
 

 

 
 
 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér 

2016. évi beszámolója 

 
9023 Győr, Herman Ottó u. 22. 

 

Az intézmény vezetőjének neve: 

Dr. Horváth Sándor Domokos 

 
 
 

2017. február 24. 
 

 

 

 



2 

 

Tartalomjegyzék 

I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT 

FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ 

KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

………………………………………………………………………………………………….5 

Szervezeti kérdések: ................................................................................................................. 6 

II. SZAKMAI MŰKÖDÉS: .................................................................................................. 7 

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése .............................................. 7 

1.1 A költségvetési szerv a Kultv.-ben a megyei könyvtárak számára előírt alábbi 

feladatok teljesítésére kötelezett alaptevékenységi körében: ............................................... 7 

1.1.1 A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi [igazgatás – 

minőségirányítási igazgatóhelyettes] ...................................................................................... 7 

1.1.2 Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól [Gyűjteményszervezési osztály, Olvasószolgálati osztály, Helyismereti 

osztály] ....................................................................................................................................... 7 

1.1.3 Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 

[Olvasószolgálati osztály] ....................................................................................................... 10 

1.1.4 Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 

[Olvasószolgálati osztály] ....................................................................................................... 10 

1.1.5 Biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét [Digitális 

szolgáltatások osztálya] .......................................................................................................... 10 

1.1.6 A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában [Olvasószolgálati osztály, 

Területi ellátó szolgálat] ......................................................................................................... 11 

1.1.7 Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét [Olvasószolgálati 

osztály, Helyismereti osztály] ................................................................................................ 12 

1.1.8 Kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez [Közművelődési 

osztály] ..................................................................................................................................... 12 

1.1.9 Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez [Olvasószolgálati osztály, 

Helyismereti osztály, Digitális szolgáltatások osztálya, Területi ellátó szolgálat, 

Közművelődési osztály] .......................................................................................................... 12 

1.1.10 A szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve 

szervezi [Igazgatás – minőségirányításért felelős igazgatóhelyettes] ................................. 13 



3 

 

1.1.11 A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, 

internet hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét 

lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva 

biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében 

[Olvasószolgálati osztály] ....................................................................................................... 13 

1.2 Biztosítja és ellátja a megyeszékhely megyei jogú városa számára  jogszabályban 

előírt nyilvános könyvtári szolgáltatásokat: ........................................................................ 13 

1.2.1 Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, - 

közhasznú információs szolgáltatást nyújt [Gyűjteményszervezési osztály, 

Olvasószolgálati osztály] ........................................................................................................ 13 

1.2.2 Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt [Gyűjteményszervezési 

osztály, Helyismereti osztály] ................................................................................................ 18 

1.2.3 Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik [Olvasószolgálati osztály] .................... 22 

1.3 Győr-Moson-Sopron megye egész területére vonatkozóan a Kultv. rendelkezései 

szerint állami feladatként teljesíti az alábbi feladatokat …………………………………22 

1.3.1 Ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 

elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat [kötelespéldányok: 

Helyismereti osztály, digitalizálás: Digitális szolgáltatások osztálya, elektronikus 

katalógus építése: Gyűjteményszervezési osztály]............................................................... 22 

1.3.2 Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését [Területi ellátó 

szolgálat] .................................................................................................................................. 22 

1.3.3 Végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását 

[Területi ellátó szolgálat] ....................................................................................................... 23 

1.3.4 A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt [Területi ellátó 

szolgálat] .................................................................................................................................. 23 

1.3.5 Szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végzi az 

iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést [Területi ellátó szolgálat] ........... 23 

1.3.6 Működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert [Területi ellátó szolgálat] ..... 23 

1.3.7 Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a könyvtári 

szolgáltató helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési 

önkormányzatok számára [Területi ellátó szolgálat] .......................................................... 24 

1.3.8 Koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a 

megyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak 

fenntartóinak a könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott szakmai 

követelmények érvényesítése érdekében [Területi ellátó szolgálat]................................... 25 

1.3.9 Koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését [Területi ellátó 

szolgálat] .................................................................................................................................. 25 

1.3.10 Ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben 

a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat [Olvasószolgálati osztály] .. 25 



4 

 

1.3.11 Évente egy alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos 

információs szakmai műhelynapot szervez a megye könyvtárosai számára [Területi 

ellátó szolgálat] ....................................................................................................................... 25 

1.3.12 Ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével 

kapcsolatos feladatokat [Helyismereti osztály, Digitális szolgáltatások osztálya] ............ 25 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása ............ 26 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok ............ 26 

3.1 Jelentősebb eszközbeszerzések: ...................................................................................... 42 

3.2 Pályázatok, projektek ..................................................................................................... 42 

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2016-ban, a 

megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása ....................................... 43 

5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása ...................... 68 

6. Innovatív megoldások, újítások .................................................................................... 70 

7. Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján) ........................... 70 

7.1 Kötelespéldány szolgáltatás ......................................................................................... 70 

7.2 ODR tevékenység ............................................................................................................ 71 

7.3 Területi ellátó munka ..................................................................................................... 73 

7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése ............................................................. 74 

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás ......................................................................................... 76 

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás ........................................................................................... 77 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük ............................................ 78 

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:.................................................................. 78 

8.2 Létszám és bérgazdálkodás ............................................................................................ 78 

9. Partnerség és önkéntesség ............................................................................................. 78 

10. Mutatók ........................................................................................................................... 81 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ................................................................................ 81 

Nyitvatartás ...................................................................................................................... 81 

Könyvtárhasználat ............................................................................................................ 82 

Beszerzési források .......................................................................................................... 86 

Gyűjteményfejlesztés ....................................................................................................... 86 

Gyűjteményfeltárás .......................................................................................................... 87 

Tudományos kutatás ......................................................................................................... 88 

Rendezvény, kiállítás ....................................................................................................... 89 

Állományvédelem ............................................................................................................ 90 

Melléklet - rendezvények ...................................................................................................... 90 

Éves összesítés ............................................................................................................... 109 



5 

 

 

I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A 

KULTÚRÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI 

CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID 

SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

 

 

A kulturális alapellátás keretében intézményünk az 1997. évi CXL. törvényben 

meghatározott feladatainak ellátása keretében Központi Könyvtára és telephelyei 

közreműködésével, valamint a KSZR-ellátás keretében szerződött és egyéb együttműködő 

partnereinek közreműködésével működött közre a könyvtári szolgáltatáshoz fűződő jog 

érvényesüléséhez a törvényben nevesített alapelvek figyelembevételével. 

Az ÉNT-támogatásunk kiemelkedő mértéke mutatja, hogy a fenntartó önkormányzat 

támogatása igen jelentős mértékben járult hozzá az új dokumentumok beszerzéséhez, 

ugyanakkor régikönyv gyűjteményünk folyamatosan gyarapszik, elsősorban a város és a 

megyei történeti jelentőségű nyomdatermékeinek következetes gyűjtésével, különös 

tekintettel a Streibig-gyűjteményre. 

A megye településeinek sajtóját és monográfiáit folyamatosan digitalizáljuk, és 

elektronikus dokumentumként biztosítjuk távoli hozzáférésüket. Digitális magazinunkkal, 

a helyismeret és a helytörténeti kutatások értékeinek kinyomtatott és digitális formában 

történő terjesztésével növeljük a társadalmi emelkedéshez szükséges értékek 

hozzáférhetőségét. 

 

Intézményi tereinket jelentősen fejlesztettük, így a Kisfaludy Károly Könyvtárban található 

helyismereti részlegünket korszerűsítettük, előadóteremmel bővítettük, ezzel méltó és 

modern teret biztosítva a közösségi programoknak. Közösségi színtereink (központi klub, 

sporttörténeti kiállítás, Gyárvárosi Közösségi Ház, József Attila Művelődési Ház) valamint 

nagyrendezvényeink (Ünnepi Könyvhét, Győri Könyvszalon) mozgósítják a város és a 

megye polgárait az aktív, közösségi művelődés érdekében. Központunk klubhelyiségének 

2016-tól tematikus programja az egészségvédelem és az egészséges életmód kérdésköre.  

 

A KSZR-könyvtárak technikai fejlesztése és állománygondozása folyamatos feladatként 

jelentkezett, több települési könyvtár modernizálása után 2017-re elérjük az ötven komplex 

jellegű fejlesztést, amelynek következtében ezen településeken megújult, felhasználóbarát 

környezetben, válogatott és feltárt állomány várja a felhasználókat, különös figyelemmel a 

fiatalabb korosztályokra. 

 

A fenntartó által meghatározott feladatként szerveztük a városi könyves 

nagyrendezvényeket: az Ünnepi Könyvhét és a Győri Könyvszalon nyári és őszi projektjét. 
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Szervezeti kérdések: 

 

2016. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításai, az intézmény vezetésében és alapdokumentumaiban várható változások. 
 

  

  

  

2015. tény 2016. terv 
2016. évi 

tény 

Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

89,25 89,25 89,25 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 14 14 15 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen   58 

átszámítva teljes munkaidőre   57,75 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen   12 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
  12 

Egyéb felsőfokú 
összesen  3 3 3 

átszámítva teljes munkaidőre  3 3 3 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 70 70 73 

átszámítva teljes munkaidőre  69,25 69,25 72,75 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen    7 

átszámítva teljes munkaidőre    7 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen    12 

átszámítva teljes munkaidőre   9,5 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen   19 

átszámítva teljes munkaidőre    16,5 

Összes létszám:  89,25 89,25 89,25 
Önkéntesek száma  0 0 0 
Közfoglalkoztatottak száma    1 1 2 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 

lakosságának száma) 

0,000133 0,000133 0,00014 
 

A 2015 évi tény és terv adatokban nem volt megbontva a könyvtáros szakmai munkakörben 

foglalkoztatottak és az egyéb alkalmazottak létszáma felső és középfokúra, azért nem szerepel 

azokban az oszlopokban adat.   
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II. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

 

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése  

 

1.1 A költségvetési szerv a Kultv.-ben a megyei könyvtárak számára előírt alábbi feladatok 

teljesítésére kötelezett alaptevékenységi körében: 

  

1.1.1 A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi [igazgatás – minőségirányítási 

igazgatóhelyettes] 

 

Könyvtárunk, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér érvényben lévő 

küldetésnyilatkozatát 2015-ben fogalmaztuk meg, amikor újjászerveztük minőségirányítási 

tevékenységünket. Ez alapján, mint általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár 

folyamatosan szolgáljuk a megye lakosságának információs és kulturális igényeit, mindenki 

által hozzáférhetővé tesszük a gyűjteményeként őrzött dokumentumokat és információkat, 

számtalan programot kínálunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez, és ezáltal válunk a győri 

közösségi élet egyik kiemelt szereplőjévé. 

 

1.1.2 Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól [Gyűjteményszervezési osztály, Olvasószolgálati osztály, Helyismereti 

osztály] 

 

A könyvtár gyűjteményét folyamatosan fejlesztettük a gyűjtőköri szabályzatnak és az olvasói 

érdeklődésnek megfelelően, a költségvetés által biztosított beszerzési keret időarányos 

felhasználásával.  

A gyűjtemény hézagmentes fejlesztésére törekedtünk, hogy olvasóinknak a 

könyvkereskedelem 2016-os kínálatának teljes szegmensét szolgáltathassuk. Figyelemmel 

kísértük a könyvpiac kínálatát nyomtatott és online források segítségével és ezek, valamint a 

KELLO UK alapján javaslatot tettünk dokumentumok beszerzésére.  

A Gyűjteményszervezési osztály által feltárt dokumentumokat az azokkal kapcsolatos 

szakmai feladatok ellátását követően az olvasók rendelkezésére bocsátottuk. 

Figyelemfelhívásként Új könyvek ajánló polcon kínáltuk olvasóinknak az új 

dokumentumokat.  

RSS hírcsatornán keresztül is tájékozódhattak olvasóink az újdonságokról. A 

könyvtárhasználati szabályzatban rögzített módon és feltételekkel kölcsönözhették 

beiratkozott olvasóink a különböző dokumentumokat.  

A raktározási stratégiánknak megfelelően gondoztuk az állományt. Az olvasói terek és a 

raktárak között mozgattuk a szükséges állományrészeket (folyóiratok, albumok, stb.). A 

könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól online 

felületeink és más könyvárak oldalainak segítségével tájékoztattuk olvasóinkat. 

 

Könyvtárunk állománygyarapításában a költségvetésből származó összeg a meghatározó. 

2016-ban ez az összeg: 32.044.248 Ft. 

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

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

szállítási szerződés alapján szereztük be a gyűjtőkörünkbe tartozó könyveket. 

Érdekeltségnövelő támogatásból 7.801.122 forintot kaptunk, amelynek 30 %-át a 9/2014. (II. 
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3.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a könyvtár technikai, műszaki eszközeinek 

gyarapítására fordítottuk. Állománygyarapításra a fennmaradó 5.460.785 forintot költöttük. 

 

ODR támogatás  

Az év során a 2015. évi keretét (1.200.000 Ft) használtuk fel dokumentum-beszerzésre, mert 

teljesítésének határideje 2016. június 30. volt. A dokumentumvásárlásra fordított összegekből 

545 kötetet vásároltunk A 2016. évi 1.500.000 forint felhasználása nem történt meg 2016-ban, 

mert a teljesítés határideje 2017. június 30. és 2017-ben 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. 2016-ben a Muzeális gyűjtemény számára 37 

dokumentumot (36 könyv, 1 folyóirat) szereztünk be, 1.094.490 Ft értékben. 

Helyismereti gyűjteményünkben a könyvek és időszaki kiadványok beszerzése mellett a 

továbbra is kiemelten kezeltük a képeslap- és az aprónyomtatvány gyűjtemény gyarapítását. 

Vásároltunk összesen 163 dokumentumot (47 aprónyomtatványt, 116 képeslapot) 438.820 Ft 

értékben. 

Könyvtárunk 2016-ban ajándékként 4.788 dokumentummal gyarapodott, 12.670.547 Ft 

értékben. Az ajándékok nagy száma a Márai-program VI. fordulójának, ill. a Nemzeti 

Kulturális Alap könyvtámogatási programjainak köszönhető. A két programnak köszönhetően 

3.606 kötettel gyarapodtunk, 10.360.918 Ft értékben. 

 

A Goethe Intézet az előző évek gyakorlatát folytatva 550 euro értékben ajándékozott 

dokumentumokat - szép- és szakkönyveket, hangoskönyveket, - amit az általuk megküldött 

listáról választhattunk ki. 

A nemzetiségi ellátást segítette az Országos Idegennyelvű Könyvtár 2016. évi nemzetiségi 

dokumentum támogatása. 130.000 Ft értékben igényelhettünk német, horvát és cigány 

kisebbség számára dokumentumokat. (34 könyv, 6 CD)  

 

A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként a csoportos állomány-

nyilvántartás alapján (db és érték) 

 

dokumentumtípus db érték (Ft) 

Könyv                       21.405 51.566.209 

Időszaki kiadvány    436 2.551.118 

Hanghordozó            1.087 2.266.965 

Térkép                      1.027 1.691.711 

Kotta, partitúra (nyomt.zenei)           184 834.800 

Videokazetta, DVD (képdok.)                  562 2.179.582 

Elektronikus dok.     59 1.034.644 

Aprónyomtatvány    1.036 172.185 

Kép                         123 344.155 

Plakát                        393 88.310 

Összesen 26.312 62.729.679 

 

2016 januárjában áttekintettük a fiókkönyvtáraink helyzetét és koncepciót készítettünk a 

fiókkönyvtárak állománymenedzselésére. A koncepcióban meghatároztuk a fiókkönyvtárak 

javasolt állománynagyságát az ellátandó terület, olvasók létszámának figyelembe vételével. 

Állományuknál elsődlegesnek tekintjük az adott településrész lakosainak kurrens 

dokumentumokkal való ellátását. Az év során a terveknek megfelelően 5 fiókkönyvtárban 

végeztünk selejtezést, amely során kivontuk az állományból az elhasználódott, ill. tartalmilag 
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elavult dokumentumokat. A selejtezés a fiókkönyvtárakban lévő helyhiányra is megoldást 

jelentett. 

Az előző évben végzett felmérés alapján, ami a könyvek kölcsönzési gyakoriságát vizsgálta a 

„nem kölcsönzött” (0 kölcsönzés) dokumentumok közül a Központi könyvtár állományából 

4.449 dokumentumot töröltünk.  

A Központi Könyvtár és a Kisfaludy Könyvtár folyóiratok esetén is sok párhuzamosságot 

tartalmazott. Indokolt volt a megőrzés és a raktározás kérdéseinek áttekintése, a felesleges 

duplumok kivonása az állományból.  

 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként 

 

dokumentumtípus db érték 

Könyv                       19.702 15.648.552 

Időszaki kiadvány    4.888 8.365.699 

Térkép                      9 3.615 

Videokazetta, DVD (képdok.)                  55 154.441 

Brosúra 163 51.872 

Összesen 24.817 24.224.179 

 

Állomány 2016. december 31-én 

 

Állománycsoport 
Állomány 2016. XII. 31. 

Egység Ft 

Könyv                       482.347 500.770.805 

Időszaki kiadvány    31.030 48.337.123 

Hanghordozó            20.576 30.408.095 

Mikrodokumentum  1755 523 788 

Térkép                      2.553 2.353.279 

Dia                          2 1 010 

Kotta, partitúra (nyomt.zenei)           3.071 4.989.871 

Videokazetta, DVD (képdok.)                  6.901 19.647.273 

Elektronikus dok.     1.032 6.017.669 

Aprónyomtatvány    68.662 1.167.307 

Brosúra                   4.688 683.048 

Kép                         38.256 3.097.125 

Plakát                        25.898 1.698.866 

Összesen 686.862 619.695.259 

 

A megyei könyvtár gyűjteményei, fiókkönyvtárai és a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 

szolgáltató helyei (106 település) számára végeztük a dokumentumok teljes feltárását. A 

megyei könyvtár saját állományának feltárása a HunTéka integrált rendszer használatával 

történik. A KSZR rendszer dokumentumait a Nanlib program segítségével tárjuk fel. Ez az év 

volt az első, amikor teljes évben már egyetlen Huntéka működött, kiküszöböltük a 

párhuzamos feltárást. 

 

Új feltárási szabályzatok készültek a térképek és a kéziratos dokumentumok feltárásához. 

Aktualizáltuk a muzeális dokumentumokra vonatkozó szabályzatunkat is. 

Folytattuk a feltáratlan régi anyag feldolgozását. Az év során 330 dokumentum (75 kézirat, 14 

térkép, 241 könyv) leírása készült el. 

A feldolgozás során analitikus feltárás készült a tanulmánykötetekről, komolyzenei CD-kről 

és kottákról, szépirodalmi antológiákról. 

Az év utolsó negyedévében jelentős lemaradásunk lett a feldolgozásban. Ennek oka, hogy 
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nem egyenletes oszlik meg a beszerzés, a közbeszerzés miatt szinte csak a 2. félévben tudtunk 

vásárolni. Sajnos a Könyvtárellátó idén sem szállította folyamatosan a megrendelt 

dokumentumokat, a közbeszerzésben előírtak ellenére sem. 

 

Adatbázis-építés 

 

dokumentumtípus/űrlap 

bibliográfiai 

rekordok 

száma 2015 

2016-ben 

készített 

rekordok száma 

bibliográfiai 

rekordok száma 2016 

Könyv                       276.438 7.792 284.230 

Régi könyv 3.219 507 3.726 

Könyv analitika 35.238 530 35.738 

Periodika    1.869 81 1.950 

Hangzó            36.411 1.229 37.640 

Térkép                      2.599 29 2.628 

Kotta 19.632 791 20.423 

Videokazetta, DVD  10.827 304 11.131 

Elektronikus dokumentum     1.065 0 1.065 

Cikk  209.265 1.687 210.952 

Kép                         11.239 116 11.355 

Összesen 607.802 13.066 620.868 

 

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

14.689 bibliográfiai rekordot küldtünk fel, amihez 23.189 példányrekord kapcsolódott. 
 

1.1.3 Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 

[Olvasószolgálati osztály]  

 

Biztosítottuk más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését tájékoztató 

szolgálatunk segítségével. Tájékoztattuk felhasználóinkat a könyvtár és más könyvtárak 

gyűjtőköréről, állományáról és szolgáltatásairól, segítséget nyújtottunk a katalógusok, 

bibliográfiák, számítógépes adatbázisok, elektronikus szolgáltatások használatában, egy adott 

téma szakirodalmi kutatásában. 

 

1.1.4 Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében [Olvasószolgálati 

osztály] 

 

Részt vettünk a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. ODR szolgáltató 

könyvtárként kéréseket teljesítettünk, információkat és dokumentumokat szolgáltattunk, 

illetve olvasóink kérésére más könyvtáraktól igényeltünk dokumentumokat és információkat. 

A KSZR települések információs- és dokumentumigényeit is kielégítettük.  

Beiratkozott olvasóink számára lehetővé tettük a szolgáltató helyeink közötti átkölcsönzést. 

Könyvtárhasználóink számára lehetővé tettük korszerű eszközök használata révén a könyvtári 

információk és dokumentumok gyors elérhetőségét. 

 

1.1.5 Biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét [Digitális 

szolgáltatások osztálya] 

 

A könyvtár JADOX elektronikus dokumentumkezelő rendszeren keresztül biztosítja a 

digitalizált és elektronikus dokumentumainak hozzáférhetőségét. Mivel a rendszer össze van 

kötve az integrált könyvtári rendszerünkkel, a HunTékával, az oda feltöltött elektronikus 

példányok automatikusan megjelennek digitális könyvtárunkban a metaadatokkal együtt. Ez 
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utóbbi biztosítja a formai és a tartalmi, a kétrétegű PDF-ek – a digitalizálás eredményei - 

pedig a teljes szövegű kereshetőséget. Digitális könyvtárunkban kizárólag szerzői jogvédelem 

alá nem eső, illetve engedélyezett dokumentumok szerepelnek, ezért azok felhasználását 

semmilyen módon nem korlátozzuk, az online vízjelet se zavaró módon helyezzük el rajtuk. 

 

Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez: digitális könyvtárunk segítségével 

tágítjuk az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés lehetőségét térben és 

időben egyaránt, hiszen elektronikus dokumentumaink nyitvatartási időn kívül és helyhez 

kötöttség nélkül is elérhetők, ráadásul ingyenesen. 

 

A digitális szolgáltatások osztálya biztosítja, hogy az intézmény digitalizációs tevékenysége 

folyamatos legyen, többféle dokumentumtípusra is kiterjedjen, ill. a digitalizált 

dokumentumok hozzáférhetőek legyenek. Mindehhez megfelelő eszközpark áll rendelkezésre. 

 

A digitális szolgáltatások osztálya digitalizálási stratégia alapján végzi munkáját, melynek 

lényege, hogy a helyismereti (megyei vonatkozású) gyűjteményre koncentrálunk. Ezen 

tevékenység végeredménye digitális könyvtárunkban érhető el, de vannak csak helyben 

használható, hozzáférhető anyagaink is, melyek dedikált hálózatban érhetők el a helyismereti 

kutatóban. 

 

1.1.6 A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában [Olvasószolgálati osztály, 

Területi ellátó szolgálat] 

 

A könyvtárhasználókat segítettük a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. A kommunikációs technika, az 

eszközök és a szolgáltatások folyamatos változása az újhoz való alkalmazkodást kívánja meg 

a felhasználóktól és számukra ehhez nyújtottunk rendszeresen segítséget.  

A mai világban egyaránt ismerni kell a szöveges-, képi-, hang- és videós információkhoz 

kapcsolódó alkalmazásokat és lehetőségeket, amiknek használata a mindennapok részévé vált. 

A hordozható eszközök segítségével (okostelefon, táblagép) bármikor megoszthatók a 

különböző típusú információk, és hozzáférhetővé válnak a mások által közölt tartalmak, 

melyekre lehetőség van reagálni.  

Az online jelenlét és kommunikáció révén ezek bármikor elérhetők mások számára. 

Alkalmazkodni kell a digitális kommunikáció által megkívánt nyelvezethez, és ismerni a 

legújabb kifejezéseket, melyeket a hatékony kommunikáció kialakításában felhasználhatóak. 

Az aktív eszközhasználat és különböző műveletek (letöltés, feltöltés, állományok csatolása 

stb.) alkalmazása és mindezek gyakorlása elengedhetetlen ahhoz, hogy tudatos felhasználók 

legyenek.  

A könyvtárosok segítsége az egyéni és csoportos felhasználóképzés keretein belül fontos 

tényező vált. Ha a felhasználók ismerik a digitális kommunikációs csatornákat, akkor nem 

csak személyes, hanem a hivatalos ügyeiket is képesek online módon ügyet intézni. Például 

elektronikus úton is kérhetnek tanácsadást, hibabejelentéseket tehetnek, igényléseket 

intézhetnek stb. A Magyarorszag.hu oldal használatának ismerete segíti a felhasználók 

gördülékeny ügyintézését: a portálon  keresztül űrlapokat, nyomtatványokat, 

dokumentumokat tölthetnek le, s ezek kitöltött példányait a Kormányzati Portál Ügyfélkapu 

rendszerén keresztül, elektronikus aláírással ellátva benyújthatják. 

 

Az élethosszig tartó tanulás érdekében, az információs műveltség fejlesztésére a KSZR 

könyvtári szolgáltató helyeken a települések lakosságának digitális írástudás tanfolyamokat, 
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valamint a szövegértés fejlesztésére irányuló képzéseket tartottunk. Mindezeket részletesen a 

7.4 pontban fejtettük ki. 

 

1.1.7 Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét [Olvasószolgálati osztály, 

Helyismereti osztály] 

 

Segítettük az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és 

az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét korszerű források, naprakész 

információk és adatbázisok segítségével.  

Oktatási segédanyagok, a tudományterületek legfrissebb szakirodalma, magyar- és idegen 

nyelvű források és olyan adatbázisok biztosították mindezt, mint az ADT PLUS, Céginfo, 

Complex Jogtár, Digitális Irodalmi Akadémia, Digitális Képarchívum, EBSCO EBOOKS, 

EHM, Europeana, Eurostat, Hungaricana, Irodalmi kritikák, tanulmányok, MANDA, 

MATARKA, MEK, MTDA, NAVA, Pedagógia Adatbázis, Pressdok/Hundok, STADAT, 

SzocioWeb. Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységünkkel hozzájárultunk az 

életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. 

 

1.1.8 Kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez [Közművelődési osztály] 

 

Rendezvény Alkalom Létszám 

József Attila Művelődési Ház 1.087 44.017 

Marcalvárosi Közművelődés 37 7447 

Kisfaludy Károly Könyvtár Rendezvényterem 90 5559 

Központi Könyvtár Klub 216 7955 

Bácsai Juniális 1 420 

Gyárvárosi Közösségi Ház 115 2867 

Marcalvárosi Fiókkönyvtár 81 1233 

XVI. Győri Könyvszalon 118 25.000 

87. Ünnepi Könyvhét 35 5000 

Összesen 1780 99.498 

 

A rendezvények részletes felsorolása és egyéb kimutatása a mellékletben található. 

 

1.1.9 Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez [Olvasószolgálati osztály, 

Helyismereti osztály, Digitális szolgáltatások osztálya, Területi ellátó szolgálat, 

Közművelődési osztály] 

 

Szolgáltatásainkkal megvalósítjuk ezt a feladatot. Részletes kifejtés más pontok alatt. Külön 

kiemeljük azonban, hogy a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szolgáltatásaival 

hozzájárul a kistelepüléseken élők életminőségének javításához.  

A települési könyvtárakban a helyben elérhető dokumentumoknak, az előfizetett időszaki 

kiadványoknak köszönhetően olyan dokumentumbázis alakult ki, amely a helyi igényeket 

szolgálva emeli a település műveltségi színvonalát, javítja az információhoz való hozzáférést. 

A könyvtárközi kölcsönzés jelentős növekedése szintén ezt a célt szolgálja. 

Az általunk szervezett tanfolyamokon a digitális írástudás elsajátításával a hátrányos helyzetű 

korosztály felzárkózását segítjük. 
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A különböző ismeretterjesztő előadások, közösségépítő rendezvények szintén hozzájárulnak a 

helyi kulturális élethez. 

 

1.1.10 A szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi 

[Igazgatás – minőségirányításért felelős igazgatóhelyettes] 

 

A könyvtárban zajló munkafolyamatainkhoz és szolgáltatásainkhoz minőségirányítási elvek 

alapján a folyamatszabályozás módszerét alkalmazzuk. Az elmúlt évben folyamatábrákat, 

folyamatleírásokat készítettünk, kockázatelemzések segítségével feltérképeztük a felmerülő 

hibákat.  

Használóink, látogatóink véleményét, elégedettségét rendszeresen kérdőívekkel mérjük. 

Munkánkat, szolgáltatásainkat a PDCA elvnek megfelelően tervezzük, megvalósítjuk, 

ellenőrizzük és amennyiben szükséges, javítjuk.  

 

1.1.11 A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet 

hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, 

könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 

lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében [Olvasószolgálati osztály] 

 

A kiskorúak által is használható, internet hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a 

kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű 

szoftverrel ellátva biztosítottuk a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme 

érdekében. 

 

1.2 Biztosítja és ellátja a megyeszékhely megyei jogú városa számára  jogszabályban előírt 

nyilvános könyvtári szolgáltatásokat: 

  

1.2.1 Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, - közhasznú 

információs szolgáltatást nyújt [Gyűjteményszervezési osztály, Olvasószolgálati osztály] 

 

A megyei könyvtárban 4 olvasótermet használhatnak 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 olvashatják a felhasználók. Legnépszerűbbek a napilapok, hetilapok és a 

szórakoztató magazinok voltak 2016-ban, a szakfolyóiratok olvasása csökkent, ennek oka az 

online archívumok elérhetősége. Kézikönyvek közül jellemzően szaklexikonokat, nyelvi 

szótárakat és monográfiákat kerestek.  

 

A Kisfaludy Könyvtár II. emeleti megújult 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. Az esztétikus, kényelmes és barátságos új környezetet örömmel vették birtokukba a 

könyvtárhasználók. Ez a használat mértékében: a látogatottságban és a használt 

dokumentumok számának növekedésében is megmutatkozott. Mindazok, akik korábban csak 

egy-egy konkrét céllal vették igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, azok a múlt évben már 

kihasználták annak lehetőségét is, hogy amíg internet szolgáltatásra, vagy a raktárból 

felérkező könyvre vártak, addig belelapoztak néhány sajtótermékbe.  

A Hang-és médiatárban a zenei szakfolyóiratok, könyvek és kották mellett zenei felvételeket 

hallgattak helyben.  
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A Gyermekkönyvtárba látogató családok a könyv- és gyermeklapok nézegetésén kívül a 

bővülő társasjáték kínálatunkat is kihasználták, hisz sokan keresték fel könyvtárunkat azért is, 

hogy együtt játsszanak gyermekükkel. A Gyermekkönyvtárban ösztönöztük a gyerekeket a 

nyomtatott dokumentumok használatára az évente három alkalommal megjelenő pályázati 

füzetünkkel is. Évfordulókhoz kapcsolódó témákat választottunk és annak gyermekkönyvtári 

irodalmára és használatára hívtuk fel a gyermekolvasók figyelmét. 

2016-ban a Központi Könyvtárban 17 404 látogató járt, akik csak helyben használat céljából 

vették igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, közülük 8 224-en a felnőtt olvasószolgálatban, 9 

180-an a Gyermekkönyvtárban jártak.  

 

A Kisfaludy Károly Könyvtárban összesen 17 862 helyben használó látogató járt, az 

olvasószolgálatban és az olvasóteremben 17 293, a Hangtárban 569. 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. 

 

Tájékoztatás, referensz kérdések: 

Az Olvasószolgálati Osztály munkatársai – becslésük szerint – 23 029 referensz kérdést 

oldottak meg 2016-ban. A Központi Könyvtárban 6 441-et, a Kisfaludy Károly Könyvtárban 

16 588-at. A technikai referensz a legjellemzőbb. A legtöbb olvasó konkrét könyvet, 

könyvlisták példányait kereste vagy egy adott témában kért eligazítást. A gyermekolvasók 

esetében gyakori volt az egy témában való könyvajánlás, és az óvodai és iskolai projektekhez 

kapcsolódó irodalom feltérképezése.  

Legkeresettebb témák voltak: állatok (madarak, sarkvidék állatai, csigák), népszokások, régi 

mesterségek, földrészek földrajza, történelmi korszakok (honfoglalás, ipari forradalom, 

1848/49-es szabadságharc), európai országok kultúrtörténete (mesék, versek, művészeti 

alkotás, látnivalók, életmód), mitológiai alakok, egy-egy fogalom, tárgy irodalmi feldolgozása 

(mesék, versek medvéről, tűzről, zöldségről, betegségekről, gyógyító mesékről, stb.) Egyéni 

érdeklődök által legkeresettebb témák az alábbiak voltak: Minecraft, StarWars, Lego, 

hercegnős, Barbie-s, járműves könyvek, Harry Potter, Egy Ropi naplója, Egy Zizi naplója, 

Leiner Laura, Berg Judit, Bartos Erika könyvei.  

Az 1. osztályosoknak az olvasási készség fejlesztése céljából nagybetűs, szótagoló 

olvasmányokat, mesemondó és versmondó versenyekhez irodalmat ajánlottak a 

gyermekkönyvtárosok.  

Óvodai csoportoknak mesekönyv ajánló készült. Keresettek voltak az ünnepekhez (farsang, 

anyák napja, karácsony, húsvét, stb.) kapcsolódó szépirodalmi és szakirodalmi művek is. 

Weboldalunk Leckeinfo menüjében az előző évhez hasonlóan házi feladattal kapcsolatos 

kérdésre is válaszoltunk, mint ahogy az online tájékoztatás lehetőségével is éltek a 

felhasználók. 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, Arcanum Digitális Tudománytár, PRESSDOK, MATARKA, EPA, Humanus, 

SzocioWeb, stb.), amit használtunk, megkönnyítették a tájékoztatást és az olvasóknak a 

tájékozódást. OPAC-unk révén az olvasók otthon is tájékozódhattak a könyvtár 

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

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

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

Irodalomkutatások száma 30 db volt összesen 2016-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 2016-ban is. Az előző évi irodalomkutatások listája: 

 

14-16 éves diákok étkezési szokásai Georg Mendel 

56-os emlékhelyek Győrben Grecsó Krisztián 

1956-ról szóló filmek A Győr-Veszprém-Dombóvár HÉV 

Abortusz 
A házasság a középkori és kora újkori 

Magyarországon 

Autizmus Háztartási munka 

Aktív időskor Integráció és nevelés 

Animáció Az iszlám jog 

Bűntetőjog, dogmatika Lebó Ferencről megjelent írások 

Családi munkamegosztás 
A Magyar Kereskedelmi Társaság kialakulása, 

magyar versenyjog története 

Donoglue, Vaters, Winteson Pedagógusok kiégése 

Értékelés a pedagógiai munkában 
Szexuális felvilágosítás formái 

gyermekkorban 

Értelmi fogyatékosok és a sport Tóth Árpád költészete 

Erzsébet-program Tudósok felelőssége, géntechnológia 

Étkezési szokások, nemzeti konyhák a keresztény, 

a zsidó és az iszlám vallás tükrében 

Ungvári Tamás munkássága 

Futballakadémiák Oscar Wilde 

 

A pályázati füzetekhez kapcsolódóan (Sárkányvadászat, Mozgásban, Az ókori világ csodái, 

Bartók 135, Köztünk élő irodalom), a folyóiratok témaköréhez 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. A 

hangtárosok Rómeó és Júlia, Yehudi Menuhin, Bartók Béla és Kocsis Zoltánhoz kötődő zenei 

ajánlókat állítottak össze.  

Költészet napjára Verset mindenkinek! akció keretében 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.  

A riói olimpia jó lehetőséget nyújtott arra, hogy sport témájú filmekre és latin-amerikai zenei 

anyagokra hívjuk fel a látogatóink figyelmét. Emellett a gyermekkönyvtárosok, a 

szaktájékoztatók és a hangtárosok is írtak rendszeresen könyv, zene- és filmajánlókat a 

honlapra. A gyermekkönyvtárosok könyvajánló dobozba gyűjtöttek a gyermekolvasók 

számára az életkori sajátosságaiknak megfelelő olvasmányokat.  
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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: 

2016-ban a Központi Könyvtár felnőtt olvasószolgálatában 12 csoport 302 fő, a Kisfaludy 

Károly Könyvtárban 7 csoport 152 fő vett részt könyvtárbemutató és könyvtárhasználati 

foglalkozáson, a Hangtárban 2 csoport 50 fő, a gyermekkönyvtárban pedig 74 csoport 1821 

fő. Összesen 95 csoportos foglalkozást tartottunk 2325 látogató részvételével. 

A csoportos foglalkozások látogatóinak összetételét tekintve többségében általános iskolás és 

óvodás csoportokról beszélhetünk.  

A múlt évben bővítettük foglalkozásaink kínálatát (interaktív mesefeldolgozás, papírszínház) 

az óvodai csoportok számára. Ezen újításainkkal színesebbé, változatosabbá és vonzóbbá 

tettük az óvónők és a gyerekek számára is a könyvtári környezetet. A legkisebb óvodás 

korosztály, a 3 évesek is rendszeresen jártak csoportos keretek között a gyermekkönyvtárba. 

Havi rendszerességgel egy-egy téma szerint (Mikulás, autók-gépek, évszakok) válogatott 

képeskönyveket 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 (például nyelv és irodalom, történelem, természet, helyismeret, 

népszokások, jeles napok, ünnepek).  

Minél szélesebb körben próbáltuk eljuttatni foglalkozásaink listáját 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.  

Különösen népszerű volt májusi rendezvénysorozatunk, az „Alsósok hónapja”. Ennek 

keretében 20 foglalkozást tartottak a gyermekkönyvtárosok. A visszajáró csoportjainkon kívül 

újak is érkeztek hozzánk.  

A sikereinkhez az is hozzájárult, hogy foglalkozásaink díjmentesek.  

2016-ban is a természettel (Madarak és fák napja, Vadon élő állatok) a népszokásokkal, jeles 

napokkal, ünnepekkel kapcsolatos foglalkozásaink (Húsvét, Márton nap) valamint a 

történelemmel kapcsolatos foglalkozások (Törökkor és Győr) voltak a legnépszerűbbek. Ezek 

száma az előző évhez képest is emelkedett.  

Nyugdíjasok számára Internet-használati tanfolyamot szerveztünk. 

 

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, 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 

Barkácsolj velünk! címmel, amellyel lehetőséget teremtettünk a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez, újabb barátságok születéséhez. Tapasztalataink felhasználásával alakítottuk 

foglalkozásaink témáját: textilfestéssel pólót díszíthettek az érdeklődő gyerekek és szüleik, 
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kutyás vagy macskás tartót készíthettek, a Gyermekjóléti Szolgálat napközis tábora 

ajándékdobozt készített, békás papírgömb állatka, ajándékdobozkák készítése, ceruzatartó 

készítés konzervdobozból és papírból, valamint Minion papírtáska készítése is szerepelt a 

programban. Az előző évhez képest egyértelmű növekedés mutatkozott a részvételben.   

 

Versenyek, vetélkedők: 

A Gyermekkönyvtár már több mint egy évtizede vesz részt a Bod Péter Országos Könyv- és 

Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulóinak lebonyolításában biztosítva a helyszínt, az 

adott témához kapcsolódó könyvállományt és a gyermekkönyvtárosok szakértelmét.  

2016-ban a verseny témája: „… olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene.” – 135 évvel 

ezelőtt született Bartók Béla.  

Bekapcsolódtunk az Internet Fiesta programsorozatába, Netre fel!  „Pénzből élünk!” címmel. 

Egy héten keresztül naponta jelentettünk meg feladványokat a gyermekkönyvtári honlapon 

felsős tanulók részére. Összesen 93 helyes megfejtés érkezett, közülük 15-en kaptak 

könyvjutalmat.   

9 évvel ezelőtt indítottuk útjára „Hencidától Boncidáig” című levelezős mesevetélkedő 

sorozatunkat, amelyre 2016-ban 42 csapat jelentkezett. Grimm testvérek meséit dolgozták 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 is 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 

Megszelídített hősök címmel meseíró képességüket tehették próbára 4 Grimm mese 

újragondolásával, addig a felsősök Véget nem érő történetek címmel Mikszáth Kálmán két 

novellájához írhattak befejezést.  

A „Lengyel Alfréd Prezentációs vetélkedő” csapatai számára a helyismereti gyűjteményben 

felkészülési lehetőséget és segítséget biztosítottunk, valamint részt vettünk a vetélkedő 

döntőjén a zsűri munkájában.  

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

„Arrabona évszázadai” című vetélkedő sorozat és döntő kérdéseinek összeállításában.  

„A velünk élő Széchenyi” címmel Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója 

alkalmából a Széchenyi Emlékévhez kapcsolódóan történelmi vetélkedőt hirdettünk Győr-

Moson-Sopron megye középiskolásai számára. A vetélkedő célja Széchenyi István korának, 

életének és tevékenységének minél teljesebb megismerése volt, mivel a legnagyobb magyar 

életműve példaként szolgálhat a jelen generációk számára is. A vetélkedőre 18 3 fős csapat 

nevezett. Az írásbeli feladatlap kitöltését követően a legjobb  

megoldást beküldő csapatok szóbeli döntőn mérték össze tudásukat a könyvtárban.  

A Központi Könyvtárban a könyvtári héten 2016. október 6-án „Ugrás a tudásba” címmel 

könyvtárhasználati vetélkedőt tartottunk győri általános és középiskolásoknak. Ez a vetélkedő 

már közel 20 éve zajlik, mindig a Könyvtári Hét csütörtök délutánján.  

A könyvtár facebook oldalán és blogján „EGYBŐL KETTŐ” címmel hirdettünk játékot 

városismereti és helytörténeti témában. Két héten keresztül, minden nap egyedi 

fotómontázsokat, s hozzá kapcsolódóan kérdéseket tettünk fel a játékos kedvű érdeklődőknek. 

„Köztünk élő irodalom” címmel irodalmi és művészeti fejtörőket tartalmazó játékos kvízt 

állítottunk össze olvasóinknak.  

Csukás István 80. születésnapja alkalmából rajzpályázatot hirdettünk óvodásoknak „Mesés 

rajzok – rajzos mesék” címmel, 63 pályamű érkezett felhívásunkra. 
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Használói elégedettségmérés: 

2016-ban két alkalommal mértük a beszerzett dokumentumok iránti olvasói érdeklődést: 

márciusban és szeptemberben. A vizsgálat a 2013 óta beszerzett dokumentumokra terjedt ki. 

Mindkét vizsgálat azt mutatta, hogy a legnagyobb érdeklődés a bestsellerek iránt volt: Frei 

Tamás, Barbara Taylor Bradford, Leiner Laura, John Grisham, Johanna Lindsey, Gillian 

Flynn, Milly Johnson, a skandináv krimi írók, stb., de a kortárs szépirodalom reprezentánsait 

is sokan kölcsönözték.  

A szakirodalom a listán márciusban a 484., szeptemberben 180. tételnél jelent meg először. 

Nyári Krisztián, Vekerdy Tamás és Csernus Imre könyvei a legnépszerűbbek, valamint az 

angol és német nyelvkönyvek.  

A beszerzett dokumentumok db száma 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 

db száma, 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. 

 

Fogyatékossággal élők könyvtári ellátása:  
A 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. 

 

1.2.2 Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt [Gyűjteményszervezési osztály, 

Helyismereti osztály] 

 

A helyismereti gyűjtemény különböző dokumentumtípusainak gyarapítását egész évben 

folyamatosan végeztük.  

A Könyvtárellátó bemutató példányai és Új Könyvek jegyzék, az online antikvárjegyzékek 

alapján, aukciós katalógusok és egyéb források alapján javaslatokat tettünk a 

Gyűjteményszervezési osztálynak a dokumentumok beszerzésére.  

A helyismereti kép- és képeslap gyűjtemény gyarapítása aukciós házak illetve 

magángyűjtőktől történő vásárlás útján, a kisnyomtatvány, ill. plakátgyűjtemény 

kötelespéldány szolgáltatás és ajándék révén történt.  
A helyismereti dokumentumok mélyfeltárását folytattuk, a tanulmányköteteket analitikusan 

feltártuk, cikkadatbázist építettünk, faktografikus adatbázisokat készítettünk. 
 

Szolgáltatás:  

2016-ban megújult helyismereti kutatóteremben ideális környezetet biztosítunk a helyismereti 

kutatómunkához, tanuláshoz. Heti 50 óra szaktájékoztatást mellett lehetővé tesszük a 

hagyományos, különféle helyismereti dokumentumok helyben használatát.  

A digitalizált megyei periodikumokat, képeket intranetes hálózaton szolgáltatjuk. Ezekkel együtt a 

könyvtár által előfizetett és az ingyenesen elérhető adatbázisok komplex szolgáltatást 

biztosítanak.  

A helyismereti állomány (könyvek, képek, cikk-kivágatok, aprónyomtatványok) több éve zajló 

digitalizálásának folytatásával a Digitális Könyvtárunkban online is elérhető dokumentumok körét 

folyamatosan tovább bővítjük. Helyismereti témájú publikációival hívtuk fel a figyelmet a 

gyűjtemény értékeire. 
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A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár Baross Kisfaludy Károly Könyvtárának felújítása, ezzel 

együtt a terek funkcionális megújítása a 2016-os évben tovább folytatódott, a régi olvasóterem 

egy részéből új kutató- és olvasóterem került kialakításra. 

 A több hónapig tartó felújítás alatt zárva tartott az épület 2. emelete, ez a Baross úti 

olvasóterem forgalmi adatain is megéreztük. A felújítás alatt az 1. emeleti hírlapolvasó 

zavartalanul működött tovább, átmenetileg itt használhatták olvasóink a bekötött folyóiratokat 

is, valamint a központi épület olvasótermét használhatták olvasóink.  

2016. októberébe nyílt meg a megszépült 2. emeleti többfunkciós tér, amely helyismereti 

kutatóterem és olvasóterem is lett egyben.  Ebben a térben van lehetőség a helyismereti 

dokumentumok helyben használata mellett a bekötött periodikumok, adatbázisok 

használatára, tanulásra is. A nyitás óta az új olvasó-, kutatóterem egyre népszerűbb olvasóink 

körében. A Wifi szolgáltatás biztosított. 

Az új környezetben különféle számítógépes adatbázisok elérésére is lehetőség nyílik. Ezek 

használata részben helyismereti kutatásokhoz kapcsolódik. Az Arcanum által kiadott CD és 

DVD hordozón levő adatbázisok helyett egyre többen veszik igénybe a könyvtárunk által 

előfizetett online adatbázisokat is, így például az Arcanum Digitális Tudománytárat. 

A digitalizálások ellenére még mindig van a régebbi országos és helyi folyóiratoknak, 

sajtónak egy része, amely csak eredetiben bekötött formában érhető el.  

A helyi építésű Győr-Moson-Sopron megyei cikkadatbázisban - amely az országos és helyi 

sajtóból is épül - található cikkek egy része továbbra is csak hagyományos módon érhető el. 

Tudományos kutatásokhoz, szakdolgozatok írásához a hagyományos periodikumok 

szolgáltatását a könyvtárnak még jó ideig biztosítania kell.  

A folyóirat szolgáltatás háttérmunkálatai - az intézmény kurrens és retrospektív periodika 

állományával kapcsolatosan - osztályunkon zajlanak. 2016 óta a folyóirat feldolgozó 

munkatársunk feladata az intézmény összes folyóiratainak megrendelése, folyóirat-állomány 

karbantartásával kapcsolatos levelezés, ügyintézés, reklamálás, a folyóiratok számláinak 

továbbítása. Folyamatos volt a periodikák bibliográfiai leírásainak elkészítése, a bekötött 

folyóiratok számbavétele.  

Könyvtárunkba összesen 445 féle periodika jár, 643 példányban. Ezek vásárlással, 

kötelespéldány szolgáltatással jutnak el hozzánk.  

 

A második emelet júliustól augusztusig tartó felújításának előkészítése során az olvasóterem 

periodika állománya is ideiglenesen kiköltöztetésre került. 

Az olvasószolgálattal együttműködve előkészítettük a folyóiratok raktározásának stratégiáját, 

igazodva a modern kor követelményeihez. Az interneten és különböző adatbázisokban 

szereplő, de nem selejtezhető folyóiratok többségét külső raktárba küldtük. A többhónapos 

munka folyamán összesen 227 címet, körülbelül 500 banános doboznyi F, G, H, I méretű 

folyóiratot helyeztünk ki. Így felszabadítottunk az alsó raktárban több helyiséget, hogy az 

olvasótermi állománynak helyet szorítsunk, illetve hogy a folyóirat-állomány bővülésének 

helyet biztosítsunk. 

Ezzel párhuzamosan a tájékoztató kollégákkal történő egyeztetés után, nagyarányú folyóirat-

selejtezés zajlott le, amely 2014 óta tartó munkákhoz kapcsolódott. A központi könyvtár 

állományából, a tervszerű állomány-apasztás keretében 28 cím került letörölésre (összesen 

525 db). Ugyaninnen átkerült a Kisfaludy állományába – csere céljából - (a külső illetve az 

alsó raktárakba) 21 cím (összesen 1503 db.) Ez a művelet névleges törlésnek illetve 

gyarapodásnak minősül. Minderre a folyóiratok állapota miatt volt szükség. A Kisfaludy 

Könyvtár állományából (a külső illetve az alsó raktárakból) a tervszerű állomány-apasztás 

keretében ténylegesen töröltünk további 340 címet: összesen 4363 db-ot. Selejteztünk további 

60 cím ötéves tékát. A szintén fél éven keresztül húzódó munkafolyamatban közösen 

dolgoztunk a központi könyvtárban illetve raktárban dolgozó kollégákkal. Óvatos becslés 

alapján is újabb 600 banános-doboznyi folyóiratot mozgattunk meg. 
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2016-ban új feladat volt a folyóiratok közbeszerzés útján történő beszerzésének előkészítése. 

A fénymásolást és digitális másolást a szerzői jogok figyelembe vétele mellett biztosítani 

tudjuk könyvtárunkban. A felújítás során a sokszorosító berendezések egy az egész épületből 

jól megközelíthető helyiségbe kerültek, ugyanakkor nem zavarják a könyvtár „csendes” 

övezeteit sem. 

 

A Britisch Council angol nyelvű gyűjteménye – mely az angol nyelv tanulását, tanítását és 

gyakorlását segíti - az épület nyári felújítása előtt a 2. emeleti olvasóteremből az 1. emeleti 

kölcsönzői térbe költözött át, így ennek használata folyamatosan biztosított volt.  

Ezt az állományrészt 2016-ban 156 olvasó használta, akik 1258 dokumentumot kölcsönöztek. 

 

A 2016-os évben a helyismereti szolgáltató hely, az új többfunkciós, modern, otthonos 

kutatóterem kialakításával minőségi változáson ment át. Októbertől olvasóink megszépült 

környezetben használhatják a helyismereti dokumentumokat, a belső hálózaton elérhető, 

könyvtárunk által digitalizált dokumentumokat - mint például a képgyűjteményt, és a 

digitalizált megyei sajtót (152 cím). Heti 50 órában biztosítjuk a helyismereti 

szaktájékoztatást. Itt férhetnek hozzá az ingyenes és a könyvtár által előfizetett 

adatbázisokhoz is, valamint itt tanulmányozhatják a bekötött folyóiratokat is. 

Az olvasói tereken kívül jobb elhelyezést kaptak a fénymásoló és digitalizáló berendezések is. 

A terek átcsoportosításával a zsúfolt irodából a helyismeret dolgozói is praktikusabb, tágasabb 

helyiségbe költözhettek át, amely egyben a helyismereti dokumentumok egy részének is 

megfelelőbb raktározására is szolgál. 

 2016-ban kialakításra került egy helyismereti külső raktár is a duplum, a ritkán használt, de 

megőrzendő helyismereti dokumentumok raktározására. Ide csoportosítottuk át a más 

raktárakba tárolt, bekötött helyismereti periodikumokat is.  

Az átalakítást megelőzően a Kisfaludy Károly Könyvtár épületében található helyismeret 

teljes dokumentumállománya becsomagolásra került és a Rákóczi úti helyismereti raktárba 

költöztettük ki. (22 000 könyv, 68 662 kisnyomtatvány, 25 989 plakát, és a képgyűjtemény. 

560 doboz cikk-kivágat.) 

Ezt megelőzően elkészítettük a raktározási terveket, az új raktározási elvek szerint a 

könyvállomány előzetesen leválogatása, átirányítása is megtörtént.  

 

A helyismereti kutató mellett kialakított rendezvényterem a helyismereti témájú 

könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások és konferenciák számára is ideális helyszín, 

amely a kutató látogatására is jó hatással lesz hosszútávon. 

A helyismereti gyűjteményhez kapcsolódó szolgáltatások kialakításával az elmúlt pár év óta 

tapasztalható használati szokásokhoz igazodunk.  

 

Továbbra is tapasztalható a helyismereti információk iránti fokozott igény, ez egyrészt a 

könyvtár helyismereti kutatótermében is, de ennél sokkal erősebben jelentkezik az 

internethasználók körében. Ez többnyire a lokálpatriotizmusból fakadó széleskörű érdeklődés. 

Ennek bizonyítéka a könyvtár elektronikus folyóiratában és internetes felületein megjelenő 

helyismereti témájú cikkek látogatottsága, illetve ezek közösségi oldalakon való terjesztése 

során látható kedveltségük. 

Másrészt egy olyan kutatói igény tapasztalható, amely távoli eléréssel, az internet segítségével 

kívánja a helyismereti dokumentumok minél nagyobb körét teljes szövegűen, ugyanakkor az 

adatbázisokra jellemzően, több szempontú kereséssel használni. 

 

A könyvtárban több éve zajló digitalizálási munkálatok, a helyismereti szempontú mély 

feltárás és a helyismereti adatbázisok, a faktografikus adattárak építése ezeket az igényeket 

kívánja kielégíteni. Idén is elkészítettük Győr-Moson-Sopron egye évforduló-naptárát 2017-es 
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évre. Frissítettük és aktualizáltuk a Településeink és tájaink, és a Megyei kitüntetettek 

adatbázisát.    

A forgalmi adatokban éreztette hatását a 2. emelet átalakítások miatti zárva tartása. (Június 

13-án és október 3-ig.) Az októbertől megnyílt több funkciós, olvasóterem és kutató egyben 

azonban hamar kedveltté vált olvasóink körében. 

A második emeletet összesen 4290 főhelyben használó kereste fel 2016-ban, ebből 3410 fő a 

helyismereti kutatótermet.  

 

Kutatótermi forgalom 2015 2016 
változás %-ban előző 

évhez képest 

Látogatók száma 3708 fő  3410 fő 91,96% 

Általuk használt     

                    könyv 13364 db 11 220 db 83,95% 

                    bekötött folyóirat   7072 db   5 110 db 72,26% 

                    mikrofilm    510 db   megszűnt 0% 

Egyéb dokumentum (cikk, kisnyomt.)    690 db      301 db 43,62 

Digitalizált dokumentum     810 db    2 296 db 283,45 

Összes használt dokumentum 22 446 db 18 927 db 84,32 

 

A kutatótermet személyesen megkereső olvasók 2720 referensz kérdést tettek fel. Ezek nagy 

része a helyismereti kutatások jellegéből fakadóan egy-egy téma teljesebb körüljárását 

igényelték. Ugyanakkor egyre nagyobb számban kapunk e-mailen érkező referensz 

kérdéseket. Ezek száma 612 volt 2016-ban, így összesen 3332 referensz kérdésre 

válaszoltunk. 

 

Az első látogatás során nemcsak az irodalom ajánlása történik meg, hanem megtanítjuk az 

olvasókat az on-line katalógus és a megyei cikkadatbázis optimális használatára, illetve 

megmutatjuk a digitális könyvtárunk keresési lehetőségeit is. Ezzel együtt felhívjuk 

figyelmüket az országos adatbázisokra is. 

 

A helyismereti gyűjtemény értékeire, és a digitalizált dokumentumainkra oly módon is 

igyekszünk felhívni a figyelmet, hogy a helyismeretei könyvtárosok rendszeresen publikálnak 

kisebb tanulmányokat helyismereti témákban, amelyek a könyvtári helyismereti blogon, 

illetve a könyvtár elektronikus folyóiratában, a Győri Szalonban kerülnek közlésre. Ezeket az 

írásokat általában a helytörténet iránt érdeklődő internetes közösségi csoportok is átveszik, 

gyakran megosztják.  A 2016-ban a helyismereti osztály dolgozói 40 db helyismereti 

tanulmányt írtak, a 2016-os írásokat idáig csak a Győri Szalon felületén 50630-an nézték meg.  

 

Az interneten elérhető publikációk révén számos visszajelzést, megkeresést kaptunk az ország 

távolabbi pontjairól is, vagy a győri érdeklődésnek köszönhetően, vagy a téma általánosabb 

kutatása kapcsán. Többször előfordult, hogy az írásokban látott dokumentumok hatására 

személyesen keresték fel a kutatótermünket. 

 

A megyei napilap repertorizálását a helyismereti osztály dolgozói végezték, és az országos 

sajtó figyelését az elmúlt évekhez tovább folytattuk a könyvtár tájékoztató könyvtárosainak 

bevonásával. A helyismereti osztály dolgozói írták le a tanulmánykötetek helyi témájú 

tanulmányait. Az online katalógusunkban a könyvtárunkban épített megyei cikkadatbázisunk 

2016 végén 210 949 rekord volt. A felújításhoz kapcsolódóan az állomány többszöri átrakása, 

csomagolása hátráltatták a cikkadatbázis építését, 1687 új cikk került leírásra 2016-ban. A 

tanulmánykötetekből 358 helyismereti tanulmányt vittünk be a Huntéka adatbázisba ebben az 

évben. Az 1945 előtti képeslapok beszerzése, digitalizálása (370 db), és feldolgozása is a 
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helyismereti gyűjteményben történik. 2016-ban 362 régi képeslap leírásával bővült a 

katalógusunk és a Jadoxban elérhető képeslapok száma.  

 

A könyvtárunkat meglátogató csoportok az olvasótermet és a helyismereti kutatót is 

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

lehetőségekről. Helyismereti célzott foglalkozást 2 esetben tartottunk iskolásoknak. 

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

múzeumokkal, azok dolgozóival. Rendszeresen részt veszünk az általuk szervezett 

konferenciákon, kiállításokon. 2016-ban 5 alkalommal vettünk részt iskolai vetélkedők 

összeállításában, zsűrizésében. 

 

1.2.3 Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik [Olvasószolgálati osztály] 

Szabadpolcos állományrésszel rendelkezünk. Az olvasói terekben elhelyezett dokumentumok 

szabadpolcos tárolása lehetővé teszi, hogy az olvasók közvetlenül válogathassanak, 

böngésszenek a kínálatból. Könyvek esetében az állománynak csak egy része kerül az olvasói 

térbe, a többi raktárban kap elhelyezést (kb. 50%). Arra törekszünk, hogy az új beszerzések, 

azaz a friss és korszerű szép- és szakirodalom kerüljön az olvasók látóterébe, a raktárba pedig 

a duplum példányok és a többes kiadások régebbi változatai.  

 

A szabadpolcos tér övezetekre tagolódik (pl. felnőtt-, gyermek rész; olvasóterem, 

kézikönyvtár stb.). Az övezetek attól függően, hogy milyen dokumentumtípusról van szó, 

más-más berendezést és tárolást kaptak.  

A kölcsönzésre vagy helybenhasználatra szánt állományrész elkülönül egymástól. Fontos az 

állomány áttekinthetősége, ehhez praktikus tároló kapacitást jó feliratokat, elegendő 

alapterületet biztosítunk. A szabadpolcos állomány szakrendi elhelyezésű. Bizonyos 

kiemeléseket is használunk: pl. romantikus irodalom, krimik, sci-fik, újdonságok. 

 

1.3 Győr-Moson-Sopron megye egész területére vonatkozóan a Kultv. rendelkezései szerint 

állami feladatként teljesíti az alábbi feladatokat: 

 

1.3.1 Ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 

elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat [kötelespéldányok: Helyismereti 

osztály, digitalizálás: Digitális szolgáltatások osztálya, elektronikus katalógus építése: 

Gyűjteményszervezési osztály] 

 

Elláttuk az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a 

szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat. A gyűjteményünkben lévő 

dokumentumokat bejelentettük az országos lelőhely-nyilvántartásba. 

Az igény beérkezése után haladéktalanul szolgáltattuk a kért dokumentumokat eredetiben, 

másolatban, elektronikus vagy más egyéb formátumban.Gondoskodtunk a szolgáltatás 

korszerű eszközökkel történő működtetéséről, folyamatosságáról és minőségének 

biztosításáról, továbbá a szolgáltatás adatainak a nyilvántartásáról. A tevékenységre kapott 

minisztériumi támogatást (ODR keret) dokumentumok vásárlására fordítottuk. 

 

 1.3.2 Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését [Területi ellátó szolgálat] 

 

Szakmai információkkal, tájékoztató anyagok továbbításával, tanácsadással segítjük a megye 

könyvtárosainak szakmai munkáját. Segítséget nyújtunk pályázatok megírásában, 

megvalósításában. Minden évben csatlakozunk a már hagyományos „Országos Könyvtári 

Napok” rendezvénysorozatához. 2016-ban is pályázatot írtunk a megye könyvtáraiban 

megvalósított rendezvények anyagi támogatásához, részt vettünk a rendezvények 

megszervezésében, lebonyolításában.  
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A szorosabb együttműködés megteremtése érdekében a könyvtári héten Győr-Moson-Sopron 

megye települési könyvtárainak bevonásával online vetélkedőt szerveztünk.  

 

1.3.3 Végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását 

[Területi ellátó szolgálat] 

 

Könyvtárunk 1992 óta a nemzetiségek könyvtári ellátásának alapkönyvtára. Feladatunk, hogy 

a kisebbségek anyanyelvén íródott művekből minél szélesebb kínálatot biztosítsunk a 

településeken élő olvasóknak. Ennek érdekében német, horvát és roma nyelvterületen 

gyarapítottuk a könyvtárak állományát. A részleteket a 7.5 pontban fejtettük ki. 

 

1.3.4 A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt [Területi ellátó 

szolgálat] 

 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér a területi ellátás keretében segíti a 

megye települési könyvtárainak tevékenységét. Szervezi a könyvtárak együttműködését, 

közös programokat, továbbképzéseket szervez. A szolgáltató helyeken könyvtárszakmai 

szolgáltatásokat végez: selejtezési, állományalakítási feladatok, raktári rend kialakítása, 

állományellenőrzés.  

  

1.3.5 szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végzi az 

iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést [Területi ellátó szolgálat] 

 

Megyénk könyvtárainak működéséről 2016-ban is összegyűjtöttük az éves statisztikai 

jelentéseket. A beérkezett statisztikai adatokat ellenőriztük és feldolgoztuk a minisztérium 

statisztikai programjában.  

Saját adatbázisunkat, az úgynevezett TEKE-t (a települési könyvtári ellátás statisztikai adatai 

és viszonyszámai) 2016-ban is frissítettük, az adatok alapján elemzéseket készítettünk. 

A települési könyvtárakkal kapcsolatos adatgyűjtéséket megkönnyítik a KSZR innovációs 

tervünk alapján elkészített online űrlapok, valamint a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer honlapján létrehozott belépési felület alkalmazásai. Így az adatok gyűjtése 

gyorsabbá, feldolgozásuk egyszerűbbé vált. 

 

Az új felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően 2016. január 12-én 15 fő részvételével 

indítottuk második Segédkönyvtáros képzésünket. (Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-

000936/2014/A001). 

 

Képzésben résztvevők száma 

Saját finanszírozás 7 fő 

KSZR tagkönyvtár könyvtárosaként 5 fő 

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér dolgozójaként 3 fő 

Összesen 15 fő 

 

A három modulból álló, OKJ-s végzettséget adó tanfolyam elvégzését követően 14 fő sikeres 

záróvizsgát tett (egy fő betegség miatt nem tudta befejezni a képzést). A 2016. december 12-

én tartott komplex vizsga átlageredménye 4,43. Ketten jegyzőkönyvi dicsérettel végeztek.  

 

 1.3.6 Működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert [Területi ellátó szolgálat] 

 

Győr-Moson-Sopron megye 5000 fő lakos alatti településeinek száma 175, melyből 2016-ban 

a könyvtárellátási szolgáltatást 156 település vette igénybe. A KSZR szolgáltatás megyénkben 

hét járásban valósul meg, melyből ötöt (Csorna, Győr, Kapuvár, Pannonhalma, Tét) 
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közvetlenül a megyei könyvtár lát el. További két járásban a mosonmagyaróvári, illetve a 

soproni városi könyvtárakkal megállapodást kötöttünk a szolgáltatás megszervezésére. 

Részletesebben a 7.4 pontban. 

 

1.3.7 Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a könyvtári szolgáltató 

helyen nyújtott könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési önkormányzatok 

számára [Területi ellátó szolgálat] 

 

A Dr. Kovács Pál Megyei 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 nyújtotta: 

 

 Dokumentumszolgáltatás 

A szolgáltató helyek könyvtári állományát egyedi nyilvántartású dokumentumokkal, 

valamint időszaki kiadványokkal gyarapítottuk, az egyedi igények 

figyelembevételével. A vásárolt dokumentumokat számítógépes nyilvántartásba 

vettük, elvégeztük formai és tartami feltárásukat. Az új dokumentumokat a könyvtári 

használatra előkészítve, felszerelve (leltári szám, raktári jelzet, vonalkód stb.) 

szállítottuk ki a szolgáltató helyekre. A helyben lévő dokumentumok mellett 

biztosítottuk az Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak igénybe 

vételi lehetőségét, a könyvtárközi kölcsönzést.  

 Információszolgáltatás, számítógépes szolgáltatás 

Információt nyújtunk az Interneten elérhető online katalógusban a szolgáltató hely 

teljes könyvtári állományáról. A megyei könyvtár által működtetett Kisalföldi 

Könyvtárellátási Szolgáltatón Rendszer honlapján szintén elérhető a szolgáltató 

helyeken igénybe vehető állomány.  

Segítjük a magyar könyvtári rendszer elektronikusan elérhető szolgáltatásainak 

eljuttatását a kistelepülésekre a helyi lakosság információs igényeinek kielégítéséhez. 

A Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer honlapján, valamint a Duna Menti 

Közös Katalógusban egységes felületen hozzáférhető a szolgáltató helyek állománya. 

 Közösségi szolgáltatások 

A megyei könyvtári rendezvényekbe, valamint az országos programokba bevontuk a 

szolgáltató helyek használóit. Segítettük a helyi programok szervezését, az 

olvasásnépszerűsítő programokhoz való csatlakozást. Megyei szintű online vetélkedőt 

szerveztünk. 

 Képzés, továbbképzés 

Szakmai segítséget nyújtunk a szolgáltató helyen dolgozó könyvtáros munkájához, 

melyhez képzéseket, továbbképzéseket szervezünk. A Dr. Kovács Pál Megyei 

Könyvtár és Közösségi Tér által szervezett OKJ-s Segédkönyvtáros képzés évről-évre 

lehetőséget biztosít a szolgáltató helyek könyvtárosainak részvételére. 

 Könyvtárszakmai szolgáltatások 

Szakmai segítséget nyújtunk az Önkormányzatoknak a könyvtári szolgáltatások 

korszerűsítését, bővítését érintő pályázatok elkészítéséhez. A települések könyvtári 

állományát szakmai szempontok alapján leválogatjuk, korszerű, a település igényeihez 

igazodó gyűjteményt alakítunk ki a helyben található dokumentumokból, 

állományellenőrzést végzünk. Az év során 12 szolgáltató hely állományát a megyei 

közös adatbázisban retrospektív módon feldolgoztuk, vonalkóddal láttuk el. A 

könyvtári dokumentumok raktári rendjének biztosítása érdekében elvégeztük a 

dokumentumok egységes felszerelését, a raktári rend kialakítását. A polcokra és a 

könyvtárakba tájékoztató feliratokat készítettünk.  
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1.3.8 Koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a 

megyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a 

könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott szakmai követelmények 

érvényesítése érdekében [Területi ellátó szolgálat] 

 

Együttműködünk, segítséget nyújtunk a települési könyvtárak fejlesztési elképzeléseinek 

megvalósításában, részt veszünk a pályázatok megírásában, lebonyolításában. A helyszíni 

megbeszélések során megvizsgáljuk a szakmai követelményeknek megfelelő korszerűsítés 

lehetőségét. 

2016-ban a Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése céljából 

kiírt NKA pályázat segítségével négy, a KSZR-fejlesztés keretében pedig további hét 

könyvtár teljes felújítása valósult meg.  

 

1.3.9 Koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését [Területi ellátó 

szolgálat] 

 

Együttműködünk a megye nyilvános könyvtáraival, figyelemmel kísérjük munkájukat a 

minőségfejlesztés területén is. A könyvtári minősítéshez szükséges információkat, 

dokumentumokat rendelkezésükre bocsátjuk, valamint tanácsadással segítjük felkészülésüket. 

 

1.3.10 Ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló kormányrendeletben a 

szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat [Olvasószolgálati osztály] 

 

A gyűjteményünkben lévő dokumentumokat bejelentettük az országos lelőhely-

nyilvántartásba. 

Az igény beérkezése után haladéktalanul szolgáltattuk a kért dokumentumokat eredetiben, 

másolatban, elektronikus vagy más egyéb formátumban. 

Gondoskodtunk a szolgáltatás korszerű eszközökkel történő működtetéséről, 

folyamatosságáról és minőségének biztosításáról, továbbá a szolgáltatás adatainak a 

nyilvántartásáról. A tevékenységre kapott minisztériumi támogatást (ODR keret) 

dokumentumok vásárlására fordítottuk. 

 

1.3.11 Évente egy alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos 

információs szakmai műhelynapot szervez a megye könyvtárosai számára [Területi ellátó 

szolgálat] 

 

Győr-Moson-Sopron megye könyvtárosai számára rendszeresen szervezünk szakmai 

műhelynapokat, melyeken különböző témakörökben segítjük a könyvtári szolgáltatások 

megvalósulását. 2016-ban NKA pályázati támogatással, „85 éves a magyar hangosfilm” 

címmel rendeztünk szakmai konferenciát, mely elsősorban a KönyvtárMozi szolgáltatást 

népszerűsítette.  

 

1.3.12 Ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével 

kapcsolatos feladatokat [Helyismereti osztály, Digitális szolgáltatások osztálya] 

 

Könyvtárunk katalógusa felől, vagy a Digitális Könyvtár keresőinek segítségével is elérhetők 

a digitalizált dokumentumok. Ez minden dokumentumtípusra értendő, így magában foglalja a 

könyvek (1196 cím), a periodikumok (58 cím), kisnyomtatványok (8444 db), képeslapok 

(2604 db) körét. 

Az elmúlt évben a mikrofilmek helyett azok digitalizált változatát használóbarát nagyméretű 

számítógép képernyőn olvashatták látogatóink.  
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Nagyon sok régi kutatónk rendszeresen használja otthonából a bedigitalizált, online elérhető 

dokumentumainkat. Az így elérhető régi megyei sajtót rendszeresen olvassák a kutatók az 

ország, sőt a világ minden pontjáról is. A külföldi megkereséseinket az is gyarapítja, hogy 

bedigitalizált és metadatokkal ellátott dokumentumaink az Europeana digitális könyvtárban is 

elérhetők, és annak használót a könyvtárunk digitális könyvtárába irányítják. 

 

 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  

 

Az intézmény Központi Könyvtára, és benne különösen a Gyermekkönyvtár modernizációra 

vár. A Gyermekkönyvtár alapterülete kicsi, berendezése zsúfolt és korszerűtlen. A 

Gyűjteményszervezési osztály zsúfoltságán a szomszédos vendégszoba egybenyitásával 

javítottunk, az átalakítás jelentős logisztikai előnyökkel is járt. Az épület energiatakarékossági 

szempontból erőteljesen problematikus. Komplex felújítására (benne egy gyermekbirodalom 

megvalósítására) átfogó, építési engedéllyel rendelkező terv készült, jelenleg egy EU-s 

pályázat tárgyát képezi a projekt. 

A fiókkönyvtárak közül a győrszentiváni és a gyárvárosi épület modernizálásra szorul.  

A Kisfaludy Károly Könyvtárban liftcsere történt, lépcsőház felújítás, valamint a helyismereti 

részleg és rendezvényterem teljes körű modernizációja történt meg, valamint elindult a nyáron 

elviselhetetlenségig túlmelegedő felső szint klimatizálása. 

A József Attila Művelődési Ház ablakcseréje, valamint villamos-hálózatának korszerűsítése 

elengedhetetlen. 

 

 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  

 

2016-os felújítások:  

 

Központi Könyvtár: 

Hálózat bővítés, RACK szekrény csere: 700 e Ft 

Sporttörténeti kiállításhoz dobogó, kajak csiszolás, lelátó átalakítás: 448 e Ft 

Klub és közművelődési iroda villamos felújítása, festése 1.960 e Ft 

Feldolgozó iroda bővítés, ajtónyílás kialakítás, villanyszerelés, festés: 833 e Ft 

 

Kisfaludy Károly Könyvtár:  

Fénycső cserék: 630 e Ft 

Bojler csere: 188 e Ft 

Belső udvar tetőcsere és lefolyó javítás: 312 e Ft 

II. emelet helyismereti gyűjtemény, rendezvény terem kialakítása bútorral együtt: 21.330 e Ft 

Lépcsőház gipszkartonozás, villanyszerelés, festés: 1.821 e Ft 

Személyfelvonó csere: 10.084 e Ft 

III. emelet, liftgépház festés: 310 e Ft 

 

József Attila Művelődési Ház: 

Villanyszerelési munkák: 194 e Ft 

Ablakpárkány és vakolás javítás: 270 e Ft 

 

Külső raktár:  

Folyosó festés és ajtók mázolása: 488 e Ft 
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Kötészet 

Udvari szivattyú csere: 242 e Ft 

 

Szöveges bemutatás: 

 

Kisfaludy Károly Könyvtár 

 

2. emelet komplex átalakítása 

Az épület 2. emelete a Helyismereti gyűjtemény és az olvasóterem szolgáltatásait nyújtotta az 

olvasóknak. Az könyvtárhasználati szokások változásával az olvasóterem jelentősége egyre 

csökkent, az itt található folyóiratokat már 2015-ben az első emeletre költöztettük, ahol önálló 

folyóirat olvasó termet alakítottunk ki. A megmaradt olvasótermi állomány teljes leválogatása 

következtében a kötetek egy része a kézikönyvtárba olvadt vagy kölcsönözhetővé vált, illetve 

leselejtezésre került.  

 

Helyismereti tematikus raktár kialakítása a Rákóczi úton 

A Helyismereti gyűjtemény állománya is nagy változáson ment keresztül, kialakításra került 

egy tematikus raktár, ahova jelentős mennyiségű fontos, de ritkán használt dokumentum 

került elhelyezésre, megfelelő raktározási módszerekkel. A heti két szállítási alkalommal ezek 

a dokumentumok is könnyen hozzáférhetők a felhasználók számára, illetve egyre több 

dokumentum kerül innen digitalizálásra.  

 

Az így felszabadult terekben lehetőség nyílt arra, hogy teljesen átgondoljuk, megújítsuk az itt 

működő szolgáltatásokat, úgy, mint helyismeret, fénymásolás–reprográfia és kialakítsunk egy 

közművelődési feladatokat is ellátó rendezvénytermet, amire nagy igény mutatkozott a 

belvárosban.  

A munkálatok négy hét alatt lezajlottak, amiben a szakembereken kívül a kiváló 

együttműködésnek köszönhetően a büntetés végrehajtás fogvatartottjai is segítséget 

nyújtottak.  

 

Az előtérből irodába költözött a fénymásolás és egyéb reprográfiai szolgáltatás, itt lehet 

igénybe venni a könyvtárközi kölcsönzést és itt zajlik a folyóirat feldolgozás is. 

 

Helyismereti szolgáltatások modern környezetben (szolgáltatáskorszerűsítés) 

Az eddigi helyismereti kutatóterem mostantól a helyismereti munkatársak háttérmunkára is 

alkalmas irodájává vált, ahol a gyűjtemény jelentős része is helyet kapott az új, praktikus 

polcrendszeren.  

Az egykori olvasóterem nagysága lehetővé tette, hogy két teret hozzunk létre belőle.  

Az egyik részben jött létre az új helyismereti kutatóterem, ahol korszerű, modern 

környezetben kutathatnak az olvasók, böngészhetik a helyi adatbázisokat.  

 

Közművelődés a belvárosban - Rendezvény- és kiállító terem kialakítása 

(szolgáltatáskorszerűsítés) 

A terem nagyobbik részéből jött létre a belvárosi rendezvénytermünk. A mobilizálhatóan 100 

férőhelyes, audiovizuális eszközökkel felszerelt terem lehetőséget nyújt kiállítások 

megrendezésére is, köszönhetően a kiépített képtartó rendszernek és a direkt képvilágításnak.  

  

Lift csere 

Az épületben található lift 1976 óta jelentősen elhasználódott, az utóbbi időszakban többször 

meghibásodott és kifejezetten hangosan működött, javítását, szervizelését már nem javasolták 

a szakértők. Fenntartói támogatással lehetőség nyílt ezt a régi liftet egy újra cserélni, az új 
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liftszerkezet már megfelel a kor követelményeinek, csendes, akadálymentes és esztétikusan 

illeszkedik az épületbe. 

 

Lépcsőház felújítása 

A lift csere után terveztük a lépcsőház világítási és esztétikai rendbetételét, a gipszkartonozási 

és festési munkálatok mindhárom emeleten tetszetős, komfortos tereket eredményeztek. 

 

Klimatizálási tervek 

Az épület harmadik emeletén működő szolgáltató terek, osztályok és irodák a nyári 

hónapokban rendkívül melegek. Az itt tárolt muzeális kötetek, a szuperszkennerek és a 

szerverszoba számára is fontos a megfelelő hőmérséklet biztosítása. Az idei évben megtörtént 

a kivitelezés lehetőségeinek felmérése, a tervek kidolgozása. 

 

A földszinti fogadótér átalakítási tervei 

A könyvtár hosszú távú stratégiájának részeként folyamatosan törekszik épületeinek 

korszerűsítésére, modernizálására, lehetőségeihez mérten. Az épület második szintje után a 

földszinti fogadótér felújítása következik. Elkészültek a megvalósítás tervei egy ruhatár 

kialakításáról, a főbejárat lépcsőházának felújításáról, a fogadótér modern, világos 

berendezéséről, fotocellás bejárattal és forgóvillás beléptető rendszerrel.  

Az eddig kihasználatlan és mostoha állapotban lévő kisebb méretű terekből olvasószolgálati 

iroda és étkező kerül kivitelezésre.  

 

Központi Könyvtár 

 

Feldolgozó iroda bővítése, felújítása 

A feldolgozó iroda bővítése egy használaton kívüli vendégszoba egybenyitásával valósult 

meg. Így lehetővé vált, hogy két munkatárs átköltözésével tágasabb terek jöttek létre, amire 

nagy szükség volt a jelentős mennyiségű, folyamatosan érkező feldolgozásra váró kötetek 

miatt. 
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KISFALUDY KÁROLY KÖNYVTÁR 
 

Olvasóterem átalakítás előtt és rendezvényterem jelenleg 
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Helyismereti gyűjtemény átalakítás előtt és után 
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Az új helyismereti kutatóterem 
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2. emelet előtere átalakítás előtt és után 
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Iroda átalakítás előtt és után 
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Lift - régi és új 
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Lépcsőház átalakítás előtt és után 
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KÖZPONTI KÖNYVTÁR 

 
Feldolgozó osztály bővítése és felújítása 
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RAKTÁR 
Helyismereti tematikus raktár kialakítása a Rákóczi úton 
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3.1 Jelentősebb eszközbeszerzések:  
 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű 0   

ebből személygépkocsi 0   

Számítógép 37 5.917 e Ft  

ebből olvasói 12 1.661 e Ft  

ebből szerver 0   

Fénymásoló 0   

Szkenner 2 56 e Ft  

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
12 911 e Ft 

7,6TB - szerver 

adattároló csere, 

bővítés 

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  21.050 e Ft 

A nagy 

különbözetet 

bútor beszerzés 

jelenti. 

 

3.2 Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 
Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

Minőségi szolgáltatások 

a kistelepülések 

irányába – Szakmai 

felkészülésre a 

minősített + könyvtári 

cím megszerzéséhez 

299.160 240.000 
Máj 

Szabolcsné 
2016.10.01 2016.12.15 

Horváth Sándor 

Domonkos: A győri és a 

soproni ügyvédi kamara 

története 1875-2015 

című könyv 

megjelenítésére 

500.000 400.000 

Dr. Horváth 

Sándor 

Domonkos 

2016.01.04 2016.06.30 

Nagy Könyvtári 

beavatás – Országos 

Könyvtári Napok 

megrendezésére Győr-

Moson-Sopron 

Megyében 

1.683.740 1.000.000 
Máj 

Szabolcsné 
2016.10.03 2016.10.09 

XVI. Győri 

Könyvszalon 

megszervezése és 

lebonyolítása „Mesék 

az életfájáról” című 

kiemelt program 

megvalósítására 

4.000.000 2.000.000 Sipos Beáta 2016.11.18 2016.11.20 
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85 éves a magyar 

hangosfilm címmel 

KönyvtárMozi szakmai 

nap és programsorozat 

lebonyolítása Győr-

Moson-Sopron 

megyében 

1.183.200 1.183.200 
Máj 

Szabolcsné 
2016.11.18 2017.12.31 

A Hangraforgó Klub 

rendezvényeinek 

tájoltatása Győr-Moson-

Sopron megyében 

1.040.000 700.000 Sipos Beáta 2017.04.01 2017.08.30 

1956 emlékezete Győr-

Moson-Sopron 

megyében KKETTKK-

56P-04-0169 

1.324.000 1.324.000 Sipos Beáta 2016.10.01 2016.11.30 

Országos Dokumentum-

ellátási Rendszer 

működtetése. 

1.500.000 1.500.000 

Antaliné 

Hujter 

Szilvia 

2016.07.01 2018.06.30 

 

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

- a beszámolóban kérjük bemutatni az olvasóterem, gyermek olvasóterem, helyismereti és 

egyéb szakszolgálatok, csoportos látogatások viszonylatában.  

 

 

4.  A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2016-ban, a 

megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

Minőségirányítási tevékenységek 2016-ban 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2016-ban már egy elfogadott 

intézményi stratégia cselekvési terve alapján szervezte a minőségirányítási munkáját. Az év 

elején elkészített ütemtervünk és a külső szakértői segítség nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 

célként kitűzött feladatainkat megvalósíthassuk. Intézményünk Minőségirányítási Tanácsa 

(MIT) ebben az évben is havonta egyszer ülésezett külső szakértő közreműködésével, a 

részletesebb kidolgozást igénylő dokumentumok esetén kéthetente tanácskozott. A tizenegy 

fős tanács a könyvtár minden osztályát képviseli, lehetővé téve az intézmény minden 

szakterületének, munkafolyamatának megismerését. 

Az éves munkát a 2016-os cselekvési terv összeállításával kezdte Minőségirányítási 

Tanácsunk, ami tartalmazta az elkészítendő dokumentumok listáját, mérési feladatokat, 

felelősökkel, határidőkkel. Az előző év végén lezajlott önértékelés megállapította, hogy 

javítanunk kell a belső kommunikációnkon, rendszeressé kell tennünk a méréseket és alapvető 

szabályzatokat, dokumentumokat kell elkészítenünk. Ütemtervünk ezeket a feladatokat 

tartalmazta.  

Humánerőforrás 

A MIT szempontjai alapján kidolgozásra került a dolgozói teljesítményt értékelő lap, ami 

alapján lefolytattuk a kompetencia felmérést a munkatársak között. 

Fontosnak tartottuk, hogy lássuk milyen szakmai és egyéb végzettséggel, a könyvtárban 

hasznosítható tapasztalattal rendelkeznek a munkatársak, ennek átlátását segítette az 

intézményi Tudástérkép összeállítása, amit a kollégák által kitöltött online kérdőívek alapján 

szerkesztettünk.  

A Tudástérkép és a kompetencia felmérés jó alapul szolgált az intézmény Képzési tervének 

elkészítéséhez, amihez a munkatársak tanulási igényeit is figyelembe vettük. Kiemelten 

figyeltünk arra, hogy olyan belső képzéseket is tervezzünk, ahol a munkatársak 

tudáshasznosulása megvalósulhat, vagyis egymástól tanulhassanak a kollégák.  
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A minőségirányítási alapelvek alapján elemeztük a meglévő munkaköröket, majd az 

osztályvezetőkkel közösen elkészültek a munkakör leírások, melyek a készülő új SZMSZ 

részét képezik majd. 

A könyvtár Humánerőforrás stratégiáját ezen dokumentumok alapján állítottuk össze, 

amiben az intézmény ösztönzési formáit, lehetőségeit is számba vettük. 

Csapatépítő tréningek  

Kiemelt fontosságú volt a szervezeti kultúránk szempontjából, hogy 2016-ban hat alkalommal 

is sikerült csapatépítő tréningeket szerveznünk a munkatársak számára. A kirándulások 

mellett részt vettünk bowlingozáson, szabadultunk börtönből és ünnepi menüsort főztünk egy 

főzőiskolában.  

Folyamatszabályozás 

A folyamataink feltérképezése után ebben az évben a kockázatelemzéssel, annak 

összesítésével foglakoztunk. Folyamatszabályozási táblázatunk a PDCA-elv alapján 

tartalmazza a hibáink kiküszöbölésére az ellenőrzőpontokat és a javítási lehetőségeket. Ezek 

figyelemmel követése folyamatos.  

Kommunikáció 

Az év másik kiemelt minőségirányítási feladata volt a kommunikációs stratégiák kidolgozása. 

Külön terv készült a belső és a külső kommunikáció átalakítására, cselekvési tervvel, 

megvalósításukra 2017-ben kerül sor.  

Marketing 

A könyvtár vezetése elkötelezett az intézmény marketinglehetőségeinek felkutatásáért. Az év 

folyamán megalakult az intézmény marketingcsoportja, amelynek feladata, hogy marketing 

szempontból elemezze a könyvtár napi feladatait, rendezvényeit, szolgáltatásait. Több 

tanácskozás után készítettük el az intézmény marketingstratégiáját, 2017. évre szóló 

cselekvési tervvel. Szorosan a marketinghez kapcsolódva készül a könyvtár Arculati 

kézikönyve, melynek főbb pontjaiban már megállapodás született, felmértük a jelenlegi 

arculati elemeinket és megkérdeztük a munkatársakat a jelenlegi logónkról is.  

Szlogenpályázat 

Országos szlogenpályázatot hirdettünk annak érdekében, hogy a jövőben egy ránk illő, 

frappáns, könnyen megjegyezhető szlogennel is erősítsük jelenlétünket a köztudatban: „Győri 

megyei könyvtár: Teret adunk Önnek!”  A pályázók közül két szerencsést vendégül láttunk a 

16. Győri Könyvszalon teljes ideje alatt. 

Közművelődési stratégia 

Az intézményben jelentős a közművelődési programok száma, több épületben, a város 

különböző pontjain sokszor párhuzamosan zajlik általunk szervezett rendezvény. Ezek 

összehangolása, megszervezése komoly feladat, ezért volt fontos, hogy készüljön egy 

Közművelődési stratégia, ami a könyvtári minőségirányítás egyes alkalmazható elemeit is 

felhasználta.  

Benchmarking 

Éves ütemtervünk harmadik nagyobb feladata a Benchmarking elkészítése volt. A MIT tagjai 

az osztályvezetőkkel közösen állították össze azokat a kérdéseket, amelyeket a hozzánk 

hasonló megyei könyvtárak számára küldtünk el válaszadás céljából. Az általunk megkeresett 

megyei könyvtárak: Pécs, Debrecen, Zalaegerszeg. Az elkészülő összehasonlítás egy 

lehetőség a jó gyakorlatok megismerésére, saját könyvtárunk pozícionálására. 

Mérések 

Az ősz folyamán több mérést terveztünk használóink irányába, melyekből kettő valósult meg: 

Online elégedettségi vizsgálat, ami a könyvtárunk által működtetett online felületeink 

(honlap, Győri Szalon, Blog, Facebook, twitter) használatának, népszerűségének 

feltérképezéséről szólt. Az eredményeket az épp folyamatban lévő új honlapunk kialakításánál 

figyelembe vesszük.  

KSZR elégedettségi vizsgálat célja volt, hogy a települési könyvtárosok visszajelzést adjanak 

a feléjük nyújtott szolgáltatásainkról, illetve, hogy tovább erősítsük az amúgy már jól működő 
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kapcsolatot. Az így született eredményeket a KSZR a további eredményes működéséhez 

felhasználja. 

 

NKA pályázat 

„Minőségi szolgáltatások a kistelepülések irányába” című pályázaton nyert összeget már a 

Minősített Könyvtári címre való felkészülés szellemében hasznosítottuk. Két alkalommal 

vettünk részt tapasztalatcserén, Egerbe és Zalaegerszegre látogattunk el, hogy 

tanulmányozzuk az ottani KSZR tevékenységeket, megtekintve több települési könyvtárat is 

egyben.  

 

Megvalósult feladatok a 2016-os cselekvési terv alapján: 
 

Minőségbiztosítás gyakorlati alkalmazása 

Dolgozói teljesítményértékelési lista összeállítása 

Dolgozói teljesítményértékelés a MIT által összeállított lista alapján 

Közművelődési minőségirányítási stratégia és koncepció kidolgozása 

Online elégedettségi vizsgálat 

Belső kommunikáció fejlesztése, belső képzések 

Tudástérkép készítése 

Belső képzési terv összeállítása 

Belső kommunikációs terv készítése 

Csapatépítő tréningek 

Többfunkciós terek kialakítása 

Klimatizálási szakvélemény beszerzése a KKK III. emeletére vonatkozólag (muzeális, 

szerverszoba, oktatóterem) 

Klimatizálási szakvélemény beszerzése a központi épület olvasói tereire vonatkozólag 

A Kisfaludy Károly Könyvtár II. emeletén mobilizálható rendezvényterem és új helyismereti 

kutatói tér kialakítása 

Személylift csere a KKK-ban 

Gyűjteményszervezés 

A DRKPMK fiókkönyvtári állománymenedzselésének kidolgozása 

Raktározási stratégia kidolgozása 

Helyismereti raktár kialakítása a Rákóczi úton 

Az állomány kihasználtságának ellenőrzése számítógépes szoftver segítségével a 2013. jan. 1-

től beszerzett dokumentumokra vonatkozólag 

Az E-könyv, mint új dokumentumtípus gyűjtési szempontjainak megvizsgálása 

Szolgáltatás 

Születésnapi újság – szolgáltatás korszerűsítés 

Új szolgáltatói tér kialakításával szolgáltatás korszerűsítés (Helyismeret) 

Szorosabb együttműködés a British Council és a Goethe gyűjteményeket működtető 

intézetekkel, 2016-os évre tervezet kidolgozása 

KSZR tevékenység 

Online űrlap elkészítése adatgyűjtés megvalósításához a vidéki rendezvényekről 

KSZR innovációs stratégia kidolgozása 

KSZR online kérdőíves elégedettségvizsgálat 

Marketing 

Haladási jelentés a helyismereti gyűjtemény dokumentumainak digitalizálásáról 

Intézményi marketingstratégia kidolgozása 

Külső kommunikációs terv készítése 

Együttműködés a helyi sajtóval  
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Folyamatban lévő feladatok a 2016-os cselekvési terv alapján: 
 

Minőségbiztosítás gyakorlati alkalmazása 

Dolgozói minősítés lefolytatása a KJT. melléklete alapján 

Közművelődési elégedettségmérés rendezvényeken 

Használói elégedettségi vizsgálat 

Benchmarking megyei könyvtárakkal 

Minőségi kézikönyv összeállítása 

Belső kommunikáció fejlesztése, belső képzések 

Kommunikációs tréningek 

Gyűjteményszervezés 

Muzeális kiadvány-katalógus összeállítása helyi vonatkozású régi nyomtatványokból, 

gyarapítási célokhoz 

Szolgáltatás 

Gyermekkönyvtár fejlesztési terveinek elfogadása 

Marketing 

Éves marketingterv összeállítása 

Közvélemény kutatás a könyvtárhasználati szokásokról 

 

Nem tervezett, de megvalósult feladatok 

 

Minőségirányítás 

NKA pályázat 

Marketing 

Szlogenpályázat 

Megjelenés a Frappé nevű telefonos városi élménykereső applikáción 

A magyar hangosfilm plakátjai 1931-1944 c. kötet kiadása az OSZK-val közösen 

Innováció 

KKK Lépcsőház felújítás 

Központi épület – Feldolgozó osztály bővítése, felújítása 

Ügyviteli program bevezetése a modern és átlátható iratkezelésért 

Együttműködési megállapodás a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés Végrehajtási 

Intézettel kölcsönös digitalizálási tevékenységről  

Műemlékvédelmi épületkutatási dokumentum megrendelése a KKK épületére 

Takarítási igény- és elégedettségmérés könyvtárunkban 

 

Belső képzések:  

Számítógép kezelői tanfolyam KSZR könyvtárosok részére   

Fotó tanfolyam a rendezvényeket fényképező munkatársak számára 

 

HACS pályázat 

Az önkormányzat által kezdeményezett városi helyi akciócsoport, közintézményeket, civil 

szervezeteket és alapítványokat tömörít, komoly pályázati anyag készült, workshopok 

keretében. A pályázat pozitív elbírálása esetén a könyvtár az egyik kedvezményezett, 

felhasználási területe az épületek felújítása lesz. 
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A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér munkatársainak 2016-ban 

megjelent szakmai, illetve helytörténeti jellegű publikációi: 

 

Nyomtatásban megjelent publikációk: 

 

Galambos Krisztina: 

 Adalékok a győri bolgárkertészek történetéhez. In: Győri Tanulmányok. Győr Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának Tudományos Szemléje. 37. Fel. szerk.: Bana József. 

Győr, 2016. 87-99. o. 

 

Horváth József, dr.: 

 A kora-újkori nyugat-dunántúli végrendeletek jogtörténeti forrásértékéről. In: 

Szokásjog és jogszokás. I-II. köt. Szerk.: Nagy Janka Teodóra. Szekszárd, Pécsi 

Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, 2016. 

I. köt. 176-195. o. 

 Magyarkimle lelkipásztorai (1788-1857). In: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy 

Vince születésének 150. évfordulójára. Szerk.: Arató György, Nemes Gábor, Vajk 

Ádám. Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár, 2016. 115-149. o. (A Győri 

Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 25.) 

 240 éve született Magyarkimle első plébánosa, Parapatits János. In: Kimlei Hírmondó, 

XVIII. évf. 1. sz. 2016. június, 3. o. 

 Az ifjú Gárdonyi és a „Garabonciás Diák”. In: Győri Tanulmányok. Győr Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának Tudományos Szemléje. 37. Fel. szerk.: Bana József. 

Győr, 2016. 41-52. o. 

 Biacsics Elvira – Eller Gizella (szerk.): Értékek a Duna mentén. Kimle – Bős. Kimle, 

Kimle Község Önkormányzata, 2016. [társszerző] 

 

Horváth Sándor Domonkos, dr.: 

 A győri és a soproni ügyvédi kamara története, 1875-2014. Győr, Dr. Kovács Pál 

Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, 2016. 287 o., ill.: 17 cm. 

 Zimányi Magdolna (1934-2016). In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 25. évf. 3. sz. 

2016. március, 45. o. 

 

Némáné Kovács Éva: 

 Mozaikok a győri filmjátszás és mozik történetéből. In: A magyar hangosfilm plakátjai 

1931-1944. Szerk.: Fekete Dávid. Győr – Budapest, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár 

és Közösségi Tér – Országos Széchényi Könyvtár, 2016. 107-124. o. 

 

Elektronikus publikációk: 

 

Antaliné Hujter Szilvia: 

 Az egykori Rákócziánum, a későbbi „konzi” épülete. In: Győri Szalon (online), 2016. 

jan. 28. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 47. rész) 

 Farkas Miska, a győri „hegedűkirály” – Újvárostól a világhírig. In: Győri Szalon 

(online), 2016. febr. 4. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 48. rész) 

 A győri selyemfonoda és a fonodai munkásnőszállás. In: Győri Szalon (online), 2016. 

márc. 10. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 53. rész) 

 A győr-nádorvárosi kamillus-templom. In: Győri Szalon (online), 2016. márc. 31. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 56. rész) 
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 A győri Tanítók Háza. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 28. (HELYBENjárás 

rovat) (Várostörténeti puzzle, 60. rész) 

 A vagongyár bölcsődéje. In: Győri Szalon (online), 2016. máj. 19. (HELYBENjárás 

rovat) (Várostörténeti puzzle, 63. rész) 

 Kelemen Márton, az elfeledett fa- és kőszobrász, az oltárépítő és építőmester. In: 

Győri Szalon (online), 2016. jún. 16. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 

67. rész) 

 A Tulipános iskola. In: Győri Szalon (online), 2016. jún. 30. (HELYBENjárás rovat) 

(Várostörténeti puzzle, 69. rész) 

 A kereskedelmi és iparkamara székháza. In: Győri Szalon (online), 2016. júl. 21. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 72. rész) 

 Gyógyszertár az Angyalhoz. A Mányoki-ház története. In: Győri Szalon (online), 

2016. aug. 11. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 75. rész) 

 Arany Sas és Aranysas – két győri patika története. I. rész. In: Győri Szalon (online), 

2016. aug. 25. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 77. rész) 

 Arany Sas és Aranysas – két győri patika története. II. rész. In: Győri Szalon (online), 

2016. szept. 1. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 78. rész) 

 Elevátor a Mosoni-Duna partján. In: Győri Szalon (online), 2016. okt. 6. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 83. rész) 

 A Győri Nemzeti Rajziskolától a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskoláig. In: 

Győri Szalon (online), 2016. dec. 15. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 

87. rész) 

 A Bedy Vince Emlékkonferenciáról. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 5. 

(HELYBENjárás rovat) [Társszerző: Horváth József, dr.] 

 

Bedő Mónika: 

 Egy méltatlanul elfeledett győri festőművész, Pandur József. In: Győri Szalon 

(online), 2016. jan. 14. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 45. rész) 

 Káptalani zenészek háza. In: Győri Szalon (online), 2016. márc. 3. (HELYBENjárás 

rovat) (Várostörténeti puzzle, 52. rész) 

 Blaha Lujza és Győr. In: Győri Szalon (online), 2016. márc. 24. (HELYBENjárás 

rovat) (Várostörténeti puzzle, 55. rész) 

 A győri Tejfölös kofa szobra. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 24. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 58. rész) 

 A győri Petőfi-szobor az Eötvös parkban. In: Győri Szalon (online), 2016. máj. 12. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 62. rész) 

 A győri tűztorony. In: Győri Szalon (online), 2016. jún. 2. (HELYBENjárás rovat) 

(Várostörténeti puzzle, 65. rész) 

 Az Erzsébet téri „Nagy” Pannonia Nyomda. In: Győri Szalon (online), 2016. jún. 23. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 68. rész) 

 Párizs Győrben – Balog Lajos Baross úti divatáruháza. In: Győri Szalon (online), 

2016. júl. 7. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 70. rész) 

 Az 1. számú Polgári Fiúiskola építésének története. In: Győri Szalon (online), 2016. 

júl. 28. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 73. rész) 

 Az 1. számú Polgári Fiúiskola építésének története – II. rész. In: Győri Szalon 

(online), 2016. aug. 18. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puule, 76. rész) 

 A Rábaszabályozó Társulat székházának építése. In: Győri Szalon (online), 2016. 

szept. 15. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 80. rész) 

 A győri királyi ítélőtábla épületének története a győri sajtó alapján. In: Győri Szalon 

(online), 2016. okt. 13. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 84. rész) 
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Berente Erika: 

 Aggodalom Európáért, aggodalom a világért. Beszélgetés kéát fontos kötetről a 23. 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 26. 

(ÍRÓkéz rovat) 

 Dr. Kovács Pál egy napja. In: Győri Szalon (online), 2016. márc. 15. (eSTéBé rovat) 

 Fantasy, naplóregény és irodalomtörténet kamaszoknak. Új hangok a 23. Budapesti 

Nemzetközi Könyvfesztiválon. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 28. (ÍRÓkéz 

rovat) 

 Jókai Anna: Ne féljetek! Eszmecsere egy sikerkönyvről és egy életútról a 

könyvfesztiválon. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 28. (ÍRÓkéz rovat) 

 Megnyitó a 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. In: Győri Szalon (online), 

2016. ápr. 22. (ÍRÓkéz rovat) 

 Öt könyv – Karácsonyra. In: Győri Szalon (online), 2016. dec. 23. (ÍRÓkéz rovat) 

[Társszerzők: Szabados Éva, Tolnai Gáborné.] 

 

Galambos Krisztina: 

 Bolgárkertészek Győrben. In: Győri Szalon (online), 2016. jan. 21. (HELYBENjárás 

rovat) (Várostörténeti puzzle, 46. rész) 

 Ferenc Ferdinánd és Győr. In: Győri Szalon (online), 2016. febr. 25. (HELYBENjárás 

rovat) (Várostörténeti puzzle, 51. rész) 

 Skopáll József győri fotográfus. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 21. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 59. rész) 

 A Magyar Ispita. In: Győri Szalon (online), 2016. máj. 26. (HELYBENjárás rovat) 

(Várostörténeti puzzle, 64. rész) 

 A Győri Sakk-kör első évtizedei (1902-1924). In: Győri Szalon (online), 2016. szept. 

22. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 81. rész) 

 

Horváth Gábor: 

 Április 26. – Az első komáromi csata. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 26. 

(eSTéBé rovat) (Ezen a napon történt) 

 Július 2. – A második komáromi csata. In: Győri Szalon (online), 2016. júl. 2. 

(eSTéBé rovat) (Ezen a napon történt) 

 Július 11. – A harmadik komáromi csata. In: Győri Szalon (online), 2016. júl. 11. 

(eSTéBé rovat) (Ezen a napon történt) 

 Június 14. – A győri (kismegyeri) csata. In: Győri Szalon (online), 2016. jún. 14. 

(eSTéBé rovat) (Ezen a napon történt) 

 Március 28. – Győr visszafoglalása. In: Győri Szalon (online), 2016. márc. 28. 

(eSTéBé rovat) (Ezen a napon történt) 

 Szeptember 29. – Győr török kézre kerül. In: Győri Szalon (online), 2016. szept. 29. 

(eSTéBé rovat) (Ezen a napon történt) 

 

Horváth József, dr.: 

 A Bedy Vince Emlékkonferenciáról. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 5. 

(HELYBENjárás rovat) [Társszerző: Antaliné Hujter Szilvia.] 

 XIX. Győri Levéltári Nap. In: Győri Szalon (online), 2016. okt. 28. (HELYBENjárás 

rovat) 

 Levéltáraink újabb kiadványairól. In: Győri Szalon (online), 2016. nov. 8. (ÍRÓkéz 

rovat) 

 

Nagy Mária: 

 Várszegi Asztrik 70 éves. In: Győri Szalon (online), 2016. jan. 26. (eSTéBé rovat) 
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 195 éve született Storno Ferenc. In: Győri Szalon (online), 2016. febr. 20. (ARTmás 

rovat) 

 100 éve született Tűz Tamás. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 18. 

(HELYBENjárás rovat) 

 120 éve született Pátzay Pál szobrászművész. In: Győri Szalon (online), 2016. szept. 

17. (ARTmás rovat) 

 115 éve született Dallos Sándor író, újságíró, forgatókönyvíró. In: Győri Szalon 

(online), 2016. okt. 31. (ÍRÓkéz rovat) 

 185 éve született Pereszlényi János. In: Győri Szalon (online), 2016. dec. 24. (ÍRÓkéz 

rovat) 

 

Némáné Kovács Éva: 

 Párduc a szigeten – Hősi emlékmű a „győri Margitszigeten”. In: Győri Szalon 

(online), 2016. jan. 7. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 44. rész) 

 A győr-nádorvárosi Erzsébet liget és sporttelep kialakítása és fénykora. In: Győri 

Szalon (online), 2016. febr. 11. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 49. 

rész) 

 Az Erzsébet liget története 1945-től napjainkig. In: Győri Szalon (online), 2016. febr. 

18. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 50. rész) 

 A belvárosi-gyárvárosi Meller-féle olajgyár. In: Győri Szalon (online), 2016. márc. 17. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 54. rész) 

 A Győri Korcsolyázó Egyesület első negyedszázada. In: Győri Szalon (online), 2016. 

ápr. 7. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 57. rész) 

 A győri idegenforgalmi pavilon története. 1938-1975. In: Győri Szalon (online), 2016. 

máj. 5. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 61. rész) 

 A könyv ünnepe – A győri Ünnepi Könyvhetek történetéből. In: Győri Szalon 

(online), 2016. jún. 9. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 66. rész) 

 A győr-nádorvárosi, 87 éves Kölcsey Ferenc Általános Iskola története. In: Győri 

Szalon (online), 2016. júl. 14. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 71. 

rész) 

 A győri szabadstrandi fürdőzés múltjából. In: Győri Szalon (online), 2016. aug. 6. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 74. rész) 

 Dunafürdő, a régi győri Tóth-féle uszoda. In: Győri Szalon (online), 2016. szept. 8. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 79. rész) 

 A győri Országzászló emlékmű. In: Győri Szalon (online), 2016. szept. 29. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 82. rész) 

 A győri Pénzügyi Palota története 1945-ig. In: Győri Szalon (online), 2016. nov. 3.) 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 85. rész) 

 A győri Pénzügyi Palota épületének története 1945 után. In: Győri Szalon (online), 

2016. dec. 4. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 86. rész) 

 

Ősze Mária: 

 Ecker János győri lokálpatrióta polgár kortörténeti naplói az 1847-1850 közötti 

évekből. 1. rész. In: Győri Szalon (online), 2016. febr. 2. (csakMI rovat) 

(Érdekességek a megyei könyvtár muzeális gyűjteményéből – 14. rész) 

 Ecker János győri lokálpatrióta polgár kortörténeti naplói az 1847-1850 közötti 

évekből. 2. rész. In: Győri Szalon (online), 2016. febr. 9. (csakMI rovat) 

(Érdekességek a megyei könyvtár muzeális gyűjteményéből – 15. rész) 

 Február 23. – Johannes Gutenberg befejezte a 42 soros Biblia nyomtatását. In: Győri 

Szalon (online), 2016. febr. 23. (ÍRÓkéz rovat) (Ezen a napon történt) 
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 Ecker János színházi naplói (1841-1849). In: Győri Szalon (online), 2016. márc. 18. 

(csakMI rovat) (Érdekességek a megyei könyvtár muzeális gyűjteményéből – 16. rész) 

 Az Aurora irodalmi almanach (1822-1837) és az Aurora-pör (1833-1834). In: Győri 

Szalon (online), 2016. ápr. 12. (csakMI rovat) (Érdekességek a megyei könyvtár 

muzeális gyűjteményéből – 17. rész) 

 Április 18. – Megjelent Széchenyi István A magyar játékszínrül című írása. In: Győri 

Szalon (online), 2016. ápr. 18. (ÍRÓkéz rovat) (Ezen a napon történt) 

 A Viczay-család hédervári éremgyűjteményének katalógusai. In: Győri Szalon 

(online), 2016. máj. 30. (csakMI rovat) (Érdekességek a megyei könyvtár muzeális 

gyűjteményéből – 18. rész) 

 Június 5. – Megjelent az első magyarországi hírlap. In: Győri Szalon (online), 2016. 

jún. 5. (ÍRÓkéz rovat) (Ezen a napon történt) 

 A Pesti Nemzeti Teátrom felépítésének szükségességéről – hexameterben. In: Győri 

Szalon (online), 2016. szept. 14. (csakMI rovat) (Érdekességek a megyei könyvtár 

muzeális gyűjteményéből – 19. rész) 

 A fertődi Esterházy-kastély leírása 1784-ből. In: Győri Szalon (online), 2016. nov. 8. 

(csakMI rovat) (Érdekességek a megyei könyvtár muzeális gyűjteményéből – 20. rész) 

 Az oktatás szabályozása 1806-ban, azaz a II. Ratio Educationis. In: Győri Szalon 

(online), 2016. dec. 1. (csakMI rovat) (Érdekességek a megyei könyvtár muzeális 

gyűjteményéből – 21. rész) 

 Pezsgő a „szőlő égi nedve”, avagy pezsgőreklám 1830-ból. In: Győri Szalon (online), 

2016. dec. 31. (csakMI rovat) (Érdekességek a megyei könyvtár muzeális 

gyűjteményéből – 22. rész) 

 

Szabados Éva: 

 „A tudást emberközelbe vinni”. Interjú Timaffy Gyöngyvérrel. In: Győri Szalon 

(online), 2016. ápr. 20. (csakMI rovat) 

 Akaratunk gyógyereje. Ételreceptek Eszterhai Katalintól. In: Győri Szalon (online), 

2016. ápr. 25. (ÍRÓkéz rovat) 

 Mesés körkép. Gyermekbirodalom a 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. In: 

Győri Szalon (online), 2016. ápr. 27. (ÍRÓkéz rovat) 

 Öt könyv – Karácsonyra. In: Győri Szalon (online), 2016. dec. 23. (ÍRÓkéz rovat) 

[Társszerzők: Berente Erika, Tolnai Gáborné] 

 

Szilvási Krisztián: 

 A megyei könyvtárak verssel készültek A magyar költészet napjára. Lackfi János 

Számítógépes játékok című versét közösen szavalják el. In: Győri Szalon (online), 

2016. ápr. 11. (ÍRÓkéz rovat) 

 Filozófia, öntudat, lelkiismeret. Jostein Gaarder volt a 23. Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztivál díszvendége. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 23. (ÍRÓkéz rovat) 

 Lovagként élni – a középkorban és ma. Bíró Szabolcs a 23. Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztiválon. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 24. (ÍRÓkéz rovat) 

 „Jövök, jövök, élek, élek!” Gárdos Péter és Chaja Polak a 23. Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztiválon. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 25. (ÍRÓkéz rovat) 

 „Igazából nem jó az én regényeimben szerepelni”. Benyák Zoltán a 23. Budapesti 

Nemzetközi Könyvfesztiválon. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 27. (ÍRÓkéz 

rovat) 

 Reszponzívra váltottunk. Platformfüggetlen lett a Győri Szalon. In: Győri Szalon 

(online), 2016. aug. 17. (csakMI rovat) 

 85 éves a magyar hangosfilm. Konferencia a XVI. Győri Könyvszalonon. In: Győri 

Szalon (online), 2016. nov. 19. (CINEjava rovat) 
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Tolnai Gáborné: 

 Szarvas a ködben. Egressy Zoltán új regénye a Könyvfesztiválon. In: Győri Szalon 

(online), 2016. ápr. 24. (ÍRÓkéz rovat) 

 Könyvtárosok a Könyvfesztiválon. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – interjú és 

beszámoló. In: Győri Szalon (online), 2016. ápr. 26. (eSTéBé rovat) 

 Közös munka: börtön és könyvtár. Együttműködés a két megyei intézmény között. In: 

Győri Szalon (online), 2016. ápr. 27. (HELYBENjárás rovat) 

 Hiánypótló kötet a magyar hangosfilm fénykoráról. Interjú Fekete Dáviddal. In: Győri 

Szalon (online), 2016. nov. 3. (ÍRÓkéz rovat) 

 Öt Könyv – Karácsonyra. In: Győri Szalon (online), 2016. dec. 23. (ÍRÓkéz rovat) 

[Társszerzők: Berente Erika, Szabados Éva] 

 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai által 2016-ban tartott 

fontosabb szakmai, illetve helytörténeti tárgyú előadások: 

 

Antaliné Hujter Szilvia: 

 Könyvtárosok online publikációi – a helyismereti gyűjtés népszerűsítése. [Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének szakmai napja; 

Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2016. ápr. 6.] 

 

Horváth József, dr.: 

 A vallásos társulatok szerepe a 17-18. századi győri polgárok életében – utolsó 

rendeléseik tükrében. [„Barokk vallásos közösségek” című IX. Lelkiségtörténeti 

Konferencia; Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 

2016. ápr. 2.] 

 A 18. századi győri halászati kontraktusok történeti néprajzi adalékairól. [Tudományos 

konferencia a 90 éve született Solymos Ede tiszteletére; Baja, Türr István Múzeum, 

2016. ápr. 21.] 

 A fiatal Gárdonyi és a Garabonciás Diák. [III. Göre Gábor Humorkonferencia; 

Szőlősgyörök, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, 2016. máj. 27.] 

 Arrabona. Múzeumi Közlemények 51. (Rómer Flóris tematikus szám) [A Rómer 

Emlékév kiadványainak közös bemutatója; Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 

2016. június 15.] 

 A 17. századi győri német polgárok mindennapjairól. [Győr, Német Önkormányzat, 

2016. jún. 28.] 

 Az 1848 előtti győri árvairatok (Acta Orphanalia) jogtörténeti forrásértékéről. [VIII. 

Nemzetközi Hungarológiai Konferencia, „Jogi néprajz – jogi kultúrtörténet” szekció; 

Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2016. aug. 23.] 

 Végrendeleti adományok a győri jezsuiták és más egyházi testületek számára 

(összehasonlító vizsgálat, 17. század). [„Jezsuita jelenlét Győrben” című konferencia a 

Loyolai Szent Ignác-templom felszentelésének 375. évfordulója alkalmából; Győr, 

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, 2016. okt. 14.] 

 Győr-Moson-Sopron megye levéltárainak újabb kiadványai. [XIX. Győri és V. 

Kisalföldi Levéltári Nap; Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 2016. 

okt. 25.] 

 „Megtalált emlékek. Ismeretlen fotósorozat a forradalmi Budapestről” című kötet 

bemutatása [„Mosonmagyaróvár és az ’56-os forradalom” című konferencia; 

Mosonmagyaróvár, Hansági Múzeum, 2016. nov. 12.] 
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 Az ismeretterjesztő dr. Timaffy László. [„A tudást emberközelbe vinni…” A 100 éve 

született dr. Timaffy László néprajztudós emlékévét lezáró konferencia; Győr, Rómer 

Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 2016. dec. 13.] 

 

Horváth Sándor Domonkos, dr.: 

 A közvetítés művészete – kommunikáció a megegyezés érdekében. 

[„Konfliktuskezelés a könyvtárban” című szakmai nap a Kisalföldi Könyvtárosok és 

Könyvtárak Egyesülete rendezésében; Győr, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér, 2016. máj. 10.] 

 

Nagy Mária: 

 „Ugrás a tudásba” – Könyvtárhasználati vetélkedők a Kisfaludy Károly Könyvtárban. 

[„Olvasásnépszerűsítés játékosan” című szakmai nap a Kisalföldi Könyvtárosok és 

Könyvtárak Egyesülete rendezésében; Győr, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér, 2016. okt. 4.] 

 

Némáné Kovács Éva: 

 Mozaikok a győri filmjátszás és mozik történetéből. [„85 éves a magyar hangosfilm” 

című konferencia a XVI. Győri Könyvszalon keretében; Győr, Győri Nemzeti 

Színház, 2016. nov. 18.] 

 

A Dr. Kovács Pál megyei Könyvtár és Közösségi Tér kiadványai 
 

Kiadvány 
2016-ben 

megjelent 
Részletek 

nyomtatott 5 

Biczó Zalán: A győri ETO (1904-1945). Emlékek és sikerek. Győr, Dr. 

Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, 2016. 399 p. ill.; 22 cm. 

Fekete Dávid (szerk.): A magyar hangosfilm plakátjai 1931-1944. Győr 

– Budapest, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér – 

Országos Széchényi Könyvtár, 2016. 577 p. ill., főként színes; 31 cm. 

Gülch Csaba: Gyónás könyve. Négysorosok. Győr, Dr. Kovács Pál 

Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, 2016. 111 p. 11 x 15 cm. 

Horváth Sándor Domonkos: A győri és a soproni ügyvédi kamara 

története, 1875-2014. Győr, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér, 2016. 287 p- ill.; 17 cm. 

Torma Attila: Győr városa az I. világháború alatt. Győr, Dr. Kovács Pál 

Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, 2016. 335, [1] p. ill.; 24 cm 

elektronikus 1 
gyoriszalon.hu elektronikus időszaki kiadvány (folyamatos – napi 

frissítés) 2016-ban 509354 látogató 

 

Intézményünk 2016-os médiaszereplései 

 

Sorszám Cím/Szerző Megjelenés Média típusa 

1 
Horváth Sánor Domonkos: Zimányi Magdolna 

(1934-2016) 

Könyv, könyvtár, 

könyvtáros, 25. évf. 3. 

sz. p. 4. 

nyomtatott 

sajtó 

2 Nyílt nap  

http://gyorplusz.hu/cikk/

nyilt_nap_van_ma_a_gy

ori_konyvtarban.html  

Győr+ online 

3 Lacfi János és Grillus Dániel 

http://gyorplusz.hu/cikk/

feldaraboljuk_a_vegtele

nt_lackfi_janossal_.html 

Győr + online 

http://gyorplusz.hu/cikk/nyilt_nap_van_ma_a_gyori_konyvtarban.html
http://gyorplusz.hu/cikk/nyilt_nap_van_ma_a_gyori_konyvtarban.html
http://gyorplusz.hu/cikk/nyilt_nap_van_ma_a_gyori_konyvtarban.html
http://gyorplusz.hu/cikk/feldaraboljuk_a_vegtelent_lackfi_janossal_.html
http://gyorplusz.hu/cikk/feldaraboljuk_a_vegtelent_lackfi_janossal_.html
http://gyorplusz.hu/cikk/feldaraboljuk_a_vegtelent_lackfi_janossal_.html
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4 Győriek az olimpiákon 

http://gyorplusz.hu/cikk/

olimpiatorteneti_kiallitas

_nyilt_gyorben_fotokkal
.html 

Győr+ online 

5 
Az irodalmi élet központja leszünk 

 

http://gyorplusz.hu/cikk/

az_irodalmi_elet_kozpo
ntja_leszunk.html  

Győr+ online 

6 A könyv ünnepe Győrben - fotókkal! 

http://gyorplusz.hu/cikk/

a_konyv_unnepe_gyorbe

n_fotokkal.html 

Győr+ online 

7 Ünnepi Könyvhét Győrben 

http://gyorplusz.hu/cikk/

kozeleg_a_kortars_magy

ar_irodalom_unnepe.htm

l 

Győr+ online 

8 

Jégtörővel az Északi-Sarkon Szilágyi György 

vetítéses előadása a Kisfaludy Károly 

Könyvtárban 

Győr+  a város hetilapja, 

6. évf. 2. sz. (2016. jan. 

08.) p. 3.  

nyomtatott 

sajtó 

9 Klausz Family Music együttes a vendég.  

Győr+ a város hetilapja, 

6. évf. 3. sz. (2016. jan. 

15.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

10 

Vidám hangulatú farsangi játszóház.  Dr. 

Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi 

Tér. Gyermekkönyvtár (Győr) 

Győr+ a város hetilapja, 

6. évf. 5. sz. (2016. jan. 

29.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

11 
A nagy háború történelmi előadás-sorozat 

kertében AZ I. VILÁGHÁBORÚ OKAIRÓL.   

 Győr+  a város 

hetilapja, 6.évf. 9. sz. 

(2016. febr. 26.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

12 

Nagy Roland: Győriek az olimpiákon — 

kiállítás több száz emléktárggyal.  Megnyílt az 

állandó olimpiai kiállítás a megyei könyvtár 

épületében 

Győr+  a város hetilapja, 

6.évf. 9. sz. (2016. febr. 

26.) p. 3.  

nyomtatott 

sajtó 

13 
A forradalom hangjai című, zenés prózai 

produkció. 

 Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 11. sz. (2016. 

márc. 11.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

14 
" És feldereng kottám íve” : a Hang- raforgó 

Klub zenés kerekasztal-beszélgetése. 

 Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 11. sz. (2016. 

márc. 25.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

15 

Lélekfürdő címmel humoros és 

elgondolkodtató összeállítás. Rendezvény a 

megyei könyvtár Baross úti épületében 

 Győr+  a város 

hetilapja, 6.évf. 13. sz. 

(2016. márc. 25.) p. 13.  

nyomtatott 

sajtó 

16 Képzőművészet és design az olimpiákon.   

Győr+ a város hetilapja, 

6. évf. 13. sz. (2016. 

márc. 25.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

17 

Négy számítógépet kapott a könyvtár.  A 

megyei könyvtár ménfőcsanaki  fiókkönyvtára 

kapott a Borsodi Műhely Kft.-től 

számítógépeket. 

 Győr+  a város 

hetilapja, 6.évf. 14. sz. 

(2016. ápr.1.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

18 

Konferenciát és megemlékezést tartanak a 

Győr-Moson-Sopron megyei németek 

kitelepítésének 70. évfordulóján. A levéltári 

rendezvény helyszíne a Dr. Kovács Pál 

Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy 

Könyvtára rendezvényterme. 

Győr+  a város hetilapja, 

6. évf. 17. sz. (2016. ápr. 

22.) p. 13.  

nyomtatott 

sajtó 

http://gyorplusz.hu/cikk/olimpiatorteneti_kiallitas_nyilt_gyorben_fotokkal.html
http://gyorplusz.hu/cikk/olimpiatorteneti_kiallitas_nyilt_gyorben_fotokkal.html
http://gyorplusz.hu/cikk/olimpiatorteneti_kiallitas_nyilt_gyorben_fotokkal.html
http://gyorplusz.hu/cikk/olimpiatorteneti_kiallitas_nyilt_gyorben_fotokkal.html
http://gyorplusz.hu/cikk/az_irodalmi_elet_kozpontja_leszunk.html
http://gyorplusz.hu/cikk/az_irodalmi_elet_kozpontja_leszunk.html
http://gyorplusz.hu/cikk/az_irodalmi_elet_kozpontja_leszunk.html
http://gyorplusz.hu/cikk/a_konyv_unnepe_gyorben_fotokkal.html
http://gyorplusz.hu/cikk/a_konyv_unnepe_gyorben_fotokkal.html
http://gyorplusz.hu/cikk/a_konyv_unnepe_gyorben_fotokkal.html
http://gyorplusz.hu/cikk/kozeleg_a_kortars_magyar_irodalom_unnepe.html
http://gyorplusz.hu/cikk/kozeleg_a_kortars_magyar_irodalom_unnepe.html
http://gyorplusz.hu/cikk/kozeleg_a_kortars_magyar_irodalom_unnepe.html
http://gyorplusz.hu/cikk/kozeleg_a_kortars_magyar_irodalom_unnepe.html
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19 

Régi idők győri focija : Szabady János 

előadása a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár 

klubjában. 

 Győr+ a város hetilapja, 

6. évf. 19. sz. (2016. 

máj. 6.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

20 

A Révai Miklós Gimnázium Art+alom 

színjátszó csoportjának TAN-GO!című 

előadása. 

 Győr+  a város 

hetilapja, 6. évf. 20. sz. 

(2016. máj. 13.) p. 15.  

nyomtatott 

sajtó 

21 

Az időskorral kapcsolatos tévhitek eloszlatása 

: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-

koordinátor előadása.  

Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 20. sz. (2016. máj. 

13.) p. 15. 

nyomtatott 

sajtó 

22 

Földvári Gabriella: Feldaraboltuk a végtelent.  

Lackfi János és Gryllus Dániel műsora a 

Kisfaludy Könyvtárban 

Győr+  a város hetilapja, 

6.évf. 20. sz. (2016. 

máj.13.) p. 13 

nyomtatott 

sajtó 

23 Barkácsolj velünk a gyermekkönyvtárban.  

Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 25. sz. (2016. jún. 

17.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

24 

Földvári Gabriella: A kortárs magyar irodalom 

ünnepe.  Horváth Sándor Domonkos, a megyei 

könyvtár igazgatója ismerteti az Ünnepi 

Könyvhét eseményeit. Ünnepi Könyvhét (87.) 

(2016) 

Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 23. sz. (2016. jún. 

23.) p. 10. 

nyomtatott 

sajtó 

25 Petőfi Sándor : János vitéz.  

Győr+ a város hetilapja, 

6. évf. 27. sz. (2016. júl. 

01.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

26 Győrbe került a bajnok kardja 
Győr+ hetilap VI. évf. 

30. szám 29 p. 

nyomtatott 

sajtó 

27 
A Jaurum Történeti Társaság mutatkozik be a 

gyárvárosi fiókkönyvtárban.  

Győr+  a város hetilapja, 

6.évf. 27. sz. (2016. júl. 

01.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

28 
Ismét kézműves-foglalkozás a 

gyermekkönyvtárban. 

 Győr+ a város hetilapja, 

6. évf. 30. sz. (2016. júl. 

22.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

29 

"Fölötted hold is, csillag is" -kortárs 

költők.Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér (Győr), Hangraforgó Klub 

(Győr) 

 Győr+  a város 

hetilapja, 6.évf. 35. sz. 

(2016. aug. 26.) p. 13.  

nyomtatott 

sajtó 

30 

Dr. Szilágyi György előadása Latin-

Amerikáról. Programelőzetes, Dr. Kovács Pál 

Megyei Könyvtár és Közösségi Tér (Győr) 

 Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 36. sz. (2016. 

szept. 2.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

31 

Az alkohol útvesztői : Petrik Mihály előadása. 

Programelőzetes, Dr. Kovács Pál Megyei 

Könyvtár és Közösségi Tér (Győr) 

Győr+  a város hetilapja, 

6.évf. 36. sz. (2016. 

szept. 2.) p. 13.  

nyomtatott 

sajtó 

32 
Varró Dániel költő, műfordító és Agócs Írisz 

illusztrátor : könyvbemutató. Programelőzetes. 

Győr+ a város hetilapja, 

6. évf. 39. sz. (2016. 

szept. 23.) p. 13.  

nyomtatott 

sajtó 

33 
Tokio - Kioto - Hirosima : Sipőcz Bernadett 

élménybeszámolója.  Programelőzetes 

Győr+  a város hetilapja, 

6. évf. 39. sz. (2016. 

szept. 23.) p. 13.  

nyomtatott 

sajtó 

34 

A Győri Alkotók Napóra egyesület kiállítása a 

gyárvárosi fiókkönyvtárban.  Dr. Kovács Pál 

Megyei Könyvtár és Közösségi Tér (Győr), 

Győri Alkotók Napóra Egyesület 

Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 39. sz. (2016. 

08.05.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

35 
Földvári Gabriella: Nyílt nap és megújult 

terek.  

Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 41. sz. (2016. okt. 

7.) p. 8.  

nyomtatott 

sajtó 
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36 

Földvári Gabriella: kortárs..... A pinctől a 

padlásig bejárható volt szerdán a győri Dr. 

Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi 

Tér Herman Ottó úti központi épülete, 

felújították a Baross úti épület második 

emeletét. 

Győr+  a város hetilapja, 

6.évf. 41. sz. (2016. okt. 

7.) p. 8. 

nyomtatott 

sajtó 

37 

Gy. P. : A magyar hangosfilm plakátjai az 

Ispitában. A Könyvszalonra megjelenik egy 

lenyűgöző kiadvány is, mely kiváló 

minőségben mutatja be a kiállítás plakátjait, 

tájékoztatott dr. Horváth Sándor Domonkos, a 

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér igazgatója. 

 Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 45. sz. (2016. nov. 

4.) p. 8. 

nyomtatott 

sajtó 

38 

Földvári Gabriella: Az irodalmi élet központja 

leszünk. Ötven kiállító, száznál is több 

program várja az érdeklődőket a 16. Győri 

Könyvszalonon. - Dr. Horváth Sándor 

Domonkos, a szervező megyei könyvtár 

igazgatója nyilatkozik. 

Győr+  a város hetilapja, 

6. évf. 46. sz. (2016. 

nov.11.) p. 18. 

nyomtatott 

sajtó 

39 

Mi nők, röptetők. Író-olvasó találkozó 

Schäffer Erzsébet íróval a megyei könyvtár 

Baross úti épületében. 

Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 46. sz. 

(2016.nov.11.) p. 13.  

nyomtatott 

sajtó 

40 

Gy. P.: Könyvbarátok ezreit várják a szalonba.  

Írók, olvasók, könyvek, egy nap alatt megírt és 

eljátszott dráma: száznál több program lesz a 

16. Győri Könyvszalon hét végi rendezvényén 

-nyilatkozta Horváth Sándor Domonkos ,a 

szervező megyei könyvtár igazgatója. 

Győr+  a város hetilapja, 

6.évf. 47. sz. (2016. 

nov.18.) p. 10. 

nyomtatott 

sajtó 

41 Hangraforgó klub 

Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 48. sz. (2016. 

szept. 30.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

42 

Koffermesék : a Pegazus bábszínház 

bábjátéka.  Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár 

és Közösségi Tér (Győr), bábszínház, 

rendezvény 

Győr+ a város hetilapja, 

6.évf. 49. sz. (2016. dec. 

2.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

43 
Klement Tibor, a Győri Atlétikai Club 

elnökének előadása.  

Győr+  a város hetilapja, 

6. évf. 49. sz. (2016. dec. 

2.) p. 13.  

nyomtatott 

sajtó 

44 
Hogyan őrizzük meg egészségünket? : Lukács 

Erzsébet természetgyógyász előadása.  

Győr+  a város hetilapja, 

6.évf. 50. sz. (2016. dec. 

9.) p. 13. 

nyomtatott 

sajtó 

45 

Harcsás Judit: Könyvekből épít és épül : Dr. 

Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató 

– Győr. 

 K2 : Győr és térsége 

hetilapja, 4. évf. [45. sz.] 

(2016. nov. 12.) p. 10-

11. : 1 kép 

nyomtatott 

sajtó 

46 Olimpiai kiállítás Győrben 

Kisalföld: a család 

napilapja/fel.szerk. 

Varga Lajos, 71. évf. 43 

sz. (2016. febr. 20.).-p. 

22.: 1 kép 

nyomtatott 

sajtó 

47 

Az első könyves Szabó-Kovács Tünde (aki 

Taylor Smith néven ír) könyvbemutatója a 

megyei könyvtár Kisfaludy Könyvtárában 

 Kisalföld, 71. évf. 52. 

sz. (2016. márc.8.) p. 14. 

nyomtatott 

sajtó 



57 

 

48 Shakespeare a „pszichológus”.  
Kisalföld, 71. évf. 56. sz. 

(2016. márc. 7.) p. 10.  

nyomtatott 

sajtó 

49 

Papp Győző: Aranyak öt karikával : sport : 

kiállítás.  2016 februárjában megnyílt a Győr 

az olimpiákon című állandó kiállítás a Dr. 

Kovács Pál Könyvtár Herman Ottó utcai 

épületének klubjában. 

K2 : Győr és térsége 

hetilapja, 4. évf. [12. sz.] 

(2016. márc. 19.) p. 14-

15. : 6 kép. 

nyomtatott 

sajtó 

50 Száguld az internet a könyvtárban 

Kisalföld: a család 

napilapja/fel.szerk. 

Varga Lajos, 71. évf. 72. 

sz.  (2016. március. 26). 

p. 6. 

nyomtatott 

sajtó 

51 Felavatták az új könyvtárat 
Kisalföld 71 évf. 93. sz. 

(2016. április 21.) p. 7.  

nyomtatott 

sajtó 

52 
Cs. Kovács Attila : A könyvtárból szervezik a 

falu kulturális életét : Barbacs  

Kisalföld, 71. évf. 194. 

sz. (2016. jan. 30.) p. 9.  

nyomtatott 

sajtó 

53 

A barbacsi könyvtár a helyi kulturális élet 

egyik központja, Tóth Lajosné könyvtáros a 

megyei könyvtárral együttműködve sokszínű 

programokat szervezett. 

Kisalföld, 71. évf. 198. 

sz. 2016. aug. 24.) 9. p.  

nyomtatott 

sajtó 

54 

Gülch Csaba: Magyar Radír a könyvszalonon. 

Horváth Sándor Domonkos nyilatkozata 

alapján tájékoztatás a XVI. Győri 

Könyvszalonról; díjazásokról, a helyi szerzők 

kiadványainak bemutatkozásáról, valamint a 

Magyar Radír 2016 című hiánypótló 

antológiáról, az Örök pillanat című verses 

hangoskönyv bemutatásáról. 

Kisalföld, 71. évf. 267. 

sz. 2016. nov. 14.) p. 1., 

4. 

nyomtatott 

sajtó 

55 

Gülch Csaba: Könyvünnep száz programmal : 

idén is lesz kortársjáték, amelynek darabjai 

egy Kisalföld-cikk címe alapján 

születnek.November 18-án kezdődik a XVI. 

Győri Könyvszalon, amelyen több, mint 100 

program várja az érdeklődőket. Fekete Dávid, 

Horváth Sándor Domonkos, Dr. Kovács Pál 

Megyei Könyvtár és Közösségi Tér (Győr), 

Győri Könyvszalon (16.) (2016) 

 Kisalföld, 71. évf. 270. 

sz. (2016. nov. 17.) p. 4.  

nyomtatott 

sajtó 

56 

Gülch Csaba: A könyv varázsa töretlen : 

három dráma születik a Kisalföld egyik cikke 

alapján.  Beszámoló a 16. Győri Könyvszalon 

első napjáról és riport Dragomán Győrgy 

íróval. Horváth Sándor Domonkos, Dr. 

Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi 

Tér (Győr), Győri Könyvszalon (16.) (2016) 

Kisalföld, 71. évf. 272. 

sz. (2016. nov. 19.) p. 1., 

5. : 3 kép 

nyomtatott 

sajtó 

57 

Zsenák-Kiss Szimóna: Tavaszias könyvünnep 

sok helyi szerzővel : A XVI. Győri 

Könyvszalon 107 programjának java telt házas 

volt.  A XVI.Győri Könyvszalon 

programjairól, látogatottságáról a főszervező, 

Horváth Sándor Domonkos ad tájékoztatást, 

illetve néhány résztvevő véleménye olvasható 

a rendezvényről. 

Kisalföld, 71. évf. 274. 

sz. 2016. nov. 22.) 5. p.  

nyomtatott 

sajtó 

58 
Gülch Csaba: Új utakon járnak a 

rábapatonaiak.  

Kisalföld, 71. évf. 285. 

sz. 2016. dec. 05.) 7. p.  

nyomtatott 

sajtó 
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59 

A győri megyei könyvtár és a MNL Győr-

Moson-Sopron Megye Győri Levéltára 

konferenciát rendez "120 év a győri ipar 

szolgálatában" címmel.  

Kisalföld, 71. évf. 285. 

sz. (2016. dec. 05.) p. 6.  

nyomtatott 

sajtó 

60 

Zsenák-Kiss Szimóna: Újraélesztették a 

könyvtárakat : települési fiókok : 300 ezerrel 

több olvasó 3 millióval több kötetet 

kölcsönzött.  A megújult könyvkínálatról a 

megyei könyvtár gondoskodik a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

keretében. 

Kisalföld, 71. évf. 235. 

sz. (2016. okt. 6.) p. 4. 

nyomtatott 

sajtó 

61 

Bárkay Tamás: Gyarapít a rabmunka : MEK - 

tizenhatezer felé közeledik a Magyar 

Elektronikus Könyvtárban közzétett 

dokumentumok száma: a győri börtön rabjai is 

ezen dolgoznak. 

Népszabadság : országos 

napilap, 74. évf. 205. sz. 

(2016. szept. 1.) p. 12. : 

2 kép 

nyomtatott 

sajtó 

62 
87. Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok 

Győrben 

http://www.kisalfold.hu/

kepek/87_unnepi_konyv

het_es_gyermekkonyvna

pok_gyorben/2047808/3

105063/ 

on-line 

63 

Dragomán György kapja idén a Győri 

Könyvszalon alkotói díját 

A rendezvény több mint száz programmal 

várja a közönséget 

http://magyarhirlap.hu/ci

kk/71574/Dragoman_Gy

orgy_kapja_iden_a_Gyo

ri_Konyvszalon_alkotoi

_dijat  

magyarhirlap.h

u 

64 
Ghymes és Szabó Balázs Bandája a 

Könyvszalonon 

https://zene.hu/20161116

_ghymes_es_szabo_bala

zs_bandaja_a_konyvszal

onon 

zene.hu 

65 
Így még nem írtak drámát, ahogy most fognak 

Győrben 

http://www.szeretlekmag

yarorszag.hu/igy-meg-

nem-irtak-dramat-ahogy-

most-fognak-gyorben/ 

on-line 

66 
Könyvszalon kavalkád 100 produkcióval 

(videó) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=EWOZMFH

wEMY&feature=youtu.b

e 

on-line 

67 Megvan a Győri Könyvszalon fődíjasa 

http://librarius.hu/2016/1

1/15/megvan-a-gyori-

konyvszalon-fodijasa/ 

on-line 

68 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 2. szám 

2016.01.14. 

nyomtatott 

sajtó 

69 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 3.szám 

2016.01.28. 

nyomtatott 

sajtó 

70 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 4. szám 

2016.02.11. 

nyomtatott 

sajtó 

71 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 5. szám 

2016.02.25. 

nyomtatott 

sajtó 

http://www.kisalfold.hu/kepek/87_unnepi_konyvhet_es_gyermekkonyvnapok_gyorben/2047808/3105063/
http://www.kisalfold.hu/kepek/87_unnepi_konyvhet_es_gyermekkonyvnapok_gyorben/2047808/3105063/
http://www.kisalfold.hu/kepek/87_unnepi_konyvhet_es_gyermekkonyvnapok_gyorben/2047808/3105063/
http://www.kisalfold.hu/kepek/87_unnepi_konyvhet_es_gyermekkonyvnapok_gyorben/2047808/3105063/
http://www.kisalfold.hu/kepek/87_unnepi_konyvhet_es_gyermekkonyvnapok_gyorben/2047808/3105063/
http://magyarhirlap.hu/cikk/71574/Dragoman_Gyorgy_kapja_iden_a_Gyori_Konyvszalon_alkotoi_dijat
http://magyarhirlap.hu/cikk/71574/Dragoman_Gyorgy_kapja_iden_a_Gyori_Konyvszalon_alkotoi_dijat
http://magyarhirlap.hu/cikk/71574/Dragoman_Gyorgy_kapja_iden_a_Gyori_Konyvszalon_alkotoi_dijat
http://magyarhirlap.hu/cikk/71574/Dragoman_Gyorgy_kapja_iden_a_Gyori_Konyvszalon_alkotoi_dijat
http://magyarhirlap.hu/cikk/71574/Dragoman_Gyorgy_kapja_iden_a_Gyori_Konyvszalon_alkotoi_dijat
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-meg-nem-irtak-dramat-ahogy-most-fognak-gyorben/
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-meg-nem-irtak-dramat-ahogy-most-fognak-gyorben/
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-meg-nem-irtak-dramat-ahogy-most-fognak-gyorben/
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-meg-nem-irtak-dramat-ahogy-most-fognak-gyorben/
https://www.youtube.com/watch?v=EWOZMFHwEMY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EWOZMFHwEMY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EWOZMFHwEMY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EWOZMFHwEMY&feature=youtu.be
http://librarius.hu/2016/11/15/megvan-a-gyori-konyvszalon-fodijasa/
http://librarius.hu/2016/11/15/megvan-a-gyori-konyvszalon-fodijasa/
http://librarius.hu/2016/11/15/megvan-a-gyori-konyvszalon-fodijasa/
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72 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 6. szám 

2016.03.10. 

nyomtatott 

sajtó 

73 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 7. szám 

2016.03.24. 

nyomtatott 

sajtó 

74 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 8. szám 

2016.04.07. 

nyomtatott 

sajtó 

75 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 9. szám 

2016.04.21. 

nyomtatott 

sajtó 

76 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 10. szám 

2016.05.05. 

nyomtatott 

sajtó 

77 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 11. szám 

2016.05.19. 

nyomtatott 

sajtó 

78 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 13. szám 

2016.06.16. 

nyomtatott 

sajtó 

79 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 15. szám 

2016.07.14. 

nyomtatott 

sajtó 

80 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 18. szám 

2016.08.25. 

nyomtatott 

sajtó 

81 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 20. szám 

2016.09.22. 

nyomtatott 

sajtó 

82 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 22. szám 

2016.10.20. 

nyomtatott 

sajtó 

83 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 24. szám 

2016.11.17. 

nyomtatott 

sajtó 

84 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 

Közösségi Tér TOP 10 könyvlistája 

Regényújság - Kisalföld 

melléklete 26. szám 

2016.12.15. 

nyomtatott 

sajtó 

85 

A győri börtönben az intézeti könyvtárban 

fellelhető börtönügyi szakirodalmat szkennelik 

a fogvatartottak 

http://gyor.offmedia.hu/h

irek/szunetelnek-a-

helyismereti-

szolgaltatasok-a-

kisfaludy-konyvtarban  

OFFMedia on-

line 

86 Sikeres volt a XVI. Győri Könyvszalon 

http://gyor.offmedia.hu/k

ultura/sikeres-volt-a-xvi-

gyori-konyvszalon 

OFFMedia on-

line 

87 Start Könyvek szerzői a Győri Könyvszalonon 

http://galaktika.hu/start-

konyvek-szerzoi-a-

gyori-konyvszalonon/ 

on-line 

88 
XVI. Győri Könyvszalon: Kepes újratervezné 

a világot (videó) 

http://www.hircity.hu/sz

orakozas/kepes-
Hícity on-line 

http://gyor.offmedia.hu/hirek/szunetelnek-a-helyismereti-szolgaltatasok-a-kisfaludy-konyvtarban
http://gyor.offmedia.hu/hirek/szunetelnek-a-helyismereti-szolgaltatasok-a-kisfaludy-konyvtarban
http://gyor.offmedia.hu/hirek/szunetelnek-a-helyismereti-szolgaltatasok-a-kisfaludy-konyvtarban
http://gyor.offmedia.hu/hirek/szunetelnek-a-helyismereti-szolgaltatasok-a-kisfaludy-konyvtarban
http://gyor.offmedia.hu/hirek/szunetelnek-a-helyismereti-szolgaltatasok-a-kisfaludy-konyvtarban
http://gyor.offmedia.hu/kultura/sikeres-volt-a-xvi-gyori-konyvszalon
http://gyor.offmedia.hu/kultura/sikeres-volt-a-xvi-gyori-konyvszalon
http://gyor.offmedia.hu/kultura/sikeres-volt-a-xvi-gyori-konyvszalon
http://galaktika.hu/start-konyvek-szerzoi-a-gyori-konyvszalonon/
http://galaktika.hu/start-konyvek-szerzoi-a-gyori-konyvszalonon/
http://galaktika.hu/start-konyvek-szerzoi-a-gyori-konyvszalonon/
http://www.hircity.hu/szorakozas/kepes-ujratervezne-a-vilagot-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/kepes-ujratervezne-a-vilagot-video
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Valami elromlott a világban, erre utal Kepes 

András Világkép című könyve Beszélgetőtárs: 

Werner Krisztina  

ujratervezne-a-vilagot-

video 

89 

XVI. Győri Könyvszalon: Leslie.L Lawrence: 

kalandregényének  könyvbemutatója a pódium 

színpadon. 

http://www.hircity.hu/sz

orakozas/lesliel-lawrens-

a-kalandregeny-is-

uzenet-video 

Hícity on-line 

90 
Győry Domonkos (videó) Profán c. könyvének 

bemutatója 

http://www.hircity.hu/sz

orakozas/facebook-

tollnok-alias-gyory-

domonkos-video  

Hícity on-line 

91 
Hámos Vilmos Csodacsákó c. könyvének 

bemutatója (videó) 

http://www.hircity.hu/sz

orakozas/hamos-vilmos-

csodacsakoja-video  

Hícity on-line 

92 
A könyvszalon Alkotói-díja Dragomán 

Györgyé (videó) 

http://www.hircity.hu/sz

orakozas/a-konyvszalon-

alkotoi-dija-dragoman-

gyorgye  

Hícity on-line 

93 

Könyvszalon kavalkád  100 produkcióval 

(videó) 

Könyv, zene, színház, kiállítás, sport és sok 

értelmes, izgalmas perc, óra és nap november 

17. - 20. között Győrben a Nemzeti Színház 

minden szögletében a 16. Győri 

Könyvszalonon. Ne hagyd ki, legyél ott! 

http://www.hircity.hu/sz

orakozas/konyvszalon-

kavalkad--100-

produkcioval-video 

Hícity on-line 

94 

HELYBENjárás 

Győr múltja és jelene 

Helyismereti kiadványok a XVI. Győri 

Könyvszalonon  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8151/61/ 
GyoriSzalon.hu 

95 
ÍRÓkéz 

Időutazás Rakovszky Zsuzsával 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7973/63/ 
GyoriSzalon.hu 

96 

eSTéBé 

A XVI. Győri Könyvszalon képekben 

Szabó Béla képriportja  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8191/63/ 
GyoriSzalon.hu 

97 

ÍRÓkéz 

Drámakötet, irodalmi- és kulturális folyóirat, 

próza és vers egymás mellett 

További kiadványok a XVI. Győri 

Könyvszalonon  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8188/65/ 
GyoriSzalon.hu 

98 

ÍRÓkéz 

A líra 12 árnyalata 

Verseskötetek a XVI. Győri Könyvszalonon  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8179/65/ 
GyoriSzalon.hu 

99 

ÍRÓkéz 

„Mélységes mély a múltnak kútja” 

Levéltári kiadványok a XVI. Győri 

Könyvszalonon  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8158/65/ 
GyoriSzalon.hu 

100 

ÍRÓkéz 

Tesó és szuper nap, cyberbullying, látó mese 

Gyerek- és ifjúsági irodalom a XVI. Győri 

Könyvszalonon  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8155/65/ 
GyoriSzalon.hu 

101 

ÍRÓkéz 

�Mesére és varázslatra van szükségem...� 

Interjú Bogár Erikával  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8099/65/ 
GyoriSzalon.hu 

http://www.hircity.hu/szorakozas/kepes-ujratervezne-a-vilagot-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/kepes-ujratervezne-a-vilagot-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/lesliel-lawrens-a-kalandregeny-is-uzenet-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/lesliel-lawrens-a-kalandregeny-is-uzenet-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/lesliel-lawrens-a-kalandregeny-is-uzenet-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/lesliel-lawrens-a-kalandregeny-is-uzenet-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/facebook-tollnok-alias-gyory-domonkos-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/facebook-tollnok-alias-gyory-domonkos-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/facebook-tollnok-alias-gyory-domonkos-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/facebook-tollnok-alias-gyory-domonkos-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/hamos-vilmos-csodacsakoja-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/hamos-vilmos-csodacsakoja-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/hamos-vilmos-csodacsakoja-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/a-konyvszalon-alkotoi-dija-dragoman-gyorgye
http://www.hircity.hu/szorakozas/a-konyvszalon-alkotoi-dija-dragoman-gyorgye
http://www.hircity.hu/szorakozas/a-konyvszalon-alkotoi-dija-dragoman-gyorgye
http://www.hircity.hu/szorakozas/a-konyvszalon-alkotoi-dija-dragoman-gyorgye
http://www.hircity.hu/szorakozas/konyvszalon-kavalkad--100-produkcioval-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/konyvszalon-kavalkad--100-produkcioval-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/konyvszalon-kavalkad--100-produkcioval-video
http://www.hircity.hu/szorakozas/konyvszalon-kavalkad--100-produkcioval-video
http://www.gyoriszalon.hu/news/8151/61/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8151/61/
http://www.gyoriszalon.hu/news/7973/63/
http://www.gyoriszalon.hu/news/7973/63/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8191/63/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8191/63/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8188/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8188/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8179/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8179/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8158/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8158/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8155/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8155/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8099/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8099/65/
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102 

ÍRÓkéz 

�Kinyílok, ahogy a könyveimben régről 

szokásom� 

Interjú Hámor Vilmossal  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8080/65/ 
GyoriSzalon.hu 

103 

ÍRÓkéz 

Magyar Radír 2016 

Könyvajánló  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8092/65/ 
GyoriSzalon.hu 

104 

ÍRÓkéz 

�Az ihlet az, hogy állandóan figyelek...� 

Interjú Darvasi Lászlóval  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8046/65/ 
GyoriSzalon.hu 

105 

ÍRÓkéz 

A kaland bűvöletében 

Interjú Lőrincz L. Lászlóval  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8019/65/ 
GyoriSzalon.hu 

106 

ÍRÓkéz 

Ölelni és ölre menni 

Beszélgetés L. Stipkovits Erika 

pszichológussal  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7993/65/ 
GyoriSzalon.hu 

107 

ÍRÓkéz 

Könyvtáros � írói szerepben 

Interjú Dr. Horváth Sándor Domonkossal  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7975/65/ 
GyoriSzalon.hu 

108 

ÍRÓkéz 

A belső ritmus � líra és próza randevúja 

Interjú Szabó T. Annával és Dragomán 

Györggyel  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7962/65/ 
GyoriSzalon.hu 

109 

ÍRÓkéz 

Hiánypótló kötet a magyar hangosfilm 

hőskoráról 

Interjú Fekete Dáviddal  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7913/65/ 
GyoriSzalon.hu 

110 

LÁThallás 

Irina színre lép, Berecz András mesél, a 

paszuly égig ér, vidámak a borisszák és 

nyüzsgő a Rézerdő 

Színpadi produkciók a XVI. Győri 

Könyvszalonon  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8159/63/ 
GyoriSzalon.hu 

111 
Együttműködés: fogva tartottak is 

digitalizálnak Győrben 

http://www.kithirlevel.h

u/index.php?kh=kozos_

munka_borton_es_kony

vtar 

GyoriSzalon.hu 

112 
A XVI. Győri Könyvszalon Rajzpályázata 
Felhívás 

http://www.gyoriszalon.
hu/news/7466/64 / GyoriSzalon.hu 

113 
A XVI. Győri Könyvszalon Rajzpályázatának 
díjazottjai 

http://www.gyoriszalon.
hu/news/8059/64/  GyoriSzalon.hu 

114 
1956 – A feltámadás álma. Rendhagyó 

történelemóra a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7741/64/ 
GyoriSzalon.hu 

115 

6 hely, 6 vulkán a Föld különböző pontjain. 

Dr. Szilágyi György vetítéses előadása a 

megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7592/64/  
GyoriSzalon.hu 

116 
85 éves a magyar hangosfilm. Konferencia a 

XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8133/64/ 
GyoriSzalon.hu 

117 
87. Ünnepi Könyvhét és 15. 

Gyermekkönyvnapok. Nr. 1.  

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6399/64/  
GyoriSzalon.hu 

http://www.gyoriszalon.hu/news/8080/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8080/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8092/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8092/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8046/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8046/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8019/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/8019/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/7993/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/7993/65/
http://www.gyoriszalon.hu/news/7975/65/
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118 
87. Ünnepi Könyvhét és 15. 

Gyermekkönyvnapok. Nr. 2. 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6401/64/  
GyoriSzalon.hu 

119 
87. Ünnepi Könyvhét és 15.- 

Gyermekkönyvnapok. Nr. 3. 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6402/64/  
GyoriSzalon.hu 

120 

A csend hangja. A Győri Búvár 

Sportegyesület bemutatkozása a Gyárvárosi 

Közösségi Házban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7087/64/ 
GyoriSzalon.hu 

121 

A fertődi Esterházy-kastély leírása 1784-ből. 

Érdekességek a megyei könyvtár muzeális 

gyűjteményéből – 20. rész 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7966/64/ 
GyoriSzalon.hu 

122 
A Győri Alkotók Napóra Egyesületének 

kiállítása. A Gyárvárosi Közösségi Házban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7026/64/ 
GyoriSzalon.hu 

123 

A Jaurinum Győri Történeti Társaság 

bemutatkozása a gyárvárosi közönség előtt. 

Koncz Dániel előadása 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6791/64/ 
GyoriSzalon.hu 

124 

A lelki egészség védelmében. Németh Ildikó 

mentálhigiénés szakreferens előadása a 
megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.
hu/news/5481/64/  GyoriSzalon.hu 

125 
A líra 12 árnyalata. Verseskötetek a XVI. 

Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8179/64/ 
GyoriSzalon.hu 

126 
A Magyar Népmese Hete Ménfőcsanakon. 

2016. szeptember 26. – szeptember 30 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7541/64/ 
GyoriSzalon.hu 

127 
A mai kor lovagja. Szilágyi Áron olimpiai 

bajnok vívó a Szabadhegyi Találkozásokon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7540/64/ 
GyoriSzalon.hu 

128 

A Pesti Nemzeti Teátrom felépítésének 

szükségességéről – hexameterben. 

Érdekességek a megyei könyvtár muzeális 
gyűjteményéből – 19. rész 

http://www.gyoriszalon.
hu/news/7286/64/   GyoriSzalon.hu 

129 

„A regényíró csak akkor regényíró, amikor 

kész a regénye” Beszélgetés Dragomán 

Györggyel, a XVI. Győri Könyvszalon 

Alkotói Díjas írójával 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8142/64/  
GyoriSzalon.hu 

130 

A science fiction és fantasy legújabb 

tehetsége.A Metropolis Media négy szerzője a 

XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8161/64/  
GyoriSzalon.hu 

131 
A szerelem iskolája. Egy este Shakespeare és 

Szabados Éva társaságában 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8259/64 / 
GyoriSzalon.hu 

132 

A szív jogán. Emlékest Tűz Tamás 

születésének 100. évfordulójára a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5802/64/ 
GyoriSzalon.hu 

133 

„A tehetség önmagában nem elegendő az 

olimpiai aranyéremhez”.Jocha Károly: A 

lólengés magyar világklasszisai című 

könyvének bemutatója a XVI. Győri 

Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8141/64/  
GyoriSzalon.hu 

134 
„A tudást emberközelbe vinni”. Interjú 

Timaffy Gyöngyvérrel 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5928/64/ 
GyoriSzalon.hu 

135 
A XVI. Győri Könyvszalon Alkotói Díja 

Dragomán Györgynek. Laudáció 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8129/64/  
GyoriSzalon.hu 

136 
A XVI. Győri Könyvszalon képekben. Szabó 

Béla képriportja 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8191/64/  
GyoriSzalon.hu 
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137 

A vadászpilóta magánya. Kositzky Attila 

nyugállományú altábornagy előadása a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8044/64/  
GyoriSzalon.hu 

138 
A velünk élő Széchenyi. Vetélkedő 

középiskolások számára 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6344/64/ 
GyoriSzalon.hu 

139 

A velünk élő Széchenyi. A megyei könyvtár 

középiskolásoknak szóló vetélkedőjének 

döntője 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8110/64/   
GyoriSzalon.hu 

140 

A Viczay-család hédervári 

éremgyűjteményének katalógusai. 

Érdekességek a megyei könyvtár muzeális 

gyűjteményéből – 18. rész 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6373/64 / 
GyoriSzalon.hu 

141 

Amerika, ígéret földje, Amerika. Dr. Szilágyi 

György előadása Észak-Amerikáról a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7407/64/  
GyoriSzalon.hu 

142 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

eseményei Győrött és környékén. Kerekasztal-

beszélgetés a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8000/64/  
GyoriSzalon.hu 

143 
Az Art World Hungary Egyesület tagjainak 

könyve. Kötetbemutató a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8355/64/  
GyoriSzalon.hu 

144 

Az I. világháború okai Romsics Ignáccal. A 

Nagy Háború történelmi előadássorozat 1. 

része a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5343/64/ 
GyoriSzalon.hu 

145 

Az Aurora irodalmi almanach (1822-1837) és 

az Aurora-pör (1833-1834). Érdekességek a 

megyei könyvtár muzeális gyűjteményéből – 

17. rész 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5822/64/  
GyoriSzalon.hu 

146 

Bálint napi szerelmes vers- és prózamondó 

verseny 2016. DRKPMK József Attila 

Művelődési Háza 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5163/64/  
GyoriSzalon.hu 

147 

Az oktatás szabályozása 1806-ban, azaz a II. 

Ratio Educationi. Érdekességek a megyei 

könyvtár muzeális gyűjteményéből – 21. rész 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8244/64/  
GyoriSzalon.hu 

148 
Barkó Judit: Antiizgulin. Könyvbemutató a 

XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8181/64/ 
GyoriSzalon.hu 

149 

Barsi Ernő, egy rendkívüli ember. 

Emlékkönyv-bemutató a XVI. Győri 

Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8157/64/ 
GyoriSzalon.hu 

150 

Biczó Zalán: A Győri ETO (1904-1945): 

Emlékek és sikerek. Könyvbemutató a XVI. 

Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8192/64/ 
GyoriSzalon.hu 

151 

Both Miklós zenei gyűjtése Ukrajnában. 

Ukrán népi dalkincs és kultúra a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8221/64/  
GyoriSzalon.hu 

152 

Citeradallamok, szalonzene, mediterrán latin 

hangzás és a Beatles. Zenei programok a győri 

87. Ünnepi Könyvhét és 15. 

Gyermekkönyvnapokon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6530/64/ 
GyoriSzalon.hu 

153 
Darvasi László: Taligás. Kötetbemutató a 

XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8147/64/  
GyoriSzalon.hu 

154 
Dél bűvöletében. Dr. Szilágyi György 

előadása a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/4939/64/  
GyoriSzalon.hu 
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155 

Drámakötet, irodalmi- és kulturális folyóirat, 

próza és vers egymás mellett. További 

kiadványok a XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8188/64/  
GyoriSzalon.hu 

156 

Ecker János győri lokálpatrióta polgár 

kortörténeti naplói az 1847-1850 közötti 

évekből 1. Érdekességek a megyei könyvtár 

muzeális gyűjteményéből – 14. rész 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/4952/64/ 
GyoriSzalon.hu 

157 

Ecker János győri lokálpatrióta polgár 

kortörténeti naplói az 1847-1850 közötti 

évekből 2. Érdekességek a megyei könyvtár 

muzeális gyűjteményéből – 15. rész 

https://www.gyoriszalon.

hu/news/5037/62/Ecker-

János-győri-

lokálpatrióta-polgár-

kortörténeti-napló-az-

1847-1850-közötti-

évekből-2. 

GyoriSzalon.hu 

158 

Ecker János színházi naplói (1841-1849). 

Érdekességek a megyei könyvtár muzeális 

gyűjteményéből – 16. rész 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5516/64/  
GyoriSzalon.hu 

159 

Egy jókedvű óra Lázin Beatrix és Szűcs Péter 

Pál társaságában. Vidám őszi (bor)dalok a 

Marcalvárosi Fiókkönyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7427/64/  
GyoriSzalon.hu 

160 

Egyszer volt, hol nem volt... 

Gyermekprogramok a győri 87. Ünnepi 

Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapokon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6536/64/  
GyoriSzalon.hu 

161 

Eleink előéletei és előítéletei. A Jaurinum 

Történelmi Társulat bemutatkozása a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5983/64  
GyoriSzalon.hu 

162 
Élete a színház. Udvaros Dorottya volt a 

Szabadhegyi Találkozások vendége 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8235/64/  
GyoriSzalon.hu 

163 

Érintsd meg a gitár húrjaival az emberi 

szíveket! Gitár-nyitány a megyei könyvtár 

olvasóteraszán 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6446/64/ 
GyoriSzalon.hu 

164 
Feldarabolták a végtelent. Gryllus Dániel és 

Lackfi János a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6148/64/  
GyoriSzalon.hu 

165 

Február 23. – Johannes Gutenberg befejezte a 

42 soros Biblia nyomtatását. Ezen a napon 

történt 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5196/64/  
GyoriSzalon.hu 

166 
„Forog a malom…”Hangraforgó Klub a 

megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6166/64/  
GyoriSzalon.hu 

167 
„Fölöttem hold is csillag is”. Hangraforgó 

Klub a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7186/64/  
GyoriSzalon.hu 

168 

Győr az első világháborúban, az Ágyúgyár 

születése. A Nagy Háború történelmi 

előadássorozat 3. része a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5887/64/  
GyoriSzalon.hu 

169 
Győr múltja és jelene. Helyismereti 

kiadványok a XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8151/64/  
GyoriSzalon.hu 

170 

Győri sportolók és sportszakemberek az 

olimpiákon. Állandó kiállítás nyílt a Herman 

Ottó utcában 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5199/64/   
GyoriSzalon.hu 

171 

Gárdos, Egressy, Bereményi és mások. 

Könyvbemutatók a győri 87. Ünnepi 

Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapokon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6548/64/  
GyoriSzalon.hu 

172 

Háború és mozgósítás a hátországban. A Nagy 

Háború történelmi előadássorozat 2. része a 

megyei könyvtárba 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5529/64/  
GyoriSzalon.hu 
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173 
„Hegyalján innen, Sokorón túl”. 25. 

Népmesemondó verseny Ménfőcsanakon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5346/64/ 
GyoriSzalon.hu 

174 
„Hegyalján innen, Sokorón túl…”. 

Népmesemondó verseny Ménfőcsanakon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5762/64/   
GyoriSzalon.hu 

175 

Hugo Hartung, Kilimandzsáró, magyar 

leventék, kultúrák világképe. Önéletrajzi 

ihletésű kötetek a XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8160/64/ 
GyoriSzalon.hu 

176 

Hűség, veszteség, szomjúság, éhség, 

titokzatosság és egyéb érzelmek. Kisprózai 

kötetek a XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8177/64/  
GyoriSzalon.hu 

177 
Idén is Kortársasjáték. A XVI. Győri 

Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7735/64/ 
GyoriSzalon.hu 

178 

Irina színre lép, Berecz András mesél, a 

paszuly égig ér, vidámak a borisszák és 

nyüzsgő a Rézerdő. Színpadi produkciók a 

XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8159/64/  
GyoriSzalon.hu 

179 

Irodalom, muzsika, móka és kacagás. 

Rendhagyó irodalom a XVI. Győri 

Könyvszalon nulladik napján 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8132/64/ 
GyoriSzalon.hu 

180 „Írót avatunk…”. Győry Domonkos: Profán 
http://www.gyoriszalon.

hu/news/8176/64/  
GyoriSzalon.hu 

181 
Isten hatalmas üzenete. Kiállítás Glaser Péter 

festményeiből a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8253/64/  
GyoriSzalon.hu 

182 
Isten segítségével a Hazáért. Albert András 

könyvbemutatója a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5290/64/  
GyoriSzalon.hu 

183 
Isten szalmaszálán. Beszélgetés a 80 éves 

Buda Ferenccel 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8149/64/  
GyoriSzalon.hu 

184 
„Itt ülök én már nyakig a bluesban”. 

Hangraforgó Klub a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8283/64 / 
GyoriSzalon.hu 

185 
Jazz-évfordulók 2016. Minikiállítás a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6573/64/  
GyoriSzalon.hu 

186 
Jégtörővel az Északi-sarkon. Dr. Szilágyi 

György előadása a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/4804/64/  
GyoriSzalon.hu 

187 
„Jönnek hívatlan is mind a hűségesek”. 

Hangraforgó Klub a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5382/64/  
GyoriSzalon.hu 

188 
Karinthy örök…Vidám irodalmi műsor a 

megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/4869/64/  
GyoriSzalon.hu 

189 
„Karomba véve az időt…”Hangraforgó Klub a 

megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6471/64/  
GyoriSzalon.hu 

190 

Képzőművészet és design az olimpiákon. 

Grászli Bernadett előadása a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5712/64/  
GyoriSzalon.hu 

191 
Keresztes Ildikó a Szabadhegyi 

Találkozásokon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5274/64/  
GyoriSzalon.hu 

192 
Kisalföld – Örök pillanat. Hangoskönyv 

bemutató a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6002/64/  
GyoriSzalon.hu 

193 
Kitömött barbár a Kortárs irodalmi 

vetélkedőn. XVI. Győri Könyvszalon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8134/64/  
GyoriSzalon.hu 

194 
Korképek. A Győri Antológia bemutatója a 

XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8175/64 / 
GyoriSzalon.hu 

195 
Kortársasjáték 2.0.  Drámaíró verseny a XVI. 

Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8169/64/ 
GyoriSzalon.hu 
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196 
Költőnk és Korea. Karafiáth Orsolya a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5351/64/  
GyoriSzalon.hu 

197 
Könyvek által a világ…Megnyílt a 87. Ünnepi 

Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6523/64/  
GyoriSzalon.hu 

198 
Könyvek szerint a világ…XVI. Győri 

Könyvszalon – 2016. november 17-20. 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8087/64/  
GyoriSzalon.hu 

199 
Körutazás Latin-Amerikában. Dr. Szilágyi 

György előadása a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7229/64/ 
GyoriSzalon.hu 

200 
Közös munka: börtön és könyvtár. 

Együttműködés a két megyei intézmény között 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6013/64/ 
GyoriSzalon.hu 

201 
„Legyen ma társunk Bacchus úr”.  

Hangraforgó Klub a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/4756/64/ 
GyoriSzalon.hu 

202 
Magyar Népmese Hete. A ménfőcsanaki 

Bezerédj-kastélyban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7223/64/ 
GyoriSzalon.hu 

203 
„Megérezzük a mélyét az időnek”. 

Hangraforgó Klub a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7614/64/  
GyoriSzalon.hu 

204 
„Mélységes mély a múltnak kútja”. Levéltári 

kiadványok a XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8158/64/  
GyoriSzalon.hu 

205 
Mi nők, röptetők... Schäffer Erzsébet a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8130/64/ 
GyoriSzalon.hu 

206 
Nekünk nem szabad feledNI. 1956 emlékezete 

a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7781/64/  
GyoriSzalon.hu 

207 
Nekünk nem térkép e táj… Fotókiállítás Győr 

1944-45. évi bombázásairól 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5862/64/  
GyoriSzalon.hu 

208 

„Ne szégyelld, hogy van lelked, a sport kitart 

az egész életedben”. Németh „Nyiba” Sándor 

a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6397/64/  
GyoriSzalon.hu 

209 

Őrangyalok – személyi igazolvánnyal. 

Döbrentey Ildikó és Levente Péter 

könyvbemutatója 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6527/64/  
GyoriSzalon.hu 

210 

Pezsgő a „szőlő égi nedve”, avagy 

pezsgőreklám 1830-ból. Érdekességek a 

megyei könyvtár muzeális gyűjteményéből – 

22. rész 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8404/64/  
GyoriSzalon.hu 

211 

Pszichológia, etika, történelem, festészet, 

kritika, filmművészet.  Szakirodalmi 

kiadványok a XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8165/64/  
GyoriSzalon.hu 

212 

Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban? 

Papp Győző előadása a győri labdarúgás 

aranykoráról 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7505/64/  
GyoriSzalon.hu 

213 

Régi és új világ határán – Széchenyi István 

reformkori törekvései. Dr. Tóth Imre történész 

előadása a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7854/64/  
GyoriSzalon.hu 

214 

Szabó Balázs Bandája, Ghymes, Budapest 

Bár, Malek Andrea, Dinnyés József. Zenei 

produkciók a XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8152/64/  
GyoriSzalon.hu 

215 
Száz éve született Timaffy László 

néprajztudós. Emlékest a megyei könyvtárban 

https://www.gyoriszalon.

hu/news/6012/62/Szaz-

eve-szuletett-Timaffy-

Laszlo-neprajztudos  

GyoriSzalon.hu 

216 
Széchenyi és Kossuth – Egy 170 éves vita 

tanulságai. Előadás a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7561/64/  
GyoriSzalon.hu 
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217 

Szigethy Gábor: Balatonfüred-Csopak 

borvidék – borospincékben józanul. 

Könyvbemutató a győri 87. Ünnepi Könyvhét 

és 15. Gyermekkönyvnapokon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6542/64/  
GyoriSzalon.hu 

218 

Tesó és szuper nap, cyberbullying, látó mese. 

Gyerek- és ifjúsági irodalom a XVI. Győri 

Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8155/64/  
GyoriSzalon.hu 

219 

Torma Attila: Győr városa az I. világháború 

alatt. Könyvbemutató a győri 87. Ünnepi 

Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapokon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6538/64/ 
GyoriSzalon.hu 

220 

„Tíz év húsz kiállítás”. A Paletta Hétvégi 

Vizuális Műhely kiállítása a Gyárvárosi 

Közösségi Házban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6445/64/  
GyoriSzalon.hu 

221 

Történelem, gasztronómia, utazás, közéleti 

személyiségek. Ismeretterjesztő irodalom a 

XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8156/64/  
GyoriSzalon.hu 

222 

Trianon: gazdaság, társadalom, politika. 

Ablonczy Balázs történész előadása a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8311/64/ 
GyoriSzalon.hu 

223 

Trónbitorlás, kvarcóra-dallamok, prágai 

leporelló. Regények a XVI. Győri 

Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8180/64/ 
GyoriSzalon.hu 

224 
Tüskésdisznó, szivárványvánkos, betyárkodás.  

Mesekuckó a XVI. Győri Könyvszalonon 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/8148/64/  
GyoriSzalon.hu 

225 
Utazás a jazz, a bossa nova és a swing 

világában. Jazz-est a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/4862/64/  
GyoriSzalon.hu 

226 
Vad Kunság – A Puszta rejtett élete. Filmklub 

a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/5157/64/  
GyoriSzalon.hu 

227 
Visszatekintés. Erdélyi Károly festőművész 

kiállítása Szabadhegyen 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/6149/64/  
GyoriSzalon.hu 

228 

Vulkán az irodalomban Pilinszky János Kráter 

című kötete kapcsán. Poétikai rengések 

Komálovics Zoltánnal a megyei könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.

hu/news/7667/64/  
GyoriSzalon.hu 

 

A megyei könyvtár munkatársainak képzése, továbbképzése 

Munkatársaink közül 2016-ban három fő – Dénes Zsuzsanna, Juhászné Lukács Mária, Polgár 

Beáta – vett részt segédkönyvtáros képzésben és tett eredményes vizsgát 2016. decemberében. 

Lengyel Adrienn megbízott igazgatóhelyettes a Könyvtári Intézet által szervezett „Könyvtári 

vezetői ismeretek” képzést végezte el. 

Belső képzés keretében két munkatársunk alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamon vett 

részt; míg 13 munkatársunk fotó tanfolyam keretében szerzett munkája során jól 

hasznosítható ismereteket. 

 

Munkatársaink szervezett továbbképzéseken való részvétele 2016-ban: 

A megyei könyvtár munkatársai jelentős számban vettek részt a Kisalföldi Könyvtárosok és 

Könyvtárak Egyesületének szakmai rendezvényein (2016. május 10.: Konfliktuskezelés a 

könyvtárban; 2016. okt. 4.: Olvasásnépszerűsítés játékosan).  

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2016. júl. 7-9. között Veszprémben „Kapcsolat – 

Könyvtár – Együttműködés” címmel megrendezett 48. Vándorgyűlésén 8 munkatársunk vett 

részt.  

A XVI. Győri Könyvszalon keretében „85 éves a magyar hangosfilm” címmel megrendezett 

konferencián szép számmal vettek részt munkatársaink.  

A további továbbképzések, illetve szakmai napok közül az alábbiakat emelnénk ki: 
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http://www.gyoriszalon.hu/news/6149/64/
http://www.gyoriszalon.hu/news/7667/64/
http://www.gyoriszalon.hu/news/7667/64/
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 Workshop az e-könyv kölcsönzésről (Budapest, 2016. márc. 30.; 1 fő); 

 Fogalmak, adatgyűjtési eljárások a statisztikában (Budapest, OSZK, 2016. jún. 16.; 4 

fő); 

 Online dokumentum-szolgáltatás lehetőségei az Országos Dokumentum-ellátó 

Rendszerben (Tatabánya, József Attila Megyei és Városi Könyvtár, 2016. okt. 17.; 2 

fő) 

 Könyvtármozi szakmai nap (Kecskemét, Katona József Könyvtár, 2016. febr. 10.; 2 

fő); 

 KSZR Műhelynap (Szeged, Somogyi Károly Megyei és Városi Könyvtár, 2016. márc. 

9-10.; 4 fő); 

 KSZR Műhelynap (Kecskemét, Katona József Könyvtár, 2016. jún. 1-2.; 3 fő); 

 Konzultáció a segédkönyvtáros képzésről (Budapest, OSZK, 2016. jún. 13.; 3 fő). 
 

 

5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása 
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.   

 

2016-ban folytattuk a digitalizálást a digitalizálási stratégia alapján, melynek fő célja, hogy a 

nehezen hozzáférhető dokumentumokat tudjuk könnyen elérhetővé tenni felhasználóink 

számára. A stratégia lényege: a helyismereti (megyei vonatkozású) gyűjteményre 

koncentrálunk (helyismereti gyűjtemény szerzői jogvédelem alá nem eső, ill. engedéllyel 

rendelkező dokumentumok és a muzeális gyűjtemény helyi vonatkozású kiadványai).  

Párhuzamosan dolgozunk különböző dokumentumtípusokkal: folyóiratokkal, könyvekkel és 

kisnyomtatványokkal.  

 

Rendelkezünk megfelelő eszközparkkal, hogy A2 méretig bármilyen nyomtatott tudjunk 

digitalizálni és feldogozni. 2014-ben a mikrofilmen meglévő helyismereti folyóiratokat 

digitalizáltattuk, melynek eredménye 473 ezer TIFF formátumú kép, melyet olvasóink 

rendelkezésére bocsátottunk. 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 Dunántúli Hírlap, a Győri Friss Újság, a Győri Hírlap, a Népakarat és a 

Nyugat-magyarországi Híradó évfolyamait – szám szerint 85-at – készítettük el, ez 10055 

lapszámot és 51125 oldalt jelent. A képszerkesztéshez igénybe vettük a közösségi szolgálatra 

hozzánk érkező diákok munkáját is.  

 

A községi újságokkal is foglalkoztunk, a helyismereti osztályról kapott 10 évfolyamot (26 

szám, 362 oldal) is feldolgoztuk.  

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel kötött együttműködési 

megállapodás keretében digitalizáltuk a Heti Híradó, a Belügyminisztérium BV Országos 

Parancsnoksága folyóiratának 22 évfolyamát (1114 szám, 8375 oldal), a fogvatartottak pedig 

elkezdték helyismereti cikk-kivágat gyűjteményünk digitalizálását (846 db, 1280 oldal) A 

börtönújság az Országos Széchényi Könyvtár által üzemeltetett Elektronikus Periodika 

Adatbázisba került feltöltésre.  

 

Folytattuk a könyvek digitalizálását is, ezen kívül a már meglévő képeslapgyűjteményünket is 

kiegészítettük az év során vásároltakkal, melyeket szintén digitalizáltunk.  

Mivel digitális könyvtárunk (Jadox) dokumentumfeltöltő részével az év folyamán többször 

működési problémák merültek fel, a közzététel némi késést szenved. A digitalizált 

dokumentumok feldolgozásával nem kell külön foglalkoznunk, mivel elektronikus 
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könyvtárunkba az integrált könyvtári rendszerből kerülnek át a metaadatok; ráadásul Duna 

Menti Közös Katalógusunkban az elektronikus könyvtár dokumentumai is kereshetők 

(metaadatokra és teljes szövegre egyaránt).  

Helyben használatra digitalizáltunk 7614 helyismereti fotót is. 
 

Dokumentumtípus 2016-ban digitalizált 
Ebből a 

Jadoxban 

Jadox teljes 

állománya 

könyv 239 239 1196 (128565 oldal) 

kisnyomtatvány  0 0 8442 

képeslap 411 374 2604 

fotó 7614 0 0 

folyóirat 18 cím 18 cím 58 cím (142066 oldal) 

elektronikus dokumentum 0 0 3 

cikk-kivágat 846 0 0 

 

Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások 
 

Szolgáltatás 

Létező 

szolgáltatás? 

(I/N) 

2016-os fejlesztés 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I I 

rendezvénynaptár, KSZR-

honlap fejlesztése, Győri 

Szalon teljes megújítása, új 

honlap előkészítő munkálatai 

(távoli elérés) 

OPAC I N  

Adatbázisok I I 
EBSCO eBooks (helyben és 

távolról is elérhető) 

Referensz szolgáltatás I N távoli elérés 

Közösségi oldalak  I N távoli elérés 

Hírlevél N N  

RSS I I 

új RSS hírcsatorna: Győri 

Szalon online kulturális 

magazin (távoli elérés) 

Digitalizálás I N 
csak KSZR könyvtáraknak 

(helyben igénybe vehető) 

Digitális könyvtár I N távoli elérés 

Internethasználat I N helyben igénybe vehető 

Önkiszolgáló 

könyvvisszavétel 
I N helyben igénybe vehető 

e-dokumentumküldés I N távoli elérés 

Tartalomszolgáltatás: 

online kulturális 

magazin 

I I reszponzívitás (távoli elérés) 

Hátrányos helyzetűek 

könyvtári ellátása 
I N helyben igénybe vehető 

Születésnapi újság N I távoli elérés 
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6. Innovatív megoldások, újítások  
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

KSZR innováció 

A KSZR Műhelynapokon, valamint a „Minőségi szolgáltatásokkal a 

kistelepülések irányába” című NKA pályázat megvalósítása során szerzett 

tapasztalatok felhasználásával a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

hosszú távú működéséhez innovációs tervet dolgoztunk ki. 

A KSZR keretében nyújtott szolgáltatások adminisztratív feladataihoz 

különböző online űrlapokat készítettünk, melyek segítenek leküzdeni a 

távolságból fakadó kommunikációs nehézségeket. 

A fejlesztés eredményeként a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer honlapján a szolgáltató helyek könyvtárosainak belépési 

felületet alakítottunk ki, melyen online ügyfélszolgálatot is működtetünk. 

A honlapra történő belépés után lehetőség nyílik a különböző 

igénylőlapok kitöltésére, a rendezvényi fotók, beszámolók feltöltésére, 

különböző segédletek, dokumentumok, valamint meghívó- és plakát 

sablonok letöltésére. 

Győri Szalon teljes 

megújítása 

A Győri Szalon online kulturális magazin teljes megújítása: 

reszponzivitás, új design, tartalomkezelő rendszer update-je, aktív cikkek 

megjelenítésének és a kereső funkciónak az optimalizálása 

Reszponzivitás 
A Győri Könyvszalon honlapjának reszponzívvá tétele a mobil eszközről 

való használat támogatására 

Felhő alapú 

szolgáltatások használata 
A több telephelyből adódó kommunikációs problémák kiküszöbölésére 

IKR-hez szükséges 

szerverek felügyeletbe 

adása 

Hibák, problémák minél gyorsabb elhárítása érdekében, a szervereket a 

fejlesztők felügyelete alá helyeztük 

KSZR-honlap fejlesztése 
Lehetővé vált a KSZR-könyvtárosok és a területi ellátó szolgálat között a 

honlapon keresztül a kommunikáció 

 

 

7. Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján) 

 

7.1 Kötelespéldány szolgáltatás 

A kötelespéldányokra vonatkozó jogszabályok értelmében tartottuk a kapcsolatot a 

kötelespéldány szolgáltatókkal. Új potenciális szolgáltatatókat kerestünk meg, rendszeresen 

felhívtuk figyelmüket a jogszabályi kötelezettségükre, szükség esetén gondoskodtunk a 

dokumentumok szállításáról is. Nehézséget okoz, hogy abban az esetben, ha a nyomda, mint 

cég nem Győrben van bejegyezve, akkor annak ellenére, hogy Győrben működik, nem 

küldenek nekünk kötelespéldányt, pl. Arrabona Print.) 

 

13 nyomda (Lapcom Zrt., Palatia, NYE, Foreno, Universitas, NYME, Monocopy NYEK, 

Esély, Magyar Kultúra Kiadó, AD 2001KFT,  Lővér Print, Sopron ) küldi könyvtárunknak 

rendszeresen a kötelespéldányt (általában 1 példányt  kötetenként, kivétel a Palatia, amely két 

példányt küld.)  A legnagyobb hírlapszolgáltatónk a Lapcom ZRT, amely a megyei napilap 

készítője. 

A nyomdákon kívül 12 kiadó is küld kötelespéldányt, ezek többnyire községi 

önkormányzatok, amelyek önkormányzati lapokat adnak ki. Folyamatosan történik az 

önkormányzati lapok felkutatása, eredeti és digitális formában történő beszerzése. Miután a 

Területi Szolgáltató Osztály segítségével sikerül az engedélyeket megszerezni, ezeket a KSZR 

honlapján és könyvtárunk digitális könyvtárában is hozzáférhetővé tesszük. 
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Az előző évihez képest két nyomdával és 4 kiadóval több partnerünk volt 2016-ban a 

kötelespéldány szolgáltatással kapcsolatban. 

2016-ban könyvtárunkba nyomdai kötelespéldány és ajándék útján 10 db új helyismereti 

periodikum került be gyűjteményünkbe. 

A kötelespéldány szolgáltatás és ajándék révén gyarapítottuk a helyismereti gyűjtemény 

kisnyomtatvány, ill. plakátgyűjteményét. 2016-ban 393 db-bal (ajándék) gyarapodott 

plakátgyűjteményünk, 1036 darabbal kisnyomtatvány-gyűjteményünk. (47 db vétel, 294 db 

ajándék, 695 db kötelespéldány). Állományba vétel után az önfeltáró rendszerbe kerültek 

elhelyezésre. 

 

Kötelespéldány: 

A megyei nyomdák kötelespéldány szolgáltatása nyomán az alábbi kiadványok kerültek 

állományba 2016-ban: 

 

 Kötelespéldány 2015 Kötelespéldány 2016 

Állománycsoport Egység Ft Egység Ft 

Könyv 433 949 670   608 1 451 619 

Időszaki kiadvány 92 361 003 174 605 808 

Aprónyomtatvány 632 29 645 695 40 730 

Plakát 1 500 0 0 

Összesen 1 158 1 340 818 Ft 1 477 2 098 157 

 

7.2 ODR tevékenység 
 

Könyvtárunkhoz, mint ODR szolgáltató könyvtárhoz 2016-ban több kérés érkezett (az előző 

évihez képest 124,43%), így nagyobb számú kérést is tudtunk teljesíteni. (az előző évihez 

képest 125,81%) 

2015-ben 1929 kérés érkezett hozzánk, ebből 1847-et tudtunk teljesíteni. (95,74 %-os 

teljesítési arány, míg 2016-ban 2218 kérés érkezett hozzánk, ebből 2067-et tudtunk 

teljesíteni.(93,19 %-os teljesítési arány).   A kérések nem teljesítése részben abból az okból 

fakad, hogy a kérők közben meggondolják magukat, vagy nem akarják kivárni az egy-két 

napos késlekedést, amely a telephelyekről történő átmozgatásból adódik, így olvasóik 

lemondják a kérést. 

 

A kérések számbeli növekedésének és az eredményes szolgáltatatásnak feltétele könyvtárunk 

nagy és széles gyűjtőkörű állománya, az állomány online katalógusban történő láthatósága, 

valamint a gyors és pontos teljesítés. 

Az olvasóink részére indított kérések száma csökkent, ami pozitívumként értelmezhető, 

mert a kéréseket hatékonyabban tudjuk kielégíteni házon belül, illetve az intézmény különféle 

telephelyein levő példányok bekérésével. 

 

Könyvtárközi kölcsönzés 2015 2016 
Változás %-ban 

előző évhez képest 

Saját olvasónak más könyvtárból kért kérés   469 db   362 db 77,18 

           ebből teljesült   448 db   352 db 78,57 

Más könyvtártól hozzánk érkezett kérés 1929 db 2218 db 114,98 

          ebből teljesített 1847 db 2067 db 111,91 

          továbbított kérések     23 db       8 db 34,78 

 

A könyvtárközi kölcsönzések indítása és fogadása a Központi Könyvtárban és a Kisfaludy 

Károly könyvtárban is zajlik. A Közponi Könyvtár és a Kisfaludy Károly Könyvtár az ODR-
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ben külön szolgáltatói pontként működik, külön elérhetőséggel. Így a körültekintő kérő 

könyvtár, aki tájékozódik az online katalógusban a lelőhelyről, gyorsabb teljesítésre 

számíthat. (A Kisfaludy Könyvtárban 1650 kérést, a Központi Könyvtárban 417 kérést 

teljesítettünk 2016-ban.)  

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 - városi és községi könyvtárak, illetve Győr városában működő felsőoktatási 

könyvtárak kéréseit teljesíti.  

 

Örvendetes módon kevesebbszer, 2016-ban csak 8 esetben (2015-ben 23 est volt) kellett 

továbbítanunk hozzánk indított kérést, ennek oka, hogy a hozzánk forduló kérő könyvtáros 

körültekintőbben tájékozódott előzetesen az online katalógusunkban, ellenőrizte a 

dokumentum lelőhelyét és státuszát. 

A gyors teljesítés és a megbízhatóság miatt visszatérő megkereséseket kapunk az ország 

távolabbi pontjairól is.  

 

Az elküldött dokumentumok típus szerinti megoszlása 2016-ban (2067 db) 

Eredeti dokumentum  1952 db 

                             ebből könyv   1891 db 

                             ebből folyóirat        2 db 

                             ebből egyéb        59 db 

Másolat     115 db 

                           ebből nyomtatott       15 db 

                           ebből elektronikus     100 db 

 

A könyvtárközi kérések több féle módon jutnak el hozzánk. A nagyobb könyvtárak 

túlnyomórészt az ODR internetes felületet használják, esetleg e-mailben keresnek meg 

bennünket. Örvendetes módon a kérések arányait tekintve sokkal több az ODR felületen zajló. 

A 2015-ös ODR-en bejövő kérések 127,80 % az előző évihez képest. A kisebb községi 

könyvtárak könyvtárosai még legtöbbször e-maillel, sokszor telefonon, vagy személyesen 

intézik kölcsönzéseiket.  

 

A beérkezett kérések formája szerinti 

megoszlás 

2015 2016 Változás %-ban 

előző évhez képest 

ODR felületen érkezett 892 db 1140 db 127,80 

e-mail-en érkezett 525 db   483 db  92,00 

telefonon érkezett   34 db     50 db 147,05 

személyes megkeresés 478 db      545 db 114,02 

 

Az ODR-portál forgalmát az alábbi táblázatok mutatják. 

 

Az ODR-es felületen hozzánk beérkezett 

kérések 

2015 2016 Változás %-ban 

előző évhez képest 

Összesen beérkezett kérés  892 db  1140 db 127,80 

               adott eredeti dokumentum  622 db    928 db 149,20 

               adott elektronikus dokumentum  170 db      68 db   40,00 

               adott másolat      2 db         3 db   150,00    

               adott dokumentum összesen  794 db    999 db  125,81 
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ODR-es felületen elküldött kéréseink más 

könyvtárak felé 

2015 2016 Változás %-ban 

előző évhez képest 

Összesen küldött kérés 391 db 342 db  87,46 

             kapott eredeti dokumentum 287 db 257 db 89,54 

             kapott elektronikus dokumentum   60 db   79 db 13,17 

             kapott másolat    8 db    0 db   

             kapott dokumentum összesen 355 db 336 db  94,65 

 

A Kisalföldi Könyvtárellátási Rendszer könyvtárai közül több, 2016-ban 30 könyvtár fordult 

hozzánk könyvtárközi kéréssel. Összesen 566 kérés jött tőlük, ebből 561-et tudtunk teljesíteni. 

540 esetben könyvet, 18 esetben egyéb dokumentumot, 3 esetben digitális másolatot 

küldtünk.  

A képzéseken, a segédkönyvtáros tanfolyamokon bemutatott előnyök ellenére az ODR 

felületet, csak egy KSZR könyvtár használja. Az 566 db kérésből 27 érkezett ODR-es 

felületen, 291 db e-mailen, 16 db telefonon. 232 esetben személyesen intézték a községi 

könyvtárosok könyvtárközi kéréseiket, így kerülendő el a postai csomagok készítését.  

2016-ban is elkülönített keretből biztosítottuk a könyvtárközi kölcsönzés visszaküldésének 

fedezetét. Technikailag a Magyar Posta által telepített program segítségével, nyomtatott 

címirattal biztosítottuk ezt számukra. 2016-ban 162 csomagot és címiratot küldtünk a KSZR 

könyvtárak számára.  
 

 

7.3 Területi ellátó munka 

 

Győr-Moson-Sopron megye 183 települése közül 12 város, 171 község. Az 5000 fő 

lakosságszám alatti települések száma 175. 

 Önálló, nyilvános könyvtárak száma: 25, 

 Könyvtárellátási szolgáltató helyek száma: 156, 

 Szünetel a könyvtári ellátás: 2 településen. 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr-Moson-Sopron megyében 180 

település könyvtárával tart fenn szakmai kapcsolatot.  

Ezen felül együttműködik múzeumi, levéltári, felsőoktatási és egyéb könyvtárakkal. 

 

A szakmai együttműködés keretében folyamatosan tájékoztatjuk a megye könyvtárosait az 

adott év legfontosabb fejlesztési feladatairól, a különböző pályázati lehetőségekről, a 

könyvtári minősítéssel kapcsolatos információkról, valamint segítséget nyújtunk az 

adatszolgáltatások, éves statisztikai jelentések, munkatervek és beszámolók elkészítéséhez.  

 

Amennyiben szükséges, a települések polgármestereit és jegyzőit személyes találkozás során 

tájékoztatjuk a fejlesztési irányokról, pályázati lehetőségekről.  

Együttműködünk, segítséget nyújtunk különböző pályázatok megírásában, lebonyolításában. 

A helyszíni megbeszélések során megvizsgáljuk a szakmai követelményeknek megfelelő 

korszerűsítés, az átfogó fejlesztés lehetőségét és módját. 

Módszertani tanácsadás keretében szakmai segítséget nyújtunk a tartalmilag elavult és 

fizikailag megrongálódott könyvek selejtezésében, a könyvtári rend kialakításában, az 

állományellenőrzések lebonyolításában.  

 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2016. évben is csatlakozott a „Nagy 

Könyvtári Beavatás” címmel meghirdetett Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz, 

pályázatot írtunk a megyei rendezvények anyagi támogatásának megszervezése érdekében.  
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Az országos programsorozathoz Győr-Moson-Sopron megye 81 településének 97 intézménye 

csatlakozott. A megvalósított programok száma 229, melyeken összesen 6 555 fő vett részt. A 

megye könyvtárainak együttműködését közös programok megvalósításával, megyei szintű 

online vetélkedő szervezésével erősítettük.  

 

2016-ban Érdekeltségnövelő támogatást 22 (városi és községi) Nyilvános Könyvtárak 

Jegyzékén szereplő könyvtár kérhetett. Állománygyarapítási keretük alapján kaptak 20 783 

448 Ft összegű ÉNT támogatást, amit dokumentumvásárlásra fordítottak. 

 
 

7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése 
 

Győr-Moson-Sopron megyében 183 település van; közülük 2016. évben 156 település volt 

tagja a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek, amely az 5000 lakos alatti települések 89%-

a. 

A KSZR keretében ellátott települések 2/3-ában a lakosság száma nem haladja meg az 1000 

főt (101 település). Mindösszesen 33 település esetében beszélhetünk 1501 főt meghaladó 

lakosságszámról, azonban ezek közül csupán 6 település lélekszáma haladja meg a 3000 főt.  

 

58; 37%

43; 28%

22; 14%

33; 21%

KSZR települések lakosságszám szerinti 
megoszlása

1-500 fő

501-1000 fő

1001-1500 fő

1500-5000 fő

 
 

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

Kapuvár, Pannonhalma, Tét) közvetlenül a megyei könyvtár lát el. Ez összesen 106 települést 

jelent. További két járásban a mosonmagyaróvári (20 település), illetve a soproni városi 

könyvtárral (30 település) megállapodást kötöttünk a szolgáltatás megszervezésére. 

A 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 4.§ 20. pontban felsorolt igénybe vehető szolgáltatásokat 

biztosítjuk a települési könyvtáraknak. 

 

2016-ban kiemelt feladataink közt szerepeltek: 

 KSZR innováció, 

 informatikai fejlesztések folytatása, 

 KSZR honlap építése, 

 igény- és elégedettség vizsgálata a KSZR könyvtárosok, valamint a szolgáltató 

helyek használói körében, 

 helyi igényeknek megfelelő állománygyarapítás, 

 a KSZR könyvtárak állományának teljes feldolgozása, 
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 könyvhöz, könyvtárhoz kapcsolódó rendezvények szervezése, 

 könyvtárosok képzése, 

 digitális kompetenciák fejlesztése, 

 ODR szolgáltatások népszerűsítése, 

 helyismereti szolgáltatások. 

 

KSZR innováció 

A KSZR Műhelynapokon, valamint a „Minőségi szolgáltatásokkal a kistelepülések irányába” 

című NKA által támogatott projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok 

felhasználásával a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer hosszú távú működéséhez 

innovációs tervet dolgoztunk ki. Az új, korszerű és innovatív megoldások, fejlesztések 

bevezetésének szükségességét a KSZR szolgáltatásokkal kapcsolatban készített SWOT 

elemzés megállapításai, valamint a szolgáltató helyek könyvtárosai körében végzett igény- és 

elégedettségmérés eredményei is alátámasztották. A leginkább fejlesztendő területnek a 

kommunikáció bizonyult, ezért elsősorban a KSZR keretében nyújtott szolgáltatások 

adminisztratív feladataihoz kerestünk olyan megoldásokat, melyek segítik kiküszöbölni a 

távolságból adódó nehézségeket.  

 

Az innovációs projekt keretében a 2014-ben indult KSZR honlapunkon a következő 

fejlesztéseket valósítottuk meg: 

- Belépési felület a települési könyvtárosoknak a felhasználói jogosultsághoz kötött 

szolgáltatások lehetőségének megteremtésére.  

- A KSZR szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentumok fel- és letöltésének lehetősége. 

A Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer honlapjára történő bejelentkezés 

után lehetőség nyílik a rendezvényekről készített fotók, beszámolók feltöltésére, 

különböző segédletek, dokumentumok, valamint meghívó- és plakát sablonok 

letöltésére. 

- Google űrlapok használata a különböző igényfelmérésekhez, adatgyűjtésekhez, melyek 

szinté a honlapunkról érhetők el. Segítségükkel nemcsak az adatgyűjtés módja vált 

egyszerűbbé, de a szolgáltatás eredményeként készült összesítő táblázatok a 

hibalehetőségek számát is jelentősen csökkentik. 

- Online ügyfélszolgálat a közvetlen kommunikáció érdekében.  

A tértől és időtől független szolgáltatás használatával könnyen és gyorsan 

információhoz jutnak a szolgáltató helyek könyvtárosai, választ kapnak kérdéseikre. 

A fejlesztés eredményeként elkészített online űrlapokkal, valamint a Kisalföldi 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer honlapján létrehozott belépési felület 

alkalmazásaival az adatok gyűjtése gyorsabbá, feldolgozásuk egyszerűbbé vált, a 

könyvtárosok közvetlenül hozzájutnak a munkájukat támogató információkhoz, 

segédletekhez. 

 

Könyvtár felújítások 

A minőségi könyvtári szolgáltatások igénybevételéhez az ideális körülményeket további 

könyvtárfelújításokkal teremtettük meg. 

2016-ban a Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése céljából 

kiírt NKA pályázat segítségével négy könyvtár teljes felújítása valósult meg, amely - a 

pályázati kiírásnak megfelelően – a könyvtár alapterületének bővítésével, épületének 

felújításával is járt. Az év során a pályázat nyertesein kívül hét felújított, korszerűen 

berendezett szolgáltató hely átadására került sor. 

 

Állománygyarapítás 
A helyi igények figyelembevételével végzett állománygyarapítás eredményeként a települési 

könyvtárakban kialakult állomány emeli a település műveltségi színvonalát, javítja az 
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információkhoz való hozzáférést. A dokumentumok rendelését a szolgáltató könyvtárak 

végzik a KSZR könyvtárosokkal együttműködve. Ajánló listák összeállításával segítjük a 

tervszerű állománygyarapítás megvalósulását. Az előző évekhez képest az ajánlók nagyobb 

információtartalommal, azonban egyszerűbb módon jutnak el a könyvtárosokhoz.  

A fejlesztés eredményeként közvetlenül a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 

honlapján keresztül tudják – egy űrlap segítségével – igényeiket hozzánk eljuttatni. 

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.  

 

2016-ban 12 településen végeztünk retrospektív adatbevitelt, melynek eredményeként a 

könyvtárak teljes állománya a helyi fejlesztésű NanLIB integrált könyvtári rendszer 

segítségével elérhető a településeken, hozzáférhető a könyvtárak OPAC felületén, a Kisalföldi 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer honlapján, valamint a Duna Menti Közös 

Katalógusban.  

 

Rendezvények szervezése 

A könyvtári szolgáltatások népszerűsítése érdekében a szolgáltató helyeken – a különböző 

korosztályok igényeinek megfelelő – könyvtári programokat szerveztünk.  

A rendezvények célja elsősorban az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, a helyi értékek 

bemutatása, a könyvtárak tanulást támogató szolgáltatásainak megismertetése és 

népszerűsítése.  

Többek között bábszínházi előadások, néprajzi és helytörténeti előadások, ünnepekhez 

kapcsolódó programok, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, zenés irodalmi előadások, 

rendhagyó irodalmi órák, könyvtári órák, vetélkedők, kiállítások, kézműves foglalkozások, 

egyéb kulturális rendezvények színesítik a települések lakóinak életét. 

2016-ban a szolgáltató helyeken 1 081 rendezvényen 49 702 fő vett részt. 

 

Oktatás 
Az élethosszig tartó tanulás érdekében különböző foglalkozásokat szerveztünk. 

A települések lakosságának digitális írástudás tanfolyamot 4 községben tartottunk, 14 

alkalommal, 77 fő részvételével.  

Szövegértés-fejlesztés képzésen 14 községben 657 fő vett részt, összesen 42 alkalommal. 

 

Győr-Moson-Sopron megye könyvtárosai számára rendszeresen szervezünk szakmai 

műhelynapokat, melyeken különböző témakörökben segítjük a könyvtári szolgáltatások 

megvalósulását.  

2016-ban az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázati támogatásával, „85 éves a magyar 

hangosfilm” címmel szakmai konferenciát szerveztünk, mely elsősorban a KönyvtárMozi 

szolgáltatást népszerűsítette.  

 

A KSZR tagkönyvtárak könyvtárosai közül 5 fő vett részt a megyei könyvtár által szervezett 

Segédkönyvtáros képzésen. 

 

 

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás 

(szöveges ismertető, tendenciák bemutatása) 
 

Könyvtárunk a 2011. évi CLXXIX. törvény 41.§ 1-2. bekezdése alapján végzi Győr-Moson-

Sopron megye nemzetiségi könyvtári ellátását. Feladatunk, hogy a kisebbségek anyanyelvén 

íródott művekből minél szélesebb kínálatot biztosítsunk a településen élő olvasóknak. A 

megyében német és horvát nyelvterületen, 9 településen gyarapítjuk a könyvtárak állományát. 
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Az ellátott könyvtárak közül horvát nemzetiségű Bezenye, Kópháza és Und, német 

nemzetiségű Ágfalva, Fertőrákos, Hegyeshalom, Jánossomorja, valamint Rajka. Kimlén 

horvát és német nemzetiségi ellátást is biztosítunk. Együttműködünk Győr Megyei Jogú 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának könyvtárával is. 

 

A nemzetiségeket közvetlenül ellátó könyvtárak gyűjteményi szempontból a községi 

könyvtárakba telepített letétek, szervezetileg egységet képeznek a lakóhelyi könyvtárral. 

A nemzetiségiek könyvtári ellátása a községekben közvetlenül hozzáférhető könyveken kívül 

a megyei könyvtár teljes gyűjteményével, szolgáltatásaival együtt válik teljessé.  

A dokumentumok beszerzése 2016-ban is az Országos Idegennyelvű Könyvtárral való szoros 

együttműködés keretében valósult meg, melyeket a NanLib könyvtári szoftver segítségével 

dolgoztuk fel. A gyűjtemény ezáltal honlapunkon mindenki számára hozzáférhető. 
 

 

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás 

(saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, milyen formában?) 
 

Megyénk könyvtárainak működéséről minden évben összegyűjtjük az éves statisztikai 

jelentéseket. A beérkezett statisztikai adatokat ellenőrizzük és feldolgozzuk a minisztérium 

statisztikai programjában. 2016. március 31-ig 211 adatlapot dolgoztunk fel. Ebből 29 

települési könyvtár, 152 szolgáltató hely, valamint 9 fiókkönyvtár. 

Egyéb könyvtárak (múzeumi, levéltári, egyházi, felsőoktatási) adatlapjainak száma 21. 

Saját adatbázisunkat, az úgynevezett TEKE-t (a települési könyvtári ellátás statisztikai adatai 

és viszonyszámai) 2016-ban is frissítettük, az adatok alapján elemzéseket készítettünk. 

Online igény- és elégedettség vizsgálatot végeztünk a szolgáltató helyek könyvtárosai, 

valamint könyvtárhasználói körében a KSZR helyzetéről, a megyei könyvtár által nyújtott 

szolgáltatásokról, valamint a szolgáltató helyek igényeiről. A kérdőíves vizsgálat 

tapasztalatait felhasználva folyamatosan javítjuk, fejlesztjük szolgáltatásainkat. 

A települési könyvtárakkal kapcsolatos adatgyűjtéseket megkönnyítik a KSZR innovációs 

tervünk alapján elkészített fejlesztések. Az online űrlapok, valamint a Kisalföldi 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer honlapján létrehozott belépési felület alkalmazásainak 

segítségével az adatok gyűjtése nemcsak gyorsabbá és egyszerűbbé vált, de az adatok 

feldolgozását is megkönnyíti. 
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 

8.2 Létszám és bérgazdálkodás  

 

Változás nem történt. 
 

9. Partnerség és önkéntesség  

 

A megvalósult hazai és külföldi együttműködések, önkéntességi tevékenységek szöveges és 

számszaki bemutatása 

 

Hazai együttműködések 

A Kisalföldi Tudástár szolgáltatásainak horizontális és vertikális bővítése a hatékony 

információátadás érdekében című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0034 azonosító számú 

pályázat során partneri megállapodást kötöttünk a következő három iskolával szövegértés-

fejlesztési képzés megvalósítására: 

 Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ (9024 

Győr, Ikva u. 70.) 

 Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Győr, 

József Attila u. 4.) 

 Speciális Szakiskola (9023 Győr, Szabolcska u. 26.) 

A pályázat fenntartási időszakában folytatjuk a szövegértés-fejlesztési foglalkozásokat, 2016-

ban egy képzésre került sor, 8 fő részvételével. 

 

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

tény 

2016. 

évi terv 

2016. évi 

tény 

Eltérés %-

ban 2015-

höz képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 71.128 35.000 61.199 86 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 7.235 7.000 

 

6.268 86,6 

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1.866 1.800 1.774 95,1 

-ebből beiratkozási díjbevétel (forint)  2.310 2.200 2.221 96,1 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 555.367 474.352 554.450 99,8 

         – ebből fenntartói támogatás 268.486 188.436 262.070 97,6 

– ebből központi költségvetési támogatás 282.575 285.916 285.916 101,2 

- ebből kistelepülési kiegészítő 

(KSZR) támogatás 
120.575 

123.916 123.916 103,8 

– ebből pályázati támogatás 4.256 0 6.464 151,9 

– a Pályázati támogatásból EU-

támogatás 
0 

0 0 0 

Egyéb bevétel összesen  761 0 0 0 

Bevétel összesen  627.256 509.352 615.649 98,1 

Kiadás 

Személyi juttatás 220.855 210.132 225.535 102,1 

Munkaadókat terhelő összes járulék 63.673 58.116 64.275 100,9 

Dologi kiadás     257.233 211.104 247.106 96,0 

Egyéb kiadás 85.494 30.000 78.733 92,1 

Kiadás összesen  627.256 509.352 615.649 98,1 
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Együttműködési megállapodást kötöttünk a Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézettel, melynek értelmében digitalizáljuk a Heti Híradó, a 

Belügyminisztérium BV Országos Parancsnoksága folyóiratát, melyet az újság mérete 

(nagyobb, mint A/3-as) miatt ők nem tudnak megvalósítani (csak kisebb méretű szkennereik 

vannak).  

Cserébe a fogvatartottak beszkennelik nekünk a helyismereti cikk-kivágat gyűjteményünket. 

Az év folyamán a börtönújság 22 évfolyamát (1114 szám, 8375 oldal), a fogvatartottak pedig 

elkezdték helyismereti cikk-kivágat gyűjteményünk digitalizálását (1280 db). 

 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér partnerei 

 

Házon belüli partnerek között tartjuk számon: 
 

Könyvtárunk valamennyi látogatóját, beiratkozott olvasóját 

Lelőhely: Huntéka adatbázis 

Felelős: olvasószolgálat kijelölt munkatársa 

 

Helytörténeti adatbázisunk kutatóit 

Lelőhely: „Ki kicsoda Győr-Moson-Sopron megye helyismereti kutatásában?” című 

kiadvány. 

 

Könyvtárunk valamennyi aktív és nyugdíjas munkatársát 

Lelőhely: titkársági adatbázis 

Az adatok frissítéséért felelős: titkárnő 

 

A Szakszervezeti Bizottság és a Közalkalmazotti Tanács választott tisztségviselőit 

Lelőhely: titkársági adatbázis 

Az adatok frissítéséért felelős: titkárnő 

 

Házon kívüli partnerek között tartjuk számon: 
 

Minisztériumokat, országos szakmai szervezeteket, társintézményeket 

Lelőhely: titkársági adatbázis 

Felelős: a könyvtár külső kapcsolataiért felelős munkatársa 

 

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése választott tisztségviselőit, a bizottságok tagjait, 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársait, 

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének tisztségviselőit, közigazgatási-államigazgatási 

dolgozóit,  

az államigazgatásban és a közigazgatásban dolgozókat 

Lelőhely: titkársági adatbázis 

Az adatok frissítéséért felelős: titkárnő 

 

Győr-Moson-Sopron megye településeinek elöljáróit, a többcélú kistérségi társulások vezetőit 

Lelőhely: titkársági adatbázis 

Az adatok frissítéséért felelős: titkárnő 

 

Az általános iskolák diákjait, a középiskolai tanulókat, valamint a felsőoktatási hallgatókat, 

pedagógusokat, oktatókat. 

Lelőhely: olvasószolgálati adatbázis 

Az adatok frissítéséért felelős: a feladattal megbízott tájékoztató könyvtáros 
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A média szakembereit, a Győrben és a megyében működő könyvtárakat,közgyűjteményeket, 

kulturális partner intézményeket, a felsőoktatás intézményeit; a gazdasági szakembereket, 

vállalati alkalmazottakat; a tudományos munkát végzőket, a széles értelemben vett kutatókat 

és az érdeklődő nagyközönséget. 

Lelőhely: titkársági adatbázis 

Az adatok frissítéséért felelős: a könyvtár külső kapcsolataiért felelős munkatársa. 

 

A helyi nyomdák vezetőit, önkormányzati híradók szerkesztőségeit 

Lelőhely: titkársági adatbázis 

Az adatok frissítéséért felelős: a könyvtár külső kapcsolataiért felelős munkatársa. 

 

A megyében működő civil szervezetek képviselőit 

Lelőhely: titkársági adatbázis 

Az adatok frissítéséért felelős: a könyvtár külső kapcsolataiért felelős munkatársa. 

 

Az iskolai könyvtárosokat 

Lelőhely: titkársági adatbázis 

Az adatok frissítéséért felelős: a könyvtár külső kapcsolataiért felelős munkatársa. 

 

A könyvtár mindennapi működéséhez szükséges karbantartóit, szoftverünk fejlesztőit. 

Lelőhely: titkársági adatbázis 

Az adatok frissítéséért felelős: a könyvtár külső kapcsolataiért felelős munkatársa. 

 

Önkéntesség: 

 

Gyakorlatilag a közösségi szolgálati program bevezetése óta fogadunk középiskolás diákokat 

olyan munkára, melyhez semmilyen könyvtári szakképzettség nem szükséges, de nagy előny 

a jó felhasználói szintű informatikai jártasság (ami a szóban forgó korosztálynál adott).  

Olyan területen foglalkoztatjuk őket, ahol folyamatos munka van, ahol a fogadó intézmény 

humán erőforrás problémával küzd, s ahol egyszerre több diák is alkalmazható: nagy tömegű 

digitalizálási projektben vesznek részt.  

2016-ban 69 diák töltötte nálunk közösségi szolgálatát (vagy egy részét) 14 középiskolából. 

 

Kulturális közfoglalkoztatás 

Az OSZK irányításával működtetett kulturális közfoglalkoztatási programba megyénk három 

települése kapcsolódott be, összesen 4 fő alkalmazásával. Egy-egy fő Farádon, valamint 

Jánossomorján, két fő pedig a megyei könyvtárban vett részt a programban.  
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10. Mutatók 

 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  
 

Nyitva tartás  

 

A nyitvatartási napok száma a Központi Könyvtárban 242 nap, a Kisfaludy Károly 

Könyvtárban 286 nap volt. A két épület közötti 44 nap nyitvatartási különbség, nyitvatartási 

órákra vetítve 132 óra volt.  

Hétvégi nyitva tartás (szombat): a szombati nyitvatartási órák száma a Központi Könyvtár 

felnőtt olvasószolgálatában 7 óra, a Gyermekkönyvtárban 3 óra, a Kisfaludy Károly 

Könyvtárban 4 óra volt. A Központi Könyvtárban 38, a Kisfaludy Könyvtárban 37 szombati 

nyitvatartási nap volt. 

 

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

Változás %-

ban előző 

évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  

Központi Könyvtár 

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% 

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 
15 óra hetente 15 óra hetente 15 óra hetente 100% 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Kisfaludy Károly Könyvtár 
15 óra hetente 15 óra hetente 15 óra hetente 100% 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Gyárvárosi Fiókkönyvtár 
4 óra hetente 4 óra hetente 4 óra hetente 100% 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Győrszentiváni Fiókkönyvtár 
4 óra hetente 4 óra hetente 4 óra hetente 100% 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Marcalvárosi Fiókkönyvtár 
4 óra hetente 4 óra hetente 4 óra hetente 100% 
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16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár 
4 óra hetente 4 óra hetente 4 óra hetente 100% 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Szabadhegyi Fiókkönyvtár 
2 óra hetente 2 óra hetente 2 óra hetente 100% 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 

Szigeti Fiókkönyvtár 
2 óra hetente 2 óra hetente 2 óra hetente 100% 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

Egész nyáron 

nyitva tartunk 

Egész nyáron 

nyitva tartunk 

Egész nyáron 

nyitva tartunk 
100% 

Ebből nyitvatartási napok száma: 
Összes 

munkanap 

Összes 

munkanap 

Összes 

munkanap 
100% 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

Egész télen 

nyitva tartunk 

Egész télen 

nyitva tartunk 

Egész télen 

nyitva tartunk 
100% 

Ebből nyitvatartási napok száma: 
Összes 

munkanap 

Összes 

munkanap 

Összes 

munkanap 
100% 

 

Könyvtárhasználat 

 

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

Változás %-

ban előző 

évhez képest 

Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 

(KSZR nélkül) 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 

használók száma (fő) 
14 852 15 200 17 631 119% 

A könyvtári látogatások száma: 

ebből:  személyes: 
117 647 120 000 157 365 134% 

virtuális: 897 426 900 000 1 012 776 
112,8

% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) 

hány nyelven érhető el 
3 3 3 100% 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

22/hónap 22/hónap 22/hónap 100% 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítésének száma összesen 
394 400 415 105% 

A könyvtár által az Országos 

Dokumentum-ellátási Rendszerben 

szolgáltatott dokumentumok száma 

1 847 nem tervezhető 
nem 

számolható 

nem 

számolható 

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 
15 15 20 133 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 
9 9 11 122% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

4 724 5 000 4 726 100% 

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) (kattintás az 

OPAC-ra) 

131 788 135 000 144 891 110% 
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Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként elérhetővé 

tett dokumentumok száma 

a.: a könyvtár publikációi 

b.: a digitális könyvtárban közzétett 

dokumentumok 

a.: 1 

b.:383 

a.: 1 

b.: 400 

a.: 1 

b.: 621 

100% 

101% 

A kölcsönzések száma 

dokumentumtípusonként   

nyomtatott dokumentum 

235 047 240 000 330 160 101% 

zenei- és hangzó dokumentum 8 642 9 000 9 540 110% 

DVD, CD-ROM 12 074 15 000 12 237 101% 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma 
20 30 30 150% 

A megyei könyvtár által nyújtott, 

dokumentált szakmai (megyei, illetve 

országos szintű) tanácsadások száma 

0 0 29 
nem 

számolható 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT 

eszközök száma 

2 2 2 100% 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 
4 4 4 100% 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma  

3 1 1 33,3% 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

24 8 8 33,3% 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzések száma  

1 1 1 100% 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzéseken résztvevők 

száma 

8 8 6 75% 

A könyvtár által szervezett 

engedélyezett képzések, 

továbbképzések száma 

1 1 1 100% 

A könyvtár által szervezett akkreditált 

képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 

22 22 15 68,2% 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozások 

száma  

101 110 147 146% 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

2253 2500 3 619 161% 
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A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő 

és multikulturális programok száma 

0 0 0 100% 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő 

és multikulturális programokon 

résztvevők száma 

0 0 0 100% 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 

0 0 49 
nem 

számolható 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő 

programokon résztvevők száma 

0 0 2091 
nem 

számolható 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

0 0 0 100% 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

0 0 0 100% 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programokon, 

képzéseken résztvevők száma, 

18 18 3931 21839% 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, 

képzések száma, 

2 2 113 5650% 

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató 

kiadványainak száma 

5 5 6 120% 

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének 

száma 
0 0 0 100% 

A könyvtár megjelenésének száma a 

médiában 
119 120 228 192% 

A használói elégedettség-mérések 

száma 
1 1 3 300% 

A használói elégedettség-mérések során 

a válaszadó használók száma/alkalom 

(átlag) 

550 700 80 15% 

A megyei könyvtár koordinációjával 

minősítésre készülő települési 

könyvtárak száma 

0 5 5 
nem 

számolható 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
65 65 69 106% 

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött megállapodások 

száma 

14 14 14 100% 
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A könyvtárban foglalkoztatott 

önkéntesek száma – nem pontos így, 

Jogszabály szerint aligha alkalmaz 

valaki önkéntest, amúgy természetesen 

előfordul önkéntes munka 

0 0 1 
nem 

számolható 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő civil, határon túli, vállalkozói, stb. 

partnerek száma 

2 1 19 950% 

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést 

biztosító számítógéppel való 

ellátottsága (számítógépek száma/a 

megyeszékhely lakosságának száma) 

0,000410 0,000410 0,000386 94% 

A megyei könyvtár által biztosított 

nemzetiségi dokumentumok száma 
341 200 40 11,8% 

A megyei könyvtár által a kistelepülési 

önkormányzattal kötött 

megállapodások számának aránya (a 

megyében lévő kistelepülések 

száma/megállapodást kötött települések 

száma) 

183/156 183/160 183/156 100% 

A megyei könyvtár által beszerzett 

művek iránti érdeklődés (a beszerzett 

dokumentumok kikölcsönzésének 

aránya, kölcsönzési átlag, adott 

dokumentum kikölcsönzésének száma) 

Nincs adat 2 felmérés 

2016-ban 12 

235 

dokumentumot 

szereztünk be, 

abból 9 562-t 

olyan 

részlegbe, ahol 

számítógépes 

kölcsönzés van 

(6 részleg). Az 

új 

dokumentumo

kra eső 

kölcsönzések 

száma 8 910.  

1 

dokumentumot 

átlag 0,93-

szor, azaz 1-

szer 

kölcsönöztek. 

nem 

számolható 
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Beszerzési források 
 

Mutatók 2015. évi tény 
2016. évi 

terv 
2016. évi tény 

Változás 

2015-2016 

(%) 

Költségvetés 38.946.251 37.325.000 32.044.248 82,27% 

Érdekeltségnövelő támogatás 7.731.391 5.000.000 7.801.122 100,9% 

ODR támogatás dokumentumok 

beszerzésére 

1.200.000 1.200.000 1.500.000 125% 

Egyéb  0 0 0 100% 

Források összesen 47.877.642 43.325.000 41.345.370 86,36% 

Ajándék, kötelespéldány értéke 7.786.050 10.000.000 14.628.752 187,88 % 

Összesen 55.663.692 53.325.000 55.874.122 100,56% 

 

Gyűjteményfejlesztés   
 

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

Változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (Ft) 38.946.251 37.325.000 41.345.370 106,16% 

ebből könyv (Ft) 30.090.235 25.200.000 30.959.687 102,89% 

ebből folyóirat (Ft) 
2.105.674 

*5.559.984 
5.775.000 

4.507.802 

*5.601.422 

 

100,74% 

ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (Ft) 
4.895.984 5.550.000 4.648.060 94,94% 

egyéb (kép, kotta, apróny.) (Ft) 1.855.099 1.000.000 1.229.821 66,29% 

A könyvtári állomány éves 

gyarapodása 

dokumentumtípusonként (db és 

méter) 

22.600 22.000 26.312 116,42% 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként 

24.291 25.000 24.817 102,17% 

Kötelespéldányként kapott és 

nyilvántartásba vett dokumentumok 

száma (db) 

1.158 1.300 1.477 127,55% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 

bekerült dokumentumok száma (db) 
1.232 1.200 864 70,13% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
676 600 635 93,93% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
343 200 40 11,66% 
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Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
2.415 2.400 1.881 77,89% 

A megyei könyvtár esetében a 

tárgyévben beszerzett egy lakosra 

jutó könyvtári dokumentumok száma 

(dokumentumok száma/megye 

lakossága) nem szerencsés ez a 

mutató, nagyon torz a megye 

lakosságához viszonyítani ezt az 

adatot 

lakosság 

452.638 fő 

 

0.05 

nem tervezhető 

lakosság 

455.217 fő 

1 lakos  

0.0577 dok. 

115,4% 

*Pénzügyi jogszabály – időbeli elhatárolódás - miatt 1.093.620 Ft csak a tárgyévi (2017) könyvelésben 

jelentkezik. 

 

Gyűjteményfeltárás  

 

Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi tény 

Változás 

%-ban 

előző évhez 

képest 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített 

rekordok száma 

MK: 50.753 

KSZR 1.454 

cikk: 9.828 

összes: 60.035 

50.000 

MK 13.068 

KSZR 4.435 

cikk 1.687 

összes: 19.190 

30,93% 

Magyarországi Közös Katalógusba 

(MOKKA) betöltött tételek száma 
16.170 15.000 14.689 90,90% 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 

betöltött rekordok száma 
9.828. 6.000 1.687 17,16% 

Feldolgozás időtartama (egy 

dokumentum feldolgozásának átlagos 

időtartama órában kifejezve) 

0,5 óra 0,5 óra 0,5 óra 100% 

Beérkező új dokumentumok olvasók 

számára történő hozzáférhetővé 

válásának időtartama napokban 

kifejezve (átlagosan) 

20 munkanap 20 munkanap 20 munkanap 100% 

A gyűjtemény elektronikus 

feldolgozottsága (az elektronikus 

katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

91 % 92 % 92 % 101% 
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Tudományos kutatás 

 

 

Intézményünkben csak tudományos munkát végző munkatárs nincs, így tudományos munkára 

meghatározott időkeret sincs. A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 

munkatársai tudományos kutató munkájukat egyéb teendőik mellett, illetve – legnagyobb 

részben – szabad idejükben végzik. A munkatársak publikációinak döntő többsége a megyei 

könyvtár által kiadott Győri Szalon című, napi frissítésű online időszaki kiadványban – 

www.gyoriszalon.hu – lát napvilágot. 

 

A 2015. évben intézményünkből egy fő kapott felkérést könyvtári szakértői tevékenység 

végzésére, aki az előző évről – a későn kapott felérések miatt – áthúzódó vizsgálatokkal 

együtt összesen tíz nyilvános könyvtárban végzett szakértői vizsgálatot. Ebből kiindulva a 

2016. évre öt szakértői tevékenységet terveztünk; 2016-ban viszont senki nem kapott ilyen 

irányú felkérést. 

 

A megyei könyvtár által szervezett konferenciák közül 2016-ban is a Győri Könyvszalonhoz 

kapcsolódó volt a legjelentősebb, melyet „85 éves a magyar hangosfilm” címmel rendeztünk 

Mutatók 
2015. évi 

tény 
2016. évi terv 2016. évi tény 

Változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kutatómunka éves időalapja 

(munkaóra/év)   
0 0 0 100% 

Tudományos kutatások száma 0 0 0 100% 

A könyvtár összes publikációinak 

száma és ebből a könyvtár 

szakemberei által készített, 

nyomatott vagy elektronikus 

formában megjelent publikációk 

száma 

83 90 

105 (ebből a 

könyvtár 

szakemberei 

által készített: 

101) 

116,6% 

Idegen nyelvű publikációk száma 0 0 0 100% 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 

publikációk száma 
0 0 0 100% 

A könyvtár által kiadott 

kiadványok száma 
3 7 6 200% 

A könyvtár szakemberei által 

tartott előadások száma 
12 14 14 116,6% 

A könyvtár szakemberei által 

elvégzett szakértői tevékenységek 

száma 

10 5 0 0% 

A könyvtár által szervezett 

konferenciák száma  
3 3 3 100% 

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

270 300 320 106,6% 

A könyvtár szakembereinek 

konferencián való részvételének 

száma 

130 140 148 105,7% 

A képzésben, továbbképzésen 

részt vett dolgozók száma 
9 9 19 211,1% 

http://www.gyoriszalon.hu/
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2016. november 19-én. Az öt előadásból álló programot mintegy 200 érdeklődő tisztelte meg 

részvételével. 

 

Rendezvény, kiállítás  

 

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

Változás 

%-ban az 

előző évhez 

képest 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és országos szintű 

közösségi programok, rendezvények 

száma összesen  

1528 1520 1780 116,49% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és országos szintű 

közösségi programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

93.431 92.431 99.489 99.498% 

Tárgyévben szervezett konferenciák 

száma  
1 1 3 300% 

Tárgyévben szervezett konferenciákon  

résztvevők száma 
140 140 285 203,57% 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások száma  
16 18 22 137,5% 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 
9494 9600 9786 103,08% 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvények száma  
30 33 55 183,33% 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvényeken 

résztvevők száma 

4531 5000 6633 146,39% 

A megyei könyvtár esetében az általa 

ellátott kistelepüléseken szervezett 

rendezvények száma  

795 800 1 087 137% 

A megyei könyvtár esetében az általa 

ellátott kistelepüléseken szervezett 

rendezvényeken résztvevők száma 

45 235 46 000 49 796 110% 

Egyéb rendezvényeken résztvevők 

száma 
0 0 0 100% 
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Állományvédelem 

 

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

Változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

318 könyv 

159 folyóirat 

157 doboz 

163 mappa 

500 430 54% 

Muzeális dokumentumok száma 2.847 3.347 3.239 113,77% 

Restaurált muzeális 

dokumentumok száma 
233 10 0 0% 

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 

383 3270 
650 db + 18 

folyóirat 
125,6% 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 
0 0 0 100% 

A könyvtári dokumentumok 

állagának védelmét szolgáló gépek 

száma 

2 0 0 50% 

 

 

 

Győr, 2017. február 24. 
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Melléklet - rendezvények 
 

A JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ 2016. ÉVI PROGRAMJAI ÉS AZOK 

LÁTOGATOTTSÁGA 

 

Február: 
 

11. Kiállítás megnyitó (Harcsásné Sz. Éva) 65 

12. Batyus farsang a csoportok részére 130 

13. Családi Farsang (5 ea.) 250 

16. Bálint-napi vers- és prózamondó verseny 96 

25. Szabadhegyi Találkozások (Keresztes I.) 260 

 

Március: 

 

19. Arrabona Hastánc Fesztivál 210 

 

Április: 

 

  1. Kiállításmegnyitó (Szalkai K.) 75 

  8. Tavaszi Harmonikaszó (Akkordeon) 220 

11. Költészet napja 90 

15. Egészségpiac (24 program) 230 

22. Szabadhegyi Találkozások (Vizy E. Sz.) 230 

25. Friends Big Band koncert 220 

 

Május: 
 

  5. Kiállítás megnyitó (Erdélyi K.) 85 

  6. Tavaszi Táncest (Akkordeon, Rozmaring kórus) 150 

14. Májusi vígasságok (Rozmaring kórus) 160 

20. A színjátszó szakkör bemutatója (2 ea.) 190 

21. A színjátszó szakkör bemutatója (3 ea.) 220 
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27. Színjátszó Találkozó (3 ea.) 210 

28. Színjátszó Találkozó (5 ea.) 220 

 

Június: 

 

  2. Kiállítás megnyitó (Szín-Tér Rajzstúdió) 80 

  9. Néptánc bemutató (Szitakötő Egy.) 95 

14. Énekstúdió évadzáró koncertje 80 

20 - 24. Színjátszó napközis tábor - I. turnus (5 nap) 115 

27 - július 1.: Színjátszó napközis tábor - II. turnus (5 nap) 105 

 

Július: 

 

  4 - 8.: Média tábor - I. turnus (5 nap) 105 

11-15.: Média tábor - II. turnus (5 nap) 115 

18-22.: Média tábor - III. turnus (5 nap) 105 

25-29.: Rajz tábor (5 nap) 90 

31.: Anna-napi búcsú (szabadtéri rendezvény 5 ea.) 680 

 

Augusztus: 

 

20.: Ünnepi műsor (operett műsor - Rózsák tere) 550 

 

Szeptember: 

 

13. Kiállítás megnyitó (Csallóköz - gyermekrajzok) 75 

17. Szabadhegyi Szüret (szabadtéri rendezvény, 6 ea.) 390 

30. Szabadhegyi Találkozások (Szilágyi Á.) 220 

 

Október: 

 

  5. Örökzöld dallamok (Bognár - Tihanyi) 220 

  8. Nemzetiségi Kórustalálkozó 150 

10. Kiállítás megnyitó (Nyugdíjas alkotók - festmény, kézimunka) 120 
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13. Megyei Harmonikás Találkozó 220 

21. Október 23-i ünnepség (irodalmi műsor) 150 

 

November: 

 

  7. Kiállítás megnyitó (Paletta Stúdió - festmény) 70 

10. Szabadhegyi Harmonika Esték (Móger P.) 240 

11. Német Önkormányzat kulturális műsora 130 

24. Szabadhegyi Találkozások (Udvaros D.) 240 

28. Friends Big Band (Szabadhegyi Adventi Fények) 220 

 

December: 

 

  3. Családi Délután (4 program - Szabadhegyi Adventi Fények) 190 

11. Kórusok Karácsonya (3 kórus - Szabadhegyi Adventi Fények) 170 

16. Akkordeon zkr. koncert I. (Szabadhegyi Adventi Fények) 220 

20. Akkordeon zkr. koncert II. (Szabadhegyi Adventi Fények) 210 

Összesen: 116 8.606 

 

Kiállítások: 

 

február 11 - március 4. kiállítás (Harcsásné) 520 

február 11 - szeptember 24. kiállítás (Harcsásné – vizeskancsók, aula) 750 

április 1 - 29. kiállítás (Szalkai) 630 

május 5 - 31. kiállítás (Erdélyi) 680 

június 4 - 26. kiállítás (Szín-Tér Rajzstúdió - gyermekrajzok) 450 

szeptember 13 - 30. kiállítás (Csallóközi gyerekrajzok) 480 

október 10 - 28. kiállítás (Nyugdíjas Alkotók – festmények, hímzések) 720 

november 7 - december 20. kiállítás (Paletta Stúdió) 610 

december 4 - 20. kiállítás (Horváth F. - angyalfigurák, aula) 460 

Összesen: 9 5.300 
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Klubok, szakkörök: 

 

 alkalom létszám 

néptánc 113 2.023 

gerinctorna 43 564 

break csoport 131 1.586 

Zenebölcsi 47 851 

kondicionáló torna 76 1.075 

jóga (jóga a mindennapi életben) 89 1.179 

színjátszó szakkör 65 1.494 

színjátszó szakkör (óvodásoknak) 35 464 

színjátszó szakkör (felnőtteknek) 26 339 

Rozmaring kórus 41 960 

rajz foglalkozás 32 400 

nyugdíjas klub 19 981 

nótaklub 9 694 

Akkordeon zenekar 47 651 

Friends Big Band 48 1.141 

Rába Fúvószenekar 8 205 

énekpróba 38 269 

Összesen: 867 14.876 

 

Külső szervezésű programok: 
 

 alkalom létszám 

Összesen: 95 15.235 
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Éves összesítés: 
 

Saját rendezvények: 116 8.606 

Kiállítások: 9 5.300 

Klubok, szakkörök: 867 14.876 

Külső szervezésű programok: 95 15.235 

Összesen: 1.087 44.017 

 

 

A MARCALVÁROSI KÖZMŰVELŐDÉS 2016. ÉVI PROGRAMJAI ÉS AZOK 

LÁTOGATOTTSÁGA 

 

Január: 

 

21. 

Magyar Kultúra Hete programsorozat: 

Szabad Ötletek Színházának előadása (1ea.) 

Cserefa táncház (3ea.) 

538 

 

Február: 
 

9-10. 
Zöld Manó Gyermekszínházi bérlet 

Fogi Színháza: Árgyélus királyfi (5ea.) 
853 

 

Március: 

 

  17. 
Zöld Minimanó Gyermekszínházi bérlet 

Fogi Színháza: A Futrinka utca lakói (2ea.) 
276 

  24. Húsvétváró Családi Délután 250 

 

Április: 

 

  02. Egészség-Piac 260 

12-13. 
Zöld Manó gyermekszínházi bérlet 

Körúti Színház: Ludas Matyi mesejáték (5ea.) 
853 

 

Május: 
 

  12. 
Zöld Minimanó gyermekszínházi bérlet 

Kovácsovics Fruzsina élőzenés koncertje (2ea.) 
276 

  13. Dalolj, táncolj velünk – Német Nemzetiségi Ifjúsági Találkozó 170 

  26. Marcalvárosi Gyermeknap 380 
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Október: 

 

12. Csallóközi Színes Ceruzák Nemzetközi Gyermekrajz kiállítás 1300 

11-12. 
Zöld Manó gyermekszínházi bérlet 

Fogi Színház: Minden egér szereti a sajtot (5ea.) 
850 

13. 
Zöld Minimanó gyermekszínházi bérlet (2ea.) 

Aranykapu Zenekar 
330 

 

December: 

 

6-7. 
Zöld Manó gyermekszínházi bérlet 

Hókirálynő Meseszínház: Tündér a padláson (5ea.) 
850 

08. Megyei Német Nyelvű Vers-és Prózamondó Verseny 191 

10. Marcalvárosi Adventi Családi Hétvége 270 

 

Éves összesítés: 

 

rendezvény alkalom létszám 

Kiállítás 1 1100 

Gyermekszínházi bérletek 26 4288 

Saját rendezvények 10 2059 

Összesen: 37 7447 

 

 

KÖZPONTI KÖNYVTÁR KLUB 2016. ÉVI PROGRAMJAI ÉS AZOK 

LÁTOGATOTTSÁGA 

 

Február: 
 

19. Győr az olimpiákon kiállítás megnyitója  

Zártkörű 

rendezvény – 

101 fő 

 

Március: 

 

3.  
Egészség a mindennapokban 

Előadó: Lévai Zoltán sportedző, életviteli tanácsadó  
9 
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4.  

Hangraforgó Klub 

„Jönnek hívatlan is mind hűségesek” – Válogatás Domonkos 

István, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Ratkó József 

verseiből. A klub vendége: Szokolay Zoltán Radnóti-díjas 

versmondó, közreműködik Jóbi Annamária. 

54 

10.  
A lelki egészség védelmében 

Előadó: Németh Ildikó mentálhigiénés szakreferens  
20 

11.  
Mesekuckó: Csipkerózsika  

Pegazus Bábszínház előadása 
48 

17. 
A sport, mozgás egészséges táplálkozás egymásra épülése  

Előadó: Lévai Zoltán sportedző, életviteli tanácsadó  
16 

24. 
A dohányzás hatása a szervezetünkre 

Előadó: dr. Varga Gábor pszichiáter  
12 

31. 
Képzőművészet és design az olimpiákon 

Előadó: Grászli Bernadett művészettörténész  
18 

Győr az olimpiákon kiállítás:  539  

 

Április: 

 

1. 

Hangraforgó Klub 

„…és feldereng kottám íve” – Kerekasztal-beszélgetés az 

InternetVers Fesztiválokról  

A klub vendégei: Kasó Tibor dalnok és Kovács Árpád költő 

46 

 

7. 
Győr – egészséges város  

Előadó: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-koordinátor  
13 

14. 
Az újkori olimpiai mozgalom kezdete  

Előadó: Fülöp Szabolcs történész  
16 

21. 

A Győrben lakók egészségügyi állapota  

Előadó: Burkali Bernadett szociológus, népegészségügyi 

szakember  

10 

28. 
Titkok és érdekességek a modern kori olimpiákról  

Előadó: Takács Krisztián történész 
18 

29. Mesekuckó: Csörgősipka Bábszínház előadása  42 

Győr az olimpiákon kiállítás:  267  

 

Május: 

 

2.  Olvasókör 8 

3.  Aerobik 5 

4.  

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 58 

Nádorvárosi Nyugdíjasklub  54 
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5.  

Bibliakör  18 

Győri Antológia Közösség 14 

Győr – idősbarát város – A Győrben élő időskorúak 

lehetőségeit bemutató program  

Előadó: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-koordinátor  

11 

6.  

Hangraforgó Klub 

Forog a malom – Vendég: Tóth Péter, a Balaton-felvidék 

egyedi tájértékeit bemutató videosorozat alkotója  

44 

7.  Talpasok Kara 12 

9.  Terembéres rendezvény (?) 50 

10. Aerobik 4 

11.  

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 52 

Irodalmi est – Babos Ágnes: Stációk című kötetének 

bemutatója 
70 

12.  

Bibliakör  22 

Győri Antológia Közösség 12 

Régi idők győri focija  

Előadó: Szabady János helytörténet-kutató 
18 

14. Talpasok Kara 14 

17.  
Sporttalálkozó  

A régi kézilabdás bajnokcsapat találkozója 
48 

18.  

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 56 

Nádorvárosi Nyugdíjasklub 56 

19. 

Bibliakör  16 

Győri Antológia Közösség 12 

Az idősekkel kapcsolatos tévhitek eloszlatása  

Előadó: Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-koordinátor  
31 

21. Talpasok Kara 12 

24. 

Arany János Nyugdíjasklub 20 

Aerobik 5 

25. Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 54 
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26. 

Bibliakör  18 

Győri Antológia Közösség 16 

„Ne szégyelld, hogy van lelked, a sport kitart az egész 

életedben”  

Németh Nyiba Sándor költő, zeneszerző, olimpikon 

beszélgetős, gitárral kísért előadása  

20 

28. Talpasok Kara 12 

30. Győri Antológia Közösség 10 

31.  Aerobik 3 

Győr az olimpiákon kiállítás:  219 

 

Június 

 

1.  

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 46 

Nádorvárosi Nyugdíjasklub 58 

Győri Antológia Közösség 10 

2. Bibliakör  20 

3.  

Hangraforgó Klub 

„Karomba véve az időt…” – A klub vendége: Savanya István 

dalszerző, előadó 

52 

4. Talpasok Kara 10 

8. Győri Antológia Közösség 8 

9. Bibliakör  14 

11. Talpasok Kara 12 

15. 

Nádorvárosi Nyugdíjasklub 54 

Győri Antológia Közösség 12 

16. Bibliakör  16 

17. 

Mesekuckó: A manók ajándéka   

Zenés mesejáték a CHIP Színház előadásában 
28 

Olimpiai kiállítási rendezvény  30 

18. Talpasok Kara 12 

22. Győri Antológia Közösség 12 
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23. 

 

Bibliakör  18 

Megyei Tehetség Információs Pult /Győr-Moson-Sopron 

Megyei Társadalmi Egyesületek Rendezvénye 
Zártkörű – 50 

25. 

 

Talpasok Kara 10 

Múzeumok éjszakája 

Az olimpiai labdarúgó-válogatott szereplése 1912-1952-ig. 

Előadó: Fülöp Szabolcs történész  

12 

29. 

 

Terembéres rendezvény – TESCO-értekezlet  70 

Győri Antológia Közösség 8 

30. Bibliakör  16 

Győr az olimpiákon kiállítás:  85 

 

Július 

 

6. Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 38 

7. Gyermekjóléti Központ Zártkörű – 52 

12. Lakásszövetkezeti közgyűlés Zártkörű – 45 

14. Bibliakör  14 

15. Sporttalálkozó /Zártkörű/ Zártkörű – 24 

20. Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 44 

26. Aerobik 3 

Győr az olimpiákon kiállítás:  114  

 

Augusztus 

 

2. Aerobik 3 

3. 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 42 

Győri Antológia Közösség 8 

4. Bibliakör  14 

9. Aerobik 3 
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17 

 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 46 

Győri Antológia Közösség 10 

18. Bibliakör  14 

23. Aerobik 3 

24. Győri Antológia Közösség 12 

25. Bibliakör  15 

30. Aerobik 4 

31.  

 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 42 

Győri Antológia Közösség 8 

Győr az olimpiákon kiállítás:  89 

 

Szeptember 

 

1. Bibliakör  16 

2 

Hangraforgó Klub 

„Fölöttem ég is, csillag is” – Évadnyitó Hangraforgó-koncert 

kortárs magyar költők verseiből 

58 

6. Arany János Nyugdíjasklub 18 

6. Aerobik 4 

7. Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 38 

8. 

Bibliakör  15 

Az alkohol útvesztői 

Előadó: Petrik Mihály mentálhigiénés szakember  
22 

12. Talpasok Kara 14 

13. Aerobik 4 

14. 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 44 

Nádorvárosi Nyugdíjasklub 45 

15. 

Bibliakör  20 

Sporttörténeti Bizottság ülése  Zártkörű – 10 

20. Nyugalmazott Általános Iskolai Igazgatók Klubja 15 



103 

 

Arany János Nyugdíjasklub 18 

Könyvtár – búcsúztató 15 

Aerobik 4 

21. 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 38 

Győri Antológia Közösség 12 

22. 

Bibliakör  20 

Korunk népbetegsége: a stressz  

Előadó: dr. Varga Gábor pszichiáter 
38 

23. Aerobik 4 

26. Középiskolai Igazgatók Köre 15 

27. 
Japán Klub – Tokió-Kiotó-Hirosima 

Sipőcz Bernadett vetítéses élménybeszámolója 
53 

28.  

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 54 

Nádorvárosi Nyugdíjasklub 64 

Győri Antológia Közösség 11 

29.  

Bibliakör  15 

Arany fociláz Győrben 

Előadó: Papp Győző  
12 

30. 
Mesekuckó: Terülj, terülj, asztalkám!  

A Csörgősipka Bábszínház meseelőadása 
26 

Győr az olimpiákon kiállítás:  82  

 

Október: 

 

4. Arany János Nyugdíjasklub 25 

5. Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 54 

6. 

Bibliakör  18 

A drogok élettani hatásai  

Előadó: dr. Varga Gábor pszichiáter 
16 

7. 

Hangraforgó Klub 

„Megérezzük a mélyét az időnek” – Énekelt versek a Kárpát-

medencéből.  

Vendég: Németh Viktor énekes-gitáros dalszerző 

75 

8. Talpasok Kara 12 
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10. Sziget-Kék Klub 25 

10.  Győri Antológia Közösség 12 

11. Aerobik 3 

12. 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 44 

Nádorvárosi Nyugdíjasklub 62 

13. Bibliakör  25 

14. 

Derű és boldogság – az életvitelünkben és a művészetekben 

(Horváth Ferenc) 
58 

Aerobik 3 

15. Talpasok Kara 14 

17. 

Sziget-Kék 24 

Győri Antológia Közösség 15 

19. Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 52 

20. 

MesÉLJ jogosan” – Gyermekjogi Szakmai Nap  6 

Ünnepi megemlékezés  

Nekünk nem szabad feledNI – 1956 emlékezete  

Előadó: Hangraforgó zenekar  

Közreműködik: Maszlay István Jászai Mari-díjas színész Zenés 

irodalmi összeállítás 

54 

22. Talpasok Kara 10 

23. 

Sziget-Kék 18 

Győri Antológia Közösség 14 

25. Aerobik 4 

26. 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 56 

Nádorvárosi Nyugdíjasklub 64 

27. 

Bibliakör  18 

Emlékek az 56-os melbourne-i olimpiáról 

Murányi Károly előadása 
71 

28. 
Derű és boldogság – az életvitelünkben és a művészetekben 

(Horváth Ferenc) 
60 

29. Talpasok Kara 12 



105 

 

Győr az olimpiákon kiállítás:  163 

 

November: 

 

2. 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 68 

Győri Antológia Közösség 12 

3 

Bibliakör  16 

Lakossági gyógyszerellátás a mindennapokban 

Előadó: Horváth Bernadett gyógyszerész  
4 

4. 

Hangraforgó Klub 

„Könnyű lesz világokkal szívemben is hazatérnem” – Az út. Az 

úton levés. A megérkezés. Bejárt útjairól mesél a klub vendége, 

Demeter D. Zoltán 

88 

5. Talpasok Kara 14 

7. Sziget-Kék 20 

8. Aerobik 4 

9. 

Nádorvárosi Nyugdíjasklub 72 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 64 

Győri Antológia Közösség 10 

10. 

Bibliakör  20 

Az emberi test mérlegei és összefüggései 

Előadó: Csobay József fogász  
28 

12. Talpasok Kara 12 

14. Sziget-Kék 16 

15. 

Nyugalmazott Általános Iskolai Igazgatók Klubja  20 

Arany János Nyugdíjasklub 21 

Aerobik 3 

16. Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 62 

16. Győri Antológia Közösség 16 

17. Bibliakör  14 

18. TESCO-értekezlet – Terembéres 80 
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19. Talpasok Kara 8 

21. Sziget-Kék 18 

22. Aerobik 3 

23. 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 58 

Nádorvárosi Nyugdíjasklub 68 

Győri Antológia Közösség 12 

24. 

Bibliakör  16 

A természetgyógyászat módszerei és eszközei 

Előadó: Markó László természetgyógyász  
38 

26. Talpasok Kara 10 

28. 

Sziget-Kék 14 

Könyvtár – Búcsúztató 26 

29.  

Arany János Nyugdíjasklub 20 

Aerobik 2 

30. 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 66 

Győri Antológia Közösség 10 

Győr az olimpiákon kiállítás:  432 

 

December: 

 

1. 

Bibliakör  20 

Magyar népbetegségek – Nem fáj semmi!  

Előadó: Kiss Fanni gyógyszerész  
26 

2. Kóruspróba – Nádorvárosi Nyugdíjasklub  24 

2. 

Hangraforgó Klub 

„Itt ülök én már nyakig a bluesban” – Közéleti, közérzeti és 

magánérzeti dalok  

Vendég: Vas Zoltán énekes-gitáros dalszerző 

68 

3. 

Talpasok Kara 12 

Könyvtár – Mikulás-ünnepség 16 
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5. 

Sziget-Kék 16 

Középiskolai Igazgatók Köre 10 

6. Aerobik 4 

7. 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 70 

Nádorvárosi Nyugdíjasklub 80 

Győri Antológia Közösség 8 

8. 

Bibliakör  18 

A Győri Atlétikai Club és az EYOF 2017 

Előadó: Klement Tibor, a GYAC elnöke  
85 

9. 
Mesekuckó – Koffermesék 3.  

Pegazus Bábszínház bábelőadása  
34 

10. Talpasok Kara 12 

12.  

Sziget-Kék 8 

Sziget-Kék – Hangraforgó-koncert 42 

13. 

Nyugalmazott Általános Iskolai Igazgatók Klubja  22 

Arany János Nyugdíjasklub 28 

14. 

Kerekítő zenés gyermekfoglalkozás össz. 74 

Győri Antológia Közösség 14 

15. 

Bibliakör  18 

Az öt elem tana – Hogyan őrizzük meg egészségünket a 

hagyományos kínai orvoslás segítségével?  

Előadó: Lukács Erzsébet természetgyógyász  

58 

16. A Finn–Magyar Baráti Társaság karácsonyi ünnepsége 20 

17. Talpasok Kara 14 

20. Aerobik 6 

28. Győri Antológia Közösség 12 

30. Talpasok Kara 14 

Győr az olimpiákon kiállítás:  49 
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Éves összesítés: 

 

rendezvény alkalom létszám 

Klubok, szakkörök 131 2530 

Saját szervezésű rendezvények 32 1079 

Külső szervezésű rendezvények 53 2108 

Összesen: 216 5717 

Győr az olimpiákon kiállítás egész év 2238 

Összesen:  7955 

 

 

KISFALUDY KÁROLY KÖNYVTÁR RENDEZVÉNYTEREM 2016. ÉVI 

PROGRAMJAI ÉS AZOK LÁTOGATOTTSÁGA 

 

Január 

 

Időpont Rendezvény létszám 

8. 
Hangraforgó klub 

100 

13. 

Északi sark - Jégtörővel az Északi 

sarkon 75 

19. 

 

Filmklub 
20 

20. 
Családi Jazz koncert 

60 

21. 
Magyar Kultúra Napja 

120 

22. 
Aranykapu gyermekkoncert 

90 

27. 

USA nyugati körzete a földrajztanár 

szemével 60 

 

Február 

 

3. 
Nagy Réka 

Ökoanyu író-olvasó találkozó 
30 

5. Hangraforgó Klub 80 
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9. 
Könyvbemutató 

20 

10.  
Könyvbemutató Igazgyöngy II. 

70 

16. 
Filmklub 

35 

17 . Felnőtt koncert 52 

18. 
Jóság és szeretet vetélkedő 

(külső szervezésű: Horváth Ferenc) 
74 

24. 
Import Impro 

120 

26. Hahó gyermekkoncert 57 

26. Ismeretterjesztő előadás 21 

 

Március 

 

1. 
Romsics Ignác  

Az I Világháború okai 
130 

2. 
Karafiáth Orsolya 

bemutatkozása, író-olvasó találkozó 
55 

3  Ismeretterjesztő előadás 35 

4  Ismeretterjesztő előadás 30 

9. Népek zenéje című koncert 4 

16. 
A forradalom hangjai című zenés 

prózai produkció 
28 

17. 
Háború és mozgósítás a 

hátországban,1914-1918 
80 

23. Koncert 20 

25. 
Pizsomátor 

Rutkai Bori 
50 

30 

 

Kosztolányi és Karinthy est 

anekdoták 
80 

 

Április 

 

5.  
Könyvtáros egyesület rendezvénye 

(külső szervezésű) 
30 

6. Előadás 56 

6. Kötetbemutató 24 

8.  Költészet napja 110 

11.  
Rábatáj Antológia 

(külső szervezésű) 
43 
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13.  
Koncert 97 

14  

 

Győr az I. Világháború idején – 

különös tekintettel az Ágyúgyárra 

84 

15   

 

Eszter-lánc trio  

gyermekzenekar 
62 

19. Filmklub-Beliér család 34 

19. 

  

Vörös Ferenc: Fejezetek a 18.század 

eleji magyar királyság 

névföldrajzából 

38 

20.  Hagyományőrző rendezvény 30 

21. Cseri Dávid vetítéses előadás 42 

22. Kötetbemutató 79 

25. 

 

Nemzetiségi rendezvény 

(külső szervezésű: Német Önkorm.) 
95 

27. Koncert 70 

28. 

 

Dalverseny 

(külső szervezésű) 
65 

 

Május 

 

4. Feldaraboljuk a végtelent 130 

5. 

Győri Antológia Közösség 

Minden versben ott vagyok című 

előadás 

Hőgye Attila emlékestje  

41 

11. 
Beck Zoli és Háy János a Rájátszás 

című formációval 
145 

17. Filmklub 60 

18. 

 

 Diákszínpad 

(külső szervezésű) 
45 

19. 

 

Ismeretterjesztő 

előadás 
78 

20. Kakaó gyermekkoncert 68 

25. 

 

Import Impro-Egressi Zoltán közös 

előadása 
80 

 

Június 

 

8. Finn delegáció 45 
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Július 

 

4 
Csörgősipka Bábszínház 

Meseszínház 
60 

 

Szeptember 

 

7. 

 

Dr. Szilágyi György 

vetítéses előadása 
100 

13. 

 

A Nagy Háború a "kisemberek" 

szemével. 
50 

14. Ismeretterjesztő előadás 135 

20. Filmklub 45 

21. Ismeretterjesztő előadás 90 

23. Gyermekkoncert 68 

28. Előadói est 40 

 

Október 

 

5. Ismeretterjesztő előadás 77 

12. Ismeretterjesztő előadás 30 

13. Ismeretterjesztő előadás 70 

14  

 

Ismeretterjesztő előadás 

(külső szervezésű: Horváth F.) 
70 

18. Filmklub 45 

21. Gyermekkoncert 45 

26. 
Olvasószolgálat programja 

Ismeretterjesztő előadás 
80 

27. 
Zenés rendezvény 

(külső szervezésű: Horváth F.) 
72 

 

November 

 

4. Gyermekkoncert 69 

9. Segédkönyvtáros vizsga 20 

9. Ismeretterjesztő előadás 116 

10. 
Vetélkedő 

(külső szervezésű: Horváth F.) 
56 

10. Vetélkedő 30 

11. Ismeretterjesztő előadás 59 

14. 
Pódium előadás 

(külsős rendezvény) 
45 
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15.  Filmklub 56 

16. Előadás 145 

21. 

 

Író-olvasó találkozó 

(külső szervezésű) 
46 

22. Glaser Péter kiállítás megnyitója 30 

23. Ismeretterjesztő előadás 41 

24  

 

Vetélkedő 

(külső szervezésű:Horváth F.) 
62 

25. Gyermekkoncert 66 

30. Műsoros est 45 

 

December 

 

6  
 MVG konferencia 

(külső szervezésű) 
90 

7. Ismeretterjesztő előadás 50 

9. Gyermekkoncert 45 

14. 
Import Impro és Slam Poetry közös 

előadása 
105 

 15. Szabó Béla könyvbemutatója 80 

16. 
Győri Antológia karácsonyi estje 

(külső szervezésű) 

52 

 

 

Éves összesítő táblázat 

 

rendezvény alkalom létszám 

Külső szervezésű 13 802 

Saját rendezvény 77 4757 

Összesen 90 5559 
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GYÁRVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ 2016. ÉVI PROGRAMJAI ÉS AZOK 

LÁTOGATOTTSÁGA 

 

Január: 

 

6. Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 18 

7.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

13.  Vásár 48 

13.  Borostyán Nyugdíjas Klub 22 

14.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

20.  
Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja -  

Hámor Vilmos kötet bemutató beszélgetése 
14 

21.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

27. Borostyán Nyugdíjas Klub - Horvát Ferenc (MAGYAR-

JAPÁN Baráti Társaság győri vezetője) vetített képes 

előadása  

24 

3.  Ringató - Zenés foglalkozás babáknak és bölcsődéseknek 12 

4.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

10.  Borostyán Nyugdíjas Klub 20 

11.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

12.  
Farsangi mulatság, gyerekeknek, bohóccal, jelmezes 

felvonulással, eredményhirdetéssel, lufi hajtogatással 
9 

15. Lakógyűlés - Társasház Nagysándor J. u. 11. 8 

16. Lakógyűlés - Társasház Budai u. 20. 10 

17. 

 
Vásár 42 

17.  Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 12 

18.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

18. Lakógyűlés - Társasház Ipar u. 17-21. 30 

19. Lakógyűlés - Pálma Lakásfenntartó Szövetkezet 16 

20.  
Mezei Erzsébet vajdasági fotóművész kiállításának 

megnyitója 
13 

24.  

Borostyán Nyugdíjas Klub - 

Pörneczi Imréné előadása a gyógynövények gyógyító 

erejéről 

 

14 

25.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

 

Március 

 

3.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

9.  Borostyán Nyugdíjas Klub 23 

11.  Márciusi dallamok - Gyárvárosi Daloskör Dalestje 43 

16.  Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 18 

17.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

18.  Vásár 51 
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18.  

Meseszínház - Húsvéti mese a Csörgősipka Bábszínház 

előadásában. 

 

4 

21. Lakógyűlés - Ipar utcai 1. sz. Lakásszövetkezet 18 

23.   Borostyán Nyugdíjas Klub 21 

24.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

30.  Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 16 

 

Április 

 

4.  Lakógyűlés - Társasház Nagysándor J. u. 1-5. 20 

6.  Borostyán Nyugdíjas Klub 22 

7.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

13. Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 18 

13.  

Megemlékező kiállítás a Vagongyár bombázásáról - Nagy 

István magángyűjteményes ritka fotóinak kiállítása 

megnyitó 

22 

14.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

18. Lakógyűlés - Társasház Külső Árpád u. 10. 10 

20.  Ringató - Zenés foglalkozás babáknak és bölcsődéseknek 14 

20.  Borostyán Nyugdíjas Klub 20 

20.  
Szabó András képzőművész és Sz. Vecsei Irma festőművész 

életmű kiállítása. 
34 

21. Vásár 52 

21.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

25.  Lakógyűlés - Társasház Nagysándor J. u. 1-5. 20 

27.  Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 18 

28.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

29.  

Gyárvárosi Víg Esték – a Győri Nemzeti Színház 

magánénekeseinek előadásában. Közreműködött: Csikó 

Teodóra és Takács Zoltán 

 

42 

 

Május 

 

Május 4. 

14:30-16:30 

Borostyán Nyugdíjas Klub 19 

Május 5. 

15:00-17:00 

Gyárvárosi Daloskör próba 10 

Május 11. 

9:30-11:30 

Vásár 42 

Május 11. 

15:00-17:00 

Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 16 

Május 12. 

15:00-17:00 

Gyárvárosi Daloskör próba 10 

Május 13. 

17:00-18:00 

Tele van a város akácfa virággal – a Gyárvárosi Daloskör 

előadása 

55 

Május 18. 

14:30-16:30 

Borostyán Nyugdíjas Klub 24 

Május 19. 

14:00-16:00 

Gyárvárosi Daloskör próba 10 
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Május 27. 

17:00-19:00 

„Legyen a vendégem” Harcsás Judit pódiumbeszélgetése 

Dr. Bodnár Zsolttal 

9 

Május 30. A „Tíz év húsz kiállítás” kiállítás képeinek felrakása 5 

 

Június 

 

1. „Tíz év húsz kiállítás” a Paletta Vizuális Műhely kiállítása 48 

9. Gyárvárosi Daloskör főpróba 9 

15.   Vásár 51 

Június 16.  
A CHIP-SZÍNHÁZ előadása - A manók ajándéka című 

zenés mesejáték 
35 

Június 29. A „Tíz év húsz kiállítás” kiállítás képeinek leszedése 10 

Július 6.  A „Jaurinum” Győri Történeti Társaság bemutatkozása 20 

 

Július 

 

6.  A „Jaurinum” Győri Történeti Társaság bemutatkozása 20 

13.  Vásár 38 

21.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

 

Augusztus 

 

4. A Győri Alkotók Napóra Egyesülete kiállítási 

anyagának felrakása 

6 

5.  A Győri Alkotók Napóra Egyesületének kiállítás 

megnyitója 

41 

10.  Gyárvárosi Víg Esték – Operett és sanzon dallamok 

Baranyai Judit előadásában 

39 

17. Vásár 44 

17. A Győri Búvár Sport Egyesület bemutatkozó előadása 10 

18. Gyárvárosi Daloskör próba 10 

 

Szeptember 

 

5. 
A Győri Alkotók Napóra Egyesülete kiállítási 

anyagának leszedése 
8 

7. Borostyán Nyugdíjas Klub 20 

8.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

12.  Roll Péter fotóművész képeinek felrakása 2 

14.  Vásár 53 

14.  Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 20 

14.  
Roll Péter fotóművész „KÉP-SZEMKÖZT” című 

kiállításának megnyitója 
44 

15.  Társasház Külső Árpád u. 6-8. lakógyűlés 11 

19. 
A Győri Fotóklub Egyesület és a Biatorbágyi Fotóklub 

közös látogatása Roll Péter kiállításán 
17 

19. Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület Elnökségi ülése 9 

23.  
„Legyen a vendégem” Harcsás Judit 

pódiumbeszélgetése Bende Ildikóval 
10 

28. 

 
Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 20 
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Október 

 

3.  Gyárvárosi Daloskör próba 10 

5. Roll Péter kiállítási anyagának leszedése 2 

5.  Borostyán Nyugdíjas Klub 23 

6. Gyárvárosi Daloskör próba 10 

6. 
Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület –kirándulási pénz 

szedése 
8 

10. Hargitai Beáta festmény kiállítási anyagának felrakása 4 

12. Vásár 53 

12. Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 18 

13. Gyárvárosi Daloskör próba 10 

14. 
Hargitai Beáta kiállításának megnyitója 

(Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület) 
50 

19. Borostyán Nyugdíjas Klub 20 

20.  
CHIP SZÍNHÁZ - A halász és a nagyravágyó felesége 

élőszínházi mesejáték 
42 

20. Gyárvárosi Daloskör próba 10 

26. Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 20 

27.  Gyárvárosi Daloskör próba 9 

 

November 

 

16. Vásár 46 

16. Borostyán Nyugdíjas Klub 18 

17. Gyárvárosi Daloskör próba 10 

18. 
A Gyárvárosi Daloskör Deres már a határ című 

nótadélutánja  
61 

23. 

Csallóközi Színes Ceruzák című nemzetközi 

gyermekrajz kiállítás megnyitója 

 

36 

23. 

 
Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 20 

24. Gyárvárosi Daloskör próba 11 

25. 
„Legyen a vendégem” Harcsás Judit 

pódiumbeszélgetése Arany Piroska íróval 
18 

 

December 

 

December 1. 

14:00-16:00 
Gyárvárosi Daloskör próba 12 

December 5. Barna Borbála XVI. önálló kiállítása - anyag felrakása 3 

December 7. 

15:00-17:00 
Gyárvárosi Lenvirág Nyugdíjasok Klubja 20 

December 8. 

14:00-16:00 
Gyárvárosi Daloskör próba 12 

December 9. Barna Borbála XVI. önálló kiállításának megnyitója 21 
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December 15. 

Gyárvárosi Adventi Családi Délután – Kézműves 

foglalkozás a MOKKA Egyesülettel, Aranykapu 

gyermekkoncert, a Gyárvárosi Daloskör Adventi 

műsora 

72 

December 16. 

9:30-11:30 
Vásár 62 

 

Klubok, szakkörök:  

 

rendezvény alkalom fő 

Ringató 2 26 

Borostyán Nyugdíjas Klub 14 290 

Daloskör 44 474 

Gyárvárosiak Baráti Köre 3 32 

Lenvirág Nyugdíjas Klub 13 230 

Összesen 76 1052 

 

Külső szervezésű rendezvények: 
 

rendezvény alkalom fő 

Lakógyűlés 6 114 

Vásár 12 582 

Összesen 18 696 

 

Saját szervezésű rendezvények: 

 

Rendezvény alkalom létszám 

Saját rendezvények 12 310 

 

Kiállítások 9 809 
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Éves összesítés: 
 

Saját rendezvények: 12 310 

Kiállítások: 9 809 

Klubok, szakkörök: 76 1052 

Külső szervezésű programok: 18 696 

Összesen: 115 2867 

 

 

MARCALVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR 2016. ÉVI PROGRAMJAI ÉS AZOK 

LÁTOGATOTTSÁGA 
 

Klubok, szakkörök:  
 

rendezvény alkalom létszám 

Könyvtári foglalkozások 7 111 

Olvasókör 10 32 

Horgolószakkör 5 15 

Felismerések klubja 15 215 

Marcalvárosi nyugdíjasok klubja 32 760 

Író alkotók klubja 12 100 

Összesen 81 1233 

 

Saját szervezésű rendezvények 
 

rendezvény alkalom létszám 

Saját rendezvények 14 346 

 



119 

 

A XVI. GYŐRI KÖNYVSZALON 2016. ÉVI PROGRAMJAI ÉS AZOK 

LÁTOGATOTTSÁGA 

 

November 17-20. 

 

  Rendezvény Létszám 

nov. 17. 

9.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Európa Koncert Szalonegyüttes 100 

nov. 17. 

11.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Lovász Andrea - rendhagyó irodalomóra 60 

nov. 17. 

15.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
A Görömpő kompánia műsora 40 

nov. 17. 

17.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
A Dzsungel Könnye - Kajárpéci Vízirevü 85 

nov. 18. 

10.00 
Pódiumszínpad Csapody Kinga: Tesó lettem! 15 

nov. 18. 

11.00 
Pódiumszínpad Kalapos Éva: Massza  40 

nov. 18. 

13.00 
Pódiumszínpad Berta János: Hugo Hartung nyomában 25 

nov. 18. 

14.00 
Pódiumszínpad Janits-Szabó Virág: Örömfőzés 35 

nov. 18. 

15.00 
Pódiumszínpad Virágh László: Hát én immár…  35 

nov. 18. 

16.00 
Pódiumszínpad Barkó Judit: Antiizgulin 40 

nov. 18. 

17.00 
Pódiumszínpad Gülch Csaba: Gyónás könyve  50 

nov. 18. 

18.00 
Pódiumszínpad Zalán Tibor: Két színpadi játék  45 

nov. 18. 

10.00 

Kisfaludy 

Terem 
Rév Színházi Társulat - Irina 120 

nov. 18. 

12.00 

Kisfaludy 

Terem 
Kortárs irodalmi vetélkedő 110 

nov. 18. 

14.00 

Kisfaludy 

Terem 
Templomaink tegnap és ma 50 

nov. 18. 

15.00 

Kisfaludy 

Terem 

A science-fiction és fantasy - Ronil Caine, 

Molnár Csaba, Michael Walden és Vékony 

Krisztián 

70 

nov. 18. 

16.00 

Kisfaludy 

Terem 
L. Stipkovits Erika: Ölelni és ölre menni  100 

nov. 18. 

17.00 

Kisfaludy 

Terem 
Verslavina - Szabó T. Anna 80 

nov. 18. 

18.00 

Kisfaludy 

Terem 
Jelen! Felolvasószínház  50 

nov. 18. 

19.30 

Kisfaludy 

Terem 
Berecz András műsora 120 

nov. 18. 

09.00 
Nagyszínpad Konferencia - Fekete Dávid 100 

nov. 18. 

09.45 
Nagyszínpad Konferencia - Kurutz Márton 100 
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nov. 18. 

11.00 
Nagyszínpad Megnyitó 300 

nov. 18. 

12.00 
Nagyszínpad Konferencia - Kopcsay Ágnes 100 

nov. 18. 

12.30 
Nagyszínpad Konferencia - Némáné Kovács Éva 100 

nov. 18. 

13.00 
Nagyszínpad A magyar hangosfilm plakátjai 1931-1944 100 

nov. 18. 

15.00 
Nagyszínpad Jocha Károly: A lólengés magyar világklasszisai 200 

nov. 18. 

16.00 
Nagyszínpad Dragomán György - beszélgetés 250 

nov. 18. 

19.00 
Nagyszínpad Szabó Balázs bandája 650 

nov. 18. 

15.00 

Kisfaludy 

Könyvtár  
Biczó Zalán: A győri ETO 80 

nov. 18. 

15.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Csáktornyai István: Assassin idővonal 40 

nov. 18. 

16.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 

Szabady János – Takács Géza: Ménfőcsanaki 

Helytörténeti Füzetek 2. 
60 

nov. 18. 

16.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Sipos Sándor: Az utolsó magyar katonai lovag 30 

nov. 18. 

17.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
A német önkormányzat zenés estje 100 

nov. 18. 

17.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 

Rechnitzer János: A területi tőke a 

városfejlődésben 
30 

nov. 18. 

18.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Szőcs Henriette: A hűség a kutyáknak való 35 

nov. 18. 

18.00 

VOKE Arany 

J. MH. 
Móser Zoltán-kiállítás 1540 

nov. 18. 

10.00 
Mesekuckó Kassovitz László 40 

nov. 18. 

11.00 
Mesekuckó Füzi Rozi mesél - Tüskés disznó 30 

nov. 18. 

12.00 
Mesekuckó Kassovitz László 40 

nov. 18. 

13.00 
Mesekuckó Játék - Bálint Betti, Bársonyosi Dávid 35 

nov. 18. 

14.00 
Mesekuckó Kassovitz László 40 

nov. 18. 

15.00 

 

Mesekuckó Játszóház - Lapozz velem! Könyvjelző 30 

nov. 18. 

16.00 
Mesekuckó Játszóház - szalagos leporelló 35 

nov. 19. 

10.00 
Pódiumszínpad Antal Judit: Igazgyöngy 3. 50 

nov. 19. 

11.00 
Pódiumszínpad Marcellus Mihály: A trónbitorló 35 
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nov. 19. 

12.00  
Pódiumszínpad Hámor Vilmos: Csodacsákó 55 

nov. 19. 

13.00  
Pódiumszínpad Phoenix Polgári Társulás 30 

nov. 19. 

14.00 
Pódiumszínpad Simon Erika: Igéink édes hatalma  40 

nov. 19. 

15.00 
Pódiumszínpad Darvasi László: Taligás  45 

nov. 19. 

16.00 
Pódiumszínpad Czigány György: Kilenc szimfónia  50 

nov. 19. 

17.00 
Pódiumszínpad Sediánszky Nóra: Tékozló Párizs  45 

nov. 19. 

18.00 
Pódiumszínpad Száraz Miklós György: Apám darabokban  40 

nov. 19. 

10.00 

Kisfaludy 

Terem 
Egyházmegyei Levéltár  50 

nov. 19. 

10.40 

Kisfaludy 

Terem 
Megyei Levéltár 50 

nov. 19. 

11.00 

Kisfaludy 

Terem 
Városi Levéltár 50 

nov. 19. 

12.00  

Kisfaludy 

Terem 
Bende Tamás: Horzsolás  25 

nov. 19. 

13.00  

Kisfaludy 

Terem 
Korképek – Győri Irodalmi Antológia 110 

nov. 19. 

14.00 

Kisfaludy 

Terem 

Daloló sorozat dalolva – Barsi Ernő 

emlékkönyv 
80 

nov. 19. 

15.00 

Kisfaludy 

Terem 
Benedek Szabolcs: A kvarcóra hét dallama  20 

nov. 19. 

16.00 

Kisfaludy 

Terem 
Örök pillanat – Kisalföld hangoskönyv 3. 70 

nov. 19. 

17.00 

Kisfaludy 

Terem 
Buda Ferenc költői est 60 

nov. 19. 

19.00 

Kisfaludy 

Terem 
Vidám borisszák - Mikó István és barátai 120 

nov. 19. 

11.00 
Nagyszínpad Kabóca Bábszínház - Az égigérő paszuly 620 

nov. 19. 

15.00 
Nagyszínpad Ghymes családi koncert 630 

nov. 19. 

19.00 
Nagyszínpad Kortársasjáték - színház drámaíró verseny 670 

nov. 19. 

10.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Író Alkotók Klubja - e-folyóirat bemutató 30 

nov. 19. 

11.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Dittrich Panka: Csendem 28 

nov. 19. 

11.30 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Rozán Eszter: Amanda 25 

nov. 19. 

14.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 

Nárai M. – Reisinger A.: Társadalmi 

felelősségvállalás és részvétel 
40 

nov. 19. 

14.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Lang Gyula: Híres történelmi útvonalak 30 
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nov. 19. 

15.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 

Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron 

megyében 7 
70 

nov. 19. 

15.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Vollein Ferenc: Tündérország  25 

nov. 19. 

16.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Id. Hajba Ferenc: Napló a vagonból  50 

nov. 19. 

16.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Szávai Géza: Makámaszútra  15 

nov. 19. 

17.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 

Rátz László – Cs. Varga István: Borkultúra 

kettős tükörben 
75 

nov. 19. 

17.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 

Pannon Tükör folyóirat - Szemes Péter, Tóth 

Imre 
30 

nov. 19. 

18.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Szita Szabolcs: Gyógyíthatatlan sebek 45 

nov. 19. 

18.00 

Kisfaludy 

Könyvtár 
Bogár Erika: Végtelen mezők vándora  40 

nov. 19. 

10.00 
Mesekuckó Egy, két… - játék Bálint Betty, Balla Ricsi 30 

nov. 19. 

11.00 
Mesekuckó Tóthárpád Ferenc műsora 35 

nov. 19. 

12.00 
Mesekuckó Kerekítő manó és az évszakok 40 

nov. 19. 

13.00 
Mesekuckó Játszóház - Lapozz velem! könyvjelző 35 

nov. 19. 

14.00 
Mesekuckó Játszóház - ügyességi játék spatulából 35 

nov. 19. 

15.00 
Mesekuckó Játszóház - ügyességi játék spatulából 35 

nov. 19. 

16.00 
Mesekuckó 

Garázs Bagázs - M. Kácsor Zoltán 

könyvbemutató 
40 

nov. 19. 

17.00 
Mesekuckó Varázsdoboz - mese Frankó Katával 40 

nov. 20. 

10.00 
Pódiumszínpad 

Jobbágyi Gábor: 1956 és a megtorlás fekete 

könyve  
50 

nov. 20. 

11.00 
Pódiumszínpad Reisinger Attila: A Lajta menti forradalom  35 

nov. 20. 

12.00 
Pódiumszínpad Szentirmai Mária: Veszteség  40 

nov. 20. 

13.00 
Pódiumszínpad Somogyi Ferenc: Tigrislovaglás  30 

nov. 20. 

14.00 
Pódiumszínpad Kaiser László: Elfáradt összes angyalunk  30 

nov. 20. 

15.00 
Pódiumszínpad Pörös Géza: Krzysztof Zanussi világa   

30 

nov. 20. 

16.00 
Pódiumszínpad Rakovszky Zsuzsa: Fortepan  40 

nov. 20. 

17.00 
Pódiumszínpad 

Szentmártoni János: Szomjúság; Berta Zsolt: 

Recept  
45 

nov. 20. 

18.00 
Pódiumszínpad Benkő László: Ilona 50 
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nov. 20. 

10.00 

Kisfaludy 

Terem 
Cseke J. Szabolcs: Megtagadt nemlét  50 

nov. 20. 

11.00 

Kisfaludy 

Terem 
D. Horváth Gyöngyi: Prágai leporelló 60 

nov. 20. 

13.00 

Kisfaludy 

Terem 
Boros Bálint: Életszülte igazmeséim 120 

nov. 20. 

14.00 

Kisfaludy 

Terem 
Ugrálóház  80 

nov. 20. 

15.00 

Kisfaludy 

Terem 
Embertan-erkölcstan sztori; Kétfülűek                 40     

nov. 20. 

16.00 

Kisfaludy 

Terem 
Templomok lázadása - Dinnyés József 50 

nov. 20. 

17.00 

Kisfaludy 

Terem 
Győry Domonkos: Profán  100 

nov. 20. 

19.30 

Kisfaludy 

Terem 
Vadon NŐ - Malek Andrea előadóest 120 

nov. 20. 

11.00 
Nagyszínpad Rajzpályázat eredményhirdetése 500 

nov. 20. 

11.00 
Nagyszínpad Rézerdő lakói - Méhes Csaba, Brass in the Five 600 

nov. 20. 

14.00 
Nagyszínpad Magyar Radír 2016  300 

nov. 20. 

15.00 
Nagyszínpad Kepes András: Világkép  670 

nov. 20. 

16.00 
Nagyszínpad Lőrincz L. László 300 

nov. 20. 

19.00 
Nagyszínpad Budapest Bár koncert 700 

nov. 20. 

10.00 
Mesekuckó Terka-mesék - bábelőadás 35 

nov. 20. 

11.00 
Mesekuckó Egy, két… - játék Bálint Betty, Balla Ricsi 30 

nov. 20. 

12.00 
Mesekuckó Kerekítő - Töreky Zsuzsa 40 

nov. 20. 

13.00 
Mesekuckó Belvárosi betyárok 40 

nov. 20. 

14.00 
Mesekuckó Játszóház - katicás, békás amőba játék 30 

nov. 20. 

15.00 
Mesekuckó Játszóház - katicás, békás amőba játék 30 

nov. 20. 

16.00 
Mesekuckó Játszóház - madárdísz készítés 30 

nov. 20. 

17.00 
Mesekuckó Játszóház - madárdísz készítés 30 

  

Összesen: 118 

  

13378 
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Összesítés könyvszalon:  

 

könyvbemutató  68 

kiállítás  1 

díjátadás: 3 

konferencia  1 (5 előadó); 

vetélkedő  1 

koncert  6 

előadóest/szerzői est  4 

mozgásszínház  1 

kamaraszínházi előadás  2 

bábelőadás  2 

interaktív gyerekprogram  22 

előadás:  1 

pódium előadás:  3 

megnyitó műsor  1 

rendhagyó irodalomóra:  2 

Programok száma összesen 118 A programokon résztvevők száma 13.378 

A Könyvszalonban megforduló látogatók száma összesen kb. 25.000 

 

A fesztivál résztvevői írók, költők, tudományos előadók, (színház- és zene-) művészek, 

valamint amatőr alkotók. 

Közreműködők összesen: 399 fő. 

Ebből szerzők/tudományos előadók: 102 fő, 

Művészi előadók - együttesek száma: 12 (72 fő); egyéni előadó: 41 fő, 

Diák- és amatőr résztvevők: 64 fő 

Moderátorok, közreműködők: 60 fő 

A látogatók száma: 

A Könyvszalonban megforduló látogatók száma meghaladta a 25000 főt, az előadásokat, 

koncerteket megtekintő közönség létszáma 13.378 fő volt. 
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87. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 15. GYERMEKKÖNYVNAPOK2016. ÉVI 

PROGRAMJAI ÉS AZOK LÁTOGATOTTSÁGA 

 

Június 9-11. 

 

rendezvények/könyvbemutatók/ alkalom létszám 

Döbrentey Ildikó-Levente Péter:  

Őrangyalok – személyi igazolvánnyal    
1 50 

Gárdos Péter: Hajnali láz   1 20 

Zalka Csenge Virág: Mesemondók márpedig vannak   1 18 

A Magyar Nemzeti Levéltár könyvbemutatója 

BEL, Matthias: Notitia Hungariae novae historico 

geographica... Comitatuum ineditorum tomus tertius, 

in quo continentur ... Comitatus Iaurinensis, 

Comaromiensis et Strigoniensis.  

1 10 

Egressy Zoltán: Szarvas a ködben  1 10 

A Magyar Kultúra Kiadó könyvbemutatója 

Juhász Zoltán: A népzene kultúrkörei   
1 20 

Torma Attila: Győr városa az I. világháború alatt   1 100 

Fülöp Péter: Deszkarésen  

fotográfiák – versek   
1 10 

Nagy István – Hancz István: 

A Győri Ipartestület 130 éves története   
1 50 

Szigethy Gábor: 

Balatonfüred-Csopak borvidék  
1 30 

Bereményi Géza: Versek   1 40 

Összesen: 11 358 

Szabadtéri programok alkalom létszám 

Rezeda citerazenekar műsora   1 20 

Zenés irodalmi műsor  

A bor és a lányka   
1 130 

Kukorica Jancsi, a vitéz!  

A Kuttyomfitty Társulat előadása   
1 120 

Kajárpéci Otelló 

A Kajárpéci vízirevü előadása  
1 120 

Az Európa Szalonzenekar műsora   1 80 

Róka móka – Róka Szabolcs mesél a gyerekeknek   1 120 
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Kolompos mulatság – a Kolompos együttes családi 

műsora   
1 130 

Mekk mester – a Szegedi Miniszínház előadása   1 80 

Bukfenc – a Garabonciás együttes gyerekműsora   1 140 

Mediterrán zene – a Szekszárdi Gitárkvartett 

koncertje   
1 100 

A brémai muzsikusok 

A Magyar Népmese Színház előadása   
1 110 

The Bits – Beatles emlékzenekar akusztikus 

(unplugged) koncertje   
1 30 

„Kép-Vers-Kép” fotókiállítás 1 250 

Összesen 12 1180 

Győri szerzők dedikálása a könyvszalon idején 12 650 

 

Összesítés:  

 

rendezvény alkalom létszám 

Könyvbemutatók 11 358 

Szabadtéri rendezvények 12 1.180 

Győri szerzők dedikálása a könyvszalon idején 12 650 

Programok összesen 35 2188 

A Könyvhéten megforduló látogatók száma összesen 5000 

 

 

ÉVES ÖSSZESÍTÉS 

 

 

József Attila Művelődési Ház 
 

Saját rendezvények: 116 8.606 

Kiállítások: 9 5.300 

Klubok, szakkörök: 867 14.876 

Külső szervezésű programok: 95 17.235 

Összesen: 1.087 44.017 
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Marcalvárosi Közművelődés: 

 

rendezvények alkalom létszám 

Összesen: 37 7447 

 

 

Központi Klub 

 

rendezvény alkalom létszám 

Saját szervezésű rendezvények 163 3609 

Külső szervezésű rendezvények 53 2108 

Győr az olimpiákon kiállítás egész év 2238 

Összesen: 216 7955 

 

 

Kisfaludy Károly Könyvtár Rendezvényterem 

 

rendezvény alkalom létszám 

Külső szervezésű 13 802 

Saját rendezvény 77 4757 

Összesen 90 5559 

 

 

Gyárvárosi Közösségi Ház 

 

rendezvény alkalom létszám 

Saját rendezvények: 12 310 

Kiállítások: 9 809 

Klubok, szakkörök: 76 1052 

Külső szervezésű programok: 18 696 

Összesen: 115 2867 
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Marcalvárosi Fiókkönyvtár 

 

rendezvény alkalom létszám 

Összesen 81 1233 

 

 

Bácsa 

 

04. Bácsai Juniális 420 

 

 

Könyvszalon 

 

Programok száma összesen 118 

Programokon résztvevők száma 13.378 

A Könyvszalonban megforduló látogatók száma összesen 25.000 

 

 

Könyvhét és Gyermekkönyvnapok: 

 

rendezvény alkalom létszám 

Könyvbemutatók 11 358 

Szabadtéri rendezvények 12 1.180 

Győri szerzők dedikálása a könyvszalon idején 12 650 

Programok összesen 35 2188 

A Könyvhéten megforduló látogatók száma összesen 5.000 

 


