 Az újraálmodott Róma - Kiállítás nyílt a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban. In: 

Győri Szalon (online), 2018.05.22. (ARTmás rovat) 

 Városszeretők Győr - egy lokálpatrióta társasjáték. Interjú Bukovics Ádámmal. In: Győri 

Szalon (online), 2018.05.15. (HELYBENjárás rovat) 

 

Szabó Szilvia: 

 18. Győri Könyvszalon - 2018. november 16-18. Beharangozó. In: Győri Szalon (online), 

2018.11.12. (HELYBENjárás rovat) 
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 Anjouk, Kádár, Kinizsi, Lolita - Regények és elbeszélések a 18. Győri Könyvszalonon. In: 

Győri Szalon (online), 2018.11.24. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: Csiszár Antal, tmoni] 

 Bélakirály, Libabál, Kolompos és Mátyás király - Gyerekrendezvények a 18. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.21. (LÁThallás rovat) [társszerző: Bári 

Edit] 

 “Az én könyvtáram” - Könyvtárosok Győr-Moson-Sopron megyei szakmai napja. In: Győri 

Szalon (online), 2018.09.20. (csakMI rovat) 

 Gasztronómia, utazás, szerelmes levelek, népek és jelképek - Ismeretterjesztő és 

szakkönyvek a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.23. (ÍRÓkéz 

rovat) [társszerzők: Bári Edit, Berente Erika, Csiszár Antal, Sulyok Attiláné] 

 A Győr monográfia első nyilvános műhelynapjáról. In: Győri Szalon (online), 2018.10.17. 

(HELYBENjárás rovat) 

 A Győr monográfia második nyilvános műhelynapjáról. In: Győri Szalon (online), 

2018.10.19. (HELYBENjárás rovat) 

 A Győr monográfia harmadik nyilvános műhelynapjáról. In: Győri Szalon (online), 

2018.10.25. (HELYBENjárás rovat) 

 A Győr monográfia negyedik nyilvános műhelynapjáról. In: Győri Szalon (online), 

2018.10.30. (HELYBENjárás rovat) 

 Győrről győrieknek - Helyi témájú kiadványok a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2018.11.22. (HELYBENjárás rovat) [társszerzők: Berente Erika, Csiszár 

Antal] 

 Használó - közönség - közösség. Helyismeret és kapcsolatépítés az információk 

áramlásában. In: Győri Szalon (online), 2018.07.26. (csakMI rovat) 

 Országos Könyvtári Napok 2018. október 1-7. - Színes programkavalkád a győri 

könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2018.09.25. (csakMI rovat) 

 Prímástalálkozó, Queen-jazz, Viszockij-est, Cseh Tamás emléke - Zenés programok a 18. 

Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.22. (LÁThallás rovat) 

[társszerzők: Bári Edit, Kiss Géza, tmoni] 

 Rókák esküvője, Csendlépcső, Smink nélkül, Pigment - Verseskötetek a 18. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.23. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: Bári 

Edit, Csiszár Antal, tmoni] 

 Sárkánytörvény, pudinghajsza, szomjas troll, űrpatkány - Gyerek- és ifjúsági könyvek a 18. 

Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.22. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: 

Berente Erika, tmoni] 

 Teret adunk Önnek! - Megújult kölcsönzőtér, korszerű kínálat a győri könyvtárban. In: 

Győri Szalon (online), 2018.10.01. (csakMI rovat) 

 

Szilvási Krisztián: 

 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok Győrben - Olvasási előrejelzés június 7-

9. In: Győri Szalon (online), 2018.06.05. (ÍRÓkéz rovat) 

 A könnyed (pop)dallamoktól a szalonzenén át a balkáni-délszláv folklórig - Zenei 

produkciók a győri 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapokon. In: Győri Szalon 

(online), 2018.06.11. (LÁThallás rovat) [társszerző: Berente Erika] 

 

Tolnai Gáborné: 

 Anjouk, Kádár, Kinizsi, Lolita - Regények és elbeszélések a 18. Győri Könyvszalonon. In: 

Győri Szalon (online), 2018.11.24. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: Csiszár Antal, SzaSzi] 

 “... befelé forduló személyiség lévén, az írást tekintettem a legfőbb önkifejező módszernek”. 

Interjú Vidra Szabó Ferenccel. In: Győri Szalon (online), 2018.11.06. (ÍRÓkéz rovat) 

 Győr - az innováció, a fejlődés és a lendület városa. A Győr album új kiadásának bemutatója 

a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.18. (HELYBENjárás rovat) 

 Kié is a könyvtár? - Interjú Tóth Judit szaktanácsadó-koordinátori csoportvezetővel. In: 

Győri Szalon (online), 2018.09.24. (eSTéBé rovat) 
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 Prímástalálkozó, Queen-jazz, Viszockij-est, Cseh Tamás emléke - Zenés programok a 18. 

Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.22. (LÁThallás rovat) 

[társszerzők: Bári Edit, Kiss Géza, SzaSzi] 

 Rókák esküvője, Csendlépcső, Smink nélkül, Pigment - Verseskötetek a 18. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.23. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: Bári 

Edit, Csiszár Antal, SzaSzi] 

 Sárkánytörvény, pudinghajsza, szomjas troll, űrpatkány - Gyerek- és ifjúsági könyvek a 18. 

Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.22. (ÍRÓkéz rovat) [társszerzők: 

Berente Erika, SzaSzi] 

 Szűz Mária jegyese – ahogy a középiskolások látják. Kortárs irodalmi vetélkedő a 18. Győri 

Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.20. (ÍRÓkéz rovat) 

 Tapló, Őszi kék, Tólig, Bézs - Memoárok, naplók, visszaemlékezések, interjúk, 

önéletrajzok a 18. Győri Könyvszalonon. In: Győri Szalon (online), 2018.11.23. (ÍRÓkéz 

rovat) [társszerzők: Berente Erika, Ősze Mária] 

 Totth Benedek: Az utolsó utáni háború - tudósítás a 89. Ünnepi Könyvhét első győri 

könyvbemutatójáról. In: Győri Szalon (online), 2018.06.09. (ÍRÓkéz rovat) 

 Változó terek – A Duna menti térség történeti térképeken, 1650-1800. Megnyílt a 

nemzetközi vándorkiállítás a győri könyvtárban. In: Győri Szalon (online), 2018.11.16. 

(csakMI rovat) 

 Vámos Miklós: Töredelmes vallomás - tudósítás a 89. Ünnepi Könyvhét 

könyvbemutatójáról. In: Győri Szalon (online), 2018.06.11. (ÍRÓkéz rovat) 

 Zöld Péter, Ördöngös dudás, csengő-bongó Tarisznyások és Huzella Péter kis állatai - 

tudósítás a 89. Ünnepi Könyvhét győri gyermekprogramjairól. In: Győri Szalon (online), 

2018.06.14. (LÁThallás) 

 

Vargáné Blága Borbála: 

 125 éve született Borbíró Virgil építész, aki Győr városáról írt. In: Győri Szalon (online), 

2018.03.06. (HELYBENjárás rovat) 

 150 éve született a győr-gyárvárosi templom építésze, Árkay Aladár. In: Győri Szalon 

(online), 2018.02.08. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 101. rész) 

 160 éve született dr. Vajda Emil, a győri kultúra és sport “százkarú” képviselője. In: Győri 

Szalon (online), 2018.06.19. (HELYBENjárás rovat) 

 160 éve született a világhírű Hubay-iskola megteremtője, Hubay Jenő. In: Győri Szalon 

(online), 2018.09.15. (LÁThallás rovat) 

 Dr. Albert Ferenc, egy világhírű győri hegedűvirtuóz pályaíve. In: Győri Szalon (online), 

2018.10.18. (HELYBENjárás rovat( (Várostörténeti puzzle, 109. rész) 

 A legjelentősebb sémi nyelvzseni és vallástörténész: Aistleitner József. In: Győri Szalon 

(online), 2018.05.17. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 104. rész) 

 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai által 2018-ban tartott fontosabb 

szakmai, illetve helytörténeti tárgyú előadások: 

 

Antaliné Hujter Szilvia: 

 2018. július 27. (Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 

XX. Országos Konferenciája; Győr, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy 

Károly Könyvtára): Győrismeret - helyismeret a könyvtári közönségért és a helyi 

közösségért. 

 

Borbély Tamás: 

 2018. február 21. (“Életünk utcái, terei előadás-sorozat; Győr, Dr. Kovács Pál Könyvtár és 

Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára): Győrsziget története. 
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Galambos Krisztina: 

 2018. október (Dunaszeg, Könyvtári Szolgáltató Hely): A századfordulós Győr. Történetek 

régi napilapok hírei és korabeli képeslapok alapján. 

 2018. november 22. (“A bolgárkertészek öröksége” című konferencia a Szegedi 

Tudományegyetem és a Magyar Néprajzi Társaság szervezésében; Szeged, SZTE): A győri 

bolgárkertészek beilleszkedése a helyi társadalomba. 

 

Horváth Gábor: 

 2018. február 6. (Kunsziget, Könyvtári Szolgáltató Hely): A levágott vaskakas (1594). [A 

győri vár elestéről.] 

 

Horváth József, dr.: 

 2018. május 11. (V. Göre Gábor Humorkonferencia; Szőlősgyörök, Gárdonyi Géza 

Művelődési Ház és Könyvtár): “Kötelező” humor? Gondolatok a győri hírlapíró Gárdonyi 

Géza humoráról. 

 2018. július 27. (Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 

XX. Országos Konferenciája; Győr, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy 

Károly Könyvtára): A készülő Győr-monográfia bemutatása. 

 2018. október 12. (A Győr monográfia 2. kötetének műhelynapja; Győr, Dr. Kovács Pál 

Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára): Könyvkultúra, nyomdászat, írni-

olvasni tudás (a 16. század elejétől 1743-ig). 

 2018. október 18. (A Győr monográfia 3. kötetének műhelynapja; Győr, Dr. Kovács Pál 

Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára): Könyvkultúra és művelődés 

Győrött (1743-1849). 

 2018. október 19. (A Győr monográfia 4. kötetének műhelynapja; Győr, Dr. Kovács Pál 

Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára): Nyomdászat, időszaki sajtó, 

könyvtárak Győrött (1849-1945). 

 2018. október 25. (Apák és fiúk, anyák és lányok. Szülői szerepek, gondoskodás és tekintély 

a pre-modern családban (1500-1918) c. konferencia; Budapest, Magyar Tudományos 

Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete): A 

mostohagyermekek helyzete a 17. századi győri családokban - a végrendeletek tükrében. 

 

Horváth Sándor Domonkos, dr.: 

 2018. október 16. (Partnerségben a könyvtárral. “Cselekvő közösségek - Aktív közösségi 

szerepvállalás projekt [EFOP-1.3.1-15-2016-00001] Nemzetközi Tudományos 

Konferencia; Debrecen, Kölcsey Központ): Barátságos könyvtári terek Győr-Moson-

Sopron megyében. 

 

Tolnai Gáborné: 

 2018. április 2. (Nemzetiségkutatás és helytörténet 2. Szellemi, kulturális kincsek, könyvtári 

dokumentumok és digitalizálás - szakmai továbbképzés; Budapest, Országos Idegennyelvű 

Könyvtár): Digitalizálási gyakorlat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térben. 

 2018. július 26. (Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 

XX. Országos Konferenciája; Győr, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér): 

Digitalizálási gyakorlat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térben. 

 2018. október 16. (Közösségi médiák használata az olvasásnépszerűsítés, közönség- és 

közösségfejlesztés érdekében - szakmai nap; Győr, Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi 

Tér Kisfaludy Károly Könyvtára): A könyvtár virtuális közösségei. 

 

A táblázatban olvasható adatokhoz, illetve a fentebb közölt jegyzékekhez röviden az alábbi 

megjegyzéseket szeretnénk hozzáfűzni: 

 

Intézményünkben csak tudományos munkát végző munkatársunk nincs, így tudományos munkára 

meghatározott időkeret sincs. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai - főként 
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helytörténeti-helyismereti tárgyú - kutató munkájukat egyéb teendőik mellett, illetve – legnagyobb 

részben - szabad idejükben végzik. A munkatársak publikációinak döntő többsége a könyvtárunk 

által kiadott Győri Szalon című időszaki kiadványban - www.gyoriszalon.hu - lát napvilágot, melyet 

a szerkesztők naponta frissítenek. A fentebb olvasható jegyzékben csak a könyvtárszakmai, illetve 

helytörténeti tárgyú, fontosabb publikációkat soroltuk fel, és ezek száma szerepel a táblázatban is; 

emellett több tucatnyi munkatársunk készít rendszeresen elektronikus újságunk, valamint 

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

vagy éppen hangversenyről - ez utóbbiak száma a 2018. évben is több százat tesz ki; ezeket a 

táblázatban szám szerint nem szerepeltetjük. 

 

A tudományos munka szempontjából kiemelkedő jelentőségű az öt kötetes Győr városmonográfia-

projekt, melynek 2017 tavaszától folyó munkálatai 2018-ban folytatódtak. A hatalmas 

vállalkozásban - 2021-re, a város első királyi kiváltságlevelének 750. évfordulójára együtt jelenne 

meg az öt kötet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából, mintegy száz szerzői ív 

terjedelemben - intézményünk két munkatársa kötetszerkesztőként vesz részt; míg egyes 

tanulmányok szerzőjeként három munkatársunk érintett, akik együttesen tíz tanulmány 

elkészítésére kaptak megbízást! 

 

A Győr monográfia munkálatai során intézményünk szervezte meg a “Győr monográfia 

műhelynapok” sorozatát 2018 októberében. Az első négy kötet számára szerveztünk egy-egy napos 

programot, melynek keretében egyenként 20 percben tarthattak rövid beszámolót kutatásaik jelen 

állásáról. A négy műhelynapon együttesen félszáz előadás hangzott el, szép számú közönség 

jelenlétében, a történész szakma és a helyi sajtó érdeklődésétől is kísérve. Az év végéig a 

tanulmányok mintegy egynegyed része készült el. 

 

Az említett műhelynapok mellett a 2018. év kiemelkedő rendezvénye a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XX. Országos Konferenciája volt, melynek 

társszervezője, valamint házigazdája intézményünk, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 

volt. A 2018. július 25-27. között megtartott három napos rendezvény szakmai programjában három 

munkatársunk tartott előadást; a szervezést és lebonyolítást mintegy két tucatnyi munkatársunk 

segítette - miként a szabadidős programok szervezését és a vendégek kalauzolását is. A “Használó 

- közönség - közösség. Helyismeret és kapcsolatépítés az információk áramlásában” címet viselő 

konferencián mintegy 70 érdeklődő vett részt. 

 

Jelentős tudományos esemény volt az elmúlt esztendőben a “Változó terek – A Duna menti térség 

történeti térképeken, 1650 – 1800" című nemzetközi kiállítás fogadása is. A Landesarchiv Baden-

Württenberg Generallendesarchiv Karlruhe, 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 két 

hónapon keresztül volt látogatható. Az ünnepélyes megnyitón Prof. Dr. Monok István főigazgató 

úr (MTA KIK) - a kiállítás magyarországi kurátora -, valamint Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann 

úr, a Landesarchiv Baden-Württemberg Generallandesarchiv Karlsruhe igazgatója mondott 

szakmai köszöntőt, majd Josef Wolf M. A., a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte 

und Landeskunde tudományos munkatársa tartott alapos tárlatvezetést. A kiállításhoz - melyet több 

ezren tekintettek meg - kísérő rendezvények is kapcsolódtak, melyek közül kettő decemberben 

került megrendezésre: 

 

 December 4-én Verók Attila tanszékvezető docens (Eszterházy Károly Egyetem, Eger) 

tartott előadást a magyarországi kartográfia XVI-XVIII. századi történetéről; 

 December 18-án pedig Prof. Dr. Pálffy Géza történész előadását hallgathattuk meg az olasz 

Angielini család tagjainak magyarországi térképészeti és várépítő tevékenységéről (mely a 

győri várat is érintette). 

http://www.gyoriszalon.hu/
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A 2018. évben intézményünkből egy fő kapott felkérést könyvtári szakértői tevékenység végzésére, 

egy könyvtárban. (E felkérés valójában az előző évi vizsgálatok “befejezése” volt: a 2017-ben 

vizsgálatra kijelölt három intézmény közül ugyanis az egyik éppen költözés alatt volt, emiatt ott a 

szakértői vizsgálatot lehetetlen volt elvégezni - helyette került januárban kijelölésre egy újabb 

intézmény.) A vizsgálatot munkatársunk - a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban 

- 2018 februárjában elvégezte. 

 

A segédkönyvtáros képzés terén tevékenységünk folyamatosnak mondható. A 2017 

szeptemberében indított képzés keretében 22 hallgató - köztük Baloghné Tóth Csilla, Éliás Katalin, 

Érsek Viktorné és Moscosoné Peák Terézia személyében négy munkatársunk - tett eredményes 

vizsgát 2018 májusában; míg a 2018 szeptemberében indított tanfolyamunkon 18 fő kezdte meg 

tanulmányait; közülük három hallgató - Borbély Tamás János, Ladányiné Szabó Szilvia és Szűcs 

Ágnes - intézményünk munkatársa. A 450 órás tanfolyam előadásainak, valamint gyakorlati 

képzésének megvalósításában 16 felsőfokú végzettségű munkatársunk vesz részt. 

 

A Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain több munkatársunk gyarapította ismereteit a 2017. 

évben is: 

 

 Bedő Mónika és Szokoly Mónika az “Általános tájékoztatás online adatbázisokkal” című 

képzésen vett részt; 

 Máj Szabolcsné az “Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben” 

című képzés keretében szerzett jól hasznosítható ismereteket; 

 Dr. Horváth Sándor Domonkos a 60 órás közösségfejlesztő képzést végezte el; 

 míg Márné Tóth Krisztina a “Zenei könyvtáros III. Feltárás - tájékoztatás - új technológiák” 

tanfolyam elvégzésével folytatta a korábbi években elkezdett ez irányú szakmai 

továbbképzését. 

 

Az említettek mellett három munkatársunk vett még részt más intézmény által szervezett 

könyvtárszakmai tanfolyamon: “Az én könyvtáram” projekt két szaktanácsadója, Galambos 

Krisztina és Polczer Adél a “Projektkommunikáció, eredménykommunikáció” című képzésben 

gyarapította ismereteit; míg Sebők Zsuzsanna a Digitális Jólét Program keretében vett részt 

továbbképzésben. Ugyancsak három munkatársunk részesült munkavédelmi képviselői 

továbbképzésben; de többször vettek részt szakirányú továbbképzésben gazdasági osztályunk 

munkatársai is. 

 

Belső képzés keretében Excel tanfolyamot szerveztünk, melyben 11 munkatársunk vett részt. Az 

előző évben megkezdett elsősegélynyújtó tanfolyamot 2018-ban is folytattuk, 19 fő részvételével. 

Szervezetfejlesztési tréninget két alkalommal tartottunk az esztendő során, így munkatársaink 

nagyobb részének kétszer is módjuk volt ebben részt venni - emiatt összesen 137 fő részvételéről 

számolhatunk be. 

 

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 okoz, hogy nem 

mindig az összes termékre vonatkozóan, és nem időben kapjuk meg a dokumentumokat. 

2018-ban is nyilvántartást vezettünk a szolgáltató nyomdákról és kiadókról, valamint a 

kötelespéldányként a könyvtárunkba érkező folyóiratokról 2018-ban 11 nyomdától kaptunk 

kötelespéldányt, ugyanúgy, mint az előző évben. 
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Nyomdák 

Győr 
Lapcom, 9024 Győr, Újlak u. 4/a 

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 Himod, Széchenyi u. 43. (Kovács Győző) 

 

A fenti nyomdák rendszeresen küldik könyvtárunknak a kötelespéldányt könyvekből, 

periodikumokból, aprónyomtatványokból. Könyvekből általában 1 példányt kötetenként, kivétel a 

Palatia nyomda, amely 2 példányt küld mindenből. A legnagyobb hírlapszolgáltatónk a Lapcom 

ZRT, amely többek között a megyei napilap készítője is 

Sok esetben nem a nyomda, hanem a kiadó 2018-ban 18 db (2017-ben 14 db volt) küldte a 

kötelespéldányokat. 

 

Kiadók: 
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium Sopron, (Dunántúli Harangszó) 

Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete 9021 Győr, Amadé László u. 1.  

Csapod-Barátok Egyesülete,  

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár 

Győr+ Media Kft. 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, 9021 Győr, Városház tér 3. 

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, 9021 Győr, Baross G. u. 4. 

Lilith Kiadó Bt. 9090 Pannonhalma, Alkotmány u. 5. 

Magyar Kultúra Kiadó Kft. 9061 Vámosszabadi, Béke utca 4. 

Molnár Kft. 9300 Csorna, Laky D. u. 2 (Rábaközi Hírmondó) 

Mosonvármegye Lap- és Könyvkiadó, 9211 Feketeerdő, Erdőalja u. 11. (BmegB Lap- és K. 

előzmény) 

Oázis Közhasznú Nonprofit Kft. (Petőházi Krónika) 

Pro-Kultúra Kft, Sopron Nonprofit Kft. 

Soproni Egyetem (Előzménye: Nyugat-Magyarországi Egyetem, 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, 

A fentieken kívül az alábbi önkormányzatok szolgáltattak be kötelespéldányokat. 

Ágfalvi Önkormányzat 

Koroncó Község Önkormányzata – Koroncói Hírmondó 

Dunakiliti Község Önkormányzata –  

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal – Kunsziget 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. 

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal – Baráti Hírmondó 

Szanyi Önkormányzat 

Pereszteg Község Önkormányzata 9484 Pereszteg, Ady u. 1. 

Püski Község Önkormányzata 
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Rábapatonai Polgármesteri Hivatal 9142 Rábapatona, Kossuth u. 18. 

 

Ez utóbbiak többnyire önkormányzati lapokat adnak ki, ezek a helyismereti gyűjtemény 

szempontjából nagyon fontosak. 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. 

2018-ban 32 önkormányzati lap legújabb számait töltöttük le digitális formában. Az elmúlt évben 

8 címmel bővült a számuk, egy újság megszűnt.  

2018-ban 1317 olyan dokumentum került könyvtárunkba, amely kötelespéldány szolgáltatással 

érkezett. 2018-ban könyvtárunkba nyomdai kötelespéldány és ajándék útján 4 db új helyismereti 

periodikum került be gyűjteményünkbe.2018-ban 173 periodika címet kaptunk kötelespéldányként, 

némelyiket több példányban is, illetve 55 címet ajándékba kaptunk, mindez 238 példányt jelent. A 

kötelespéldány szolgáltatás révén 2018-ban a helyismereti gyűjteményt 499 db kisnyomtatvánnyal 

és 147 db plakáttal gyarapítottuk. 

 

3.2. ODR tevékenység  

 
Könyvtárunkhoz, mint ODR szolgáltató könyvtárhoz 2018-ban 1657 db (2017-ben 1882 db) kérés 

érkezett (a 2017. évihez képest 88,04%), így 2018-ban 1598 db (2017-ben 1741 db) kérést is tudtunk 

teljesíteni. A forgalom visszaesésének egyik oka, hogy 2018 nyarán a Kisfaludy Könyvtár első 

emeletének felújítása miatt a könyvtárközi kölcsönzést korlátoznunk kellett, mivel a felújítás idején 

(2019. május 22-től szeptember 1-jéig) a kölcsönzőtérben levő kölcsönzési állományhoz nem 

tudtunk hozzáférni. Ugyan a többi raktárunkból kölcsönöztünk könyvtáraknak és a központi 

könyvtárban zavartalan volt ez a szolgáltatás, de korlátozások kedvét szegték az ODR 

használóknak, így eleve kevesebben indítottak felénk kérést. A felújítás után partnereink 

fokozatosan visszatértek hozzánk. Az internetes ODR felület statisztikájában jelentkező „NEM 

teljesített kérés” amiatt lett több, mer többen elindították felénk kéréseket a felújítás során is, mielőtt 

a példány állapotáról meggyőződtek volna. 

A postai csomagok küldési díjának áremelése szintén rossz hatással volt a forgalomra, mert az 

olvasók más településen sem vállalták a csomagok visszaküldésének magas költségét, így a 

könyvtárak eleve kevesebb kérést indítottak el. Ez alól kivételt jelentettek a KSZR könyvtáraink. 

Az olvasóink részére indított könyvtárközi kéréseink száma az elmúlt évekhez hasonlóan 

csökkent, ami pozitívumként értelmezhető, az intézményi állomány jó minőségére utal, valamint 

arra, hogy kéréseket hatékonyabban tudjuk kielégíteni házon belül, illetve az intézmény különféle 

telephelyein levő példányok átkérésével. 

 

Könyvtárközi kérések típusai, teljesítésük 

 2017 2018 % 

Saját olvasónak más 

könyvtárból kért 

kérés száma 

243 db 223 db 92 

ebből teljesült 227 db 212 db 93 

Más könyvtártól 

hozzánk érkezett 

kérés 

1882 db 1657db 88 

ebből teljesített 1741 db 1598 db 92 

továbbított kérések 17 db 12 db 71 

 

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-ben külön 

szolgáltatói pontként működik, külön elérhetőséggel. Így a körültekintő kérő könyvtár, aki 

előzetesen tájékozódik az online katalógusban a lelőhelyről, célirányos kérésére gyorsabb 

teljesítésre számíthat. 2018-ban a Kisfaludy Könyvtárban 1379 db kérést (2017-ben 1460db), a 
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Központi Könyvtárban 278 db (2017-ben 422 db) kérést adminisztráltunk, és gondoztunk. (Az éves 

statisztikák az intézmény egészére vonatkoznak, egy kérés egyszer jelentkezik a statisztikában, 

függetlenül attól, melyik szolgáltató ponthoz futott be.) 

 Könyvtárunk, mint megyei dokumentumszolgáltatói hely, elsősorban a megyei környékbeli 

települések – a városi és községi könyvtárak, illetve Győr városában működő felsőoktatási 

könyvtárak kéréseit teljesíti.  

2018-ban 12 esetben (2017-ben 17 alkalommal) továbbítottunk 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:  

A teljesített kérések dokumentumtípus 

szerinti megoszlása 2018-ben (1598 db) 

 

Eredeti dokumentum 1338 db 

ebből könyv  1299 db 

ebből folyóirat 0 db 

ebből egyéb  39 db 

Másolat 260 db 

ebből nyomtatott 8 db 

ebből elektronikus 252 db 

 

A könyvtárközi kérések többféle módon jutnak el hozzánk. A nagyobb könyvtárak túlnyomórészt 

az ODR internetes portál felületét használják, esetleg e-mailben keresnek meg bennünket. A kisebb 

községi könyvtárak könyvtárosai a képzéseink és segítségünk ellenére még legtöbbször e-maillel 

fordulnak hozzánk, míg mások személyesen intézik kölcsönzéseiket. A 2018-as évben az ODR 

felületen érkezett kérés örvendetesen növekedett, a személyes ügyintézés viszont a felére csökkent. 

 

A beérkezett 

kérések formája 

szerinti megoszlása 

2017 2018 % 

ODR felületen 

érkezett 
916 db 1006 db 110 

e-mail-en érkezett 546 db 446 db 82 

telefonon érkezett 28 db 32 db 114 

személyes 

megkeresés 
392 db 173db 44 

 

Az internetes ODR-portál forgalmát az alábbi táblázatok mutatják: 

  

Az ODR-es felületen 

hozzánk beérkezett 

kérések 

2017 2018 % 

Összesen beérkezett 

kérés 
916 db 1006 db 110 

adott eredeti 

dokumentum 
705 db 700 db 99 

adott elektronikus 

dokumentum 
79 db 222 db 281 

adott másolat 1 db 0 db 0 

adott dokumentum 

összesen 
785 db 922 db 117 
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Az ODR-es felületen 

elküldött kéréseink 

más könyvtárak felé 

2017 2018 % 

Összesen küldött 

kérés 
203 db 208 db 102 

kapott eredeti 

dokumentum 
161 db 156 db 97 

kapott elektronikus 

dokumentum 
28 db 42 db 150 

kapott másolat 2 db 1 db 50 

kapott dokumentum 

összesen 
191 db 199 db 104 

 

A Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer könyvtárai közül 2018-ban 27 (2017-ben 33) 

könyvtár fordult hozzánk összesen 311 könyvtárközi kéréssel (2017-ben 465 db kérés jött tőlük), 

ebből 287 db-ot (2017-ben 456-ot) tudtunk teljesíteni saját állományunkból. 2018-ban 280 esetben 

könyvet, 5 2 esetben fénymásolatot, 2 esetben digitális másolatot küldtünk. 9 estben továbbítottuk 

a kérést, a többi esetben lemondták.  

A képzéseken, a segéd-könyvtáros tanfolyamokon bemutatott előnyök ellenére az ODR felületet, 

csak kevés KSZR könyvtár használja, 2018-ban a 311 db KSZR kérésből (2017-ben 465 db) 

kérésből 70 (Győrság) érkezett ODR-es felületen, 2018-ban 186 db (2017-ben 223 db) e-mailen, 

2018-ban 20 db (2017-ben 31 db) telefonon. 2018-ban 35 esetben (2017-ben 139 esetben) 

személyesen intézték a községi könyvtárosok könyvtárközi kéréseiket. 2018-ban is elkülönített 

keretből biztosítottuk a könyvtárközi kölcsönzés visszaküldésének fedezetét. Technikailag a 

Magyar Posta által telepített program segítségével, nyomtatott címirattal biztosítottuk ezt számukra. 

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 

felőli igények csökkenésének egyik oka lehet az elmúlt időszakban számos KSZR könyvtár 

állománya frissítésre került, különösen a szép- és szórakoztató irodalom, valamint az oktatáshoz 

szükséges irodalom terén. A Területi Szolgáltatások Osztálya a könyvtárosok egyedi igényeinek 

megfelelően beszerzik a hiányzó könyveket.  

 

 

3.3. Területi ellátó munka  

  
Győr-Moson-Sopron megye 183 települése közül 12 város, 171 község. 2018-tól három új 

település csatlakozott a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez (Bősárkány, 

Dunakiliti, Fertőd), így a KSZR szolgáltatást már 161 település vette igénybe.  
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Együttműködünk a megye könyvtáraival, szakmai információkkal, tanácsadással, tájékoztató 

anyagok továbbításával támogatjuk szakmai munkájukat. 

  

A megye nyilvános könyvtáraival való együttműködésünk 2018-ban 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 könyvtárunkhoz beérkezett beszámolók és munkatervek alapjául szolgáltak a könyvtárak 

fenntartói számára készített fejlesztési javaslatoknak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

elektronikus formában megőrzésre kerültek. A megyei helyzetképet összefoglaló és súlyozott 

SWOT elemzés készítésével dokumentáltuk.  

 

Az év egyik kiemelt feladataként kezeltük a városi könyvtárak fejlesztésére irányuló 

mintaprojekt kidolgozását, melynek megvalósításában szintén segítségünkre volt az egyes 

könyvtárak beszámolóinak és munkaterveinek elemzése.  

Az elemzésekről készített összefoglalót, javaslatokat megküldtük a könyvtárak vezetőinek és 

szakmai műhelynapot szerveztünk a tapasztalatok megosztására. 

 

Könyvtárunk – megyei feladatköréből adódóan – évente több alkalommal szervez 

továbbképzéseket, szakmai napokat Győr-Moson-Sopron megye könyvtárosainak. A 

továbbképzések fő témái – az aktuális feladatok mellett – a különböző szakmai kérdések, mint 

például a minőségbiztosítás, a helyismereti kutatómunka támogatása, vagy éppen a jó 

gyakorlatok bemutatása. 

  

2018. évi munkatervünk összeállításához igényfelmérést végeztünk a megye könyvtáraiban, a 

továbbképzések, szakmai napok tervezéséhez. A beérkezett válaszok alapján a legnagyobb 

érdeklődés az olvasásnépszerűsítő rendezvények szervezése, az irodalomnépszerűsítés, 

valamint a közösségi médiák könyvtári hasznosítása iránt mutatkozott. A felmérés 

eredményének figyelembe vételével állítottuk össze a 2018. október 16-án tartott 

továbbképzésünk tematikáját is, melyet „Közösségi médiák használata az olvasásnépszerűsítés, 

közönség- és közösségszervezés érdekében” címmel, a Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával valósítottunk meg. 

A szakmai továbbképzésre a megye nyilvános könyvtáraiban, valamint a Kisalföldi 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltató helyein dolgozó könyvtárosok is meghívást 

kaptak.   

 
A téma iránt nagy érdeklődés mutatkozott, a továbbképzés résztvevői megismerhették az 

irodalomnépszerűsítés és közösségépítés virtuális tereit, valamint a különböző online felületek, 

a közösségi média könyvtári célú felhasználásának lehetőségeit.  

Az egyes előadásokat követően lehetőséget biztosítottunk a tapasztalatcserére, a felmerült 

kérdések feltevésére, a kapott ötletek tovább gondolására. A szakmai továbbképzés előadásai 

hasznos és egyben a könyvtárak mindennapjaiban is hasznosítható információkkal, 

tapasztalatokkal gazdagították a résztvevőket. 

  

A megye nyilvános városi könyvtárainak munkáját a minőségfejlesztés területén is segítjük, 

koordináljuk. A könyvtári minősítéshez szükséges információkat, dokumentumokat 

rendelkezésükre bocsátjuk, valamint tanácsadással segítjük felkészülésüket. Ebből a célból 

folytattuk minőségirányítási szakmai műhelynap-sorozatunkat, melyre 2018-ban két 

alkalommal került sor. 

  

Minden évben csatlakozunk a már hagyományos „Országos Könyvtári Napok” 

rendezvénysorozatához. 2018-ban is pályázatot nyújtottunk be „Közös tudás – közösségi 
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hozzáférés – Országos Könyvtári Napok Győr-Moson-Sopron megyében 2018” címmel a 

megye könyvtáraiban megvalósított rendezvények anyagi támogatásához, részt vettünk a 

rendezvények megszervezésében, lebonyolításában. 

A megye könyvtáraiban szervezett olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel segítettük a közösségi 

együttlét erősítését, a helyi értékek, hagyományok megismerését, a könyvtárak tanulást 

támogató szolgáltatásainak népszerűsítését, az olvasóvá nevelést. A programok szervezésébe 

bevontuk Győr-Moson-Sopron megye könyvtárait, a rendezvények helyszínei városi és községi 

könyvtárak voltak. 

  

Az Országos Könyvtári Napok programjait az országos eseménysorozathoz kapcsolódóan 

szerveztük a következő tematika alapján: 

 Családbarát könyvtár 

 Tudásátadás - tudásegyesítés 

 Könyvtári kreatívok 

 Olvasó – sokk  

 Örökség és emlékezet 

 Könyves Vasárnap 

  

A megye könyvtáraiban szervezett olvasásnépszerűsítő rendezvényekkel segítettük a közösségi 

együttlét erősítését, az olvasóvá nevelést, a helyi értékek, hagyományok megismerését, valamint a 

könyvtárak tanulást támogató szolgáltatásainak népszerűsítését.  

  

A programok szervezésébe bevontuk Győr-Moson-Sopron megye könyvtárait, a rendezvények 

helyszínei városi és községi könyvtárak voltak.  

  

A Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltató helyeit ismét közös játékra hívtuk: 

a helyi könyvtárosok bevonásával két online vetélkedőt szerveztünk az „Olvasó-sokk” 

témakörében. „Olvasó Alsó-sokK” címmel az alsó tagozatos gyerekek, „Olvasó Felső 

tagozatosokK” címmel pedig a felsősök vetélkedhettek a megye KSZR könyvtáraiban. A 

vetélkedőkre való felkészülést előzetesen kiküldött irodalomjegyzékekkel segítettük, a legjobb 

eredményeket elérőket jutalomban részesítettük. 

  

A megyei rendezvények megvalósítására 2018. október 1-7. között került sor. 

Az országos programsorozathoz Győr-Moson-Sopron megye 49 településének 55 intézménye 

csatlakozott. A megyében megvalósított programok száma 171, melyeken összesen 8 289 fő vett 

részt. 

 
 

 

2018-ban Érdekeltségnövelő támogatást a megyében 17 (városi és községi) Nyilvános Könyvtárak 

Jegyzékén szereplő könyvtár kérhetett. Állománygyarapítási keretük alapján kaptak összesen 21 

422 472 Ft összegű ÉNT támogatást.  
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3.4. A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  

 

Győr-Moson-Sopron megye KSZR szolgáltatásának elsődleges célja, hogy a megye közkönyvtári 

ellátása magas és egységes színvonalon valósuljon meg. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi 

Tér 2013-tól Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével biztosítja a megye 5 000 főnél 

kisebb lakosságszámú településein élők számára a minőségi könyvtári szolgáltatásokat. 

2018-ban három település (Bősárkány, Dunakiliti és Fertőd) csatlakozásával 161-re növekedett a 

szolgáltatást igénybe vevő települések száma, mely az 5 000 fő lakossságszám alatti települések 91 

%-a. 

 
 

A KSZR szolgáltatás megyénkben hét járásban valósul meg, melyből ötöt (Csorna, Győr, Kapuvár, 

Pannonhalma, Tét) közvetlenül a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér lát el. Ez összesen 109 

települést jelent. A további két járásban a mosonmagyaróvári (22 település), illetve a soproni városi 

könyvtárral (30 település) megállapodást kötöttünk a szolgáltatás megszervezésére. 
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Győr-Moson-Sopron megye kistelepüléses megye, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben 

ellátott települések 62%-ában a lakosságszám nem haladja meg az 1000 főt. (100 település).  

Mindösszesen 37 település esetében beszélhetünk 1501 főt meghaladó lakosságszámról, melyek 

közül 8 település lélekszáma 3000 fő feletti. 

 

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 állomány segíti a településen élők információhoz való 

hozzáférését. Az általunk szervezett tanfolyamokon a digitális írástudás elsajátításával a hátrányos 

helyzetű korosztály felzárkózását segítjük. 

A különböző ismeretterjesztő előadások, közösségépítő rendezvények szintén hozzájárulnak a helyi 

kulturális élethez. 

 

Az év során megvizsgáltuk a KSZR szolgáltatások kiterjesztésének lehetőségeit, több településen 

folytattunk tárgyalásokat a csatlakozás érdekében. Ennek eredményeként 7 község 

önkormányzatával megállapodást kötöttünk, így 2019-től 168-ra növekszik a Kisalföldi 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagkönyvtárainak száma. 

 

2018-ban 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 NanLIB könyvtári szoftver segítségével történik. 

Ezt a programot használják megyénk valamennyi KSZR tagkönyvtárában is, mind a katalogizáló, 

mind pedig a kölcsönző modul rendelkezésükre áll. 

 

2018-ban két, újonnan csatlakozott településen végeztünk retrospektív adatbevitelt, melynek 

eredményeként a könyvtárak teljes állománya a helyi fejlesztésű NanLIB integrált könyvtári 

rendszer segítségével elérhető a településeken, hozzáférhető a könyvtárak saját OPAC felületén, 

valamint a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer honlapján. 

  

Rendezvények szervezése 
A településeken szervezett rendezvények célja elsősorban az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, a 

helyi értékek bemutatása, a könyvtárak tanulást támogató szolgáltatásainak megismertetése és 

népszerűsítése, a könyvtárak közösségi hellyé válása. 

  

A könyvtári szolgáltatások népszerűsítése érdekében a szolgáltató helyeken – a különböző 

korosztályok igényeire alapozva – különböző programokat 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 
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települések lakóinak életét. Programajánlónkban ezért igyekeztünk színes kínálatot, változatos 

ötleteket nyújtani a szolgáltató helyek könyvtárosainak. 

2018-ban a 161 szolgáltató helyen 959 rendezvényen 39 438 fő vett részt. 

Oktatás 
Az élethosszig tartó tanulás érdekében különböző foglalkozásokat szerveztünk. A települések 

lakosságának digitális írástudás tanfolyamot 10 településen tartottunk, összesen 31 alkalommal, 293 

fő részvételével. 

Szövegértés-fejlesztő foglalkozáson 12 községben 646 fő vett részt, összesen 36 alkalommal. 

  

2018. májusában zárult harmadik Segédkönyvtáros képzésünk (Felnőttképzési nyilvántartási szám: 

E-000936/2014/A001), melyen 22 résztvevő végzett 4,43 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; 6 KSZR könyvtáros végezte el a képzést.  

2018. szeptember 4-én 18 fő részvételével indítottuk negyedik Segédkönyvtáros képzésünket, 

melyre 2 KSZR könyvtáros jelentkezett. 

 

Kidolgoztuk a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben megvalósítandó alapfokú 

könyvtáros képzés tematikáját, melyet a következő évtől kezdünk el szervezni. 

  

Könyvtár felújítások 
A minőségi könyvtári szolgáltatások igénybevételéhez szükséges korszerű könyvtári terek 

kialakítását 2018-ban is fontos feladatunknak tekintettük. Öt könyvtár bútorzatának megújítására 

készítettünk terveket, melyek megvalósítására közbeszerzési eljárás keretében került sor. 

 

Arculati elemek, marketingeszközök 
Az év során folytattuk az egységes külső és belső tájékoztató feliratok elhelyezését a 

könyvtárakban. 

  

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. 

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 biztosítunk. A nemzetiségeket közvetlenül ellátó könyvtárak gyűjteményi szempontból a 

községi könyvtárakba telepített letétek, szervezetileg egységet képeznek a lakóhelyi könyvtárral. 

A településeken jelentkező nemzetiségi dokumentumok ellátásán kívül együttműködünk Győr 

Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának könyvtárával is. 

A dokumentumok beszerzése 2018-ban is az Országos Idegennyelvű Könyvtárral való szoros 

együttműködés keretében, valamint az egyedi igények alapján történő beszerzésekkel valósult meg. 

A beszerzett dokumentumokat a NanLib könyvtári szoftver segítségével dolgoztuk fel, így a 

gyűjtemény honlapunkon mindenki számára hozzáférhető. 

 

3.6. Statisztikai adatszolgáltatás:  

 

Megyénk könyvtárainak működéséről minden évben összegyűjtjük az előző évről szóló statisztikai 

jelentéseket. 2018. március 31-ig 213 statisztikai adatlapot ellenőriztünk, javítottunk és dolgoztunk 

fel a minisztérium statisztikai programjában. Ebből 25 települési könyvtár, 158 szolgáltató hely, 
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valamint 9 fiókkönyvtár. Egyéb könyvtárak (múzeumi, levéltári, egyházi, felsőoktatási) 

adatlapjainak száma 21. 

„A települési könyvtári ellátás statisztikai adatai és viszonyszámai” (TEKE) elnevezésű saját 

adatbázisunkat 2018-ban is frissítettük, az adatok alapján elemzéseket készítettünk. 

4. Mutatók 

4.1. Könyvtárhasználat  

 

A 2018. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő)* 14 496 14 500 13 500 93  

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 

használók száma (fő)* 
17 140 17 150 14 983 87  

A könyvtári látogatások száma (db)  
147 713 148 000 134 915 91  

Ebből csoportok (db) 
148 150 192 130  

 

4.2. Dokumentumforgalom  

 

A 2018. évi tevékenység rövid szöveges értékelése. 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 

(db) 
347 479 347 500 352 796 102  

E-dokumentumok kölcsönzése (db) 0 0 0 - 

Helyben használt dokumentumok 

(db) 
121 694 122 000 120 494 99  

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 

dok. (db) 
1 741 1 750 1 598 92  

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 

dok. (db) 
227 230 212 93  

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
26 30 33 127  

 

4.3. Olvasói számítógépek 

 

Olvasói számítógépek száma 

helyben használatra 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Katalógus 11 11 10 91  

Olvasói munkaállomás 50 50 56 112  

 

4.4. Online szolgáltatások  
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A távhasználatok száma igen jelentős mértékben megemelkedett. A könyvtári weblap frissítés 

szempontjából naprakész volt, az év során 618 alkalommal aktualizáltuk a tartalmat. 

 

Online szolgáltatások  
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 1 018 072 1 000 000 1 836 029 180  

A könyvtár honlapja (teljes 

webhely) mely nyelveken érhető el 
1 1 1 100  

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

22/hónap 22/hónap 22/hónap 100  

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítésének száma 

összesen 

584 584 618 106  

A könyvtárban használható 

adatbázisok száma 
20 25 25 125  

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 13 11 12 92  

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

11041 11000 10751 97  

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) 

(kattintás az OPAC-ra) 

241 024 200000 223202 93  

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként 

elérhetővé tett dokumentumok 

száma (db) 

A. a könyvtár publikációi 

B. a digitális könyvtárban közzétett 

dokumentumok 

A: 4 

B: 376 

A: 6 

B: 500 

A: 5 

B: 245 

125  

65  

 

4.5. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

 

Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. 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 – az országoshoz adatokhoz képest – a népesség körében alacsony 

a kisebbségek aránya. A megyében a német, a cigány és a horvát a legnépesebb etnikum. A német 

nemzetiségűek aránya 2,7%, a cigány kisebbségé 0,8%, a horvát nemzetiségűeké pedig 0,7%. 
  
Könyvtárunk német, horvát, roma, valamint az elmúlt években – az újonnan betelepülő szlovák 

anyanyelvű lakosok igényeit figyelembe véve – már szlovák nyelvterületen is gyarapítja a 

nemzetiségi könyvtárak állományát. A szlovák anyanyelvű lakosság aránya a megyében 0,4%.   
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A nemzetiségi dokumentumokat az Országos Idegennyelvű Könyvtár által biztosított támogatásból, 

valamint saját forrásból gyarapítottuk. 

 

Dokumentumok 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Könyvek 113 120 125 111  

folyóiratok 1 1 1 100  

Elektronikus dokumentumok 57 30 10 18  

Összesen 
15 

1 

15 

1 

13 

6 
90  

 

4.7. Használói képzések száma  

 
Képzéseinkben szignifikánsan megjelennek a három elnyert GINOP-pályázat kapcsán szervezett 

felhasználóképzések. 

 

 

Kompetenciaképzés 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma  

1 1 1 100  

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

8 8 8 100  

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzések 

száma  

5 5 5 100  

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

54 55 60 111  

A könyvtár által szervezett 

engedélyezett képzések, 

továbbképzések száma 

1 1 1 100  

A könyvtár által szervezett 

akkreditált képzéseken, 

továbbképzéseken résztvevők 

száma 

22 22 22 100   

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozások 

száma  

149 150 144 97  
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A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

3 244 3 250 2 747 85  

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket, romákat 

célzó, a társadalmi együttélést 

erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális 

programok száma 

6 5 7 117  

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket, romákat 

célzó, a társadalmi együttélést 

erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális 

programokon résztvevők száma 

255 200 261 102  

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programok száma 

46 42 65 141  

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programokon résztvevők 

száma 

1 966 1 800 2 382 121 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma 

5 2 5 100  

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

990 200 858 87  

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programok, képzések száma  

159 150 159 100  

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programokon, képzéseken 

résztvevők száma 

5 168 5 000 5 612 109  

Összes képzés száma 372 356 387 104  

A képzésen résztvevők száma 

összesen 
11 707 10 535 11 950 102  

A könyvtár oktatást, képzést, 

könyvtári tevékenységeket 

támogató kiadványainak száma 

6 6   

 

4.8. Rendezvény, kiállítás  
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A Dr. Kovács Pál 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. 

 

4.8.1 Nagyrendezvények 

 

89. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 17. GYERMEKKÖNYVNAPOK 

GYŐR, 2018. JÚNIUS 7-9K 

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 esőhelyszínei:  
Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterme (Győr, Baross G. u. 4.)  

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) 

Szervezett dedikálásokra négy kiadó standjánál került sor. A könyvbemutatók szerzői a 

beszélgetések után az adott helyszínen dedikáltak. 

A Könyvhéten kiállító kiadók, könyvesboltok, intézmények: 

 

1. Corvina Bizományi Antikvárium 

2. Győr Megyei Jogú Város Levéltára 

3. Hazánk Kiadó 

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 

 

Szervező: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 

A rendezvényt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta. Valamennyi program ingyenes 

volt. 
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Az Ünnepi Könyvhét programjai: 

RENDEZVÉNYEK / 

KÖNYVBEMUTATÓK 
Időpont Létszám 

Az utolsó utáni háború  

Találkozás Totth Benedek íróval 
június 7. 17.00 38 

Torma Attila: Régi győri szállodák, 

vendéglők,kávéházak... 
június 7. 18.00 90 

Almási Tibor: Évről évre...  június 8. 16.00 60 

Vámos Miklós: Töredelmes vallomás  június 8. 17.00 85 

Zelei József kerékpáros 

békenagykövet előadása 
június 8. 17.00 22 

Benda Iván: Kimegyek a doberdói 

harctérre 
június 8. 18.00 70 

Zelei József úti élménybeszámolója június 8. 18.00 25 

Paár Ádám: Pártok, választások és 

társadalom Győr és Moson 

régiójában (1922-1947) 

június 9. 15.00 53 

Író-olvasó találkozó Szávai Géza 

íróval 
június 9. 16.00 25 

Szépprózai est Mezey Katalin író, 

Tallián Mariann és Lázár Balázs 

színművészek közreműködésével 

június 10. 17.00 65 

Összesen: 10 533 

SZABADTÉRI PROGRAMOK időpont létszám 

A Csutora Népzenei Együttes és a 

Harmónia Művészeti Iskola 

növendékeinek közös műsora 

június 7. 14.00 80 

Ünnepélyes megnyitó (dr. Somogyi 

Tivadar, Villányi László) 
június 7. 15.00 130 

Heinczinger Miklós műsor – énekelt 

versek  (Petruska András) 
június 7. 15.10 130 

Kéméndi Tamás és Gráf Viki műsora június 7. 16.00 120 

A Hoppáré zenekar műsora június 7. 17.00 140 

A Rezeda népzenei együttes műsora június 8. 14.00 110 

A Sárarany zenekar műsora június 8. 15.00 90 

Zenés mese Róka Szabolcs 

előadásában 
június 8. 16.00 80 

MILAGRO – Santana Tribute Band 

koncertje 
június 8. 17.00 200 

A Kuttyomfitty Társulat táncos, 

bábos mesejátéka 
június 9. 10.00 80 

A Tarisznyások együttes 

gyerekműsora 
június 9. 11.00 75 

Európa koncert Szalonegyüttes 

műsora (Farkas Árpád) 
június 9. 14.00 120 

A Falkafolk együttes koncertje június 9. 15.00 110 

Huzella Péter gyerekműsora június 9. 16.00 100 

A Los Andinos együttes koncertje június 9. 17.00 180 

Összesen 15 1745 

Szervezett dedikálások a Könyvhét 

idején 
19  

Kiállítók – kiadók, könyvesboltok, 

intézmények 
17  
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Szervezett dedikálások az Ünnepi Könyvhéten: 
  

Könyvbarlang Antikvárium standja: 

Június 7.: Arany Piroska, Dömötör István, Olasz Valéria, Tarsoly Beke 

Június 8.: Fülöp Péter, Hámor Vilmos, Zsubrits Zsolt, Kerecsényi Éva, Dittrich Panka 

Június 9.: Bogár Erika, Gősi Vali, Csáti-Hidvégi Anita és Tamás, Hollenczerné Balogh Ilona 

  

Líra és Lant Könyvesbolt standja: 

Június 7.: Cserhalmi Imre 

  

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér standja: 
Június 7.: Gülch Csaba 

Június 8.: Torma Attila,  

Június 9.: Vizsy Ferenc, Biczó Zalán 

  

A Libri Könyvesbolt standja:  

Június 8: Papp Dóra, Hajdú-Antal Zsuzsa 

  

Összesítés Ünnepi Könyvhét:  
  

rendezvény alkalom létszám 

Könyvbemutatók 10 533 

Szabadtéri rendezvények 15 1745 

Szervezett dedikálások a 

Könyvhét idején 
19  

Programok összesen 44 2278 

A Könyvhéten megforduló 

látogatók száma összesen 
 6000 

 

18. GYŐRI KÖNYVSZALON 

GYŐR, 2018. NOVEMBER 16-18. 
  

A Győri Könyvszalon tizenhét 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. 

 

A 18. Könyvszalon időpontja: 2018. november 16-17-18. 
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A 18. Könyvszalon helyszínei: 

 

1. 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; 

 

2. 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 és muzeális gyűjtemény  

 

3. Egyéb külső helyszín 2018-ban: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Magyar Ispita 

épülete (9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 6.) 

 

A 18. Könyvszalon programjai: 

 

A rendezvényen 35 kiadó, kiállító vett részt. 7 helyszínen több mint 100 különböző program 

(összesen 104) – könyvbemutató, koncert, színházi előadás, játszóház, – várta az érdeklődőket. Az 

idei Művészeti Díjat Buda Ferenc Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, a Nemzet 

Művésze vehette át. 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. Német, lengyel, francia és finn testvérvárosi kiállítók tették 

nemzetközivé a könyvfesztivált. 

 

Kiemelt programok: 

 Rendhagyó prímástalálkozó 

 Real Jazz – a Budapest Jazz Orchestra produkciója 

 drámaíró verseny Kortásasjáték címmel a Győri Nemzeti Színház művészeinek 

közreműködésével 

 

A Könyvszalon meghívott szerzőiből: Benedek Szabolcs, Czigány György, Finy Petra, Gárdos 

Péter, Géczi János-Csányi Vilmos, Görög Ibolya, Jenei Gyula, Kepes András, Király Farkas, 

Loschitz Ferenc, Mezey Katalin, Nádas Péter, Nyáry Krisztián, Reisinger Attila, Schäffer Erzsébet, 

Simon Erika, Száraz Miklós György, Szávai Géza, Temesi Ferenc 

 

Gyerekeknek szóló programjaink:  

 Libabál – A Veronaki zenekar családi koncertje  

 Kolompos mulatság 

 Mátyás király születése napja (Magyar Népmese Színház) 

 Dézsi Csaba András: Gerzson és Panka kalandjai 
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Kísérő rendezvényeinkből: 

 A Könyvszalon 0. napján (november 15-én) Változó terek – A Duna menti térség történeti 

képeken 1650-1850 címmel, nemzetközi összefogással rendezett kiállítás nyílt meg a 

Kisfaludy Károly Könyvtár épületében. 

 Roncsolt plakátok. Dekollázsok – Géczi János kiállítása (Rómer Flóris Művészeti és 

Történeti Múzeum – Magyar Ispita) 2018. november 16-től december 31-ig 

 LV Visszatekintés – Szabó Béla fotóművész kiállítása (Rómer Flóris Művészeti és Történeti 

Múzeum – Magyar Ispita) 2018. november 10-től december 2-ig 

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 18. 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. A 

Művészeti 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. Nádas Péter, Kepes András, Schäffer Erzsébet). 

Programjaink között minden korosztály találhatott kedvére valót. A legkisebbeket (óvodások, 

kisiskolások) Mesekuckó várta foglalkozásokkal és bábelőadásokkal, de több nagyszínpadi előadás 

is gyerekeknek-családoknak szólt (Veronaki együttes és a Kolompos zenekar koncertje, valamint 

Magyar Népmese Színház előadása); a felsősöket, középiskolás fiatalokat pályázatokkal, 

vetélkedőkkel igyekeztünk megszólítani, illetve több könyvbemutató (pl. Simon Márton, Varró 

Dániel), előadás (Szőke Nikoletta-Gájer Bálint koncertje) 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 (német, finn, kínai, román, lengyel). 

Fellépőink között is rendszeresen szerepelnek határon túli művészek. 

  

http://konyvszalon.gyoriszalon.hu/
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  Rendezvény Létszám 

nov. 15. 14.00 
Kisfaludy Knytr, 

rendezvényterem 
Változó terek –kiállítás 73 

nov. 16. 10.00 Pódiumszínpad Vidra Szabó Ferenc: Uszadékfa 25 

nov. 16. 11.00 Pódiumszínpad M. Kácsor Zoltán: Sárkánytörvény 40 

nov. 16. 12.00 Pódiumszínpad 
Varga Balázs: A győri politikai 

vezetőréteg 1945 és 1956 között 
40 

nov. 16. 13.00 Pódiumszínpad 
Bezselics Ildikó: Kedvenc ízeink 

háziasan 
45 

nov. 16. 14.00 Pódiumszínpad 
Bíró Szabolcs: Anjouk V. – Ötvenezer 

lándzsa 

Benyák Zoltán: Az utolsó emberig 

23 

nov. 16. 15.00 Pódiumszínpad 
Nagy Zsuka: Pigment, Végh Attila: 

Dunai Lolita  
18 

nov. 16. 16.00 Pódiumszínpad 
Wehner Tibor: Tapló 2.  

Kíméletlen művészeti napló 2007-2016 
40 

nov. 16. 17.00 Pódiumszínpad 
Majoros Nóra: Pityke és prém – 

Egymásra utalt ellenségek 
35 

nov. 16. 18.00 Pódiumszínpad 
„Győr” – Az album második, bővített 

kiadása 
50 

nov. 16. 10.00 Kisfaludy Terem 
A békakirály – A Dvorák-Patka 

Színház előadása 
115 

nov. 16. 11.30 Kisfaludy Terem 
KORTÁRS IRODALMI 

VETÉLKEDŐ  
100 

nov. 16. 14.00 Kisfaludy Terem Simon Márton: Rókák esküvője 75 

nov. 16. 15.00 Kisfaludy Terem 
„Az újraálmodott Róma” – 

Pódiumbeszélgetés a Győri Corvináról  
60 

nov. 16. 16.00 Kisfaludy Terem 
Világ, világom... – Alkotói portré: Buda 

Ferenc költő, műfordító 
85 

nov. 16. 17.00 Kisfaludy Terem Görög Ibolya: Summa summarum 130 

nov. 16. 19.00 Kisfaludy Terem 
Keresztben jégeső  

Bereményi Géza és Másik János 

műsora 

120 

nov. 16. 11.00 Nagyszínpad 
Ünnepélyes megnyitó - Szalondíj 

átadás 
550 

nov. 16. 13.00 Nagyszínpad 
Bemutatkozik a győri német 

nemzetiség 
400 

nov. 16. 16.00 Nagyszínpad 
Libabál – a Veronaki zenekar családi 

koncertje 
200 

nov. 16. 19.00 Nagyszínpad Rendhagyó prímástalálkozó 580 

nov. 16. 17.00 
Kisfaludy Knytr 

rendezvényterem 
Találkozások – Győri Antológia 2018 70 

nov. 16. 18.00 
Kisfaludy Knytr 

rendezvényterem 
Dezső László: Erdély - A Kárpátok 

Tündérkertje 
43 

nov. 16. 15.00 
Kisfaludy Knytr 

muzeális gyűjt. 
Biczó Zalán: A győri olasz hadifoglyok 

emlékezete 
20 

nov. 16. 16.00 
Kisfaludy Knytr 

muzeális gyűjt. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-

Moson-Sopron Megye Győri 

Levéltárának könyvbemutatói 

18 

nov. 16. 17.00 
Kisfaludy Knytr 

muzeális gyűjt. 
Győr Megyei Jogú Város Levéltára 

könyvbemutatója 
18 

nov. 16. 17.30 
Kisfaludy Knytr 

muzeális gyűjt. 
Szavak a mélyből – Író Alkotók Klubja 

antológiája 
25 
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nov. 17. 10.00 Pódiumszínpad Finy Petra: Akkor is 40 

nov. 17. 11.00 Pódiumszínpad Mezey Katalin: Élőfilm 35 

nov. 17. 12.00 Pódiumszínpad Loschitz Ferenc: Az elmozdítás tilalma 20 

nov. 17. 13.00 Pódiumszínpad 
A legkisebb hős legnagyobb kalandjai 

Sütiországban 
34 

nov. 17. 14.00 Pódiumszínpad Jenei Gyula: Mindig más 30 

nov. 17. 15.00 Pódiumszínpad 
Johannes Brahms: Complete 

symphonies – CD-bemutató 
40 

nov. 17. 16.00 Pódiumszínpad Benedek Szabolcs: Kádár hét napja 55 

nov. 17. 17.00 Pódiumszínpad Temesi Ferenc: 49/49 45 

nov. 17. 18.00 Pódiumszínpad 
Száraz Miklós György: Székelyek - 

Történelemről és hagyományról 
48 

nov. 17. 10.00 Kisfaludy Terem 
Dézsi Csaba András: Gerzson és Panka 

kalandjai 
45 

nov. 17. 11.00 Kisfaludy Terem Magyar mesék lázadó lányoknak 55 

nov. 17. 12.00 Kisfaludy Terem 
Bemutatkozik az OPUS, a Szlovákiai 

Magyar Írók Társaságának folyóirata 
35 

nov. 17. 13.00 Kisfaludy Terem Géczi János-Csányi Vilmos: Őszi kék 80 

nov. 17. 14.00 Kisfaludy Terem Verebes István: Tólig 100 

nov. 17. 15.00 Kisfaludy Terem 
Bernáth József süteményes könyvének 

bemutatója 
70 

nov. 17. 16.00 Kisfaludy Terem 
A sándorgyuri –Sándor György filmen 

és pódiumon 
120 

nov. 17. 19.30 Kisfaludy Terem Szőke Nikoletta Quartet koncertje 120 

nov. 17. 11.00 Nagyszínpad Kolompos mulatság  520 

nov. 17. 14.00 Nagyszínpad 
Titkok, kalandok, találkozások– 

Schäffer Erzsébet műsora 
270 

nov. 17. 15.00 Nagyszínpad Nádas Péter: Világló részletek 250 

nov. 17. 19.00 Nagyszínpad 
KORTÁRSASJÁTÉK – a Győri 

Nemzeti Színház drámaíró versenye 
680 

nov. 17. 10.00 
Kisfaludy Knytr, 

rendezvényterem 
Győri Andor: Ébredés az alkonyatban 56 

nov. 17. 11.00 
Kisfaludy Knytr, 

rendezvényterem 
Kecskés Rózsa: Vallomásaim  64 

nov. 17. 12.00 
Kisfaludy Knytr, 

rendezvényterem 
Kozák Ágnes: Tóbiás és az angyal 58 

nov. 17. 13.00 
Kisfaludy Knytr, 

rendezvényterem 
Nagygábor Margit: Házad bárhol 

lehet, hazád csak itt 
67 

nov. 17. 14.30 
Kisfaludy Knytr, 

rendezvényterem 
„Köztünk élő irodalom” c. 

rejtvényfüzet eredményhirdetése 
22 

nov. 17. 15.00 
Kisfaludy Knytr, 

rendezvényterem 
Jeles pedagógusok Győr-Moson-

Sopron megyében – 9. kötet 
67 

nov. 17. 16.00 
Kisfaludy Knytr, 

rendezvényterem 
Jobbágyi Zsolt: Égi bárka Pannon 

tájban 
86 

nov. 17. 17.00 
Kisfaludy Knytr, 

rendezvényterem 
A Műhely folyóirat JAPÁN tematikájú 

számának bemutatója 
72 

nov. 17. 18.00 
Kisfaludy Knytr, 

rendezvényterem 
Fellegi Melinda: Tangó 55 

nov. 17. 14.00 
Kisfaludy Knytr, 

muzeális gyűjt. 
Dömötör István: Versek, mondások, 

észrevételek 
28 

nov. 17. 15.00 
Kisfaludy Knytr, 

muzeális gyűjt. 

Horváth Csaba: Sopron környékén 

zakatoló vicinálisok a kezdetektől 1920-

ig 

18 
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nov. 17. 16.00 
Kisfaludy Knytr, 

muzeális gyűjt. 
Teke András: A 'Zergényi 32 

nov. 17. 17.00 
Kisfaludy Knytr, 

muzeális gyűjt. 
Szkárosi Endre: Véletlenül nem jártam 

itt 
20 

nov. 17. 18.00 
Kisfaludy Knytr, 

muzeális gyűjt. 

A Fiatal Írók Szövetsége 

elsőköteteseinek bemutatkozása 

Csombor Rita: Smink nélkül; Csillag 

Lajos Túlsó part  

20 

nov. 18. 10.00 Pódiumszínpad Reisinger Attila: A háború foglyai 25 

nov. 18. 11.00 Pódiumszínpad 
Simon Erika: Paskó atya konyhája és 

kottája 
40 

nov. 18. 12.00 Pódiumszínpad 
Szalay Gyula: A Nyugat kapuja – 

GYŐR 
50 

nov. 18. 13.00 Pódiumszínpad 
Király Farkas: Sortűz; Kontra Ferenc: 

az álom hídja 
28 

nov. 18. 14.00 Pódiumszínpad Fráter Erzsébet: A Biblia növényei 50 

nov. 18. 15.00 Pódiumszínpad 
Hasonlít a szerelemre? Nőalakok 

Szávai Géza regényeiben 
28 

nov. 18. 16.00 Pódiumszínpad 
Czigány György: Ezer mondat és 

karácsony 
50 

nov. 18. 17.00 Pódiumszínpad Gárdos Péter: Hét mocskos nap 50 

nov. 18. 18.00 Pódiumszínpad 
Benkő László: Kinizsi – Mátyás király 

hadvezére;  

Marcellus Mihály: A bosszú szolgái 

42 

nov. 18. 10.00 Kisfaludy Terem Gülch Csaba: Csendlépcső 70 

nov. 18. 11.00 Kisfaludy Terem Varró Dániel: A szomjas troll 100 

nov. 18. 12.00 Kisfaludy Terem Péntek Marica: Bézs 116 

nov. 18. 13.00 Kisfaludy Terem 
Nagy Bendegúz: Bendegúz, a 

kerekesszékes világjáró 
55 

nov. 18. 14.00 Kisfaludy Terem Békés Márta: Imbolygó iskolabolygó 45 

nov. 18. 15.00 Kisfaludy Terem 
Dóka Péter: Szupermalac és 

Űrpatkány 
76 

nov. 18. 16.00 Kisfaludy Terem Al Ghaoui Hesna: Holli, a hős 80 

nov. 18. 17.00 Kisfaludy Terem 
Szellem a fazékból – Vinkó József 

műsora 
elmaradt 

nov. 18. 20.00 Kisfaludy Terem Farkashajsza – HOBO Viszockij-estje 120 

nov. 18. 11.00 Nagyszínpad 
Mátyás király születése napja – 

Magyar Népmese Színház  
470 

nov. 18. 14.00 Nagyszínpad Nyáry Krisztián: Írjál és szeressél 380 

nov. 18. 15.00 Nagyszínpad Kepes András: Istenek és emberek 570 

nov. 18. 19.00 Nagyszínpad 
Queen Real Jazz – A Budapest Jazz 

Orchestra koncertje 
650 

nov. 16. 10.00 Mesekuckó 
Mátyás király és a vadkörtefa –    

Drámás mese, mesés dráma – játék 

Frankó Katával 

45 

nov. 16. 11.00 Mesekuckó 
Kőleves Mátyás király módra – Mese-

főzés délre Albert Nórival 
40 

nov. 16. 12.00 Mesekuckó 
Vásáros drámajáték és mese Frankó 

Katával 
42 

nov. 16. 13.00 Mesekuckó játszóház 30 

nov. 16. 14.00 Mesekuckó játszóház 50 

nov. 16. 16.00 Mesekuckó 
Zenesarok zsákbamacskával – Németh 

Diánával 
40 
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nov. 16. 17.00 Mesekuckó 
Kerekítő Manó és az évszakok – 

Töreky Zsuzsa 
70 

nov. 17. 10.00 Mesekuckó 
Játék a mese birodalmában – Bálint 

Betty-Balla Ricsi 
45 

nov. 17. 11.00 Mesekuckó 
Zenesarok zsákbamacskával – Németh 

Diánával 
50 

nov. 17. 12.00 Mesekuckó játszóház 35 

nov. 17. 14.00 Mesekuckó játszóház 45 

nov. 17. 16.00 Mesekuckó Közös éneklés Váray Lacival 60 

nov. 17. 17.00 Mesekuckó 
Mátyás király igazmondó juhásza – 

Interaktív mese Füzi Rozival 
43 

nov. 18. 10.00 Mesekuckó 
Kerekítő Manó és az évszakok – 

Töreky Zsuzsa  
60 

nov. 18. 11.00 Mesekuckó Közös éneklés Váray Lacival 55 

nov. 18. 12.00 Mesekuckó játszóház 25 

nov. 18. 14.00 Mesekuckó játszóház 32 

nov. 18. 16.00 Mesekuckó 
Játék a mese birodalmában – Bálint 

Betty-Balla Ricsi 
38 

nov. 18. 17.00 Mesekuckó 
Mátyás király igazmondó juhásza – 

Interaktív mese Füzi Rozival 
45 

nov. 16-18. színház, előtér KÖNYVVÁSÁR  

Összesen: 104   10 300 

 

A 18. Győri Könyvszalon programösszetétele: 
Programok száma összesen: 104 

 könyvbemutató 68; 

 kiállítás 1; 

 vetélkedő: 2; 

 koncert 6; 

 színházi előadás: 4; 

 pódiumest, irodalmi műsor: 3; 

 interaktív gyerekprogram 19; 

 megnyitó műsor 1;  

  

A fesztivál résztvevői írók, költők, tudományos előadók, (színház- és zene-) művészek, valamint 

amatőr alkotók. 

Közreműködők összesen: 502 fő. 

 Ebből hivatásos: 344 fő, 

 Diák- és amatőr résztvevők: 158 fő 

 Művészi előadók - együttesek száma: 13 (165 fő); egyéni előadó: 337 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 (10.300) 

 

 4.8.2 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. 
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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 az egyik szabadhegyi iskola tanulói vettek 

részt. 

 Marcalvárosi Gyermeknap: A városrész óvodáiból és a Kovács Margit - iskolából hívtunk 

meg gyerekeket előre leszervezett csoportokban. A szabadtéri rendezvényen légvárak, népi 

játszópark, kézműves foglalkozások és lufifújó bohóc várta a gyerekeket. /Marcalváros/ 

 Marcalvárosi gyermekszínházi bérletek: A Zöld Manó gyermekszínházi bérletben több 

iskola alsó tagozatos tanulói vettek részt az év első felében, a budapesti Fogi Színház és a 

budapesti Körúti Színház előadásain. A Zöld Minimanó bérletben óvodások vettek részt, az 

Aranykapu zenekar és a Kalap Jakab bábszínház műsorain. /Marcalváros/  

 Gyárvárosi Mese és Alkotó Délután: Meseszínházi előadások alkotó foglalkozásokkal, a 

Chip Színház közreműködésével. /Gyárvárosi Közösségi Ház/ 

 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 

az Aranykapu zenekar, Belvárosi Betyárok, Mintapinty zenekar, Mesics György és a Somló 

zenekar, Hahó együttes, Zabszalma zenekar. /Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvényterem/ 

 

Családok számára szervezett kiemelt programok: 

 

 Családi farsang: A szombat délutáni rendezvényen játszóházak, jelmezverseny, táncház, 

tombolasorsolás és az Apacuka Mini 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 Mihályi Réka 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, színjátszó bemutató, break csoport, Nagy Balázs 

előadóművész műsora, Control Five zenekar és utcabál az Akkordeon zenekar 

közreműködésével. /József Attila Művelődési Ház/ 

 Marcalvárosi Ünnepváró Családi Délután: Advent második hétvégéjén kézműves 

játszóházakba és mézeskalács díszítésre vártuk az érdeklődőket. A Kovács Margit - iskola 

tanulói karácsonyi műsorral készültek, amit Kalap Jakab családi koncertje követett. 

/Marcalváros/ 

 Szabadhegyi Ünnepváró Családi Délután: Az adventi időszakban tartott rendezvényen 

kézműves játszóházzal és Mikulással vártuk a gyerekeket, majd Mihályi Réka 

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 
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rendezvényre kilátogatókat a Friends Big Band zenekar és meghívott vendégei 

szórakoztatták. /Rózsák tere/ 

 Szabadhegyi Szüret: Szüreti hagyományokra épülő, szórakoztató szabadtéri rendezvény. 

A Móra parkban felállított színpadon bemutatkozott a Szitakötő Néptáncegyüttes, a 

Kaméleon Színjátszó csoport, a Rába Fúvószenekar, a Danger Elements break csoport, az 

Akkordeon Harmonika zenekar, az utcabálon az Esti Egyenleg zenélt. 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: Kóbor János, Stohl 

András, Csuja Imre, Lukács Sándor. /József Attila Művelődési Ház/  

 „Örökzöld dallamok” előadói est: A rendezvény az Idősek világnapjához kapcsolódik, 

örökzöld dallamok, operett slágerek csendülnek fel, sztárvendégek előadásában. Fellépő: 

Soltész Rezső /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 három 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 közösen szerveztük 

meg. /József Attila Művelődési Ház, Kovács Margit - iskola, Gyárvárosi Közösségi Ház/ 
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4.8.3 Közösségeink 
  

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. ÉNEK STÚDIÓ 

Hetente szerda 15.30–17.30 

 Vezető: Baranyai Judit     saját művészeti csoport 

11. ZENEBÖLCSI 

Hetente csütörtök 10.00-10.30 

 A foglalkozást vezeti: Csányi Andrea pszichopedagógus terembéres csoport 

12. RAJZ FOGLALKOZÁS (Szín-Tér Rajzstúdió)  

Hetente csütörtök 16.30-18.30 

 Vezeti: Balogh Ildikó terembéres csoport   terembéres csoport 

13. GERINCTORNA 

Hetente hétfő 15.15-16.15 

 Vezető: Jankó Anita      terembéres csoport 

14. JÓGA 

Hetente szerda 16.30-18.00 és 18.00-19.30 

 Vezető: Elekes Kevéné (Mariann)    terembéres csoport 

15. KONDICIONÁLÓ TORNA 

Hetente kedd, csütörtök 18.00-19.00 

 Vezető: Jalics Anikó      terembéres csoport 
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Gyárvárosi Közösségi Ház 

  

16. BOROSTYÁN NYUGDÍJASKLUB 

Havonta 2 szerda 14.30-16.30 

Vezetője: Szíjártó Gáborné     beiratkozási díjas csoport 

17. GYÁRVÁROSI DALOSKÖR 

Hetente csütörtök 14.00-16.00 

 Vezetője: Nagy Károly     beiratkozási díjas csoport 

18. GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE 

Alkalmanként 

 Vezetője: Horváth       beiratkozási díjas csoport 

19. LENVIRÁG NYUGDÍJASKLUB 

Havonta 2 szerda 15.00-17.00 

 Vezetője: Kovács Gáborné     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 
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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 

Havonta kétszer, páros héten, pénteken 

 Vezető: Simonné Horváth Éva     saját csoport 

 

4.8.4 Időszaki kiállítások 
  

József Attila Művelődési Ház  

  

1. Székely Erzsébet népi iparművész és tanítványainak kézimunka- kiállítása,  

A magyar kultúra hete programsorozat keretében 

2. Szabóné Szabó Erika festőművész, textilszobrász és Szabó Anikó grafikus kiállítása 

3. Nekünk "mindegy" 111, a 111 éves Soproni Fotóklub Egyesület kiállítása 

4. A Szín-tér rajzstúdió gyermekrajz kiállítása 

5. „Ezerarcú természet” 

Zsolnai Tímea és Szél József képzőművészeti kiállítása 

6. Csallóközi Színes Ceruzák nemzetközi gyermekrajz kiállítás 

7. Képzőművészeti kiállítás, kiállítók: Egri Ferenc festőművész, Sz. Beke Mária kézműves, 

Szabó Mária gyöngyfűző, Winkler Judit festőművész 

8. Nyugdíjas alkotók IX. kiállítása 

9. „Hétköznapi varázslatok” 

Barna Borbála művészetpedagógus kiállítása 

  

Gyárvárosi Fiókkönyvtár és Közösségi Ház  

  

10. Vigh Attila grafikus kiállítása,  

A magyar kultúra hete programsorozat keretében  

11. Burda Zsuzsanna, Móczi Sándor és Igali Alfréd képzőművészek kiállítása 

12. Összhang  

Költészetnapi kiállítás Virág Lajos fotóival és az Író alkotók klubja verseivel 

13. Harcsásné Szivák Éva és Fejes György képzőművészeti kiállításának megnyitója 

14. Színek és vonalak 

Molnár Lajos festő- és grafikus kiállítása 

15. Csallóközi Színes Ceruzák nemzetközi gyermekrajz kiállítás 

  

Marcalvárosi közművelődés 

  

16. Csallóközi Színes Ceruzák nemzetközi gyermekrajz kiállítás 

  

Kisfaludy Károly Könyvtár  

  

16. „Jártam a jelenben, éltem a jövőben” 

A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtár és Információs Központ vándorkiállítása 

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 

17. Jókai és Arany levelezése 

Balatonfüred város kiállítása az Arany- évhez kapcsolódóan 

18. Valóságos fantázia 

Erdélyi Ákos fotográfus fotókiállítása 

19. Keleti Éva fotókiállítása 
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A Győri Tavaszi Fesztivál programja 

20. Festőkés 

Stenger Györgyi képzőművészeti kiállítása 

21. Dr. Havassyné Andorfi Rozália képzőművészeti kiállítása 

22. Két sors egy cipő 

Benda Iván fotográfus fotókiállítása 

23. Kaleidoszkóp 2018 

A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség kiállítása 

24. Változó terek 

A Duna menti térség történeti térképeken 1650-1800 

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény 

Változás %-

ban az előző 

évhez képest 

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és 

országos szintű 

közösségi programok, 

rendezvények száma 

összesen  

1 908 1 900 1920 101  

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és 

országos szintű 

közösségi programok, 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

106 909 100 000 105 409 99  

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások száma  

26 22 27 104  

A könyvtárban 

szervezett időszaki 

kiállítások 

látogatóinak száma 

9 148 8 500 8754 96  

Tárgyévben a 

családok számára 

meghirdetett 

rendezvények száma  

60 55 56 93  

Tárgyévben a 

családok számára 

meghirdetett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

6 796 6 500 7377 109  

A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvények száma  

982 1 000 959 98  
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A megyei hatókörű 

városi könyvtár 

esetében az általa 

ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

39 829 40 000 39 438 99  

Egyéb rendezvények 

száma 
6 5 6 100  

Egyéb 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

518 500 447 86  

 

4.9. Használói elégedettség mérés  

 
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 tabletet állvánnyal együtt a rendezvények előtt elhelyeztük a terem bejáratához közel, és a 

vendégek fogadásánál felhívtuk az érkezők figyelmét, hogy szeretnénk pár kérdést feltenni az 

előadással, a hellyel és a szervezők munkájával kapcsolatban.  

Az előadások végén, amikor az emberek elhagyták a termet, megállítottuk őket és feltettük nekik a 

kérdéseket, amikre ők készségesen válaszoltak. 

A készüléket az év folyamán hat rendezvényen alkalmaztuk és összesen 490 ember adott 

válaszokat. 
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A rendezvény elégedettségmérések és azok eredménye:  

 

Első rendezvény (26fő): 

2018. 04. 27. 17.00 Könyvbemutató 

Kisfaludy Károly Könyvtár Rendezvényterem  

Hangraforgó klub különkiadás „Rohan az idő” 

zenés könyvbemutató vendég: Szörényi Levente Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész 
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Második rendezvény (17fő):  

2018. 06. 07. 18.00 Pódiumbeszélgetés 

József Attila Művelődési Ház  

Szabadhegyi Találkozások  

Vendég: Stohl András Jászai Mari-díjas színművész, televíziós és rádiós műsorvezető 
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Harmadik rendezvény (352fő):  

2018. 11. 16-17-18. 
XVIII. Győri Könyvszalon 

Helyszín: Győri Nemzeti Színház 

 

 

 

 

 



67 

 

 
 

 
Negyedik rendezvény (40fő): 

2018. 12. 14. 17.00 Mesekuckó 

Központi Könyvtár klubhelyisége  

Kalandok tundurin 

Árnyjáték egy részben - Karácsonyváró meseszínház  

Az Árnyas Mesék Társulat előadása 
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Ötödik rendezvény (28fő): 

2018. 12. 18. 17.00 Gyermekkoncert 

József Attila Művelődési Ház  

Az Apacuka Zenekar "Családfánk" című mesekönyves CD-jének lemezbemutató koncertje 
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Hatodik rendezvény (27fő): 

2018. 12. 19. 17.00 Ismeretterjesztő előadás 

Kisfaludy Károly Könyvtár Rendezvényterem  

Életünk utcái, terei… 

Győrszabadhegyi történetek, sorsok. Földrajzi nevek, a kollektív emlékezet őrzői 
Előadó: Dr. Kőrös Erzsébet nyugalmazott tanár 

Az Életünk utcái, terei… című előadás- sorozat XVI. Előadása 

 

 

 



70 

 

 

 

 

Használói elégedettség 

mérések 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

A használói elégedettség-

mérések száma 
4 4 6 150  

A használói elégedettség-

mérések során a válaszadó 

használók száma 

890 400 490 55  

 

4.10. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások  

 

Települési könyvtárak 

számára nyújtott 

szolgáltatások 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Műhelynapok száma 2 2 4 200  

Résztvevő települési könyvtárak 

számaránya –KSZR nélkül (%) 45  50  50  100  

A megyei hatókörű városi 

könyvtár koordinációjával 

minősítésre készülő települési 

könyvtárak száma 

4 4 4 100  
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4.11. Közösségi szolgálat/önkéntesség  

 

Közösségi 

szolgálat/önkéntesség 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 84 80 69 82  

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

15 15 17 113  

A könyvtárban dolgozó 

önkéntesek száma  1 1 1 100  

 

4.12. Partnerség  

 

A könyvtárral írásos 

együttműködést kötő partnerek 

száma 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Civil szervezetek 0 2 4 Nem számítható 

Határon túli könyvtárak 0 3 3 Nem számítható 

Vállalkozók 0 10 10 Nem számítható 

Oktatási intézmények 16 16 18 113  

A kistelepülési önkormányzattal 

kötött megállapodások száma 
161 163 168 104  

Egyéb 0 0 0 Nem számítható 

Összesen 177 195 203 115 

 

4.13. Digitalizálás  

 

A könyvtár rendelkezik digitalizálási stratégiával, melynek koncepciója a következő: 

 

 többféle dokumentumtípust digitalizálunk: könyv, periodika, kisnyomtatvány 

 helyi (megyei) vonatkozású dokumentumokra koncentrálunk (helyismereti gyűjtemény, 

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. 
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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 

  
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. 

A digitalizált dokumentumokra épülő online szolgáltatások: 
 

 Duna menti közös katalógus 

 Europeana 

 születésnapi újság 

 digitális könyvtár 

 

Cél Arányszám (%) 

Szolgáltatás 75  

Állományvédelem 25  

Elektronikus dokumentumküldés 0  

Reprográfia 0  

 

2018-ban folytattuk a digitalizálást a digitalizálási stratégia alapján, párhuzamosan dolgoztunk 

helyismereti könyvekkel, muzeális dokumentumokkal, régi helyismereti folyóiratokkal, új községi 

lapokkal és képeslapokkal.  

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. Az 

év folyamán a Felső Dunántúl, a Felsődunántúli Hétfő, a Győri Friss Újság, a Győri Hírlap, a 

Dunántúli Hétfői Újság, a Győri Híradó, a Győri Lloyd, a Győri Munkás, a Győri Napló, a Győri 

http://edok.gyorikonyvtar.hu/
http://edok.gyorikonyvtar.hu/
https://www.europeana.eu/portal/hu
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Újság és a Győri Hétfő évfolyamait készítettük el. A képszerkesztéshez igénybe vettük a közösségi 

szolgálatra hozzánk érkező diákok munkáját is.  

A községi újságokkal is foglalkoztunk, a helyismereti osztályról kapott évfolyamokat feldolgoztuk. 

Kiemelt projektként folytattuk a megyei napilap (Kisalföld) digitalizálást 2000-ig. Ezen kívül sorra 

jelöltek a közgyűlési jegyzőkönyvek is. 

Folytattuk a könyvek digitalizálását is, ezen kívül a már meglévő képeslapgyűjteményünket is 

kiegészítettük az év során vásároltakkal, melyeket szintén digitalizáltunk.  

A digitalizált dokumentumok feldolgozásával nem kell külön foglalkoznunk, mivel elektronikus 

könyvtárunkba az integrált könyvtári rendszerből kerülnek át a metaadatok; ráadásul Duna Menti 

Közös Katalógusunkban az elektronikus könyvtár dokumentumai is kereshetők. 

 

Digitalizálás 

 
2017. évi tény 

2018. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Digitális objektumok száma Nem releváns Nem releváns Nem 

releváns 

Nem releváns 

Teljes dokumentumok száma 29 966 30 891 30902 103  

Könyv  230 200 127 55  

Folyóirat 

39 cím (43 349 

oldal) 

25 cím (40 

000 oldal) 

29 cím (116 

évf. 12659 

sz. kb. 70 

000 oldal) 

161  

Hanganyag 0 0 0 Nem számítható 

Audiovizuális dokumentum 0 0 0 Nem számítható 

Kép 206 200 264 128  

Egyéb (cikk-kivágat + 

kisnyomtatvány) 
434  + 0 = 434 500+ 0 = 500 0 + 96 = 96 22  

Összesen  909 925 516 57  

Online elérhető 376 425 259 69  

Helyben használatra elérhető 0 0 248 Nem számítható 

 

 

A digitális könyvtárunkban tesszük közzé digitalizált, szerzői jogvédelem alá nem eső 

dokumentumainkat online vízjellel ellátva, teljes szövegre kereshetően. A felhasználó letöltheti, 

kinyomtathatja őket. A 2018-as év folyamán 23774-szer használták olvasóink az elektronikus 

könyvtárat. Ezen kívül rekordjaink megtalálhatók a Duna menti közös katalógusban és az Európai 

Digitális Könyvtárban. 
 

IV. FEJLESZTÉSEK:  

 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  

 

A Kisfaludy Károly Könyvtár I. emeleti, olvasótermi szintjének teljes belsőépítészeti átalakítása, 

korszerű berendezése történt meg. Emellett javítani kényszerültünk ugyanezen épület lábazatát. 

Megtörtént lokálpatrióta könyvesbolt megnyitása a Baross G. u. 4. sz. alatt, a Kisfaludy Károly 

Könyvtár épületében, valamint a József Attila Művelődési Ház tűzvédelmi riasztórendszerének 

kiépítése és a színházterem nyílászáróinak cseréje.  

 

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

 

Kisfaludy Károly Könyvtár I. emeleti, olvasótermi szintjének teljes belsőépítészeti átalakítása 

 

http://edok.gyorikonyvtar.hu/
http://kozoskatalogus.gyorikonyvtar.hu/
https://www.europeana.eu/portal/hu
https://www.europeana.eu/portal/hu
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Könyvtárunk 2018-as felújításai közül kiemelkedett a Kisfaludy Károly Könyvtár első emeletének, 

az olvasószolgálat felújítása. A munkálatok megkezdését több hónapos tervezés előzte meg, ami 

alapján a teljes szinten lévő könyvállományt el tudtuk helyezni, bedobozolva külső raktárunkban. 

A korábban ezen a szinten igénybe vehető folyóiratolvasó felköltözött a második emeletre, így egy 

légtérbe került a helyismereti gyűjteménnyel, ami egy csendes olvasói terület.  

Az emelet kiürítése után kezdődött a júniustól augusztusig tartó teljes körű felújítás, majd a 

munkatársak több heti precíz munkájának köszönhetően megteltek az új polcok kötetekkel.  

Már az emelet bejárata új portált kapott, a tér újrarendezésével ide került az új, dekoratív, két 

személyes tájékoztató pult. A tájékozódást a falakon található egyedi feliratokon kívül, speciális 

pontvezetős irányító rendszer segíti, ami különböző színű pöttyökkel vezeti az olvasót a kívánt 

szakterülethez, szépirodalomhoz vagy akár a gyermeksarokhoz. 

A tágas kölcsönzőtérben helyet kapott a szakirodalom, a szépirodalom, a bestsellerek. Emellett a 

terem két ellentétes pontján található a hangulatos gyermeksarok, festett mesebeli várral, illetve az 

agóra, ahol a tizenévesek találhatják meg a számukra érdekes olvasnivalókat. 

Az elmélyedt olvasást, tanulást segíti az elkülönített olvasóterem és az idegennyelvű gyűjtemény, 

ez utóbbi kialakítása nagy előrelépés számunkra, mert eddig több szinten, részenként lehetett csak 

hozzáférni ennek a gyűjteménynek a dokumentumaihoz.  

Az olvasószolgálat megújulásában jelentős szerepet játszanak a bútorok, elszakadva a 

hagyományostól, több helyen ívelt polcok szakítják meg az egyhangú tárolókat, újdonság a polcok 

végén található könyvkínáló, amely a köteteket címlappal mutatja, így sokkal figyelemfelkeltőbb, 

kölcsönzésre csábítóbb. Az agóra mellett újdonság még a méhsejt alakú beülő boxok, ahol könyvet 

olvasni, belelapozni vagy akár a wifit igénylő tevékenységeket is lehet végezni.  

A felújítás után ez az új külső teljesen eltér az eddig megszokottól, a cél az volt, hogy ez a 

kölcsönzőtér olyan legyen, akár egy könyvesbolt, tágas, világos és könyveket kínáló. Az olvasói 

visszajelzések alapján a megnyitás óta minden korosztály szívesen használja, gyorsan 

megkedvelték.  
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Lokálpatrióta könyvesbolt 

 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárában található 

Lokálpatrióta Könyvesbolt – melyet a Győr Projekt Kft-vel közösen üzemeltetünk – abból a célból 

jött létre, hogy egy helyen lehessen hozzájutni a Győrről, győriekről szóló művekhez, valamint a 

városunkban megjelent könyvekhez, albumokhoz, tanulmánykötetekhez. Győrről, győriektől, 

győrieknek kínáljuk saját, a helyi kiadók válogatott anyagait, a város és a társintézmények 

érdekességeit, valamint a győri szerzők munkásságának eredményeit.  

„Több mint tíz évvel ezelőtt fogalmaztuk meg azt a célt, hogy erősítsük a győriek 

lokálpatriótizmusát, hangsúlyozzuk, és közösen folyamatosan gazdagítsuk a város értékeit, hogy az 

itt élők minél büszkébbek legyenek Győrre” – fogalmazott a megnyitón Borkai Zsolt polgármester. 
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3. Jelentősebb eszközbeszerzések 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 5 1 048 815 Ft  

ebből olvasói    

ebből szerver 1 472 821 Ft  

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
   

IKR fejlesztés    

egyéb:……….. 
 4 707 577 Ft 

Tűzjelző, 

kamera rendszer 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  6 229 213 Ft  

 

4.  Pályázatok, projektek  

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Hangraforgó Klub 

rendezvényeinek 

tájoltatása Győr-

Moson-Sopron 

megyében 

1 120 000 1 000 000 
Nemzeti 

Kulturális Alap 
2018.02.15. 

2018.06.29. 

 

A XVII. Győri 

Könyvszalon 

megrendezésére és 

lebonyolítására 

4 000 000 4 000 000 
Nemzeti 

Kulturális Alap 

Utó 

finanszí-

rozott 

201711.16. 

Utó 

finanszí-

rozott 

2017.11.20. 
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Közös tudás-

közösségi 

hozzáférés országos 

könyvtári napokra 

Győr-Moson-

Sopron megyében 

1 632 358 1 400 000 
Nemzeti 

Kulturális Alap 
2018.09.14. 2018.11.16. 

Közösségi médiák 

használata az 

olvasás 

népszerűsítés, 

közönség és 

közösségszervezés 

érdekében-szakmai 

továbbképzésre 

Győr-Moson-

Sopron megyében 

358 775 300 000 
Nemzeti 

Kulturális Alap 
2018.09.03. 2018.12.20. 

XVIII. Győri 

Könyvszalon 

megszervezésére és 

lebonyolítására 

4 000 000 Elutasított 
Nemzeti 

Kulturális Alap 
  

Orbánné Horváth 

Márta, Galambos 

Krisztina, Szabó 

Béla: Győri 

emlékhelyek munka 

című könyv 

megjelentetésére. 

1 500 000 Elutasított 
Nemzeti 

Kulturális Alap 
  

Szeretném, ha 

szeretnének - 

Programsorozat 

Ady Endre 

halálának 100. 

Évfordulójára. 

1 500 000 Elutasított 
Nemzeti 

Kulturális Alap 
  

A Hangraforgó klub 

rendezvényeinek 

tájoltatása Győr-

Moson-Sopron 

megyében című 

rendezvény 

megvalósítására. 

  

1 120 000 Elutasított 
Nemzeti 

Kulturális Alap 
  

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg (Ft-

ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

TOP-6.2.9 506 M Ft 506 M Ft TOP 
2018. dec. 

13. 

2022. nov. 

30. 
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5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ben, a megyei 

hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

Kommunikáció 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 9 666 094 9 800 000 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 36 40 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 19 20 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 

176 200 

Online hírek 471 500 

Közösségi médiában megjelenő hírek 2060 2100 

Hírlevelek 0 0 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 

249 260 

Egyéb:…. 0 0 

 

Minőségirányítási tevékenységek  
Könyvtárunk Minőségirányítási Tanácsa 2018-ban is folytatta munkáját a szervezetfejlesztés, a 

szakmai munka megújítása területén a minőségirányítás módszereit alkalmazva. A 11 fős MIT 

havonta üléseken tervezte, szervezte az intézményt érintő feladatokat, ettől az évtől már önállóan, 

külső szakértő nélkül.  

A 2018-as év a könyvtár minőségirányítási életében kiemelt helyen szerepelt, ugyanis először 

pályázott az intézmény a Minősített Könyvtár Cím elnyerésére. Pályázati anyagunkat már 2017-

ben összeállítottuk, de az időközben bekövetkezett könyvtárpolitikai változások miatt a pályázásra 

csak egy évvel később került sor. Így az év közepéig minőségirányítási tevékenységünk jelentős 

része a megváltozott kiírás, a KMÉR követelményrendszerének megismerésével telt, emellett 

követtük és rögzítettük a könyvtár (névváltozás) és város (Városi Kulturális Stratégia, EKF 

pályázat) életében történt stratégiánkat, dokumentumainkat érintő változásokat.  

A 2017-ben bevezetett bérkiegészítéssel járó negyedéves értékelés rendszeressé és sikeressé vált az 

intézményben, mellyel a kollégák kiváló munkáját ismerjük el. A könyvtáros kompetenciákon 

alapuló értékelés így ösztönzőleg hat a munkatársakra az amúgy alacsony béreik mellett. 

A negyedéves értékeléshez kapcsolódva megismételtük a két évvel ezelőtti komplex 

kompetenciamérést, melyben a kollégák önmagukat értékelték, majd a vezető is értékelt és született 

egy konszenzusos pontszám is. Az értékelőlapok a munkatársak személyi anyagába kerültek. 

Összeállítottuk külön a vezetői kompetenciákat mérő értékelő lapot is a vezetők számára, az 

értékelés maga a 2019-es évben kerül lefolytatásra. 

A belső kommunikáció további javítása érdekében, a PDCA elvnek megfelelve, külső szakértő 

felkérésével kommunikációs, szervezetfejlesztési tréningeket szerveztünk a kollégáknak. A tavaszi 

és őszi alkalmakkor az egymástól különböző területeken dolgozó kollégák, illetve a második 

fordulóban az egymással együtt, közös projektekben dolgozók ismerhették meg jobban egymást, a 

másik munkáját. 

Egyéb megvalósult belső képzés: Excel táblázatkezelő tanfolyam melyet a munkatársakon kívül 

meghirdettünk a KSZR települések és a városi könyvtárak számára is.  

Aktualizáltuk a képzési tervünket 2018-2022 terjedő időszakra a kulturális szakemberek 

továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján készült előírások szerint, illetve 

ehhez kapcsolódva elkészült a 2018-as beiskolázási terv is. 

Jelentős előrelépés könyvtárunk marketingjében, hogy a helyi média egy képviselőjével való 

szerződéskötés eredményeképp intézményünk jelentős megjelenési felületet és időt kapott a város 

lapjában és a rádiójában. A könyvtárról szóló hírek, interjúk egy általunk összeállított hirdetési 

ütemterv alapján jelentek meg.  

A belső kommunikáció fejlődéséhez hozzájárul a fentebb említett tréningsorozat és az intézményen 

belüli közös projektek kezeléséhez a Webkom felülete, amely hatékonyan működik, áthidalva a 

több épületből való tagoltságot. 
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Az előző év elégedettségi méréseinek eredményeit figyelembe véve a PDCA alapján újragondoltuk 

a látogatók által rólunk alkotott képet, így tervek készültek egy új logó, új arculat kialakításával 

kapcsolatban, melyeknek bevezetését, használatát a 2019-es évre tervezzük. 

Ebben az évben az elégedettségmérések a rendezvényeinkre fókuszáltak, azok látogatottságáról, 

elégedettségéről kívántunk képet kapni, a PDCA elvét követve. A méréshez minden esetben egy 

mobilizálható tablet-állványt használtunk, elégedettségmérő programmal. 

Hagyományos rendezvényeinket mértük három különböző helyszínen, illetve a Győri 

Könyvszalon, mint kiemelt nagyrendezvényünk elégedettségmérését is megvalósítottuk. A 

háromnapos fesztivál mérésénél a közösségi szolgálatukat teljesítő diákok segítségét vettük 

igénybe. 

Áttekintettük folyamatainkat, kockázatelemzésünket, a 2016-ban elkészített kockázatelemzési 

táblázat ellenőrzőpontjainak felülvizsgálatát végeztük el. Ehhez egy kontroll űrlapot állítottunk 

össze, amivel az ellenőrzőpontokhoz javasolt megoldások hatékonyságát vizsgáltuk meg. Az online 

űrlapot a MIT tagjai töltötték ki az osztályvezetőkkel együtt, melyet végül egy közös táblázatban 

rögzítettünk. Ezáltal láthatóvá váltak a még előforduló hibák, melyek javítására folyamatosan 

törekszünk. 

Kiemelten foglalkoztunk megyénk városi könyvtárainak minőségirányítási támogatásával, 

számukra konzultációs szakmai napot szerveztünk 2 alkalommal, külső szakértő meghívásával és 

emellett folyamatos szakmai konzultációs segítséget biztosítottunk. 

A MIT tagjai a Minősített Könyvtár cím pályázatra való felkészülés részeként a KMÉR alapján 

elvégezték az önértékelést, majd a kevesebb pontszámmal rendelkező soroknál megvizsgálták a 

fejlesztendő területeket és intézkedési elemeket javasoltak hozzá.  

Az önértékelés eredménye 869,48 pont lett, mely az előző évben az elmaradt pályázatra való 

felkészüléskor ugyancsak elvégzett önértékelés 854,7 pontjánál is jobb eredményt hozott. 

 

1.Vezetés  87,19 87,19   

2.Stratégia 87,76 87,76   

3.Munkatársak     88,25 88,25   

4.Együttműködés, partnerek, erőforrások  89,26 89,26   

5.Folyamatok  95 95   

6.Ügyfélközpontú eredmények 137,13 91,42   

7.Munkatársakkal kapcsolatos eredmények  79,09 79,09   

8.Társadalmi felelősséggel kapcsolatos 

eredmények  
68,8 68,8   

9.Kulcsfontosságú eredmények  137,14 91,42   

Összesen 869,48 87   

 
Fejlesztendő területeink: a folyamatszabályozás, azon belül a folyamatgazdák szerepének növelése, 

szorosabb együttműködés a társintézményekkel, marketingtevékenységünk erősítése, modern 

arculat kialakítása, jelentős nyitás a fiatalabb korosztály irányába. 

Benyújtott pályázatunk sikeresen szerepelt, a bíráló bizottság értékelése és helyszíni látogatása 

alapján könyvtárunk elnyerte a Minősített Könyvtár címet, melyre nagyon büszkék vagyunk. 

Az év hátralévő részében a MIT elkezdte a következő 2020-2023-as intézményi stratégia 

előkészítését, melynek kidolgozása a 2019-es év egyik fő minőségirányítási feladata lesz.  

 

6. Elektronikus szolgáltatások  

 

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 
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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. 

 

Szolgáltatás 
2018-ban megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I 

Az év folyamán megnyitott könyvesboltunkban 

kapható saját kiadványaink elérhetővé tétele 

(távoli elérés) 

OPAC N Távoli elérés 

Duna menti közös 

katalógus 
N Távoli elérés 

Adatbázisok I 
Új adatbázisok előfizetése (5 db) (helyben 

használható) 

Referensz szolgáltatás N Távoli elérés 

Közösségi oldalak  N Távoli elérés 

RSS N Távoli elérés 

Digitalizálás N 
Csak KSZR-könyvtáraknak és 

társintézményeknek (helyben igénybe vehető) 

Digitális Könyvtár N Távoli elérés 

Internethasználat I 
Eszközpark bővítése laptopokkal és mobil 

eszközökkel, valamint wifis nyomtatóval 

E-dokumentumküldés N Távoli elérés 

Online tájékoztatás N Távoli elérés 

Tartalomszolgáltatás: 

online kulturális 

magazin 

N Távoli elérés 

Hátrányos helyzetűek 

könyvtári ellátása 
I DJP-pontok 

Születésnapi újság N Távoli elérés 

Tematikus weboldalak N Távoli elérés 

Online előjegyzés N Távoli elérés 

Online hosszabbítás N Távoli elérés 

E-tanácsadás I 
Új, mobil eszközök használata és ehhez 

kapcsolódó képzés (helyben igénybe vehető) 

Wifi I DJP-pontok: külső access pointok 

Szkennelés N Helyben igénybe vehető 

7. Innovatív megoldások, újítások: 

Megnevezés Leírás, ismertető 

DJP-pontok Három telephelyünkön DJP-pont létesült belső és külső access pointokkal 

és eszközparkkal (laptopok, mobil eszközök, wifis nyomtató, projektor), 

mely ingyenes internetezési lehetőséget biztosít házon belül és kívül. A 

projekthez használó-képzés is társul. 

Rendezvény 

elégedettségmérés 

Rendezvényeinken elektronikus úton mértük a látogatók elégedettségét egy 

erre rendszeresített, állványra kihelyezett tablet és a rá telepített szoftver 

segítségével 

Elektronikus Moduláris 

Tudástár 

Új távoktatási szoftver (EMU) bevezetése az OKJ-s segédkönyvtáros 

képzés támogatására 
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük  

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 

Létszám és bérgazdálkodás 

 

Létszámunkban változás nem történt. Nyugdíjba ment egy takarító, a gépkocsivezető és a 

helyismeret egy dolgozója, helyüket betöltöttük. A közművelődésből ment el egy kolléga 

november végén, az állás szintén betöltésre került. 

A személyi juttatások soron a növekmény a garantált bérminimum emelkedése okozza, a 

munkaadókat terhelő járulékokon jelentkező csökkenés pedig a szociális hozzájárulási adó 

csökkentéséből adódik. 

 

Győr, 2019. február 19. 

      

  

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
2017. évi 

tény 

2018. 

évi terv 

 

2018. 

évi tény 

eltérés 

%-ban 

2017-hez 

képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 49 158 35 000 45 080 92 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 
5 760 6 000 7 020 122 

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1 695 1 600 2 354 140 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 2 153 2 200 2 173 101 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 581 006 574 414 622 281 107 

– ebből fenntartói támogatás 289 414 239 085 277 102 96 

– ebből felhasznált maradvány 22 665 0 0 0 

– ebből központi költségvetési támogatás 162 000 162 000 206 400 127 

– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) 

támogatás 
125 587 128 929 128 929 103 

– ebből pályázati támogatás 4 005 0 9 850 246 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0 0 0 0 

Egyéb bevétel összesen  0 0 0 0 

Bevétel összesen  630 164 609 414 677 211 107 

Kiadás 

Személyi juttatás 254 841 250 996 291 505 114 

Munkaadókat terhelő összes járulék 62 227 53 514 60 584 97 

Dologi kiadás   259 099 254 904 279 925 108 

Egyéb kiadás 53 997 50 000 45 197 84 

Kiadás összesen  630 164 609 414 677 211 108 


